
ตารางเปรียบเทียบระหวางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
กับรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. 

 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 

   มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....” 

ชื่อรางพระราชบัญญัติ 

   มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

   มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

วันประกาศใชบังคับ 

   มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
   (๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
   (๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

   มาตรา 3  ใหยกเลิก 
   (๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   (๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   (๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

กําหนดยกเลิกกฎหมายเดิม 

   มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
   “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา 
บุคคลซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผนดิน 
งบบุคลากรท่ีจายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือ
กระทรวงอ่ืนท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

   มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
   “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา 
บุคคลซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผนดิน 
งบบุคลากรท่ีจายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือ
กระทรวงอ่ืนท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

กําหนดบทนิยาม 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   “ขาราชการครู” หมายความวา ผูท่ีประกอบวิชาชีพซ่ึงทํา
หนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 
   “คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซ่ึงทําหนาท่ีหลัก
ทางดานการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาของรัฐ 
   “บุคลากรทางการ ศึกษา” หมายความว า  ผู บริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา รวมท้ังผูสนับสนุนการศึกษา
ซ่ึงเปนผู ทําหนาท่ีใหบริการ หรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับ 
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหาร
การศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหนวยงานการศึกษา 
   “วิชาชีพ” หมายความวา  วิชาชีพครู  วิชาชีพบริหาร
การศึกษา และวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
   “เขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายความวา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตามประกาศกระทรวง 
   “หนวยงานการศึกษา” หมายความวา 
    (๑) สถานศึกษา 
    (๒) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    (๓) สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
 
    (๔) แหลงการเรียนรูตามประกาศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
    (๕) หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิารหรือตามประกาศกระทรวง หรือหนวยงาน

   “ขาราชการครู” หมายความวา ผูท่ีประกอบวิชาชีพซ่ึงทํา
หนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 
   “คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซ่ึงทําหนาท่ีหลัก
ทางดานการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาของรัฐ 
   “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว า ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา รวมท้ังผูสนับสนุนการศึกษา
ซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีใหบริการ หรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับ 
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหาร
การศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหนวยงานการศึกษา 
   “วิชาชีพ” หมายความวา วิชาชีพครู วิชาชีพบริหาร
การศึกษา และวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
   “เขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายความวา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตามประกาศกระทรวง 
   “หนวยงานการศึกษา” หมายความวา 
    (๑) สถานศึกษา 
    (๒) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    (๓) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
    (๔) แหลงการเรียนรูตามประกาศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
    (๕) หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการหรือตามประกาศกระทรวง หรือหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับแกใหสอดคลองกับชื่อหนวยงานในปจจุบัน 



๓ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

ท่ีคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 
   “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โรงเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย ศูนยการเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน 
หรือสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือ
มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติและตามประกาศกระทรวง 
   “สวนราชการ” หมายความวา หนวยงานของรัฐท่ีมีฐานะ
เปนกรมหรือเทียบเทากรม 
   “หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง 
เลขาธิการ อธิบดี หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทา 
   “กระทรวง” หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ 
   “รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงในกระทรวงท่ีมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อยูในสังกัด 
   “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 

ท่ีคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 
   “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โรงเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย ศูนยการเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน 
หรือสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือ
มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติและตามประกาศกระทรวง 
   “สวนราชการ” หมายความวา หนวยงานของรัฐท่ีมีฐานะ
เปนกรมหรือเทียบเทากรม 
   “หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง 
เลขาธิการ อธิบดี หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทา 
   “กระทรวง” หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ 
   “รัฐมนตรี เจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงในกระทรวงท่ีมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อยูในสังกัด 
   “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผู รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 



๔ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๕  บรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” ท่ีมีอยูใน
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนใดใหหมายความ
รวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย เวนแต 
จะได มีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับอ่ืนใด 
ท่ีบัญญัติไวสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยเฉพาะ 
 

   มาตรา 5  บรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” ท่ีมีอยูใน
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนใดใหหมายความ
รวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย เวนแต
จะไดมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับอ่ืนใด 
ท่ีบัญญัติไวสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยเฉพาะ 

คงเดิม 

   มาตรา ๖  ให รั ฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
   ในกรณีท่ีมีปญหาขัดแยงหรือการท่ีจะตองตีความในปญหา
เก่ียวกับขาราชการครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
พ.ศ. ๒๕๒๓ และขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงซ่ึงตาม
พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ยกเวนขาราชการครูและขาราชการพลเรือน
สามัญในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และเปนกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้
มิไดกําหนดใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาหรือองคกรใดเปนผูกําหนดหรือ
วินิจฉัยชี้ขาด ใหเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีเปนผูกําหนด
หรือวินิจฉัยชี้ขาด 
 
 
 

   มาตรา 6  ใหรัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

กําหนดผูรักษาการ คงเดิม 



๕ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๗  ให มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะหนึ่ง เรียกวา“
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”เรียก
โดยยอวา “ก.ค.ศ.” ประกอบดวย 
   (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน
กรรมการ 
   (๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร เปนรองประธานกรรมการ 
   (๓)  กรรมการ โดย ตํ าแหน งจํ านวนแปดคน  ได แก  
ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชี ว ศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. และ
เลขาธิการคุรุสภา 
 
   (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซ่ึงคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งจากบุคคลท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง
ทางดานการศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย 
ดานการบริหารการจัดการภาครัฐ ดานการบริหารองคกร 
ด า น ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ  ด า น ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ห รื อ 
ด าน เศรษฐศาสตร  ด านการผลิ ตและพัฒนาครู  และ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดานการบริหารจัดการความรู
หรือดานการวิจัยและประเมินผล ดานละหนึ่งคน 
   (๕) กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาซ่ึงมาจากการเลือกตั้งจํานวนสิบสองคน ประกอบดวย 

   มาตรา 7  ใหมีคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาคณะหนึ่ง” เรียกโดยยอวา “ก.ค.ศ.” 
ประกอบดวย 
 
   (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน
กรรมการ  
 
   (2) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึ กษาธิ ก าร ท่ี ไ ด รั บมอบหมายหนึ่ ง คน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ
คณ ะ กร ร มก า รก า ร ศึ ก ษา ข้ั น พ้ื น ฐ า น  เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เลขาธิการ
คุรุ สภา  และประธานกรรมการบริหารกองทุนเ พ่ือ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา 
   (3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
บุคคลท่ีมีความรู  ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง 
ทางดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมาย 
ดานนโยบายและยุทธศาสตร ดานเศรษฐศาสตรหรือ
การเงินการคลัง และดานการผลิตและพัฒนาครู ดานละหนึ่งคน 
 
 
 
 
 

ปรับแก องคประกอบของ ก .ค .ศ .  โดยนํ า
สาระสําคัญตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติมาปรับปรุงใหสอดคลองกับการเปน
องคกรนโยบาย มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนด
มาตรฐานงานการบริหารงานบุคคล และกํากับ
ดูแลใหการบริหารงานบุคคล เปน ไปตาม
ม า ต ร ฐ า น ท่ี กํ า ห น ด ไ ว  โ ด ย กํ า ห น ด ใ ห มี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
หัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ และประธาน
กรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา เปนกรรมการโดยตําแหนง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน 
   ท้ังนี้ มิไดกําหนดใหมีองคประกอบในสวนของ
กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เนื่องจากเปนองคกรในระดับ
นโยบายและเปนไปตามหลักการเดิมของคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  แตได
กําหนดใหมีอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในองคกรระดับสวน
ราชการและระดับจังหวัด เพ่ือสะทอนความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู ท่ี อ ยู ภ า ย ใ ต ก า ร บั ง คั บ ใ ช
พระราชบัญญัติระเบียบข าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาฝายละหนึ่งคน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา
หรือผูบริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงาน
การ ศึกษาตาม ท่ี  ก . ค .ศ .  กํ าหนด ซ่ึ งสั ง กัดสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝายละหนึ่งคน ผูแทนขาราชการ
ครูจํานวนหาคน ซ่ึงเลือกจากขาราชการครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจํานวนสามคน ขาราชการครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาจํานวนหนึ่งคน และขาราชการครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึกษาจํ านวนหนึ่ งคน ผู แทน
ขาราชการครูสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจํานวนหนึ่ง
คนและผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝายละหนึ่งคน 
   หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม 
(๔) และกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตาม (๕) ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   ใหเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปนเลขานุการและใหเลขาธิการ ก.ค.ศ. 
แตงตั้งขาราชการในสํานักงาน ก.ค.ศ. เปนผูชวยเลขานุการ 
ไมเกินสองคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ใหเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปนเลขานุการและใหเลขาธิการ ก.ค.ศ.
แตงตั้งขาราชการในสํานักงาน ก.ค.ศ. เปนผูชวยเลขานุการ 
ไมเกินสองคน 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตาม (3) ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 

   มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบป
บริบูรณ 
   (๓) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   (๔) ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
   (๕) ไมเปนเจาหนาท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู มีตําแหนงบริหาร 
ในพรรคการเมือง 
 
   (๖)  เป นผู ท่ี ไ ด รั บการยอมรับ ใน เ รื่ อ งความ ซ่ือสั ตย 
ความยุติธรรม และไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

   มาตรา 8  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบป
บริบูรณ 
   (๓) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   (๔) ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
   (๕) ไมเปนเจาหนาท่ี ท่ีปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหาร 
ในพรรคการเมือง 
   (6) ไมไดเปนกรรมการโดยตําแหนงอยูแลว 
   (7) เปนผู ท่ี ไดรับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย 
ความยุติธรรม และไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
   ในกรณีท่ีจะแตงตั้งขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึ กษา ผู ใดให เป นกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูนั้นตองดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือระดับ
เช่ียวชาญมาแลวไมนอยกวาหาป  หรือมี วิทยฐานะ
เช่ียวชาญพิเศษ หรือมีวิทยฐานะเช่ียวชาญมาแลวไมนอย
กวาหาป  

เพ่ิมเติมคุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน 
ก.ค.ศ. โดยนําสาระสําคัญตามคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติมาปรับปรุงใหสอดคลอง
กับการเปนกรรมการในองคกรนโยบาย 



๘ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
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เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๙  กรรมการผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
   (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมากอน 
   (๒) เปนผูท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย ความ
ยุติ ธรรม และไม เคยมีประวัติ เ สื่ อมเสี ยทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
 
 

 ยกเลิก เพ่ือใหสอดคลองกับคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ท่ี มิ ได กําหนดให มี
กรรมการผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ใน ก.ค.ศ. ท่ีเปนองคกรนโยบาย 

   มาตรา ๑๐  กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือ
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษา 
ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
   (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมากอน 
   (๒) มีประสบการณดานการบริหารในตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนใน
หนวยงานการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหาป 
   (๓) เปนผูท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย ความ
ยุติ ธรรม และไม เคยมีประวัติ เ สื่ อมเสี ยทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
 

 ยกเลิก เพ่ือใหสอดคลองกับคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ท่ี มิ ได กําหนดให มี
กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษา ใน ก.ค.ศ. 
ท่ีเปนองคกรท่ีกําหนดนโยบาย 



๙ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๑๑  กรรมการผูแทนขาราชการครูตองมีคุณสมบัติ 
ดังตอไปนี ้
   (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมากอน 
   (๒) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไมต่ํา
กวาครูชํานาญการหรือเทียบเทาหรือมีประสบการณการสอน
เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 
   (๓) เปนผูท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย ความ
ยุติ ธรรม และไม เคยมีประวัติ เ สื่ อมเสี ยทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 

    ยกเลิก เพ่ือใหสอดคลองกับคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ท่ี มิ ได กําหนดให มี
กรรมการผูแทนขาราชการครู ใน ก.ค.ศ. ท่ีเปน
องคกรท่ีกําหนดนโยบาย 

   มาตรา ๑๒  กรรมการผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตอง
มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
   (๑) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตร ี
   (๒) มีประสบการณดานสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปนผู ทํา
หนา ท่ี ใหบริการ หรือปฏิบั ติ งานเ ก่ียว เนื่ อง กับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา 
และปฏิบัติงานอ่ืนในหนวยงานการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวา
สิบหาป 
   (๓) เปนผูท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย ความ
ยุติ ธรรม และไม เคยมีประวัติ เสื่ อมเสี ยทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 

    ยกเลิก เพ่ือใหสอดคลองกับคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ท่ี มิ ได กําหนดให มี
กรรมการผูแทนขาราชการครู ใน ก.ค.ศ. ท่ีเปน
องคกรท่ีกําหนดนโยบาย 



๑๐ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๑๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ังหรือเลือกตั้งใหมได อีก 
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระมิได 
   ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผูแทนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาวางลงใหดําเนินการแตงตั้งหรือ
เลือกตั้ งกรรมการแทนตําแหน ง ท่ีว างภายในหกสิบวัน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในมาตรา ๗ วรรคสอง
เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูนั้นเหลือไมถึง 
เกาสิบวัน จะไมดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกต้ังกรรมการแทนก็ได 
และใหกรรมการซ่ึงแทนกรรมการในตําแหนงท่ีวางลงมีวาระ 
อยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
   ในระหวางท่ียังมิไดดําเนินการใหมีกรรมการแทนตําแหนง 
ท่ีวางลงตามวรรคสอง และยังมีกรรมการท่ีเหลืออยูเกินก่ึงหนึ่ง
ของกรรมการท้ังหมด ใหกรรมการท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ี
ตอไปได 
   เ ม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง  หากยั ง ไม มี 
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิและเลือกตั้งกรรมการผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม ใหกรรมการ
ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงาน
ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงไดรับแตงตั้งหรือ
เลือกตั้งใหมเขารับหนาท่ี 

   มาตรา 9  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสี่ป และอาจไดรับแตงต้ังใหมไดอีก แตจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระมิได 
 
   ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนครบวาระการดํารง
ตําแหนงใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง
ภายในหกสิบวัน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน 
กฎ ก.ค.ศ. เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูนั้น
เหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไมดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทน 
ก็ได และใหกรรมการซ่ึงแทนกรรมการในตําแหนงท่ีวางลง 
มีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตน
แทน 
   ในระหวางท่ียังมิไดดําเนินการใหมีกรรมการแทนตําแหนง 
ท่ีวางลงตามวรรคสอง และยังมีกรรมการท่ีเหลืออยูเกินก่ึงหนึ่ง
ของกรรมการท้ังหมด ใหกรรมการท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ี
ตอไปได 
   เ ม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยังไม มี 
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการซ่ึงพน
จากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไป
จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 
 

กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒ ิ
 
 
กําหนดการแตงตั้งกรรมการแทน ในกรณีท่ี
ตําแหนงวางกอนครบวาระ  
 
 
 
 
 
 
กําหนดการรองรับการทําหนาท่ีของกรรมการ 
ท่ีเหลืออยูในชวงท่ียังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงท่ีวาง 



๑๑ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เม่ือ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
   (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
   (๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
   (๕) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
   (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 
   (๗) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก 

   มาตรา  10  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เม่ือ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
   (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
   (๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
   (๕) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 8  
   (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
   (๗) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก 
 
 

คงเดิม 

   มาตรา ๑๙  ให ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี ้
   (๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
นโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี ้
 
 
   (๒) กําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดเกณฑอัตรากําลัง
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังใหความ
เห็นชอบจํานวนและอัตราตําแหนงของหนวยงานการศึกษา 
 

   มาตรา 11  ให ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี ้
   (๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
นโยบายและยุทธศาสตร การบริหารงานบุคคลของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ัง นโยบายการผลิต 
ผูประกอบวิชาชีพครูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และ
แผนปฏิรูปประเทศ  
   (๒) กําหนดนโยบาย วางแผน อัตรากําลังของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังใหความเห็นชอบเกณฑ
อัตรากําลัง จํานวนและอัตราตําแหนงของหนวยงาน
การศึกษา 

   ปรั บปรุ ง อํ าน าจหน า ท่ี ของ  ก .ค .ศ .  ให
สอดคลองกับการเปนองคกรนโยบาย มีอํานาจ
หน า ท่ี ใ น ก า ร กํ า หน ด มา ต ร ฐ า น ง า นก า ร
บริห าร งานบุ คคล  และ กํา กับดู แล ให กา ร
บริหารงานบุคคล เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด
ไว 
 
 



๑๒ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   (๓) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีคา
ครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการหรือ
ประโยชนเก้ือกูลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษายังไมเหมาะสมเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันท่ีจะ
ปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนง เงินเพ่ิม
คาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเก้ือกูลสําหรับขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม 
   (๔) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เ ม่ือไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 
 
 
   (๕) พิจารณาวินิจฉัยตีความปญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการใช
บังคับพระราชบัญญัตินี้ เม่ือ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลว 
ใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น 
   (๖) พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล รวมท้ังการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) กําหนดวิธีการและเง่ือนไขการจางเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในหนวยงานการศึกษา รวมท้ังกําหนดอัตราเงินเดือน
หรือคาตอบแทน 

   (๓) เสนอแนะแกคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาปรับปรุง
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนง เงินเพ่ิมคาครองชีพ 
เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ สวัสดิการ หรือ
ประโยชนเก้ือกูลอ่ืนของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
 
 
   (๔) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 
กฎ ก.ค.ศ. เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
   (๕) พิจารณาวินิจฉัยตีความปญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการใช
บังคับพระราชบัญญัตินี้ เม่ือ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลว
ใหหนวยงานการศึกษาหรือผูมีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตามนั้น 
   (๖) พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล รวมท้ังการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
   (๗) กําหนดวิธีการและเง่ือนไขการจางเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในหนวยงานการศึกษา รวมท้ังกําหนดอัตราเงินเดือน
หรือคาตอบแทน 



๑๓ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   (๘) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญ
กําลังใจ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
   (๙) สงเสริม สนับสนุนให มีการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนเก้ือกูลอ่ืนแกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
   (๑๐) พิจารณาตั้ ง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
คณะอนุกรรมการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 
 
   (๑๑) สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนํา
และชี้แจงดานการบริหารงานบุคคลแกหนวยงานการศึกษา 
   (๑๒) กําหนดมาตรฐาน พิจารณา และให คําแนะนํา 
เ ก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ 
ก า ร อุ ท ธ ร ณ แ ล ะ ก า ร ร อ ง ทุ ก ข ต า ม ท่ี กํ า ห น ด ไ ว ใ น
พระราชบัญญัตินี ้
   (๑๓) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเ พ่ือรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดาน 
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล  ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ก า ร 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและ
หลักฐานจากหนวยงานการศึกษาใหผูแทนของหนวยงาน
การศึกษา ขาราชการ หรือบุคคลใด มาชี้แจงขอเท็จจริง และ

   (8) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญ
กําลังใจ และการยกยองเชิดชูเกียรติ การจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนเกื้อกูลอ่ืนแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
   (9) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด  
อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. ในหนวยงาน
การศึกษา และคณะอนุกรรมการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี 
ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 
 
   (10) กําหนดมาตรฐาน พิจารณา และใหคําแนะนํา
เก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 
   (11) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเพ่ือรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดาน 
การบริ ห า ร ง านบุ คคล  ตรวจสอบและปฏิ บั ติ ก า ร 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและ
หลักฐานจากหนวยงานการศึกษาใหผูแทนของหนวยงาน
การศึกษา ขาราชการ หรือบุคคลใด มาชี้แจงขอเท็จจริง และ



๑๔ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

ใหมีอํานาจออกระเบียบขอบังคับ รวมท้ังใหสวนราชการ 
หนวยงานการศึกษา ขาราชการหรือบุคคลใดรายงานเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีไปยัง ก.ค.ศ. 
   (๑๔) ในกรณีท่ีปรากฏวาสวนราชการ หนวยงานการศึกษา 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผูมีหนาท่ี
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือปฏิบัติการโดยไมถูกตองและไมเหมาะสม หรือปฏิบัติการ
โดยขัดหรือแยงกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ 
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ให ก.ค.
ศ. มีอํานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกลาวไวเปนการชั่วคราว 
เม่ือ ก.ค.ศ. มีมตเิปนประการใดแลว ใหสวนราชการหนวยงาน
การศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะอนุกรรมการหรือ
ผูมีหนาท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น 
 
 
 
   (๑๕ )  พิ จ า รณา รั บ รอ ง คุณวุฒิ ข อ ง ผู ไ ด รั บป ริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเพ่ือประโยชน 
ในการบรรจุและแตงตั้ ง เปนขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการ ศึกษา  และการ กํ าหนด อัตรา เ งิ น เ ดื อนหรื อ 
คาตอบแทนท่ีควรไดรับ 
   (๑๖) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการตาง 
ๆ ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตนิี้ 

ใหมีอํานาจออกระเบียบขอบังคับ รวมท้ังใหสวนราชการ 
หนวยงานการศึกษา ขาราชการหรือบุคคลใดรายงานเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีไปยัง 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 
คณะอนุกรรมการหรือผูมีหนาท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติการโดยไมถูกตอง
และไมเหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยงกับกฎหมาย 
กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข
ตาม ท่ี  ก .ค .ศ .  กํ าหนด ให  ก .ค .ศ .  มี อํ านาจยั บยั้ ง 
การปฏิบัติการดังกลาวไว เปนการชั่ วคราว หรือ มีมติ 
ใหสวนราชการ หนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. 
ในหนวยงานการศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผูมีหนาท่ี
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น 
   (13) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู ได รั บปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเพ่ือประโยชน 
ในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการกํ าหนดอัตราเ งินเดื อนหรื อ
คาตอบแทนท่ีควรไดรับ 
   (14) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการตาง  ๆ
ตามท่ีกําหนดในพระราชบญัญัตินี ้



๑๕ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   (๑๗) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียน
ประวัติเก่ียวกับวัน เดือน ปเกิด และควบคุมการเกษียณอายุ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (๑๘) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 

   (15) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียน
ประวัติเก่ียวกับวัน เดือน ปเกิด และควบคุมการเกษียณอายุ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (16) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (17) จัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงาน
ของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงาน ซ่ึงตองไมต่ํากวามาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกลาว 

   มาตรา ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ 
กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพน
จากตําแหนง เม่ือ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
   (๓) พนจากการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
   (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ 
หรือมาตรา ๑๒ 
   (๕) ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ. ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด เม่ือปรากฏวามีความประพฤติไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาท่ีสอไปในทางทุจริตตอหนาท่ี หรือมีเจตนากระทําการโดย
ไม ถูกตองหรือไมยุติธรรม หรือใช อํานาจหนาท่ี ท่ี ขัดตอ

 ยกเลิก เพ่ือใหสอดคลองกับคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ท่ี มิ ได กําหนดให มี
กรรมการผูแทนขาราชการครู ใน ก.ค.ศ. ท่ีเปน
องคกรท่ีกําหนดนโยบาย 



๑๖ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

กฎหมาย  ท้ังนี้  กอนมีการถอดถอน ใหรัฐมนตรีแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนข้ึนสอบสวน 
   (๖) มิไดเปนผูดํารงตําแหนงหรือเปนผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษา ผูสอนในหนวยงานการศึกษา หรือบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามท่ีตนไดรับเลือก 
   มาตรา ๑๖  การประชุม ก.ค.ศ. ตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปน 
องคประชุม 
 
   ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยู ในท่ีประชุม 
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการ 
ทํ าหน า ท่ี แทน  ถ า ไม มี ร อ งปร ะธ านกร รมการห รื อ มี 
แตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการ 
คนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 
   ในการประชุมถามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับตัวกรรมการ
ผูใดโดยเฉพาะ หรือเม่ือมีกรณีเขาขายท่ีกฎหมายกําหนดวา
กรรมการผูนั้นมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 
   การวินิ จ ฉัยชี้ ขาดของ ท่ีประชุ ม ให ถื อ เสี ย งข า งมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

   มาตรา 12  การประชุม ก.ค.ศ. ตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปน
องคประชุม 
 
   ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการ 
ทํ าหน า ท่ี แทน ถ า ไม มี รองประธานกรรมการหรื อมี 
แตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการ 
คนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 
   ในการประชุมถามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับตัวกรรมการ
ผูใดโดยเฉพาะ หรือเม่ือมีกรณีเขาขายท่ีกฎหมายกําหนดวา
กรรมการผูนั้นมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 
   การวินิจฉัยชี้ ขาดของท่ีประชุมให ถือเสียงข างมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
 

คงเดิม 



๑๗ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๑๗  ก.ค.ศ. มีอํานาจต้ังคณะอนุกรรมการวิสามัญ 
เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ” เพ่ือทําการใด ๆ แทน 
ก.ค.ศ. หรือทําหนา ท่ีเชนเดียวกับคณะอนุกรรมการอ่ืน 
ท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ได 
   ในกรณีท่ีตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาเรื่อง
การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและ
การรองทุกข ใหตั้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. ท่ีเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ อยางนอยสองคน และกรรมการ ก.ค.ศ. ท่ีเปนผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนอนุกรรมการท้ังหมด และใหนํามาตรา ๑๓ 
มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

   มาตรา 13  ก.ค.ศ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ 
เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ” เพ่ือทําการใด ๆ แทนได 
หรือทําหนาท่ีเชนเดียวกับคณะอนุกรรมการอ่ืนท่ีกําหนด 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก็ได 
   องคประกอบ คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ รวมตลอดท้ังวิธีการ
ไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ให
เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 

กําหนดให ก.ค.ศ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการ
วิสามัญเพ่ือทําการใด ๆ แทนได โดยกําหนดใหมี   
องคประกอบ คุณสมบัติ  ลักษณะตองห าม 
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง รวมตลอดท้ังวิธีการ
ไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก
ตําแหนง เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ 

   มาตรา ๑๘  ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ ขาราชการครูและ
บุ คล ากรทา งการ ศึกษาจะ เป นกร รมการ ใน  ก . ค . ศ . 
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรืออนุกรรมการ
อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได เวนแตการเปน
กรรมการหรอือนุกรรมการโดยตําแหนง 

 ยกเลิก เพ่ือใหสอดคลองกับคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติท่ียกเลิก อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

   มาตรา ๒๐  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.ค.ศ.” 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เรียกโดยยอวา “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซ่ึงมีฐานะ
เปนอธิบดเีปนผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

   มาตรา 14  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.ค.ศ.” 
มีฐานะเป นกรม  โดย มี  “เลขาธิ การ  ก .ค .ศ .” เป น
ผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

   เพ่ือประโยชนในการดูแลการบริหารงานบุคคล
และการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงในปจจุบันมีอยู
ประมาณสี่ แสนกวาคน จึงปรับสถานะทาง
กฎหมายของสํานักงาน ก.ค.ศ. ใหมีฐานะเปน
กรม และเปนนิติบุคคลตามกฎหมายระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหมี



๑๘ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   สํานักงาน ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
   (๑) เปนเจาหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานในหนาท่ีของ ก.ค.ศ. 
 
 
   (๒) วิเคราะหและวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการจัดระบบ
บริหารราชการในหนวยงานการศึกษา 
 
   (๓) ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับมาตรฐาน หลักเกณฑและ
วิธีการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 
   (๔) พัฒนาระบบขอมูล และจัดทําแผนกําลังคนสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (๕) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและ
ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 

   สํานักงาน ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
   (๑) เปนเจาหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานในหนาท่ีของ 
ก.ค.ศ. และ ก.พ.ค.ศ. และดําเนินการตามท่ี ก.ค.ศ. หรือ 
ก.พ.ค.ศ. มอบหมาย 
   (2) เสนอแนะและใหคํ าปรึกษาแกส วนราชการ 
หนวยงานการศึกษา เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และ
แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   (๓) พัฒนา สงเสริม วิเคราะห วิจัยเก่ียวกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร ระบบ หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานดาน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   (4) ติดตามและประเมินผลทรัพยากรบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (5) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
   (6) เปนศูนยกลางขอมูลทรัพยากรบุคคลของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (7) จัดทํายุทธศาสตร ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ความเปนอิสระ คลองตัวในการปฏิบัติงานและ
เหมาะสมกับการเปนหนวยงานรับผิดชอบการ
ดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ. และ
การดําเนินงานเก่ียวกับการพิทักษระบบคุณธรรม
ตามอํานาจหนาท่ีของ ก.พ.ค.ศ.  
 
   ปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ใหสอดคลองรองรับกับบทบาทอํานาจหนาท่ีของ 
ก.ค.ศ. และ ก.พ.ค.ศ. 



๑๙ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (๖) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจน
สวัสดิการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (๗) กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ของหนวยงานการศึกษาและเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
   (๘) จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาเสนอ ก.ค.ศ. 
 
   (๙) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

   (8) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนํา
และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (9) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืน เพ่ือ
ประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือ
คาตอบแทน รวมท้ังระดับ ตําแหนง และประเภทตําแหนง
สําหรับคุณวุฒิดังกลาว 
   (10) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมเกษียณอายุของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
   (11) จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอ 
ตอ ก.ค.ศ. และคณะรัฐมนตร ี
   (12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย    
 



๒๐ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

    มาตรา 15 ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยยอวา 
“อ.ก.ค.ศ. สามัญ” เพ่ือเปนองคกรบริหารงานบุคคลของ
ข า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
   (๑) คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามัญประจําสวนราชการ เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. 
สวนราชการ” โดยออกนามสวนราชการ 
   (๒) คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษ า ส า มั ญ ป ร ะ จํ า จั ง ห วั ด  เ รี ย ก โ ด ย ย อ ว า  
“อ.ก.ค.ศ. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัด 
   (3) คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามัญประจํากรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา      
“อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร” 
   นอกจาก (๑) (2) และ (3) ในกรณีมีความจําเปน ก.ค.ศ. 
อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามัญประจําหนวยงานศึกษา ในหนวยงาน
การศึกษาอ่ืนใดเปนการเฉพาะก็ได ท้ังนี้  การเรียกช่ือ 
องคประกอบ และอํานาจหนาท่ี ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ.  
   บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมาย
อ่ืนท่ีอางถึง อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ใหหมายถึง 
อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งตาม
วรรคสองดวย เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

   กําหนดโครงสรางการกระจายอํานาจการ
บริหารงานบุคคลใหมโดยกําหนดใหมีองคกร
บริหารงานบุคคล 3 ระดับ ไดแก ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. 
สวนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ใหสอดคลอง
กับหลักการกระจายอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย โดยถายโอนอํานาจหนาท่ีใน
สวนท่ีเปนการปฏิบัติเ ก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไปยัง อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัด (ถายโอนอํานาจดานการบริหารงาน
บุคคลมาจาก กศจ. เดิม) เพ่ือใหองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดทําหนาท่ีอยางเหมาะสม 
โดยเนนเฉพาะงานนโยบาย งานวิจัย และงาน
วิชาการเปนหลัก เนื่องจากการแบงโครงสราง
ขององคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบเดิมไม มี
องคกรระดับกลางท่ีจะกลั่นกรองงาน จากเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และ กศจ. มายัง ก.ค.ศ. สงผลให
องคกรกลางมีภาระงานดานการปฏิบัติมาก ไม
อาจพัฒนางานดานนโยบายไดอยางเต็มท่ีและ
เหมาะสม 



๒๑ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

    มาตรา 16 คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ส า มั ญ ป ร ะ จํ า ส ว น ร า ช ก า ร 
เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ” โดยออกนาม 
สวนราชการ ประกอบดวย 
   (1) หัวหนาสวนราชการ เปนประธาน  
   (2) รองหัวหนาสวนราชการ ท่ีไดรับมอบหมายหนึ่งคน 
เปนรองประธาน  
   (3) ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงมีความรู 
ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงในดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดานการศึกษา และดานกฎหมาย จํานวน
สามคน 
   (4) รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หรือผูแทนสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ีเลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมายหนึ่งคน 
   (5) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงดํารง
ตําแหนงประเภทบริหาร หรือประเภทอํานวยการ หรือ 
มีวิทยฐานะไมต่ํากวาเช่ียวชาญ จํานวนไมเกินสามคน 
   ใหหัวหนาสวนราชการ ตั้งขาราชการในสวนราชการนั้นเปน
กรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และผูชวยเลขานุการไมเกิน
สองคน 
 
 
 

   กําหนดองคประกอบ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
ประกอบด ว ย  หั วหน า ส ว น ร าชก าร  เ ป น
ประธาน รองหัวหนาสวนราชการ เปนรอง
ประธาน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการผูแทน
สํานักงาน ก.ค.ศ. และกรรมการผูแทนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการนั้น 
เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจจากองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกํากับ ดูแล ตรวจสอบ การ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 



๒๒ 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

    มาตรา 17  อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 
   (1) เสนอแนะ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสวนราชการ 
   (2) พิจารณากําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สวนราชการ รวมท้ัง วางแผนอัตรากําลัง เกณฑอัตรากําลัง 
การกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงการเกล่ียอัตรากําลัง
ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ น โ ย บ า ย ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
บุคคล ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
   (3) พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการ 
ตามท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของหัวหนา 
สวนราชการ และตําแหนงอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
   (4) พิจารณาใหความเห็นชอบเก่ียวกับการยายของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการ 
ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหัวหนาสวนราชการ 
   (5) พิจารณาใหความเห็นชอบ การส่ังใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการในหนวยงาน
การศึกษาใด เปนการช่ัวคราว ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือ
ประโยชนของทางราชการ 
 

   กําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรบริหารงาน
บุคคลในระดับสวนราชการ ให รองรับการ
กระจายอํานาจจากองคกรกลางบรหิารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และกํากับ ดูแล ตรวจสอบ การบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด 



๒๓ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   (6) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการส่ัง
ใหออกจากราชการ การอุทธรณ 
และการรองทุกข ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  
   (7) พิจารณาแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือชวยเหลือ
การปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ ไดตามความจําเปน  
   (8) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญ
กําลังใจ การปกปองคุมครองระบบคุณธรรม การจดัสวัสดิการ 
และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสวนราชการ 
   (9) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสวนราชการ ในการนี้ ให มี อํานาจ 
เรียกเอกสารและหลักฐานจากหนวยงานการศึกษา ใหผูแทน
ของหนวยงานการศึกษาหรือบุคคลใดมาช้ีแจงขอเท็จจริง 
กรณีปฏิบัติไมถูกตองและไมเหมาะสมหรือปฏิบัติการ 
โดยขัดหรือแยงกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
   (10) จัดทํา พัฒนา และบูรณาการฐานขอมูลขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการ 
   (11) จัดทํารายงานประจําปท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
   (12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้
กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 



๒๔ 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

    มาตรา 18 องคประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ
ไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง  
ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามมาตรา 17 (7) ใหเปนไป 
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
   การแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามวรรคหนึ่ง ตองคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณท่ีไดรับความคุมคา ความประหยัด ความรวดเร็ว
และไมเปนการเพ่ิมข้ันตอนในการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมจําเปน  
 

   กําหนดให อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ มีอํานาจตั้ง
คณะอนุกรรมการวิสามัญเพ่ือทําการใด ๆ แทน
ได โดยกําหนดใหมี องคประกอบ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนง เปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. เพ่ือใหเกิดความชัดเจน
ในทางปฏิบัต ิ

    มาตรา 19  คณะอนุกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามัญประจําจังหวัด เรียกโดยยอวา
“อ . ก . ค . ศ .  จั ง ห วั ด” โ ด ยออกนา มจั ง ห วั ด  ห รื อ
คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามัญประจํากรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ.
กรุงเทพมหานคร” ประกอบดวย 
   (1) ผูวาราชการจังหวัด  เปนประธาน 
   (2) ศึกษาธิการภาค 
   (3) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาและผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาทุกคนในเขตจังหวัดนั้น ผู อํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัด และผู อํานวยการสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด (ถามี) เปนอนุกรรมการ 

   กําหนดองคประกอบ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน
ศึกษาธิการภาค กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ผูแทนหนวยงานการศึกษา และกรรมการผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให
มีอํานาจหนาท่ีในการดูแลบุคลากรดานการศึกษา
ในภาพรวมของหนวยงานการศึกษาท่ีมีหัวหนา
หนวยงานระดับจังหวัด 
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   (4) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหกคน ซ่ึงแตงตั้งจากบุคคลท่ีมี
ความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงในดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมาย หรือดาน
อ่ืนท่ีเปนประโยชนตอการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอยางนอยตองมี
ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา และ
ดานกฎหมาย ดานละหนึ่งคน 
   (5) ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
จงัหวัดจํานวนสามคนประกอบดวยผูแทนผูบริหารสถานศึกษา 
หรือผูบริหารสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนในหนวยงาน
การศึกษาในเขตจังหวัดจํานวนหนึ่งคน ผูแทนขาราชการครูซ่ึง
มีวิทยฐานะไมต่ํากวาชํานาญการพิเศษจํานวนหนึ่งคน และ
ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จํานวนหนึ่งคน  
   (6) ศึกษาธิการจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
   ใหศึกษาธิการจังหวัดแตงตั้งขาราชการในสํานักงาน
ศึ กษา ธิ ก า ร จั ง ห วั ด  จํ า นวน ไม เ กิ น สองคน เป น
ผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
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    มาตรา 20 อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   (1) เสนอแนะ ก.ค.ศ. หรือสวนราชการ เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
   (2) พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
จังหวัด รวมท้ังการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงและ
เกล่ียอัตรากําลังใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงาน
บุ ค ค ล  ร ะ เ บี ยบ  ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ท่ี  ก . ค .
ศ. กําหนด และนโยบายของสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
   (3) พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัด 
   (4) ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการยายของผูบริหาร
สถานศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตจังหวัด 
   (5) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย 
การส่ังใหออกจากราชการและการรองทุกขตามท่ีกําหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี ้
   (6) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสราง 
ขวั ญกํ าลั งใจ การปกป องคุ มครองระบบคุ ณธรรม 
การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตจังหวัด 
   (7) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาในเขตจังหวัด 

   กําหนดอํานาจหนาท่ีของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดซ่ึง
เปนองคกรบริหารงานบุคคลในระดับจังหวัด ให
สอดคลองรองรับ (ถายโอน) กับอํานาจหนาท่ี
ดานการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ท้ังนี้ โดยใหมีอํานาจ
หนาท่ีในการดูแลขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดในสวนท่ีมี
หัวหนาหนวยงานการศึกษาในระดับจังหวัด 
เชน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
เป นต น   โดย ไม จํ า เป นต อ งแยกให แต ล ะ
หนวยงานดูแลบุคลากรของตนเองเทานั้น 
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   (8) จัดทํา พัฒนา และบูรณาการฐานขอมูลขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขต
จังหวัด 
   (9) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาในเขตจังหวัดเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. และสวนราชการ
ท่ีเกี่ยวของ 
   (10) พิจารณาแต งตั้ ง  อนุกรรมการ หรือแต งตั้ ง
คณะ ทํ า ง าน  เ พ่ื อช ว ย เ ห ลื อก า รปฏิ บั ติ ง านของ 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ไดตามความจําเปน 
   ในการเสนอและการแตงตั้งอนุกรรมการ หรือแตงตั้ง
คณะทํางานตามวรรคหนึ่งตองคํานึงถึงวงเงินงบประมาณท่ี
ไดรับ ความคุมคา ความประหยัด ความรวดเร็วและไมเปน
การเพ่ิมข้ันตอนในการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมจําเปน 
   (11) พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงาน
บุคคลในเขตจังหวัดท่ีไมอยู ในอํานาจและหนาท่ีของ
ผูบริหารของหนวยงานการศึกษา 
   ( 12)  ป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี อ่ื น ต า ม ท่ี บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
พระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี ก.ค.ศ. หรือ 
ก.ค.ศ. สํานักงาน/สวนราชการ มอบหมาย 
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    มาตรา  21  อ . ก . ค . ศ .  ก รุ ง เ ทพมหานคร  ให
ปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การหรื อรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ และ
ใหมีองคประกอบของคณะกรรมการเปนไปตามมาตรา 19 
(2) (3) (4) (5) และ (6) 
   ใหศึกษาธิการจังหวัดแตงตั้งขาราชการในสํานักงาน
ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด จํ า น วน ไ ม เ กิ น สอ ง ค น เ ป น
ผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
   ให  อ .ก .ค.ศ.  กรุ งเทพมหานคร มี อํานาจหน า ท่ี
เชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ตามมาตรา 20  

   กํ าหนดให  อ . ก .ค .ศ .  กรุ ง เทพมหานคร 
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือรอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดรับมอบหมาย เปน
ประธานกรรมการ เปนประธานกรรมการ 
ศึกษาธิการภาค กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ผูแทนหนวยงานการศึกษา และกรรมการผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให
มีอํานาจหนาท่ีในการดูแลบุคลากรดานการศึกษา
ในภาพรวมของหนวยงานการศึกษาท่ีมีหัวหนา
หนวยงานระดับจังหวัด 

    มาตรา 22  ให อ.ก.ค.ศ. จังหวัด แตงตั้งอนุกรรมการ
เพ่ือชวยเหลือหรือกล่ันกรองงาน เกี่ยวกับการบรรจุ 
การแตงตั้ง การยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนด
วิทยฐานะ หรื อการกํ าหนดสิทธิ ประ โยชน ต า ง  ๆ 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ใหอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวย 
   (1) กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จํานวนหนึ่งคน เปน
ประธานอนุกรรมการ 
   (2) กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จํานวนสองคน เปน
อนุกรรมการ 
   (3) ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือ
ผูอํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคนเปน
อนุกรรมการ 

   กําหนดให  อ.ก.ค.ศ. จังหวัด แตงตั้ง
อนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือหรือกลั่นกรองงาน 
เก่ียวกับการบรรจุ การแตงตั้ง การโยกยาย การ
ดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ หรือ
การกําหนดสิทธิประโยชนตาง ๆ ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงเปนไปตาม
หลักการเดิมของคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ โดยกําหนดให กรรมการใน อ.ก.ค.
ศ. จังหวัด จํานวนหนึ่งคน เปนประธาน 
 
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จํานวนสองคน 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือ
ผูอํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน 
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   (4) ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมิไดเปนกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัด จํานวนไมเกินสามคน เปนอนุกรรมการ 
   (5) ศึกษาธิการจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
   ในกรณีมีความจําเปน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อาจแตงตั้ง
ขาราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไมเกิน
สองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 
 
 

ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมิไดเปนกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัด จํานวนไมเกินสามคนเปนอนุกรรมการ 
และศึกษาธิการจังหวัด เปนอนุกรรมการและ
เลขานุการ 
    

    มาตรา 23  คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของ
อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามัญประจําสวนราชการตามมาตรา 16 (3) และ (5) 
และอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามัญประจําจังหวัด มาตรา 19 (4) และ (5) และ
อนุกรรมการมาตรา 22 (3) และ (4)วาระการดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. 
 

   กําหนดใหคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ
ไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก
ตําแหนง ของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ
อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ  อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. ท่ีทําหนาท่ีกลั่นกรองงาน
ให อ.ก.ค.ศ. จังหวัด เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ 
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 มาใช
บังคับโดยอนุโลม 
 
 

   กําหนดการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร และ 
อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังในหนวยงานการศึกษาเปน
หลักการเดียวกับ ก.ค.ศ. 



๓๐ 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๒๑  ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา” 
และคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเรียกโดยยอวา “อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา” สําหรับแตละเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา แลวแตกรณี ซ่ึงประกอบดวย 
 (๑) ประธานอนุกรรมการซ่ึงอนุกรรมการเลือกกันเอง
จากผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ในการนี้ใหถือวาอนุกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีจํานวนเทาท่ีมีอยู 
 (๒) อนุกรรมการโดยตําแหนงจํานวนสองคน ไดแก 
ผูแทน ก.ค.ศ. และผูแทนคุรุสภา ซ่ึงคัดเลือกจากผูท่ีมีความรู 
ความสามารถ หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล 
ดานการศึกษา ดานกฎหมาย หรือดานการเงินการคลัง 
 (๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซ่ึงคัดเลือก
จากผูท่ีมีความรูความสามารถหรือประสบการณดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมาย และดาน
การเงินการคลังดานละหนึ่งคน 
 (๔) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา แลวแตกรณี จํานวนสามคน 
ประกอบดวย ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาจํานวนหนึ่งคน ผูแทนขาราชการครูจํานวนหนึ่ง

 ยกเลิก เนื่องจากคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติใหยุบเลิกและถายโอนอํานาจหนาท่ี 
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไปเปนของ 
กศจ. แลว 
 
 



๓๑ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

คน และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจํานวนหนึ่งคน[๘] 
 ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปน
อนุกรรมการและเลขานุการ 
 อนุกรรมการตาม (๒) ซ่ึงเปนผูแทน ก.ค.ศ. และ
อนุกรรมการตาม (๓) ตองไมเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สวนอนุกรรมการตาม (๒) ซ่ึงเปนผูแทนคุรุสภา
ตองเปนสมาชิกคุรุสภาและเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท้ังนี้ 
อนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน เจาหนาท่ี ท่ี
ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรคการเมือง 
 คุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการ
ดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของอนุกรรมการตาม 
(๒) (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 
 
 
   มาตรา ๒๒  การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 
 
 

 ยกเลิก เนื่องจากคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติใหยุบเลิกและถายโอนอํานาจหนาท่ี 
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไปเปนของ 
กศจ. แลว 
 



๓๒ 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๒๓  ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจและ
หนาท่ี ดังตอไปนี ้
   (๑) พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
รวมท้ังการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงและเกลี่ย
อัตรากําลังใหสอดคลองกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
   (๒) พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้ ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (๓) ใหความเห็นชอบเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบ
ของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (๔) พิจารณาเก่ียวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออก
จากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกขตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี ้
   (๕) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญ
กําลังใจ การปกปองคุมครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ 
และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในหนวยงานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (๖) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

 ยกเลิก เนื่องจากคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติใหยุบเลิกและถายโอนอํานาจหนาท่ี 
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไปเปนของ 
กศจ. แลว 
 



๓๓ 
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เหตุผลในการกําหนด 

   (๗) จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (๘) จัดทํารายงานประจําปท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
   (๙) พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไมอยูในอํานาจและหนาท่ีของผูบริหาร
ของหนวยงานการศึกษา 
   (๑๐) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 
   มาตรา ๒๔  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เปนผูบริหารราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเปน
ผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
   (๑) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการท่ีเปนอํานาจและ
หนาท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและตามท่ี อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามอบหมาย 
   (๒) เสนอแนะการบรรจุและแตงตั้ง และการบริหารงาน
บุคคลในเรื่องอ่ืนท่ีอยู ในอํานาจและหนาท่ีของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (๓)  พิจารณา เสนอความดี ความชอบของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   มาตรา 25  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เปนผูบริหารราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเปน
ผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
 
 
 
   (1) เสนอแนะการบรรจุและแตงตั้ง และการบริหารงาน
บุคคลในเรื่องอ่ืนท่ีอยูในอํานาจและหนาท่ีของ อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัด 
   (2) พิจารณาความดีความชอบของผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   กํ าหนด อํ านาจหน า ท่ี ของผู อํ า นวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยตัดอํานาจ
หน า ท่ี เ ดิ ม ในส วน ท่ี เ คยรั บผิ ดชอบในการ
ปฏิบัติงานราชการท่ีเปนอํานาจและหนาท่ีของ อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 



๓๔ 
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เหตุผลในการกําหนด 

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (๔) จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
   (๕) จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (๖) จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานข้ันต่ํา 
และเกณฑการประเมินผลงานสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (๗) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํา
รายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. ตอไป 
   (๘) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 
   (3) จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
   (4) จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (5) จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานข้ันต่ํา 
และเกณฑการประเมินผลงานสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
  
 
 
   (6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ  
และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มอบหมาย 
 
 

    มาตรา 26 ใหศึกษาธิการจังหวัด เปนผูบริหารราชการ
ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   (1)  รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

   กําหนดอํานาจหนาท่ีของศึกษาธิการจังหวัด 



๓๕ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   (2) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการท่ีเปนอํานาจ
และหนาท่ีของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และตามท่ี อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัด มอบหมาย 
   (3) เสนอแนะการบรรจุและแตงตั้ง และการบริหารงาน
บุคคลในเรื่องอ่ืนท่ีอยูในอํานาจและหนาท่ีของ อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัด 
   (4) พิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (5) จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (6) จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (7) จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานข้ันต่ํา 
และเกณฑการประเมินผลงานสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (8) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํา
รายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด เพ่ือ
เสนอ ก.ค.ศ. ตอไป 
   (9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
นี้ กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 
 
 



๓๖ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

    มาตรา 27  ให ผูบริหารการศึกษาซ่ึงเปนหัวหนา
หนวยงานระดับจังหวัดในหนวยงานการศึกษาอ่ืนนอกจาก
มาตรา 25  และมาตรา 26 เปนผูบริหารราชการ 
ในหนวยงานการศึกษานั้ น และเปนผู บั งคับบัญชา 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษานั้น และใหนํามาตรา 25 มาใช บังคับแก 
ผูดํารงตําแหนงดังกลาวโดยอนุโลม   

   กําหนดอํานาจหนาท่ีของผูบริหารการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาอ่ืนนอกจากผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและศึกษาธิการ
จั งหวัดโดยให มี อํานาจหน า ท่ี เชน เ ดียว กับ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   มาตรา  ๒๕  ในสวนราชการ อ่ืนนอกจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. 
เพ่ือทําหนาท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการนั้น  ท้ังนี้ การตั้ง การ
พนจากตําแหนงและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามท่ี 
ก.ค.ศ. กําหนด 
   บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอ่ืนท่ี
อางถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ท่ี 
ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคหนึ่งดวย เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปน
อยางอ่ืน 
   ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับกับ
หนวยงานการศึกษาอ่ืนใดท่ีจําเปนตองมี อ.ก.ค.ศ. ของ
หนวยงานการศึกษานั้นโดยเฉพาะดวย 
   ในกรณีท่ีสวนราชการตามวรรคหนึ่งมิใชสวนราชการใน
กระทรวง ให  ก .ค .ศ .  มี อํานาจกําหนดหลักเกณฑการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิบัติราชการของ

    ยกเลิกเนื่องจากมีการกําหนดใหมี อ.ก.ค.ศ. 
สวนราชการแลว 



๓๗ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการนั้น 
 
   มาตรา ๒๖  ใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจและ
หนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังตอไปนี ้
   (๑) กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให
สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและ
วิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 
 
   (๒) เสนอความตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือ
เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 
   (๓) ใหขอ คิดเห็นเ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตอ
ผูบริหารสถานศึกษา 
   (๔) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มอบหมาย 
   ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยอนุโลม 

   มาตรา 28  ใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจและ
หนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 
   (๑) กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให
สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและ
วิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัดกําหนด 
   (๒) เสนอความตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือ
เสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดพิจารณา 
   (๓) ใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตอ
ผูบริหารสถานศึกษา 
   (๔) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. จังหวัดมอบหมาย 
 
   ใหนําความในมาตรา 12 มาใชบังคับแกคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยอนุโลม 
 
 
 

   กําหนดอํานาจหนา ท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 



๓๘ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๒๗  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และ 
มีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
   (๑) ควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและ
วิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 
 
   (๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
   (๓) สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
   (๔) จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
   (๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
   (๖) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
กฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 

   มาตรา 29  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และ
มีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี ้
   (๑) ควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและ
วิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัด กําหนด 
   (๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
   (๓) สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
   (๔) จัดทํามาตรฐาน ภาระงาน สําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
   (๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
   (๖) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
กฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัด หรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 

    กํ าหนดอํานาจและหน า ท่ีของผู บริหาร
สถานศึกษา 

   มาตรา ๒๘  ใหผูบริหารหนวยงานการศึกษาท่ีเรียกชื่ออยาง
อ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด เปนผูบังคับบัญชาและบริหาร
หนวยงาน และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับแกผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวโดยอนุโลม 

     ยกเลิกเนื่องจากไดมีการกําหนดไวตามราง
มาตรา 27 แลว 



๓๙ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

    มาตรา 30  ใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะหนึ่ง เรียก
โดยยอวา “ก.พ.ค.ศ.” ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ด
คน ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามมาตรา 32 
   กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ตองทํางานเต็มเวลา 
   ใหเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปนเลขานุการของ ก.พ.ค.ศ. 

    กําหนดให มีคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เปนอิสระจากองคกรกลางบริหารงาน

บุคคล โดยคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมใหเปนท่ีสุด หากไมเห็นดวย

กับคําวินิจฉัยมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด

โดยไมตองฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน เพ่ือ

ยกระดับมาตรฐานการพิทักษระบบคุณธรรมใหมี

ความโปรงใส มีความเปนมืออาชีพ มีองคความรู

เฉพาะทาง และมีวิธีพิจารณาท่ีชัดเจน 

 
    มาตรา 31   ผูจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ก.พ.

ค.ศ. ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบหาป 
   (๓) มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
       (ก) เปนหรือเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน 
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการขาราชการครู คณะกรรมการขาราชการพล
เรือน คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
หรือคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
       (ข) เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา 

     กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ ก.พ.ค.ศ.  



๔๐ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

       (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํา
กวาผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือเทียบเทา หรือตุลาการ
หัวหนาคณะศาลปกครองช้ันตน 
       (ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวา
อัยการพิเศษประจําเขตหรืออธิบดีอัยการภาคหรือเทียบเทา 
       (จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ หรือมีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ หรือเทียบเทา 
       (ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร 
รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร 
หรื อ วิ ชา ท่ี เ ก่ี ยวกั บการบริ ห า ร ราชกา รแผ นดิ น              
ในสถาบันอุดมศึกษา และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย แตในกรณีท่ีดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหาป 

    มาตรา 32  ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. 
ประกอบดวยประธานศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน    
รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรับมอบหมายจากประธานศาล
ฎีกาหนึ่งคน กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. หนึ่งคน    
ซ่ึงไดรับเลือกโดย ก.ค.ศ. และให เลขาธิการ ก.ค.ศ.        
เปนกรรมการและเลขานุการ 
   ใหคณะกรรมการคัดเลือกมีหนาท่ีคัดเลือกบุคคล          
ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 31 จํานวนเจ็ดคน 

   กําหนดคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. 



๔๑ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   ใหผูไดรับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเอง
ใหคนหนึ่ งเปนประธานกรรมการ ก.พ.ค.ศ. แลวให
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
   หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ให
เปนไปตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด 

    มาตรา 33  กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ตองไม มีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้ 
   (๑) เปนขาราชการ 
   (๒) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือ
บุคคลใด 
   (๓) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผู
ดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
   (๔) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
   (๕) เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลใน
หนวยงานของรัฐ 
   (๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือดํารง
ตําแหนงหรือประกอบการใด ๆ หรือเปนกรรมการใน
หนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
 

     กําหนดลักษณะตองหามของกรรมการ ก.พ.ค.ศ. 



๔๒ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

    มาตรา 34  ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ผูใด
มีลักษณะตองหามตามมาตรา 33 ผูนั้นตองลาออกจาก
การเปนบุคคลซ่ึงมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานให
เปนท่ีเช่ือไดวาตนไดเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
หรือการประกอบการอันมีลักษณะตองหามดังกลาว ตอ
เลขานุการ ก.พ.ค.ศ. ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับ
คัดเลือก 
   ในกรณีท่ีผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค.ศ. มิได
ลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการ
ประกอบการดังกลาวภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ใหถือวาผูนั้นมิเคยไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค.ศ. 
และใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ข้ึนใหม 
 
 

   กําหนดใหผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค.ศ. 
ท่ีมีลักษณะตองหามเก่ียวกับการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพลาออกจากการเปนบุคคลซ่ึงมีลักษณะ
ตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนท่ีเชื่อไดวาตนได
เลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการ
ประกอบการอันมีลักษณะตองหามดังกล าว 
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคัดเลือก 

    มาตรา 35   กรรมการ ก.พ.ค.ศ. มีวาระการดํารง
ตําแหนงหกปนับแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
   ใหกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ อยู
ในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ใหม 
 
 
 

  กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 
ก.พ.ค.ศ.  



๔๓ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

    มาตรา 36   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ 
กรรมการ ก.พ.ค.ศ. พนจากตําแหนงเม่ือ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
   (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
31 หรือมาตรา 33 
   (๕) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก แมจะมีการรอการ
ลงโทษ เวนแตเปนการรอการลงโทษในความผิดอันได
กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐาน
หม่ินประมาท 
   (๖) ไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาอยางสมํ่าเสมอตาม
ระเบียบของ ก.พ.ค.ศ. 
   เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการ ก.พ.ค.ศ. เทาท่ี
เหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได และใหถือวา ก.พ.ค.ศ. 
ประกอบดวยกรรมการ ก.พ.ค.ศ. เทาท่ีเหลืออยู เวนแตมี
กรรมการ ก.พ.ค.ศ. เหลืออยูไมถึงหาคน 
   เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีท่ีกรรมการ ก.พ.ค.ศ. 
พนจากตําแหนงตามวาระใหคณะกรรมการคัดเลือก
ดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. แทนกรรมการ ก.พ.
ค.ศ. ซ่ึงพนจากตําแหนงโดยเร็ว 
 
 

   กําหนดการพนจากตําแหนงของ ก.พ.ค.ศ. 



๔๔ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

    มาตรา 37  ก.พ.ค.ศ. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   (๑) เสนอแนะตอ ก.ค.ศ. เพ่ือให ก.ค.ศ. ดําเนินการจัดให
มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารงานบุคคลในสวนท่ี
เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม 
   (๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 137 
   (๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามมาตรา 145 
   (๔) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม  
   (๕) ออกกฎ ก.พ.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการ
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค.ศ. เม่ือ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
   (๖) แตงตั้ งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม มี ลักษณะ
ตองหามตามท่ี ก.พ.ค.ศ. กําหนด เพ่ือเปนกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

   กําหนดอํานาจหนาท่ีของ ก.พ.ค.ศ. 

    มาตรา 38  ใหกรรมการ ก.พ.ค.ศ. กรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ และกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไดรับเงินประจํา
ตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา และใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการ
เดินทางตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง 

   กํ า หนด เ ก่ี ย ว กั บค า ตอบแทนและสิ ท ธิ
ประโยชนของกรรมการ ก.พ.ค.ศ. 

    มาตรา 39  การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค.ศ. 
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
ใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.พ.ค.ศ. กําหนด” 

   กําหนดเก่ียวกับการประชุม ก.พ.ค.ศ. 
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   มาตรา ๒๙  การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบ
คุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับ
การปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 
 
 
   การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุแหงความ
แตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ท่ีไมตรงกันในเรื่องอ่ืน ๆ จะกระทํามิได 

   มาตรา 40  การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบ
คุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการ
ไดรับการปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  
 
   การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุความ
แตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นท่ีไมตรงกันในเรื่องอ่ืน ๆ จะ
กระทํามิได  
   การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จะตองกํ าหนดประมวลจริยธรรม 
ระบบพิทักษคุณธรรม การบริหารจัดการเ ก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตองเปนไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอการศึกษาชาติ 
ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหปฏิบัติ
ราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
รวมท้ังเสริมสรางกลไกการบริหารงานบุคคล การบรรจุ
และแตงตั้ง การพัฒนา การพิจารณาความดีความชอบ 
การเล่ือนตําแหนง วิทยฐานะ การใหไดรับเงินเดือน  
เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง การเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย 

   กํ า ห น ด เ ก่ี ย ว กั บ ห ลั ก ก า ร ใ ห ก ฎ ห ม า ย
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค
ระหวางบุคคล และหลักการไดรับการปฏิบัติและ
การคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 
ซ่ึงเปนหลักการสําคัญท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย 
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ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ทา ง วินั ย  ก า รออกจ าก ร าชกา ร 
การอุทธรณและการรองทุกข 
 
 
 

   มาตรา ๓๐  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู ซ่ึ งจะเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติ
ท่ัวไป ดังตอไปนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
   (๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยทรง เปนประมุขตามรั ฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย 
   (๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือผูบริหารทองถ่ิน 
   (๕) ไม เปนคนไร ความสามารถ หรือจิตฟน เฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   (๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออก
จากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้น ๆ  

   มาตรา 41  ผูซ่ึงจะเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังตอไปนี้ 
 
 
 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
   (๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 
   (๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือผูบริหารทองถ่ิน 
   (๕) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   (๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออก
จากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้น ๆ 

    กําหนดคุณสมบัติ ท่ัวไปของผู ท่ีจะเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คงเดิม 
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   (๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผู
ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (๘) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ี          
ในพรรคการเมือง 
   (๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๑๐) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด          
ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก
จากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  
หรือองคการระหวางประเทศ 
   (๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก
เพราะกระทําผิดวิ นั ยตามพระราชบัญญัติ นี้ ห รื อตาม             
กฎหมายอ่ืน 
   (๑๓) ไมเปนผู เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับ
ราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

   (๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผู
ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (๘) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ี
ในพรรคการเมือง 
   (๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๑๐) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให
จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก
จากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
หรือองคการระหวางประเทศ 
   (๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก
เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอ่ืน 
   (๑๓) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับ
ราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
 
 
 

   มาตรา ๓๑  อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   มาตรา 42  อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   กําหนดเก่ียวกับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจําตําแหนงของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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   อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงสําหรับบุคลากรทาง
การศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือน 
และเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับ   
โดยอนุโลม 
   เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงไมถือเปนเงินเดือน 

   อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงสําหรับบุคลากรทาง
การศึกษาตามมาตรา 49 (2) ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือน 
และเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
   เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงไมถือเปนเงินเดือน 
 
 

   มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนในการออมทรัพยของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบ
และวิธีการใหกระทรวงการคลังหักเงินเดือนของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเปนเงินสะสมก็ได โดยคิดดอกเบี้ย
เงินสะสมนั้นใหในอัตราไมต่ํากวาดอกเบี้ยเงินฝากประจําของ
ธนาคารพาณิชย 
   เ งินสะสมและดอกเบี้ ยนี้ จะจ าย คืนหรือให กู ยื ม เ พ่ือ
ดําเนินการตามโครงการสวัสดิการสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบท่ีกระทรวงกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

   มาตรา 4๓   เ พ่ือประโยชน ในการออมทรัพยของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะรัฐมนตรีอาจ
วางระเบียบและวิธีการใหกระทรวงการคลังหักเงินเดือนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนเงินสะสมก็ได 
โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นใหในอัตราไมต่ํากวาดอกเบี้ย
เงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย 
   เ งินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจายคืนหรือให กูยืมเ พ่ือ
ดําเนินการตามโครงการสวัสดิการสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบท่ีกระทรวงกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
 

   กําหนดเก่ียวกับการออมทรัพยของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  คงเดิม 

   มาตรา ๓๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจ
ไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามระเบียบท่ี ก.ค.
ศ. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

   มาตรา 44  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาจไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงในบางทองท่ีหรือบาง
สภาพการทํางาน ตําแหนงในบางสายงาน หรือตําแหนงท่ี
มีเหตุพิเศษ ตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

   กําหนดเ ก่ียว กับเ งินเ พ่ิมสํ าหรับตํ าแหน ง      
ในบางทองท่ีหรือบางสภาพการทํางาน ตําแหนง
ในบางสายงาน หรือตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ 



๔๙ 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๓๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
อาจไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ  
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

   มาตรา 45  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อาจไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ  
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
 

  กําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อาจไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวตาม
ภาวะเศรษฐกิจ  คงเดิม 

   มาตรา ๓๕  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี 
วันหยุดราชการประจําป  และการลาหยุดราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามท่ี  
ก.ค.ศ.  กําหนด ในกรณี ก.ค.ศ .  ยั ง มิได กําหนด ใหนํ า
หลักเกณฑเก่ียวกับเรื่องดังกลาวท่ีใชกับขาราชการพลเรือนมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

   มาตรา 46  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี 
วันหยุดราชการประจําป และการลาหยุดราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามท่ี 
ก.ค.ศ. กําหนด ในกรณี ก.ค.ศ. ยังมิได กําหนด ใหนํา
หลักเกณฑเก่ียวกับเรื่องดังกลาวท่ีใชกับขาราชการพลเรือน
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 

   กําหนดเก่ียวกับวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการ
ตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป และการ
ลาหยุดราชการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  คงเดิม 

   มาตรา ๓๖  เครื่องแบบของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและระเบียบการแตงเครื่องแบบใหเปนไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 

   มาตรา 47  เครื่องแบบของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและระเบียบการแตงเครื่องแบบใหเปนไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 
 
 

    กําหนดเก่ียวกับเครื่องแบบและการแตงกาย
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
คงเดิม 

   มาตรา ๓๗  บําเหน็จบํานาญขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

   มาตรา 48  บําเหน็จบํานาญขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
 

   กําหนดเก่ียวกับบําเหน็จบํานาญขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา คงเดิม 



๕๐ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๓๘  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามี ๓ ประเภท ดังนี้ 
   ก. ตําแหนงซ่ึงมีหนาท่ีเปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา 
ไดแก ตําแหนง ดังตอไปนี ้
   (๑) ครูผูชวย 
   (๒) คร ู
   (๓) อาจารย 
   (๔) ผูชวยศาสตราจารย 
   (๕) รองศาสตราจารย 
   (๖) ศาสตราจารย 
   ตําแหนงใน (๑) และ (๒) จะมีในหนวยงานการศึกษาใดก็ได 
สวนตําแหนงใน (๓) ถึง (๖) ใหมีในหนวยงานการศึกษาท่ีสอน
ระดับปริญญา 
   ข.[๑๐] ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา 
ไดแก ตําแหนง ดังตอไปนี้ 
   (๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
   (๒) ผูอํานวยการสถานศึกษา 
   (๓) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (๕) ตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 
 
 

   มาตรา 49 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามี ๓ ประเภท ดังนี้ 
   ก. ตําแหนงซ่ึงมีหนาท่ีเปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา 
ไดแก ตําแหนง ดังตอไปนี้ 
   (๑) ครูผูชวย 
   (๒) คร ู
   (๓) อาจารย 
   (๔) ผูชวยศาสตราจารย 
   (๕) รองศาสตราจารย 
   (๖) ศาสตราจารย 
   ตําแหนงใน (๑) และ (๒) จะมีในหนวยงานการศึกษาใดก็ได 
สวนตําแหนงใน (๓) ถึง (๖) ใหมีในหนวยงานการศึกษาท่ี
สอนระดับปริญญา 
   ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา 
ไดแก ตําแหนง ดังตอไปนี้ 
   (๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
   (๒) ผูอํานวยการสถานศึกษา 
   (๓) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (5) รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด  
   (6) ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด 
   (7) รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร 
   (8) ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 
   (9) ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ 

   กําหนดเก่ียวกับตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

 
 
 
 
   ตําแหนงผูบริหารใน (๑) และ (๒) ใหมีในสถานศึกษาและ
หนวยงานการศึกษาตามประกาศกระทรวง ตําแหนงผูบริหาร
ใน (๓) และ (๔) ใหมีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   ตําแหนงผูบริหารในหนวยงานการศึกษาท่ีสอนระดับ
ปริญญา การกําหนดระดับตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต 
ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
   ค. ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีดังตอไปนี้ 
   (๑) ศึกษานิเทศก 
   (๒) ตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หรือ
ตําแหนงของขาราชการท่ี ก.ค.ศ. นํามาใชกําหนดใหเปน
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี ้
   การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงของตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตาม ค. (๒) ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยใหนํา
กฎหมายว าด วยระเบียบข าราชการพลเรือนในสวน ท่ี             
เก่ียวของกับการกําหนดตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญมาใช

   (10) รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัด 
   (11) ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
   (12) ตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
   ตําแหนงผูบริหารใน (๑) และ (๒) ใหมีในสถานศึกษาและ
หนวยงานการศึกษาตามประกาศกระทรวง ตําแหนงผูบริหาร
ใน (๓) และ (๔) ใหมีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   ตําแหนงผูบริหารในหนวยงานการศึกษาท่ีสอนระดับ
ปริญญา การกําหนดระดับตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต 
ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
   ค. ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีดังตอไปนี้ 
   (๑) ศึกษานิเทศก 
   (๒) ตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หรือ
ตําแหนงของขาราชการท่ี ก.ค.ศ. นํามาใชกําหนดใหเปน
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี ้
   การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงของตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 49 ค. (๒) ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
โดยใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนท่ี
เก่ียวของกับการกําหนดตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญมาใช

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   กําหนดใหสอดคลองกับคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ 
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เหตุผลในการกําหนด 

บังคับโดยอนุโลม บังคับโดยอนุโลม 
   เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. อาจกําหนด
ตําแหนงหรือเปล่ียนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประเภทตําแหนงผูบริหารการศึกษาบาง
ตําแหนงเปนประเภทตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 49 ค. (2) ก็ได 
 
 

   มาตรา ๓๙  ใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดังตอไปนี้ เปนตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะ 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 

   มาตรา 50 ใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดังตอไปนี้ เปนตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะ 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 

   กําหนดเก่ียวกับตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คงเดิม 



๕๓ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   (๗) ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
   ค. ตําแหนงผูบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้ 
   (๑) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชํานาญ
การพิเศษ 
   (๒) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ 
   (๓) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ 
   (๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ
พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (๗) ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
   ค. ตําแหนงผูบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้ 
   (๑) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชํานาญ
การพิเศษ 
   (๒) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ 
   (๓) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ 
   (๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ
พิเศษ 
   (5) รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดชํานาญ
การพิเศษ 
   (6) รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเช่ียวชาญ 
   (7) ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเช่ียวชาญ 
   (8) ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเช่ียวชาญพิเศษ 
   (9) รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
ชํานาญการพิเศษ 
   (10) รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
เช่ียวชาญ 
   (11) ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเช่ียวชาญ 
   (12) ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
เช่ียวชาญพิเศษ 
   (13) ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ
ชํานาญการพิเศษ 
   (14) ผู อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ
เช่ียวชาญ 



๕๔ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ง. ตําแหนงศึกษานิเทศก มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้ 
   (๑) ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
   (๒) ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
   (๓) ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
   (๔) ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 
   จ. ตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดใหมี
วิทยฐานะ 

   (15) รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดชํานาญการพิเศษ 
   (16) รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดเช่ียวชาญ 
   (17) ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
เช่ียวชาญ 
   (18) ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
เช่ียวชาญพิเศษ 
   ง. ตําแหนงศึกษานิเทศก มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้ 
   (๑) ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
   (๒) ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
   (๓) ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
   (๔) ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 
   จ. ตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดใหมี
วิทยฐานะ 
 
 

   มาตรา ๔๐  ใหตําแหนงคณาจารยดังตอไปนี้ เปนตําแหนง 
ทางวิชาการ 
   (ก) อาจารย 
   (ข) ผูชวยศาสตราจารย 
   (ค) รองศาสตราจารย 
   (ง) ศาสตราจารย 

   มาตรา 51  ใหตําแหนงคณาจารยดังตอไปนี้  เปน
ตําแหนงทางวิชาการ 
   (ก) อาจารย 
   (ข) ผูชวยศาสตราจารย 
   (ค) รองศาสตราจารย 
   (ง) ศาสตราจารย 

    กําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย  
คงเดิม 



๕๕ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหนํากฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

   การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหนํากฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

   มาตรา ๔๑  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ          
ศึกษา จะมีในหนวยงานการศึกษาใดจํานวนเทาใด และตอง              
ใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใด ใหเปนไปตามท่ี             
ก.ค.ศ. กําหนด 

   มาตรา 52  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จะมีในหนวยงานการศึกษาใดจํานวนเทาใด และตอง
ใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใด ใหเปนไปตามท่ี 
ก.ค.ศ. กําหนด 

    ให ก.ค.ศ. มีอํานาจกําหนด จํานวนตําแหนง
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คงเดิม 

   มาตรา ๔๒  ให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนง มาตรฐาน
วิทยฐานะและมาตรฐานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไวเปนบรรทัดฐานทุกตําแหนง             
ทุกวิทยฐานะเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้  โดยคํานึงถึง
มาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี 
   ในการจัดทํามาตรฐานตําแหนงทุกตําแหนง ใหจําแนก
ตําแหนงเปนประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัด
ตําแหนงในประเภทและสายงานท่ีมีลักษณะงานอยางเดียวกัน
หรือคลายคลึงกันใหอยู ในตําแหนงประเภทหรือสายงาน
เดียวกัน หรือโดยประมาณเปนกลุมเดียวกัน โดยแสดงชื่อ
ตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูท่ีดํารง
ตําแหนงนั้น 

   มาตรา 53  ให  ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนง 
มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตําแหนงทางวิชาการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวเปนบรรทัดฐาน
ทุกตําแหนง ทุกวิทยฐานะเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ 
โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การอบรม 
ประสบการณ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน หรือผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี 
   ในการจัดทํามาตรฐานตําแหนงทุกตําแหนง ใหจําแนก
ตําแหนงเปนประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัด
ตําแหนงในประเภทและสายงานท่ีมีลักษณะงานอยางเดียวกัน
หรือคลายคลึงกันใหอยูในตําแหนงประเภทหรือสายงาน
เดียวกัน หรือโดยประมาณเปนกลุมเดียวกัน โดยแสดงชื่อ
ตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูท่ีดํารง
ตําแหนงนั้น 

   กําหนดให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนง
มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตําแหน ง         
ทางวิชาการของข าราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษา คงเดิม 



๕๖ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๔๓  ให  ก.ค.ศ.  หรือผู ท่ี  ก.ค.ศ.  มอบหมาย
ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม ในกรณีท่ีลักษณะ
หนาท่ีและความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานของ
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด 
ท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเปลี่ยนแปลงไป ให ก.ค.ศ. หรือผูท่ี ก.ค.ศ.            
มอบหมาย พิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นใหมให
เหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   มาตรา 54  ให ก.ค.ศ. หรือผูท่ี ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบ
การกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม ในกรณีท่ีลักษณะหนาท่ี
และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานของตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด ท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนดเปลี่ยนแปลงไป ให  ก.ค.ศ.  หรือผู ท่ี  ก.ค.ศ . 
มอบหมาย พิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นใหมให
เหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 

     กําหนดเก่ียวกับการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คงเดิม 

   มาตรา ๔๔  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
ไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ผูใดจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด วิทยฐานะใด จะ
ไดรับเงินเดือนอยางใด ตามมาตรา ๓๑ ใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด โดยใหไดรับเงินเดือนในข้ันต่ําของอันดับ ในกรณีท่ีจะ
ใหไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาข้ันตํ่าหรือสูงกวาข้ันสูง 
ของอันดับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน 
กฎ ก.ค.ศ. 

   มาตรา 55  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ผูใดจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด วิทยฐานะใด จะ
ไดรับเงินเดือนอยางใด ตามมาตรา 42 ใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด โดยใหไดรับเงินเดือนในข้ันต่ําของอันดับ ในกรณีท่ีจะ
ใหไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาข้ันต่ําหรือสูงกวาข้ันสูง
ของอันดับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน 
กฎ ก.ค.ศ. 
 
 
 

   กําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน 
เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการไดรับ
เงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาข้ันตํ่าหรือสูงกวา    
ข้ันสูงของอันดับ คงเดิม 



๕๗ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๔๕  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด            
ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดสําหรับตําแหนงนั้น 
โดยบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได 
   ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับสําหรับการบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลเขารับราชการตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา 
๖๗ 

   มาตรา 56  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด 
ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดสําหรับตําแหนงนั้น 
โดยบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได 
   ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับสําหรับการบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการตามมาตรา 62 มาตรา 63 
มาตรา 64 มาตรา 70 มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 
78 และมาตรา 79 
 
 
 

    กําหนดเก่ียวกับการบรรจุผูสอบแขงขันได     
คงเดิม 

   มาตรา ๔๖  ผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด ตองมี
คุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ และตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนงนั้นตามมาตรา ๔๒ 
   สําหรับผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๓๐ (๔) และ (๘) ใหมี
สิทธิสมัครสอบแขงขันได แตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการตามท่ีสอบแขงขันไดก็ตอเม่ือพนจาก
ตําแหนงนั้น ๆ แลว 

   มาตรา 57  ผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด 
ต อ ง มี คุณสมบั ติ ท่ั ว ไปตามมาตรา  41  และต อง มี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนงนั้น
ตามมาตรา 53 
   สําหรับผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 41 (๔) และ (๘) ให
มีสิทธิสมัครสอบแขงขันได แตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการตามท่ีสอบแขงขันไดก็ตอเม่ือพนจาก
ตําแหนงนั้น ๆ แลว 
 
 
 

   กํ า ห น ด เ ก่ี ย ว กั บ คุ ณ ส ม บั ติ ท่ั ว ไ ป แ ล ะ
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือ
บรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คงเดิม 



๕๘ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๔๗  ให  อ .ก .ค .ศ.  เขต พ้ืนท่ีการศึกษา เปน
ผูดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ในกรณี ท่ีหน วยงานการ ศึกษาใด มีความพรอมตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษามอบใหหนวยงานการศึกษานั้นเปนผูดําเนินการ
สอบแขงขัน 
   หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน และวิธีดําเนินการท่ีเก่ียวกับ
การสอบแข ง ขัน  ตลอดจนเกณฑตัดสินการ ข้ึนบัญชีผู
สอบแขงขันได การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไป
ข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอ่ืน และการยกเลิกบัญชีผู
สอบแขงขันได ใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   มาตรา 58  ให ก.ค.ศ. เปนผูดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือ
บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. เห็นสมควร จะมอบหมายให อ.ก.ค.ศ. 
สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด สวนราชการหรือ
หนวยงานการศึกษาเปนผูดําเนินการตามวรรคสองก็ได 
 
   หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน วิธีดําเนินการท่ีเก่ียวกับ 
การสอบแขงขัน เกณฑการตัดสินการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขัน
ได การนําบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปน
ผูสอบแขงขันไดในบัญชีอ่ืน การยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได 
และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขันใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 
 

   กําหนดเก่ียวกับผูดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือ
บรรจุและแตง ตั้ งบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

   มาตรา ๔๘  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงาน
การศึกษาอาจรับสมัครสอบแขงขันเฉพาะบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
พิเศษในสาขาวิชาใดได ท้ั งนี้  ผูสมัครสอบแขงขันตองมี
คุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชานั้น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   มาตรา 59  ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัด สวนราชการหรือหนวยงานการศึกษา อาจรับ
สมัครสอบแขง ขันเฉพาะบุคคลท่ีมี คุณสมบัติ พิ เศษใน
สาขาวิชาใดได ท้ังนี้ ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติ
พิเศษในสาขาวิชานั้น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 

   กําหนดเก่ียวกับการให ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวน
ราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด สวนราชการหรือ
หนวยงานการศึกษารับสมัครสอบแขงขันบุคคลท่ี
มีคุณสมบัติพิเศษได  



๕๙ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๔๙  ผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๔๕ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา 
๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลังปรากฏวาผูนั้น
ขาดคุณสมบัติท่ัวไป หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนง
ตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๔๘ อยู
กอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังปรากฏวาเปนผู
ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตท้ังนี้ไม
กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและ
หนาท่ีและการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับหรือมี
สิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกจากราชการ
นั้น และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวา
เปนการสั่งใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

   มาตรา 60  ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 70 
มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 และมาตรา 79 หาก
ภายหลังปรากฏวาผูนั้นขาดคุณสมบัติ ท่ัวไป หรือขาด
คุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนงตามมาตรา 53 หรือขาด
คุณสมบัติพิเศษตามมาตรา 59 อยูกอนก็ดี หรือมีกรณีตอง
หาอยูกอนและภายหลังปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติ
เนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 
สั่ ง ใ ห ผู นั้ น ออ กจ า กร า ช กา ร โ ด ยพลั น  แ ต ท้ั ง นี้ ไ ม
กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจ
และหนาท่ีและการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ี
ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออก
จากราชการนั้น และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริต 
แลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

   กําหนดเก่ียวกับการสั่งใหผู ท่ีขาดคุณสมบัติ
ท่ัวไป หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนง 
หรือขาดคุณสมบัติพิเศษอยูกอนแลวปรากฎ
ภายหลังออกจากราชการโดยพลัน   
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เหตุผลในการกําหนด 

    มาตรา 61  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง วิทยฐานะ หรือ
ตําแหนงทางวิชาการใด ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ี ก.ค.ศ.                     
กําหนดไวในมาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ หรือ
มาตรฐานตําแหนงทางวิชาการนั้น 
   ในกรณี ท่ีมีเหตุผลและความจําเปน ก.ค.ศ. อาจอนุมัต ิ                       
ใหแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบุคคล                 
ซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะตางไปจากท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
ตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ หรือมาตรฐานตําแหนง                  
ทางวิชาการก็ไดฃ 
 
 
 

   กําหนดให  ก .ค .ศ .  อาจอนุ มัติ ให แต งตั้ ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติเฉพาะตางไปจากท่ีกําหนดในมาตรฐาน
ตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐาน
ตําแหนงทางวิชาการไดในบางกรณี เพ่ือแกไข

ปญหาขอ ขัดของทางปฏิบั ติ ในการ เปลี่ ยน

ตําแหนง การโอน การยาย ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

   มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษท่ี  
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมสามารถดําเนินการสอบแขงขัน
ได หรือการสอบแขงขันอาจทําใหไมไดบุคคลตองตามประสงค
ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอาจคัดเลือก
บุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยวิธีอ่ืนได  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. กําหนด 

   มาตรา 62  ในกรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษท่ี 
ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ไม
สามารถดําเนินการสอบแขงขันได หรือการสอบแขงขันอาจ
ทําใหไมไดบุคคลตองตามประสงคของทางราชการ ก.ค.ศ. 
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อาจคัดเลือก
บุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยวิธีอ่ืนได  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 

   กําหนดเก่ียวกับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้ ง เปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในกรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุ
พิเศษ 
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   มาตรา ๕๑  หนวยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความ
จําเปนอยางยิ่งเพ่ือประโยชนแกราชการท่ีจะตองบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความรู ความสามารถ มีความชํานาญหรือ
เชี่ยวชาญระดับสูงเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหหนวยงานการศึกษาดําเนินการขอ
ความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษากอน แลวให
ขออนุมัติจาก ก.ค.ศ. เม่ือ ก.ค.ศ. ไดพิจารณาอนุมัติใหสั่งบรรจุ
และแตงตั้งในตําแหนงใด วิทยฐานะใด และกําหนดเงินเดือนท่ี
จะใหไดรับแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและ
แตงตั้งได ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   มาตรา 63  หนวยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความ
จําเปนอยางยิ่งเพ่ือประโยชนแกราชการท่ีจะตองบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความรู ความสามารถ มีความชํานาญหรือ
เชี่ยวชาญระดับสูงเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหหนวยงานการศึกษาดําเนินการ
ขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.
ศ. จังหวัดกอน แลวใหขออนุมัติจาก ก.ค.ศ. เม่ือ ก.ค.ศ. ได
พิจารณาอนุมัติใหสั่งบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใด วิทย
ฐานะใด และกําหนดเงินเดือนท่ีจะใหไดรับแลว ใหผู มี
อํานาจตามมาตรา 65 สั่ งบรรจุและแตง ต้ังได  ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   กําหนดเก่ียวกับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลซ่ึง
มีความรู  ความสามารถ มีความชํ านาญหรือ
เชี่ยวชาญระดับสูงเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คงเดิม 

   มาตรา ๕๒  นอกจากการบรรจุและแตงตั้งเพ่ือใหบุคคลเขา
รับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแลว 
ก.ค.ศ. อาจกําหนดใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบางตําแหนงเปนสัญญาจางปฏิบัติงานรายปหรือ
โดยมีกําหนดเวลาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือเปนพนักงานราชการ โดย
ไมตองเปนขาราชการก็ได 
   ในกรณีท่ีผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเปน
บุคคลภายนอก และ ก.ค.ศ. กําหนดใหมีสถานภาพเปน
ขาราชการ ใหผูนั้นมีสิทธิหนาท่ีและไดรับสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 
เชนเดียวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ในระหวางสัญญาจาง เวนแตสัญญาจางนั้น

   มาตรา 64  นอกจากการบรรจุและแตงตั้งเพ่ือใหบุคคล
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แลว ก.ค.ศ. อาจกําหนดใหตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาบางตําแหน ง เปนสัญญาจาง
ปฏิบัติงานรายปหรือโดยมีกําหนดเวลาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือเปน
พนักงานราชการ โดยไมตองเปนขาราชการก็ได 
   ในกรณีท่ีผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเปน
บุคคลภายนอก และ ก.ค.ศ. กําหนดใหมีสถานภาพเปน
ขาราชการ ใหผูนั้นมีสิทธิหนาท่ีและไดรับสิทธิประโยชนอ่ืน 
ๆ เชนเดียวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ในระหวางสัญญาจาง เวนแตสัญญาจาง

    กําหนดให ก.ค.ศ. อาจกําหนดใหตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบาง
ตําแหนงเปนสัญญาจาง คงเดิม 
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จะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน หรือกําหนดยกเวนเปนกรณี
เฉพาะไว 
   ใหนําบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง การสรรหาและการบรรจุและแตงตั้งของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับกับผูดํารง
ตําแหนงตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองโดยอนุโลม  
ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ค.ศ. 

นั้นจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน หรือกําหนดยกเวนเปนกรณี
เฉพาะไว 
   ใหนําบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง การสรรหาและการบรรจุและแตงตั้งของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับกับผู
ดํารงตําแหนงตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองโดย
อนุโลม ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ค.ศ. 
 
 

   มาตรา ๕๓  ภายใตบังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ 
มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ 
และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุและแตงตั้ง 
   (๑) การบรรจุและแตงตั้งตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
พิเศษ เม่ือไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แลว ใหผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของสวนราชการท่ีผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและให
รัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
   (๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตําแหนงรองผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชํานาญการพิเศษ ตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ ตําแหนง

   มาตรา 65 ภายใตบังคับมาตรา 56 วรรคหนึ่ง มาตรา 
62 มาตรา 63 มาตรา 70 มาตรา 76 มาตรา 77 
มาตรา 78 และมาตรา 79  การบรรจุและแต งตั้ ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู มี อํานาจ
ดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
   (๑) การบรรจุและแตงตั้งตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
พิเศษ เม่ือไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แลวใหผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของสวนราชการท่ีผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและให
รัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
   (๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ตําแหนงรองศึกษาธิการจังหวัด ตําแหนง
ศึกษาธิการจังหวัด ตําแหนงรองผูบริหารการศึกษาอ่ืน หรือ

   กําหนดเก่ียวกับผูมีอํานาจบรรจุและแตงตั้งให
สอดคลองกับการท่ีกําหนดใหมีองคกรบริหารงาน
บุคคลใน  3  ระดับ 
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ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตําแหนง
ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ ให
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
   (๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา ตําแหนงผู อํานวยการสถานศึกษา ตําแหนง
ผูบริหารท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) ตําแหนง
ศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
๓๘ ค. (๒) ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตําแหนงซ่ึงมีวิทย
ฐานะชํานาญการ ตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
และตําแหนง ซ่ึงมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ใหผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย ตําแหนง
ครู และตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. 
(๒) ในสถานศึกษา ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ตําแหนงผูบริหารการศึกษาอ่ืนซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงาน
ระดับจังหวัด ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน 
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง เวนแตตําแหนงท่ีมี
วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวน
ราชการท่ีผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
   (3) การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสํานักงานศึกษาธิการภาค เวนแตตําแหนง
ท่ีมีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ใหศึกษาธิการภาคท่ีผูนั้น
สังกัดอยูเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. 
สวนราชการ 
   (4) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนง
ศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 49 ค. (๒) ตําแหนงครู และตําแหนงครูผูชวย  
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เวนแตตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะ
เช่ียวชาญพิเศษ ใหผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษาเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัต ิ       
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด  
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   (๕) การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาซ่ึงมิไดอยูในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหผูบังคับบัญชา
สูงสุดของสวนราชการท่ีผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้งโดยอนุ มัติ  ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. 
มอบหมาย เวนแตตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษให
ดําเนินการตาม (๑) โดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (5) การบรรจุและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เวนแต ตําแหนงท่ีมี
วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ และตําแหนงรองศึกษาธิการตาม 
(2) ใหศึกษาธิการจังหวัดท่ีผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจส่ัง
บรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
 
   (6)  การบรรจุและแตงตั้ ง ใหดํ ารงตํ าแหน งรอง
ผู อํ านวยการสถานศึ กษา  ตํ าแหน ง ผู อํ านวยการ
สถานศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 49 ค. (๒) ตําแหนงครู และ
ตําแหนงครูผูชวย ซ่ึงมิไดอยูในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เวนแตตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ใหตําแหนง
ผูบริหารการศึกษาซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานในระดับ
จังหวัดของสวนราชการท่ีผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจส่ัง
บรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด  
   (7) การบรรจุ และแต งตั้ ง ให ดํ ารงตํ าแหน งรอ ง
ผู อํ านวยการสถานศึ กษา  ตํ าแหน ง ผู อํ านวยการ
สถานศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 49 ค. (๒) ตําแหนงครู และ
ตําแหนงครูผูชวย ในหนวยงานการศึกษาท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง          
อ.ก.ค.ศ. เพ่ือทําหนาท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษานั้น เวนแต
ตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ใหผูบังคับบัญชา
สูงสุดของสวนราชการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก
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   (๖) การบรรจุและแตงตั้งตําแหนงอาจารย ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  ตําแหนงรองศาสตราจารย  และตําแหนง
ศาสตราจารย ตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) ถึง (๖) ใหนํากฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช
บังคับโดยอนุโลมโดยใหสภาสถาบันอุดมศึกษาทําหนาท่ีแทน 
ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตัง้ แลวแตกรณี เวนแต ก.ค.ศ. 
จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
   ใหมีคณะกรรมการสรรหาผู ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามวรรคหนึ่ง (๒) ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ เลขาธิการ
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชี ว ศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา เปนกรรมการ 
และเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปนกรรมการและเลขานุการทําหนาท่ี
คัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามจํานวน

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการท่ีผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมี
อํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 
   (8) การบรรจุและแตงต้ังตําแหนงอาจารย ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  ตําแหนงรองศาสตราจารยและตําแหนง
ศาสตราจารย ตามมาตรา 49 ก. (๓) ถึง (๖) ใหนํากฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช
บังคับโดยอนุโลมโดยใหสภาสถาบันอุดมศึกษาทําหนาท่ีแทน 
ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี เวนแต ก.ค.ศ. 
จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
   การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษานอกจากตาม (2) ถึง (7) ใหผูบังคับบัญชา
สูงสุดของสวนราชการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการท่ีผูนั้นสังกัดอยู           
เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. 
สวนราชการ 
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก ใหเปนไปตามท่ี 
ก.ค.ศ. กําหนด 
   บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  ท่ีบัญญัติถึงผู มี
อํานาจตามมาตรา ๕๓ ใหหมายถึงผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม 
วรรคหนึ่ง (๑) หรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตามวรรค
หนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณี 

 
 
 
   บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ท่ีบัญญัติถึงผูมี
อํานาจตามมาตรา 65 ใหหมายถึงผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามวรรค
หนึ่ง (๑) หรอืผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖) (7) หรือ (8) แลวแตกรณี 
 
 
 
 

   มาตรา ๕๔  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเปนวิทยฐานะใดตองเปนไปตาม
มาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซ่ึงผานการประเมิน                
ท้ั ง นี้  ใ ห คํ านึ ง ถึ ง คว ามประพฤ ติด านวิ นั ย  คุณธ รรม               
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีในดานการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   มาตรา 66  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเปนวิทยฐานะใดตอง
เปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 53 ซ่ึงผานการ
ประเมิน ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติหนาท่ีในดานการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 
 
 

   กําหนดเก่ียวกับการมีและเลื่อนวิทยฐานะ      
คงเดิม 
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   มาตรา ๕๕  ใหมีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
สําหรับตําแหนงท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเปนระยะ ๆ 
เพ่ือดํารงไวซ่ึงความรู ความสามารถ ความชํานาญการ หรือ
ความเชี่ยวชาญในตําแหนงและวิทยฐานะท่ีไดรับการบรรจุและ
แตงตั้ง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
   กรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไม             
ผานการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามหลักเกณฑและ 
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใหดําเนินการตามความเหมาะสม 
ดังตอไปนี ้
   (๑) ใหมีการพัฒนาขาราชการผูนั้นใหสามารถปฏิบัติงาน 
ในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือให
สามารถผานการประเมินผลการปฏิบัติงานได 
   (๒) ใหดําเนินการในมาตรการเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗๓             
หรืองดเงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ แลวแตกรณี 
   (๓ )  ใ นก ร ณี ท่ี ผู ใ ด ไ ม ส า ม า ร ถป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ใ ห มี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับท่ีกําหนด ใหผูมี
อํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการตาม 
มาตรา ๑๑๐ (๖) 
   การดําเนินการตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   มาตรา 67  ใหมีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ
สําหรับตําแหนงท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเปนระยะ ๆ 
เพ่ือดํารงไวซ่ึงความรู ความสามารถ ความชํานาญการ หรือ
ความเชี่ยวชาญในตําแหนงและวิทยฐานะท่ีไดรับการบรรจุและ
แตงตั้ง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
   กรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไม
ผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใหดําเนินการตามความเหมาะสม 
ดังตอไปนี ้
   (๑) ใหมีการพัฒนาขาราชการผูนั้นใหสามารถปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือให
สามารถผานการประเมินผลการปฏิบัติงานได 
   (๒) ใหดําเนินการในมาตรการเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 85 
หรืองดเงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ แลวแตกรณี 
   (๓)  ในกรณี ท่ีผู ใด ไม สามารถปฏิบั ติ ราชการให มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับท่ีกําหนด ใหผูมี
อํานาจตามมาตรา 65 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการตาม
มาตรา 124 (๖) 
   การดําเนินการตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 
 

     กําหนดให มีการประเมินเ พ่ือดํารงไว ซ่ึ ง
ความรู ความสามารถ ความชํานาญการ หรือ
ความเชี่ยวชาญในบางตําแหนงและบางวิทยฐานะ      
คงเดิม 



๖๘ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๕๖  ผู ใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับ 
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือ 
มาตรา ๕๐ ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้น 
แตถาผู ใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครูผูชวย 
ใหผูนั้นเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลาสองป
กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู  ท้ังนี้  การทดลองปฏิบั ติ 
หนาท่ีราชการและการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
   ถาในระหวางทดลองปฏิบัติหนา ท่ีราชการหรือเตรียม 
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวแตกรณี ผู มีอํานาจ 
ตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูใดมีความประพฤติไมดีหรือไมมีความรู หรือไมมี
ความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมอยูต่ํากวา
เกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยไมควรใหรับราชการตอไปก็ใหสั่ง
ใหผูนั้นออกจากราชการได ไมวาจะครบกําหนดเวลาทดลอง
ปฏิบั ติหนา ท่ีราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา 
อยางเขมหรือไมก็ตาม ถาพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมดังกลาว
แลว และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวา ควรให 
ผูนั้นรับราชการตอไป ก็สั่งใหผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหรือ
วิทยฐานะท่ีจะไดรับแตงต้ังตอไป และใหรายงานหัวหนา 
สวนราชการ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือ อ.

   มาตรา  68 ผูใดไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 62 ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้น 
แตถาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครูผูชวย 
ใหผูนั้นเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลาสองป
กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ท้ังนี้ การทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการและการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
   ถาในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวแตกรณี ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา 65 พิจารณาเห็นวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูใดมีความประพฤติไมดีหรือไมมีความรู หรือไมมี
ความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมอยูต่ํากวา
เกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยไมควรใหรับราชการตอไปก็ใหสั่ง
ใหผูนั้นออกจากราชการได ไมวาจะครบกําหนดเวลาทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา 
อยางเขมหรือไมก็ตาม ถาพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมดังกลาว
แลว และผูมีอํานาจตามมาตรา 65 พิจารณาเห็นวา ควรให
ผูนั้นรับราชการตอไป ก็สั่งใหผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหรอื
วิทยฐานะท่ีจะไดรับแตงตั้งตอไป และใหรายงานหัวหนา
สวนราชการ ศึกษาธิการภาค.ศึกษาธิการจังหวัด ผูบริหาร

    กําหนดเก่ียวกับการทดลองปฏิบัติหนา ท่ี
ราชการและการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  คงเดิม 



๖๙ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา แลวแตกรณี 
 
   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ใดซ่ึงอยู ใน
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม แลวแตกรณี ถูกสั่งใหออกจากราชการ
เพ่ือไปรับราชการทหารตามมาตรา ๖๖ และตอมาปรากฏวา 
ผูนั้นมีกรณีจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสอง 
หรือตามมาตราอ่ืน ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมี
อํานาจตามมาตราอ่ืนนั้น แลวแตกรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลง
คําสั่งใหออกตามมาตรา ๖๖ เปนใหออกจากราชการตาม 
วรรคสอง หรือมาตราอ่ืนนั้นได 
   ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียม 
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมในตําแหนงใดถาไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอ่ืนใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหม 
   ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียม 
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ผูใดถูกลาวหาวากระทํา
ความผิดอาญาหรือกระทําผิดวินัย โดยมีมูลตามท่ีกลาวหา 
วาไดกระทําผิดดังกลาวใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยได
ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือเม่ือมีกรณีท่ีบุคคล
ดังกลาวจะตองออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม
หรือตามมาตราอ่ืน ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมี
อํานาจตามมาตราอ่ืนนั้น สั่งลงโทษหรือสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการ แลวแตกรณี 

การศึกษา อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
แลวแตกรณี 
   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดซ่ึงอยูใน
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม แลวแตกรณี ถูกสั่งใหออกจากราชการ
เพ่ือไปรับราชการทหารตามมาตรา 78 และตอมาปรากฏวา 
ผูนั้นมีกรณีจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสอง
หรือตามมาตราอ่ืน ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 หรือผูมี
อํานาจตามมาตราอ่ืนนั้น แลวแตกรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลง
คําสั่งใหออกตามมาตรา 78 เปนใหออกจากราชการตาม
วรรคสอง หรือมาตราอ่ืนนั้นได 
   ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมในตําแหนงใดถาไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอ่ืนใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหม 
   ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ผูใดถูกกลาวหาวากระทํา
ความผิดอาญาหรือกระทําผิดวินัย โดยมีมูลตามท่ีกลาวหา
วาไดกระทําผิดดังกลาวใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยได
ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือเม่ือมีกรณีท่ีบุคคล
ดังกลาวจะตองออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม
หรือตามมาตราอ่ืน ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 หรือผูมี
อํานาจตามมาตราอ่ืนนั้น สั่งลงโทษหรือสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการ แลวแตกรณี 



๗๐ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม 
หรือสั่งใหออกจากราชการตามมาตราอ่ืนในระหวางทดลอง
ปฏิบั ติหนา ท่ีราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา 
อยางเขม ท่ีมิใชเปนการถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก 
ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม หรือ 
การรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับหรือมีสิทธิจะ
ไดรับจากทางราชการในระหวางท่ีผูนั้นอยูในระหวางทดลอง
ปฏิบั ติหนา ท่ีราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา 
อยางเขม 

   ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม 
หรือสั่งใหออกจากราชการตามมาตราอ่ืนในระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ท่ีมิใชเปนการถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก 
ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม หรือ
การรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับหรือมีสิทธิจะ
ไดรับจากทางราชการในระหวางท่ีผูนั้นอยูในระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม 
 
 

   มาตรา ๕๗  การเปลี่ยนตําแหนง การยายและการโอนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 
   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกพักใช
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูนั้นอาจถูกเปลี่ยนตําแหนงหรือ 
ยายตามวรรคหนึ่งได เวนแต ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอน หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ในกรณีอ่ืนตามมาตรา ๑๑๙ 

   มาตรา 69  การเปลี่ยนตําแหนง การยายและการโอนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 
   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกพักใช
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูนั้นอาจถูกเปลี่ยนตําแหนงหรือ
ยายตามวรรคหนึ่งได เวนแต ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอน หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ในกรณีอ่ืนตามมาตรา 133 
 

   กําหนดการเปลี่ยนตําแหนง การยายและการโอน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
คงเดิม 



๗๑ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๕๘  การโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีมิใชพนักงาน
วิสามัญ และการโอนขาราชการอ่ืนท่ีมิใชขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  และมิใช
ขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อาจทําไดหากบุคคลนั้นสมัครใจ 
โดยใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของหนวยงานการศึกษา 
ท่ีประสงคจะรับโอนทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุของ
สวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม แลวเสนอเรื่องให ก.ค.ศ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา แลวแตกรณี อนุมัติโดย 
ใหคํานึงถึงประโยชนท่ีหนวยงานการศึกษานั้นจะไดรับเปน
สําคัญ ท้ังนี้ จะบรรจุและแตงต้ังใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใด 
และใหไดรับเงินเดือนเทาใด ใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
แตเงินเดือนท่ีจะใหไดรับตองไมสูงกวาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญ 
หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เวนแตจะเปนการโอน
ตามวรรคสอง 
   การ โอนพนักงานส วนทอง ถ่ินตามกฎหมายว าด ว ย 
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน 
ซ่ึงเปนผูสอบแขงขันไดหรือผูไดรับคัดเลือกมาใหบรรจุและ
แตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหทําได
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 

   มาตรา 70  การโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีมิใชพนักงาน
วิสามัญ และการโอนขาราชการอ่ืนท่ีมิใชขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  และมิใช
ขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อาจทําไดหากบุคคลนั้นสมัครใจ 
โดยใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ของหนวยงานการศึกษา 
ท่ีประสงคจะรับโอนทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุของ
สวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม แลวเสนอเรื่องให ก.ค.ศ. 
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด แลวแตกรณี 
อนุมัติโดยใหคํานึงถึงประโยชนท่ีหนวยงานการศึกษานั้น 
จะไดรับเปนสําคัญ ท้ังนี้ จะบรรจุและแตงตั้งใหมีตําแหนงใด 
วิทยฐานะใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใด ใหเปนไปตามท่ี 
ก.ค.ศ. กําหนด แตเงินเดือนท่ีจะใหไดรับตองไมสูงกวา
ข าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ี มี คุณวุฒิ 
ความสามารถ ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับ
เดียวกัน เวนแตจะเปนการโอนตามวรรคสอง 
   การโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน 
ซ่ึงเปนผูสอบแขงขันไดหรือผูไดรับคัดเลือกมาใหบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหทําได
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 

    กําหนดเก่ียวกับการโอนพนักงานสวนทองถ่ิน 
และขาราชการอ่ืนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  คงเดิม 



๗๒ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการ
หรือเวลาทํางานของผู ท่ีโอนตามมาตรานี้ ในขณะท่ีเปน
พนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการอ่ืน เปนเวลาราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี ้
   ให  ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนง 
ระหวางประเภทขาราชการตางสังกัดองคกรกลางบริหารงาน
บุคคล เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงใด 
วิทยฐานะใด และจะใหรับเงินเดือนเทาใด ท้ังนี้ เงินเดือน 
ท่ีจะไดรับ จะตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญ หรือ
ความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เวนแตเปนการโอนตามท่ี
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

   เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการ
หรือเวลาทํางานของผู ท่ีโอนตามมาตรานี้ ในขณะท่ีเปน
พนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการอ่ืน เปนเวลาราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
   ให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนง
ระหวางประเภทขาราชการตางสังกัดองคกรกลางบริหารงาน
บุคคล เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงใด 
วิทยฐานะใด และจะใหรับเงินเดือนเทาใด ท้ังนี้ เงินเดือน 
ท่ีจะไดรับ จะตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญ หรือ
ความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เวนแตเปนการโอนตามท่ี
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 

   มาตรา  ๕๙  การย า ยข า ร าชการครู และบุ คล ากร 
ทางการศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนงในหนวยงานการศึกษาอ่ืน
ภายในสวนราชการหรือภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือ 
ตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ของผูประสงคยาย
และผู รั บ ย า ย  แล ว แต ก ร ณี  และ ให ส ถ าน ศึ กษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี 

   มาตรา 71  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนงในหนวยงานการศึกษาอ่ืนภายใน
สวนราชการหรือภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือตางเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนอํานาจของผูมีอํานาจตามมาตรา 
65  
 
 
 

   กําหนดใหการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเปนอํานาจของผู มีอํานาจตาม
มาตรา 65 แลวแตกรณี  
   สําหรับการยายผูบริหารสถานศึกษา ใหเปน
อํานาจของผูมีอํานาจตามมาตรา 65 โดยอนุมัติ 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และการยายผูบริหารการศึกษา 
และศึกษาธิการจั งหวัดให เปน อํานาจของ          
ผูมีอํานาจตามมาตรา 65 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.



๗๓ 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

ก.ค.ศ. ตั้ง ดวย และเม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.
ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแลว ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้งผูนั้นตอไป 
 
 
   การยายผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและรอง
ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนผูสั่งยายโดยอนุมัติ 
ก.ค.ศ. 
   การย ายข าราชการพลเรือนสามัญเ พ่ือไปบรรจุและ 
แตงตั้ งใหดํารงตําแหนงเปนขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แตถาเปนการยาย
ไปบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงซ่ึง ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนด 
จะกระทําไดเม่ือ ก.ค.ศ. กําหนดตําแหนงแลว 
 
 
 
 
   หลักเกณฑและวิธีการยายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 
 

 
 
 
   การยายผูบริหารสถานศึกษา ใหเปนอํานาจของผูมี
อํานาจตามมาตรา 65 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
   การยายผูบริหารการศึกษา และศึกษาธิการจังหวัด  
ใหเปนอํานาจของผูมีอํานาจตามมาตรา 65 โดยอนุมัติ 
อ.ก.ค.ศ.สวนราชการ 
 
   การยายขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือไปบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แตถาเปนการยาย
ไปบรรจุและแตงตั้งในตําแหนง ซ่ึง ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนด 
จะกระทําไดเม่ือ ก.ค.ศ. กําหนดตําแหนงแลว 
   การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ใหผู บังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณา  
โดยการพิจารณาใหยึดหลักคุณธรรม มีความเท่ียงธรรม 
เปดเผย โปรงใส ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 

สวนราชการ 
 
 



๗๔ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๖๐  ภายใตบังคับตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ 
ให ก.ค.ศ. ดําเนินการใหมีการสับเปลี่ยนหนาท่ีหรือยาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือตําแหนงท่ีมี
ลักษณะบริหารตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยยึดหลักการใหอยู
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังกลาวไดไมเกินสี่ป 
เวนแตมีเหตุผลและความจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการ
จะใหปฏิบัติหนาท่ีติดตอในคราวเดียวกันไดคราวละหนึ่งป 
แตตองไมเกินหกป ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 

   มาตรา 72  ภายใตบังคับตามมาตรา 69 และมาตรา 71 
ให ก.ค.ศ. ดําเนินการใหมีการสับเปลี่ยนหนาท่ีหรือยาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือตําแหนงท่ีมี
ลักษณะบริหารตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยยึดหลักการใหอยู
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังกลาวไดไมเกินสี่ป 
เวนแตมีเหตุผลและความจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการ
จะใหปฏิบัติหนาท่ีติดตอในคราวเดียวกันไดคราวละหนึ่งป
แตตองไมเกินหกป ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 
 
 
 
 

   กําหนดให มีการสับเปลี่ยนหนาท่ีหรือยาย       
ผูซ่ึงดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา หรือตําแหนงท่ีมีลักษณะบริหารตามท่ี 
ก.ค.ศ. กําหนด โดยยึดหลักการใหอยูปฏิบัติหนาท่ี
ในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังกลาวไดไมเกินสี่ป 
เวนแตมีเหตุผลและความจําเปนเพ่ือประโยชน    
ของทางราชการจะใหปฏิบัติหนาท่ีติดตอในคราว
เดียวกันไดคราวละหนึ่งปแตตองไมเกินหกป      
คงเดิม 

   มาตรา ๖๑  การเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา 
ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีมิได กําหนดใหมีวิทยฐานะเพ่ือใหไดรับ
เงินเดือนในระดับท่ีสูงข้ึน ใหกระทําไดโดยการสอบแขงขัน 
สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมินดวยวิธีการอ่ืน 
   กรณีใดจะเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได ผูสอบ
คัดเลือกได  ผู ไดรับคัดเลือก หรือผูผานการประเมินดวย 
วิธีการอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 
 

   มาตรา 73  การเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา 
ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีมิไดกําหนดใหมีวิทยฐานะเพ่ือใหไดรับ
เงินเดือนในระดับท่ีสูงข้ึน ใหกระทําไดโดยการสอบแขงขัน 
สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมินดวยวิธีการอ่ืน 
   กรณีใดจะเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได ผูสอบ
คัดเลือกได ผูไดรับคัดเลือก หรือผูผานการประเมินดวย
วิธีการอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 
 

   กํ า ห น ด ก า ร เ ลื่ อ น ตํ า แ ห น ง บุ ค ล า ก ร             
ทางการศึกษาซ่ึงเปนตําแหนงท่ีมิไดกําหนดใหมี
วิทยฐานะเพ่ือใหไดรับเงินเดือนในระดับท่ีสูงข้ึน 
ใหกระทําไดโดยการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก 
คัดเลือก หรือประเมินดวยวิธีการอ่ืน 
คงเดิม 



๗๕ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   การสอบแขงขันใหเปนไปตามมาตรา ๔๗ สวนการสอบ
คัดเลือกหรือการคัดเลือกให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หรือสถานศึกษาเปนผูดําเนินการ หลักสูตรและวิธีดําเนินการ
เก่ียวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
คัดเลือกหรือผู ซ่ึงจะไดรับการคัดเลือก เกณฑการตัดสิน 
การข้ึนบัญชี การยกเลิกบัญชีผูสอบได วิธีดําเนินการเก่ียวกับ
การคัดเลือก หลักเกณฑและวิธีการประเมิน การประเมินผล
การปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ ใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 

   การสอบแขงขันใหเปนไปตามมาตรา 58 สวนการสอบ
คัดเลือกหรือการคัดเลือกให อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด เปนผูดําเนินการ หลักสูตรและวิธีดําเนินการ
เก่ียวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
คัดเลือกหรือผู ซ่ึงจะไดรับการคัดเลือก เกณฑการตัดสิน 
การข้ึนบัญชี การยกเลิกบัญชีผูสอบได วิธีดําเนินการเก่ียวกับ
การคัดเลือก หลักเกณฑและวิธีการประเมิน การประเมินผล
การปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ ใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 
 
 
 

   มาตรา ๖๒  การแตงตั้ งบุคลากรทางการศึกษาตาม 
มาตรา ๖๑ สําหรับผูสอบแขงขันได ใหแตงต้ังตามลําดับท่ี 
ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
   สําหรับผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหแตงตั้งได
ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรูความสามารถ 
ประสบการณ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของ
ผลงานท่ีปฏิบัติและประวัติการรับราชการ 

   มาตรา 74  การแตงต้ังบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรา 73 สําหรับผูสอบแขงขันได ใหแตงตั้งตามลําดับท่ี
ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
   สําหรับผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหแตงตั้งได
ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรูความสามารถ 
ประสบการณ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของ
ผลงานท่ีปฏิบัติและประวัติการรับราชการ 
 
 
 

   กําหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
คงเดิม 



๗๖ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๖๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูใดไดรับการแตงต้ัง ใหเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
โดยไมเขาเกณฑมาตรฐานตําแหนง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ 
หรือไมผานกระบวนการเลื่อนตําแหนงหรือกระบวนการเลื่อน
วิทยฐานะตามกฎหมาย หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด หรือผูสั่ งสั่ งไม ถูกตองหรือไม มี อํานาจสั่ ง ใหผู มี 
อํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งใหผูนั้นกลับไปดํารงตําแหนงหรือ
วิทยฐานะเดิมโดยพลัน ในกรณีเชนนี้ไมกระทบกระเทือนถึง
การใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติตามอํานาจและหนาท่ีและการรับ
เงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนท่ีไดรับไปแลวหรือมีสิทธิจะ 
ไดรับจากทางราชการในระหวางท่ีไดรับการเลื่อนตําแหนง 
หรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น เวนแต ก.ค.ศ. จะอนุมัติใหเลื่อน
ตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะในกรณีนั้นเปนพิเศษเฉพาะราย 
   ผู ท่ี ถูกสั่ ง ใหกลับไปดํารงตํ าแหนงหรือวิทยฐานะเดิม 
ตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับเงินเดือนท่ีพึงจะไดรับตามสถานะเดิม
ถาหากวาผูนั้นไม ได เลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
รวมท้ังใหมีสิทธิไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบป
สําหรับตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิม และใหถือวาผูนั้นไมมี 
และไมเคยมีสถานภาพอยางใดท่ีไดรับเลื่อนตําแหนง หรือ 
เลื่อนวิทยฐานะนั้น 
   ในกรณีท่ีผู มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมดําเนินการตาม 
วรรคหนึ่งใหผูบังคับบัญชาของผู มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจดําเนินการแทนได 

   มาตรา 75  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดไดรับการแตงตั้ง ใหเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
โดยไมเขาเกณฑมาตรฐานตําแหนง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ 
หรือไมผานกระบวนการเลื่อนตําแหนงหรือกระบวนการเลื่อน
วิทยฐานะตามกฎหมาย หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด หรือผูสั่งสั่งไมถูกตองหรือไมมีอํานาจสั่ง ใหผู มี
อํานาจตามมาตรา 65 สั่งใหผูนั้นกลับไปดํารงตําแหนงหรือ
วิทยฐานะเดิมโดยพลัน ในกรณีเชนนี้ไมกระทบกระเทือนถึง
การใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติตามอํานาจและหนาท่ีและการรับ
เงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนท่ีไดรับไปแลวหรือมีสิทธิจะ
ไดรับจากทางราชการในระหวางท่ีไดรับการเลื่อนตําแหนง
หรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น เวนแต ก.ค.ศ. จะอนุมัติใหเลื่อน
ตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะในกรณีนั้นเปนพิเศษเฉพาะราย 
   ผู ท่ีถูกสั่งใหกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิม 
ตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับเงินเดือนท่ีพึงจะไดรับตามสถานะเดิม
ถาหากวาผูนั้นไมไดเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
รวมท้ังใหมีสิทธิไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบป
สําหรับตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิม และใหถือวาผูนั้นไมมี
และไมเคยมีสถานภาพอยางใดท่ีไดรับเลื่อนตําแหนง หรือ
เลื่อนวิทยฐานะนั้น 
   ในกรณีท่ีผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ไมดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งใหผูบังคับบัญชาของผูมีอํานาจตามมาตรา 65 
ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจดําเนินการแทนได 

    กําหนดเก่ียวกับการสั่งใหขาราชการครูและ
บุ ค ล า ก รทา งก า ร ศึ กษ า ท่ี เ ลื่ อ นตํ า แหน ง        
หรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยไมถูกตอง กลับไปดํารง
ตํ า แ ห น ง ห รื อ วิ ท ย ฐ า น ะ เ ดิ ม โ ด ย พ ลั น              
คงเดิม 



๗๗ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๖๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูใดออกจากราชการไปแลว และมิใชเปนการออกจากราชการ
ในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ถาสมัครเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการ
ประสงคจะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
สั่งบรรจุและแตงต้ังผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือน
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   มาตรา 76  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดออกจากราชการไปแลว และมิใชเปนการออกจากราชการ
ในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ถาสมัครเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการ
ประสงคจะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 
สั่งบรรจุและแตงต้ังผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือน
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 
 

    กํ าหนด เ ก่ี ย ว กับการบรรจุ และแต ง ต้ั ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีออก
จากราชการไปแลวกลับเขารับราชการ     คงเดิม 

   มาตรา ๖๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูใดไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใดและใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเหมือนเปนเวลาราชการตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ ถาผูนั้นกลับเขารับราชการภายใน
กําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกินสี่ปนับแตวันไป
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุ
และแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   มาตรา 77  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใดและใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเหมือนเปนเวลาราชการตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ ถาผูนั้นกลับเขารับราชการภายใน
กําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกินสี่ปนับแตวันไป
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 สั่งบรรจุ
และแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 

   กํ า หนด เ ก่ี ย ว กั บก ารบ ร ร จุ แ ล ะแต ง ตั้ ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานอ่ืนใดกลับเขารับราชการ     คงเดิม 



๗๘ 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๖๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู ใด ถูกสั่ ง ใหออกจากราชการเ พ่ือไปรับราชการทหาร 
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เม่ือผูนั้นพนจาก
ราชการทหารโดยมิไดกระทําการใด ๆ ในระหวางรับราชการ
ทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปน 
ผูประพฤติชั่วอยางรายแรงและผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติ 
ตามมาตรา ๓๐ และไมได ถูกสั่ ง เปลี่ยนแปลงคําสั่ งตาม 
มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอ่ืน 
หากประสงคจะกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาเดิม ใหยื่นเรื่อง
ขอกลับเขารับราชการภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันพนจากราชการทหาร และใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
สั่งบรรจุและแตงตั้ งผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือน
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงไดรับบรรจุ 
เขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการกอน
ถูกสั่งใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับราชการ 
เ ม่ือ ได รั บบรรจุกลับ เข ารับราชการ เปน เวลาราชการ 
ติดตอกันเพ่ือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกสั่ง
ใหออกจากราชการ 

   มาตรา 78  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู ใดถูกสั่ งใหออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหาร 
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เม่ือผูนั้นพนจาก
ราชการทหารโดยมิไดกระทําการใด ๆ ในระหวางรับราชการ
ทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปน 
ผูประพฤติชั่วอยางรายแรงและผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติ
ตามมาตรา 41 และไมได ถูกสั่ งเปลี่ยนแปลงคําสั่งตาม 
มาตรา 128 วรรคสอง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอ่ืน 
หากประสงคจะกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาเดิม ใหยื่นเรื่อง
ขอกลับเขารับราชการภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันพนจากราชการทหาร และใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 
สั่งบรรจุและแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงไดรับบรรจุ
เขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการกอน
ถูกสั่งใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับราชการ 
เ ม่ือไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการ
ติดตอกันเพ่ือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกสั่ง
ใหออกจากราชการ 

   กํ า หนด เ ก่ี ย ว กั บก ารบ ร ร จุ แ ล ะแต ง ตั้ ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกสั่ง
ใหออกจากราชการเ พ่ือไปรับราชการทหาร 
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารกลับเขา
รับราชการ     คงเดิม 



๗๙ 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๖๗  พนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีไมใชพนักงานวิสามัญ 
หรือไมใชขาราชการหรือพนักงานซ่ึงออกจากงานในระหวาง
ทดลองปฏิบัติงานหรือขาราชการท่ีไมใชขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและไม ใชข าราชการการ เ มือง 
ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการ ซ่ึงออกจากราชการ 
ในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ผูใดออกจากงาน 
หรือออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการ
ประสงครับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
ท่ีประสงคจะรับเขารับราชการเสนอเรื่องไปให ก.ค.ศ. หรือ 
ผูท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ให ก.ค.ศ. 
หรือผูท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน 
ท่ีทางราชการจะไดรับ ท้ังนี้  จะบรรจุและแตงตั้ งเขารับ 
ราชการเปนข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใด และจะใหไดรับเงินเดือน
เทาใดให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณากําหนด แตจะตองไมสูงกวา
ข า ร าชการครู และบุ คลากรทางการ ศึกษา ท่ี มี คุณวุฒิ 
ความสามารถและความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับ
เดียวกัน 
   เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการ
หรือเวลาทํางานของผูเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ในขณะท่ี
เปนพนักงานสวนทอง ถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือในขณะท่ีเปนขาราชการ 

   มาตรา 79  พนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีไมใชพนักงานวิสามัญ 
หรือไมใชขาราชการหรือพนักงานซ่ึงออกจากงานในระหวาง
ทดลองปฏิบัติงานหรือขาราชการท่ีไมใชขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและไมใชขาราชการการเมือง 
ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซ่ึงออกจากราชการ 
ในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ผูใดออกจากงาน
หรือออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการ
ประสงครับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 
ท่ีประสงคจะรับเขารับราชการเสนอเรื่องไปให ก.ค.ศ. หรือ
ผูท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ให ก.ค.ศ. 
หรือผูท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน
ท่ีทางราชการจะไดรับ ท้ังนี้ จะบรรจุและแตงตั้งเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใด และจะใหไดรับเงินเดือน
เทาใดให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณากําหนด แตจะตองไมสูงกวา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี คุณวุฒิ 
ความสามารถและความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับ
เดียวกัน 
   เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการ
หรือเวลาทํางานของผูเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ในขณะท่ี
เปนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือในขณะท่ีเปนขาราชการ

   กําหนดเก่ียวกับการบรรจุและแตงตั้งพนักงาน
สวนทองถ่ินซ่ึงออกจากงานหรือออกจากราชการ
ไปแลวสมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา    คงเดิม 



๘๐ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

ตามกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้น 
เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

ตามกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้น 
เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
 
 
 

   มาตรา ๖๘  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ถาตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลง หรือผูดํารงตําแหนง
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการได ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 
๕๓ สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการ
ในตําแหนงนั้นได 
 
   ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่งใหมีอํานาจและหนาท่ี
ตามตําแหนงท่ีรักษาการนั้น ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืน กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการ 
ตามกฎหมาย หรือมีคําสั่งของผูบังคับบัญชา แตงตั้งใหผูดํารง
ตําแหนงนั้น ๆ เปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจและหนาท่ีอยางใด
ก็ใหผูรักษาการในตําแหนงทําหนาท่ีกรรมการ หรือมีอํานาจ
และหนาท่ีอยางนั้นในระหวางรักษาการในตําแหนงแลวแตกรณี 

   มาตรา 80  ในกรณีตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
หรือตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงใดท่ีมิไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการวางลง หรือผูดํารง
ตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการได ใหผูมีอํานาจ
ตามมาตรา 65 สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปรักษาการในตําแหนงนั้นได  
    ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่งใหมีอํานาจและหนาท่ี
ตามตําแหนงท่ีรักษาการนั้น ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืน กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ 
ตามกฎหมาย หรือมีคําสั่งของผูบังคับบัญชา แตงตั้งใหผูดํารง
ตําแหนงนั้น ๆ เปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจและหนาท่ีอยางใด
ก็ใหผูรักษาการในตําแหนงทําหนาท่ีกรรมการ หรือมีอํานาจ
และหนาท่ีอยางนั้นในระหวางรักษาการในตําแหนงแลวแตกรณี 
 
 
 

   กําหนดเก่ียวกับการรักษาการในตําแหนง
ผู อํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหนงท่ีมิได
บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  



๘๑ 
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   มาตรา ๖๙  ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนของ 
ทางราชการ ก.ค.ศ. อาจเสนอแนะตอหัวหนาสวนราชการ 
ใหสั่ ง ใหข าราชการผู ใดไปปฏิบั ติ ราชการในหนวยงาน 
การศึกษาใดเปนการชั่วคราวได 
   สําหรับการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษาใดเปนการชั่วคราว
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให เปนอํานาจของผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 
 

   มาตรา 81  ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนของ
ทางราชการ ก.ค.ศ. อาจเสนอแนะตอหัวหนาสวนราชการ 
ใหสั่งใหขาราชการผู ใดไปปฏิบัติราชการในหนวยงาน
การศึกษาใดเปนการชั่วคราวได 
   สําหรับการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษาใดเปนการชั่วคราว
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนอํานาจของผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 

   กําหนดเก่ียวกับการสั่งใหขาราชการครูและ
บุ คลากรทางการ ศึกษา ไปปฏิบั ติ ร าชการ          
ในหนวยงานการศึกษาใดเปนการชั่วคราว คงเดิม 

   มาตรา ๗๐  ในกรณี ท่ี มี เหตุผลความจํ าเปนหัวหนา 
สวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจํา
สวนราชการ หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แลวแตกรณี 
เปนการชั่ วคราว โดยใหพนจากตําแหน งหนา ท่ี เดิมได 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 
   การใหไดรับเ งินเดือน การแตงต้ัง การเลื่อนเงินเดือน 
การดํ าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ ง 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

   มาตรา 82  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนหัวหนา 
สวนราชการ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หรือผูบริหารการศึกษาอ่ืน มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการ หรือสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหนวยงานการศึกษาแลวแตกรณี 
เปนการชั่วคราว โดยใหพนจากตําแหนงหนาท่ีเดิมได 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   การใหไดรับเงินเดือน การแตงต้ัง การเลื่อนเงินเดือน 
การดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 

   กําหนดเก่ียวกับการสั่งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการ หรือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหนวยงาน
การศึกษา 
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   มาตรา ๗๑  ในกรณีท่ีมี เหตุผลความจําเปน หัวหนา 
สวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มีอํานาจสั่ งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนจากตําแหนงหนาท่ีและขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนง
เดิม โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนดได ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 
   การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงต้ัง 
การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย และการออกจาก
ราชการของข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 
ในกฎ ก.ค.ศ. 

   มาตรา 83  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปน หัวหนา 
สวนราชการ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หรือผูบริหารการศึกษาอ่ืนซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานระดับ
จังหวัด มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนจากตําแหน งหนา ท่ีและขาดจากอัตราเ งินเดือน 
ในตําแหนงเดิม โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน
ท่ี ก.ค.ศ. กําหนดได ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 
ในกฎ ก.ค.ศ. 
   การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง 
การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย และการออก
จากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 

    กําหนดเก่ียวกับการสั่งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพนจากตําแหนงหนาท่ี
และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม โดย
ใหไดรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน คงเดิม 

   มาตรา  ๗๒  ให ผู บั ง คับบัญชา มีหน า ท่ีประ เ มินผล 
การปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเปนท่ีประจักษ 
ถือวาผูนั้นมีความชอบสมควรไดรับบํา เหน็จความชอบ 
ซ่ึงอาจเปนบันทึกคําชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือ 
การเลื่อนเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน 
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   มาตรา 84  ใหผูบั งคับบัญชามีหนา ท่ีประเมินผล 
การปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเปนท่ีประจักษ 
ถือวาผูนั้นมีความชอบสมควรไดรับบําเหน็จความชอบ 
ซ่ึงอาจเปนบันทึกคําชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือ
การเลื่อนเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน  
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 

   กํ าหนด เ ก่ียว กับการคง เดิ มประ เ มินผล 
การปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 



๘๓ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๗๓  การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการ
ข้ึ น พิ จ า รณา  โ ด ยก า ร พิ จ า รณา ให ยึ ด หลั ก คุณธ ร ร ม 
มีความเท่ียงธรรม เปดเผย โปรงใสและพิจารณาจากผล 
การปฏิบัติงานเปนหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ท้ังนี้ ภายใต
บังคับมาตรา ๗๔ 
   การ เลื่ อน เ งิน เดื อนตามวรรคหนึ่ ง  ให พิ จ า รณาผล 
การปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอผูเรียนเปนหลักตามแนว
ทางการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาต ิ
   หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. 
   ในกรณี ท่ี ผู บั ง คับบัญชา ไม สั่ ง เ ลื่ อน เ งิน เ ดื อน ให แก 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดใหผูบังคับบัญชา
แจงใหผูนั้นทราบพรอมเหตุผลท่ีไมเลื่อนเงินเดือน 
   การ เลื่ อน เ งิน เดื อนของข าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเม่ือไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ตามวรรคสามแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เปนผูสั่งเลื่อน
เงินเดือน 

   มาตรา 85  การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการ
ข้ึน พิจารณา โดยการ พิจารณาใหยึ ดหลัก คุณธรรม 
มีความเท่ียงธรรม เปดเผย โปรงใสและพิจารณาจากผล 
การปฏิบัติงานเปนหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ท้ังนี้ ภายใต
บังคับมาตรา 86 
   การเลื่อนเ งินเดือนตามวรรคหนึ่ ง  ให พิจารณาผล 
การปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอผูเรียนและหนวยงาน
การศึกษาเปนหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ
   หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. 
   ในกรณี ท่ีผูบั ง คับบัญชาไมสั่ ง เลื่ อนเ งินเดือนใหแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดใหผูบังคับบัญชา
แจงใหผูนั้นทราบพรอมเหตุผลท่ีไมเลื่อนเงินเดือน 
   การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเม่ือไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามวรรคสามแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 เปนผูสั่งเลื่อน
เงินเดือน 
 
 
 

    กําหนดเ ก่ียว กับการเลื่อนเ งินเ ดือนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให
ยึดหลักคุณธรรมมีความเท่ียงธรรม เปดเผย 
โปรงใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเปน
หลั ก และความประพฤติ ในการรั กษาวิ นั ย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     
คงเดิม 



๘๔ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๗๔  ให ก.ค.ศ. กําหนดเงินเดือนประสิทธิภาพ 
ของตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะ เพ่ือใหปฏิบัติงานบังเกิดผลดีและ 
มีความกาวหนาและไดมาตรฐานงานของทางราชการ ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   มาตรา 86  ให ก.ค.ศ. กําหนดเงินเดือนประสิทธิภาพ
ของตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะ เพ่ือใหปฏิบัติงานบังเกิดผลดีและ
มีความกาวหนาและไดมาตรฐานงานของทางราชการ ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 

    กําหนดเก่ียวกับข้ันเงินเดือนประสิทธิภาพ    
คงเดิม 

   มาตรา ๗๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูใดมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ 
ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการและหนวยงานการศึกษา
ดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติตามควรแกกรณี 
   เ พ่ื อประ โยชน ใ นการ เส ริ มส ร า ง ขวัญและ กํ าลั ง ใ จ 
ในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจกําหนดใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูท่ีมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเดน
หรือผูท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหไดรับเงินวิทยพัฒนได 
ตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ.  กําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

   มาตรา 87  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ 
ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการและหนวยงานการศึกษา
ดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติตามควรแกกรณี 
   เ พ่ือประโยชน ในการเสริมสรางขวัญและกําลัง ใจ 
ในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจกําหนดใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูท่ีมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเดน
หรือผูท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหไดรับเงินวิทยพัฒนได 
ตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  
 

    กําหนดเก่ียวกับการยกยองเชิดชูเกียรติและ  
การใหไดรับเงินวิทยพัฒน  คงเดิม 

   มาตรา ๗๖  ใหสวนราชการและหนวยงานการศึกษา 
มีหนา ท่ีจัดสวัสดิการใหแกขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและ
วิช าชีพ เ พ่ือ เสริ มสร า งแรงจู ง ใจ ใหปฏิบั ติ ง านอย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

   มาตรา 88  ใหสวนราชการและหนวยงานการศึกษา 
มีหนาท่ีจัดสวัสดิการใหแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและ
วิชาชีพเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติ งานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

    กําหนดเ ก่ียว กับการจัดสวัสดิการใหแก
ข า ราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา          
คงเดิม 



๘๕ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๗๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูใดถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
ใหจัดสวัสดิการแกครอบครัวตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี
   คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนเ งินเดือนใหแกผูนั้น 
เปนกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได 

   มาตรา 89  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
ใหจัดสวัสดิการแกครอบครัวตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
   คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกผูนั้น 
เปนกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได 
 

   กําหนดเก่ียวกับการจัดสวัสดิการใหแกครอบครัว
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก
ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนา ท่ี
ราชการ   คงเดิม 

   มาตรา ๗๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๐ 
กอนการมอบหมายหน า ท่ี ใหปฏิบัติ  ใหผู บั ง คับบัญชา 
แจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงาน ระเบียบ 
แบบแผน หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหนาท่ี 
ของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองท่ีดี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   มาตรา 90  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 56 หรือมาตรา 
62 กอนการมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ ใหผูบังคับบัญชา 
แจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ 
ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการ
ประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาทหนาท่ีของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองท่ี
ดี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 

    กํ า ห น ด เ ก่ี ย ว กั บ ใ ห ผู บั ง คั บ บั ญ ช า 
แจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐาน
วิชาชีพ ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เกณฑการประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน 
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหนาท่ี
ของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองท่ีดี กอนการ
มอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ   คงเดิม 

   มาตรา ๗๙  ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีด ี
แกผูอยูใตบังคับบัญชาและมีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา 
เพ่ือใหมีความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ในอันท่ีจะทําใหการปฏิบัติ
หน า ท่ี ร า ชก าร เ กิ ดป ระสิ ท ธิ ภ าพ  ปร ะสิ ท ธิ ผ ล  แล ะ
ความกาวหนาแกราชการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   มาตรา 91  ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดี
แกผูอยูใตบังคับบัญชาและมีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา 
เพ่ือใหมีความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ในอันท่ีจะทําใหการปฏิบัติ
หน า ท่ีราชการเ กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความกาวหนาแกราชการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   กําหนดหนาท่ีของผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดีและการพัฒนาผูอยูใตบังคับ
บัญชา   คงเดิม 



๘๖ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๘๐  ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและ
บางวิทยฐานะ เ พ่ือ เ พ่ิม พูนความรู  ทักษะ เจตคติ ท่ีด ี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม 
ในอันท่ีจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ 
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  แ ล ะ ค ว า ม ก า ว ห น า แ ก ร า ช ก า ร  ท้ั ง นี้ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   มาตรา 92  ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและ
บางวิทยฐานะ เ พ่ือเ พ่ิมพูนความรู  ทักษะ เจตคติ ท่ีดี 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม 
ในอันท่ีจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิท ธิ ผล  และคว ามก า วหน าแก ร าชการ  ท้ั งนี ้
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 

   กําหนดให มีการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ ง ใหดํารง
ตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยฐานะ   คงเดิม 

   มาตรา ๘๑  ใหผูบังคับบัญชามีหนา ท่ีในการสงเสริม 
สนับสนุนผูอยูใตบังคับบัญชา โดยการใหไปศึกษา ฝกอบรม 
ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 
   ในกรณี ท่ี มีความจํ า เปนหรือเปนความตองการของ 
หนวยงานเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผูบังคับบัญชาอาจสง 
หรืออนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลา 
ไปศึกษา ฝกอบรม หรอืวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย โดยใหถือเปนการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ และมีสิทธิไดเลื่อนเงินเดือนในระหวางลาไป
ศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย แลวแตกรณี ท้ังนี้ ภายใตบังคับ
มาตรา ๗๓ วรรคสาม 

   มาตรา 93  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีในการสงเสริม 
สนับสนุนผูอยูใตบังคับบัญชา โดยการใหไปศึกษา ฝกอบรม 
ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 
   ในกรณีท่ีมีความจําเปนหรือเปนความตองการของ
หนวยงานเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผูบังคับบัญชาอาจสง
หรืออนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลา
ไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. 
สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด. ท่ีไดรับมอบหมาย 
โดยใหถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และมีสิทธิไดเลื่อน
เงินเดือนในระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย แลวแต
กรณี ท้ังนี้ ภายใตบังคับมาตรา 85 วรรคสาม 
 

   กําหนดหนาท่ีของผูบังคับบัญชาในการสงเสริม 
สนับสนุนผูอยูใตบังคับบัญชา ในการใหไปศึกษา 
ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
   และกําหนดกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย     
ท่ีถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการและมีสิทธิได
เลื่อนเงินเดือนในระหวางลา 



๘๗ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๘๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตองรักษาวินัยท่ีบัญญัติเปนขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้
โดยเครงครัดอยูเสมอ 

   มาตรา 94  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตองรักษาวินัยท่ีบัญญัติเปนขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้
โดยเครงครัดอยูเสมอ 
 

   กําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีหนาท่ีรักษาวินัย    คงเดิม 

   มาตรา ๘๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตองสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย ท ร ง เ ป น ป ร ะ มุ ข ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 
แหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ ใจและมีหนา ท่ี
วางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น 

   มาตรา 95  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตองสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ตริ ย ท ร ง เป นประ มุ ขตามรั ฐ ธ รรมนู ญ 
แหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจและมีหนาท่ี
วางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น 
 

    กําหนดขอหามและขอปฏิบัติท่ีเปนความผิด
ทางวินัย    คงเดิม 

   มาตรา ๘๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสมอภาค 
และเท่ียงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร ดูแล 
เอาใจใส รักษาประโยชนของทางราชการ และตองปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด 
   หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผู อ่ืนอาศัยอํานาจและหนาท่ี
ราชการของตน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม หาประโยชน
ใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
   การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ 
เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนท่ีมิควรได เปนการทุจริต
ตอหนาท่ีราชการ เปนความผิดวินัยอยางรางแรง 

   มาตรา 96  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสมอภาค 
และเท่ียงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร ดูแล
เอาใจใส รักษาประโยชนของทางราชการ และตองปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด 
   หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจและหนาท่ี
ราชการของตน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม หาประโยชน
ใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
   การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ 
เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนท่ีมิควรได เปนการทุจริต
ตอหนาท่ีราชการ เปนความผิดวินัยอยางรางแรง 
 
 

   กําหนดขอหามและขอปฏิบัติท่ีเปนความผิด
ทางวินัย    คงเดิม 



๘๘ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๘๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทา ง ร าชการและหน ว ย ง านการ ศึกษา 
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน
สูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
   การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา 
มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอ 
หรือขาดการเอาใจใส ระมัดระวั งรักษาประโยชนของ 
ทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการ 
อยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   มาตรา 97  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา 
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน
สูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
   การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา 
มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอ 
หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของ 
ทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการ
อยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 
 

   กําหนดขอหามและขอปฏิบัติท่ีเปนความผิด
ทางวินัย    คงเดิม 

   มาตรา ๘๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหนาท่ีราชการ
โดยชอบด วยกฎหมายและระเบี ยบของทางราชการ 
โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงแตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
จะทําให เสี ยหายแกราชการ หรือจะเปนการไม รักษา 
ประโยชนของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือ 
ภายในเจ็ดวัน เพ่ือใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได 
และเม่ือเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปน
หนังสือใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาจะตอง
ปฏบิัติตาม 

   มาตรา 98  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหนาท่ีราชการ
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงแตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
จะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษา
ประโยชนของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือ
ภายในเจ็ดวัน เพ่ือใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได 
และเม่ือเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปน
หนังสือใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาจะตอง
ปฏิบัติตาม 

   กําหนดขอหามและขอปฏิบัติท่ีเปนความผิด
ทางวินัย    คงเดิม 



๘๙ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   การ ขัด คําสั่ งหรื อหลีก เลี่ ย ง ไมปฏิบั ติ ตามคําสั่ งของ
ผูบังคับบัญชา ซ่ึงสั่งในหนาท่ีราชการโดยชอบดวยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ อันเปน เหตุ ให เสียหาย 
แกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   การขัดคําสั่ งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่ งของ
ผูบังคับบัญชา ซ่ึงสั่งในหนาท่ีราชการโดยชอบดวยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุให เสียหาย 
แกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   มาตรา ๘๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตองตรงตอเวลา อุทิศเวลาของตนใหแกทางราชการและผูเรียน 
จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรมิได 
   การละท้ิงหนาท่ีหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือ
การละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลา 
เ กินกวาสิบหาวัน โดยไม มี เหตุผลอันสมควรหรือโดยมี
พฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   มาตรา 99  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตองตรงตอเวลา อุทิศเวลาของตนใหแกทางราชการและผูเรียน 
จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรมิได 
   การละท้ิงหนาท่ีหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือ
การละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลา 
เกินกวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมี
พฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   กําหนดขอหามและขอปฏิบัติท่ีเปนความผิด
ทางวินัย    คงเดิม 

   มาตรา ๘๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตองประพฤติ เปนแบบอยางท่ีดีแกผู เรียน ชุมชน สังคม  
มีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูล
ตอผูเรียนและระหวางขาราชการดวยกันหรือผูรวมปฏิบัติ
ราชการ ตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรมแกผูเรียน
และประชาชนผูมาติดตอราชการ 
   การกลั่นแกลง ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงผูเรียน 
ห รื อ ป ร ะ ช า ช น ผู ม า ติ ด ต อ ร า ช ก า ร อ ย า ง ร า ย แ ร ง 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   มาตรา 100  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตองประพฤติเปนแบบอยางท่ีดีแกผู เรียน ชุมชน สังคม 
มีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูล 
ตอผูเรียนและระหวางขาราชการดวยกันหรือผูรวมปฏิบัติ
ราชการ ตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรมแกผูเรียน
และประชาชนผูมาติดตอราชการ 
   การกลั่นแกลง ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหง
ผูเรียน หรือประชาชนผูมาติดตอราชการอยางรายแรง 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 

   กําหนดขอหามและขอปฏิบัติท่ีเปนความผิด
ทางวินัย    คงเดิม 



๙๐ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๘๙  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตองไมกลั่นแกลง กลาวหาหรือรองเรียนผูอ่ืนโดยปราศจาก
ความเปนจริง 
   การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนเหตุใหผู อ่ืนไดรับความ
เสียหายอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   มาตรา 101  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตองไมกลั่นแกลง กลาวหาหรือรองเรียนผูอ่ืนโดยปราศจาก
ความเปนจริง 
   การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับความ
เสียหายอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   กําหนดขอหามและขอปฏิบัติท่ีเปนความผิด
ทางวินัย    คงเดิม 

   มาตรา ๙๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตองไมกระทําการหรือยอมใหผู อ่ืนกระทําการหาประโยชน 
อันอาจทําใหเสื่อมเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ในตําแหนงหนาท่ีราชการของตน 
   การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยมีความมุงหมาย
จะใหเปนการซ้ือขาย หรือใหไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหรือ
วิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการกระทํา 
อันมีลักษณะเปนการให หรือไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือสิทธิ
ประโยชนอ่ืน เพ่ือใหตนเองหรือผู อ่ืนไดรับการบรรจุและ 
แ ต ง ตั้ ง โ ด ย มิ ช อ บ ห รื อ เ สื่ อ ม เ สี ย ค ว า ม เ ท่ี ย ง ธ ร ร ม 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   มาตรา 102  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชน
อันอาจทําใหเสื่อมเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ในตําแหนงหนาท่ีราชการของตน 
   การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยมีความมุงหมาย
จะใหเปนการซ้ือขาย หรือใหไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือ
วิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการกระทํา
อันมีลักษณะเปนการให หรือไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือสิทธิ
ประโยชนอ่ืน เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับการบรรจุและ
แต ง ตั้ ง โ ด ย มิ ชอบหรื อ เ สื่ อ ม เ สี ยค ว าม เ ท่ี ย ง ธ ร รม 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   กําหนดขอหามและขอปฏิบัติท่ีเปนความผิด
ทางวินัย    คงเดิม 

   มาตรา ๙๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตองไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู อ่ืน 
โดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือจางวาน 
ใชผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใชในการเสนอขอปรับปรุง
การกําหนดตําแหนง การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะ
หรือการให ได รับ เ งินเ ดือนในระดับ ท่ีสู ง ข้ึน การฝ าฝน 
หลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   มาตรา 103  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตองไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน
โดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือจางวาน 
ใชผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใชในการเสนอขอปรับปรุง
การกําหนดตําแหนง การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะ
หรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับท่ีสูง ข้ึน การฝาฝน
หลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   กําหนดขอหามและขอปฏิบัติท่ีเปนความผิด
ทางวินัย    คงเดิม 



๙๑ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรวมดําเนินการ
คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดทํา
ผลงานทางวิชาการไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เพ่ือใหผูอ่ืน
นําผลงานนั้นไปใชประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรวมดําเนินการ
คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดทํา
ผลงานทางวิชาการไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เพ่ือใหผูอ่ืน
นําผลงานนั้นไปใชประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 

   มาตรา ๙๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนง
อ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 

   มาตรา 104  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนง
อ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 
 

   กําหนดขอหามและขอปฏิบัติท่ีเปนความผิด
ทางวินัย    คงเดิม 

   มาตรา ๙๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาท่ี และ 
ในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับประชาชน โดยตองไมอาศัย
อํานาจและหนาท่ีราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม 
เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล หรือพรรคการเมืองใด 
   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเขาไป
เก่ียวของกับการดําเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริต
โดยการซ้ือสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือการเลือกตั้งอ่ืนท่ีมี
ลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
รวมท้ังจะตองไมใหการสงเสริม สนับสนุน หรือชักจูงใหผูอ่ืน
กระทําการในลักษณะเดียวกัน การดําเนินการท่ีฝาฝน 
หลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   มาตรา 105  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาท่ี และ
ในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับประชาชน โดยตองไมอาศัย
อํานาจและหนาท่ีราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม 
เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล หรือพรรคการเมืองใด 
   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเขาไป
เก่ียวของกับการดําเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริต
โดยการซ้ือสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือการเลือกตั้งอ่ืนท่ีมี
ลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
รวมท้ังจะตองไมใหการสงเสริม สนับสนุน หรือชักจูงใหผูอ่ืน
กระทําการในลักษณะเดียวกัน การดําเนินการท่ีฝาฝน
หลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   กําหนดขอหามและขอปฏิบัติท่ีเปนความผิด
ทางวินัย    คงเดิม 



๙๒ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๙๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาท่ีราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ 
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 
   การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษท่ี
หนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก หรือใหรับโทษ
ท่ีหนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันได
ชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง 
   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสพยาเสพติด
หรือสนับสนุนใหผูอ่ืนเสพยาเสพติด เลนการพนันเปนอาจิณ 
หรือกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษา 
ไ ม ว า จ ะ อ ยู ใ น ค ว า ม ดู แ ล รั บ ผิ ด ช อบ ข อ ง ต น ห รื อ ไ ม 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   มาตรา 106  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาท่ีราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ 
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 
   การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษท่ี
หนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก หรือใหรับโทษ
ท่ีหนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันได
ชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง 
   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสพยาเสพติด
หรือสนับสนุนใหผูอ่ืนเสพยาเสพติด เลนการพนันเปนอาจิณ 
หรือกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษา 
ไม ว า จะอยู ในความ ดูแลรั บผิ ดชอบของตนหรื อ ไม 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 

   กําหนดขอหามและขอปฏิบัติท่ีเปนความผิด
ทางวินัย    คงเดิม 

   มาตรา ๙๕  ใหผูบังคับบัญชามีหนา ท่ีเสริมสรางและ 
พัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับ
บัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยู ใต 
บังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
   การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย 
ใหกระทําโดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี การฝกอบรม 
การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันท่ี 

   มาตรา 107  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและ
พัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับ
บัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใต
บังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
   การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย 
ใหกระทําโดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี การฝกอบรม 
การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันท่ี

   กําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและ
พัฒนา และปองกัน ใหผูอยูใตบังคับบัญชามิให
กระทําผิดวินัย 



๙๓ 
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เหตุผลในการกําหนด 

จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรม 
ของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางท่ีมีวินัย 
   การปอง กัน มิ ให ผู อยู ใตบั ง คับบัญชากระทําผิดวินั ย 
ใหกระทําโดยการเอาใจใส สังเกตการณและขจัดเหตุ ท่ี 
อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเรื่องอันอยูในวิสัยท่ีจะ
ดําเนินการปองกันตามควรแกกรณีได 
   เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐาน
ในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 
   เ ม่ือมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือกรณี 
เปนท่ีสงสัยวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด
กระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชา 
รีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูล 
ท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณี 
ไม มี มูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติ เรื่องได 
ถาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ให
ดําเนินการทางวินัยทันที 
   การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีกรณี 
อันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยใหดําเนินการตามท่ี
บัญญัติไวในหมวด ๗ 
   ผูบังคับบัญชาผู ใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรานี้ 
และตามหมวด ๗ หรือมีพฤติกรรมปกปอง ชวยเหลือเพ่ือมิให 
ผูอยู ใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหนาท่ี
ดังกลาวโดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรม
ของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางท่ีมีวินัย 
   การปองกันมิใหผูอยู ใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
ใหกระทําโดยการเอาใจใส สังเกตการณและขจัดเหตุท่ี 
อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเรื่องอันอยูในวิสัยท่ีจะ
ดําเนินการปองกันตามควรแกกรณีได 
   เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐาน
ในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 
   เม่ือมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือกรณี 
เปนท่ีสงสัยวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด
กระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชา
รีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูล 
ท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณี
ไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได 
ถาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ให
ดําเนินการทางวินัยทันที 
   การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีกรณี
อันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยใหดําเนินการตามท่ี
บัญญัติไวในหมวด 8 
   ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรานี้และ
ตามหมวด 8 หรือมีพฤติกรรมปกปอง ชวยเหลือเพ่ือมิให 
ผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหนาท่ี
ดังกลาวโดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 



๙๔ 
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   มาตรา ๙๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยตามท่ี
บัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับ
โทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไวใน
หมวด ๗ 
   โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
   (๑) ภาคทัณฑ 
   (๒) ตัดเงินเดือน 
   (๓) ลดเงินเดือน 
   (๔) ปลดออก 
   (๕) ไลออก 
   ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ
เสมือนวาเปนผูลาออกจากราชการ 

   มาตรา 108  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยตามท่ี
บัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับ
โทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไวใน
หมวด 8 
   โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
   (๑) ภาคทัณฑ 
   (๒) ตัดเงินเดือน 
   (๓) ลดเงินเดือน 
   (๔) ปลดออก 
   (๕) ไลออก 
   ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ
เสมือนวาเปนผูลาออกจากราชการ 
 
 

    กําหนดสถานโทษทางวินัย  

   มาตรา ๙๗  การลงโทษขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาใหทําเปนคําสั่ง วิธีการออกคําสั่งเ ก่ียวกับ 
การลงโทษใหเปนไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูสั่งลงโทษตอง
สั่ ง ล ง โ ทษ ให เ ห ม า ะสม กับคว ามผิ ด และ มิ ใ ห เ ป น ไป 
โดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูท่ีไมมี
ความผิด ในคําสั่งลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัย
ในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเหตุผลอยางใดในการกําหนด
สถานโทษเชนนั้น 

   มาตรา 109  การลงโทษขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหทําเปนคําสั่ง วิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับ 
การลงโทษใหเปนไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูสั่งลงโทษตอง
สั่ งลงโทษให เหมาะสมกับความผิ ดและ มิ ให เ ป น ไป 
โดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูท่ีไมมี
ความผิด ในคําสั่งลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัย
ในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเหตุผลอยางใดในการกําหนด
สถานโทษเชนนั้น 

   กําหนดวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษ
ทางวินัย   คงเดิม 



๙๕ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๙๘  การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรม 
โดยมิชักชา และในการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหา และ
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผู ถูก
กลาวหาทราบ โดยระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได เพ่ือให 
ผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 
   การสอบสวนกรณี ท่ี ถู กกล า วหาว า กระ ทํ าผิ ด วิ นั ย 
อยางรายแรงใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เปนผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน และตองมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงเทานั้น เวนแตกรณีท่ีขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และในจํานวน 
ผู ถู กกล าวหาดั งกล าวผู มี อํ านาจตามมาตรา ๕๓  ของ 
ผูถูกลาวหาผูหนึ่งผูใดเปนผูบังคับบัญชาท่ีมีลําดับชั้นสูงกวา 
ผู มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผู ถูกกลาวหารายอ่ืน ก็ให
ผูบังคับบัญชาในลําดับชั้นสูงกวาดังกลาวเปนผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหาท้ังหมด 
   ในกรณี ท่ีข าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษา 
ตางหนวยงานการศึกษาหรือตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กระทําผิด
วินัยรวมกัน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกกลาวหา 
แตละรายประสานการดําเนินการรวมกันในการแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน 
 

   มาตรา 110  การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรม 
โดยมิชักชา และในการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหา และ
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูก
กลาวหาทราบ โดยระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได เพ่ือให 
ผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 
   การสอบสวนกรณีท่ี ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรงใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 เปนผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน และตองมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงเทานั้น เวนแตกรณีท่ีขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และในจํานวน 
ผู ถูกกลาวหาดังกลาวผู มี อํานาจตามมาตรา 65 ของ 
ผูถูกลาวหาผูหนึ่งผูใดเปนผูบังคับบัญชาท่ีมีลําดับชั้นสูงกวา
ผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ของผูถูกกลาวหารายอ่ืน ก็ให
ผูบังคับบัญชาในลําดับชั้นสูงกวาดังกลาวเปนผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหาท้ังหมด 
   ในกรณี ท่ีข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตางหนวยงานการศึกษาหรือตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กระทําผิด
วินัยรวมกัน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ของผูถูกกลาวหา 
แตละรายประสานการดําเนินการรวมกันในการแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน 
 

   กําหนดกระบวนการดําเนินการทางวินัยใหมี
การแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนเวนแต     
เปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง   คงเดิม 



๙๖ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   ในกรณีท่ีมีปญหาหรือความเห็นขัดแยงในการแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสาม ถาในระหวางผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดียวกัน ใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้นเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ถาใน
ระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนผูวินิจฉัย 
ชี้ขาด ในกรณีตางสวนราชการใหรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
รวมท้ังในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนเพ่ือรักษาประโยชน
ของทางราชการ หรือจะทําใหการสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็ว
และยุติธรรมก็ใหผู มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาวมีอํานาจ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนสอบสวนแทนได 
 
   นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด 
มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองได 
   หลักเกณฑและวิธีการเ ก่ียวกับการสอบสวนพิจารณา 
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   ในกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
จะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได 

   ในกรณีท่ีมีปญหาหรือความเห็นขัดแยงในการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสาม ถาในระหวาง 
ผู มี อํานาจตามมาตรา 65  ตาง เขต พ้ืน ท่ีการศึกษา 
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปน 
ผูวินิจฉัยชี้ขาด ถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา 65 
ตางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือตางสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูวินิจฉัย    
ช้ีขาด ในกรณีตางสวนราชการใหรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้
ขาด รวมท้ังในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนเพ่ือรักษา
ประโยชนของทางราชการ หรือจะทําใหการสอบสวนนั้นเสร็จ
ไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาว 
มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนสอบสวนแทนได 
   นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด 
มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองได 
   หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณา 
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   ในกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
จะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๙๙  เม่ือไดดําเนินการสอบสวนผู ถูกกลาวหา 
ตามมาตรา ๙๘ แลว ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหามิไดกระทํา 
ผิดวินัย ใหสั่งยุติเรื่อง ถาฟงไดวากระทําผิดวินัยใหดําเนินการ
ตามมาตรา ๑๐๐ และในกรณีท่ีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ตองลงโทษปลดออก หรือไลออก ถามีเหตุอันควรลดหยอน
ผอนโทษ หามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก 

   มาตรา 111  เม่ือไดดําเนินการสอบสวนผูถูกกลาวหา
ตามมาตรา 110 แลว ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหามิไดกระทํา
ผิดวินัย ใหสั่งยุติเรื่อง ถาฟงไดวากระทําผิดวินัยใหดําเนินการ
ตามมาตรา ๑12 และในกรณีท่ีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ตองลงโทษปลดออก หรือไลออก ถามีเหตุอันควรลดหยอน
ผอนโทษ หามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก 

     กําหนดเก่ียวกับการใชดุลพินิจในการสั่ ง     
ยุติเรื่องและการสั่งลงโทษ      คงเดิม 

   มาตรา ๑๐๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู ใดกระทําผิดวินัยไมรายแรงใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณี 
ใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษ
ภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุ
อันควรลดหยอนซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
   ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ 
จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาว
ตักเตือนก็ได 
   การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจ 
สั่งลงโทษผูอยู ใตบังคับบัญชาในสถานโทษใด ไดเพียงใด 
ใหเปนไปตามทีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   ในกรณี ท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผู มี อํ านาจสั่ ง 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน แลวแตกรณี เห็นวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออก ใหดําเนินการดังนี ้

   มาตรา 112  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูใดกระทําผิดวินัยไมรายแรงใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณี 
ใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษ
ภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุ
อันควรลดหยอนซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
   ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ 
จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาว
ตักเตือนก็ได 
   การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจ 
สั่งลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษใด ไดเพียงใด 
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผู มี อํานาจสั่ง 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน แลวแตกรณี เห็นวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออก ใหดําเนินการดังนี ้

   กําหนดเก่ียวกับการใชดุลพินิจและการใช
อํานาจสั่งลงโทษวินัยรายแรงและการสั่งลงโทษ
วินัยไมรายแรง โดยกําหนดเพ่ิมเติมใหครอบคลุม
และสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีของผูบังคับบัญชา
ผู มี อํานาจสั่ งบรรจุและแตงตั้ ง  และองคกร
บริหารงานบุคคลท่ีมี 3 ระดับ 
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   (๑) สําหรับตําแหนงอธิการบดี ตําแหนงผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
พิเศษ ตําแหนงศาสตราจารย และผูดํารงตําแหนงใดหรือ
ตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะใดซ่ึงกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
รวมกันกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือเปนการดําเนินการของ
ผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงเหนือผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาตามวรรคหก หรือท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
เจาสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคหา 
ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
   (๒) สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นอกจาก (๑) ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาของ 
ผูถูกกลาวหาพิจารณา 
   การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถาเปนกรณีท่ี
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางหนวยงาน
การศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน 
และถาผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาของผูถูกกลาวหาแตละรายท่ีสังกัดแลวแต

   (1) สําหรับตําแหนงอธิการบดี ตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะ
เช่ียวชาญพิเศษ ตําแหนงศาสตราจารยและผูดํารงตําแหนง
ใด หรือตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะใด ซ่ึงกระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง รวมกันกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือท่ี
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ห รื อ รั ฐ ม น ต รี เ จ า สั ง กั ด แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 110 วรรคหา 
ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
   (2) ตําแหนงศึกษาธิการจังหวัด ตําแหนงผูบริหาร
การศึกษา ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการภาค และผูดํารงตําแหนงใด
หรือตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะใด ซ่ึงกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงรวมกันกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือเปนการ
ดําเนินการของหัวหนาสวนราชการตามวรรคหก ใหเสนอ 
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ พิจารณา 
 
 
   (3) สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นอกจาก (๑) และ (2) ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดของ 
ผูถูกกลาวหาพิจารณา 
   การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถาเปนกรณีท่ี
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางหนวยงาน
การศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน 
และถาผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน อ.ก.ค.ศ. 
สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดของผูถูกกลาวหาแตละ



๙๙ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

กรณี มีความเห็นขัดแยงกัน ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผู
มี อํานาจสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษาเดียวกัน ใหนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิจารณา ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือ อ.ก.ค.ศ. ตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ใหนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และเม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓ หรือผู มี อํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 
 
 
 
 
 
 
   ในกรณีท่ีผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติตามมาตรา 
๙๘ วรรคสอง ใหผูบังคับบัญชาของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
ระดับเหนือข้ึนไป มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง
หรือมาตรานี้ได 
   ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนทํา 
การสอบสวนผู ถูกกวาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ในเรื่องท่ีไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหา
ตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือ มาตรา ๑๑๑ และคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตราดังกลาวไดสอบสวนไวแลว คณะกรรมการ

รายท่ีสังกัดแลวแตกรณี มีความเห็นขัดแยงกัน ถาเปน
ความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงานการศึกษา
เดียวกัน หรือตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงาน
การศึกษาในเขตจังหวัด ใหนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
พิจารณา ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หรือตางหนวยงานการศึกษาในตางเขตจังหวัด ใหนําเสนอ 
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการพิจารณา ถาเปนความเห็นขัดแยง
ระหวางผูมีอํานาจส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ตางสวนราชการ ใหนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และ 
เม่ือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ. หรือ ก.ค.ศ.     
มีมติเปนประการใดแลวใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 หรือ     
ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติ  
ไปตามมตินั้น 
   ในกรณีท่ีผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ไมปฏิบัติตามมาตรา 
110 วรรคสอง ใหผูบังคับบัญชาของผูมีอํานาจตามมาตรา 
65 ระดับเหนือข้ึนไป มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 110 วรรค
สองหรือมาตรานี้ได 
   ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนทํา 
การสอบสวนผูถูกกวาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ในเรื่องท่ีไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหา
ต ามมาตร า  12 4  (๔ )  หรื อ  มาตรา  125  และ
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาวไดสอบสวนไวแลว 
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สอบสวนจะนําสํานวนการสอบสวนตามมาตราดังกลาวมาใช
เปนสํานวนการสอบสวนและทําความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยถือวาไดมีการสอบสวนตามหมวดนี้
แลวก็ได แตท้ังนี้ ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผู ถูกกลาวหาทราบโดยจะระบ ุ
หรือไมระบุชื่อพยานก็ได และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจง
และนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย 

คณะกรรมการสอบสวนจะนําสํานวนการสอบสวนตามมาตรา
ดังกลาวมาใชเปนสํานวนการสอบสวนและทําความเห็นเสนอผู
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยถือวาไดมีการสอบสวน
ตามหมวดนี้แลวก็ได แตท้ังนี้ ตองแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ
โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได และตองใหโอกาสผูถูก
กลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย 
 
 

    มาตรา 113 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคํา ในฐานะ
พยานตอผูมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ อันเปนประโยชนและ
เปนผลดีย่ิงตอทางราชการ ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาให
บําเหน็จความชอบ เปนกรณีพิเศษได  
   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดอยูใน
ฐานะท่ีอาจจะถูกกลาวหาวารวมกระทําผิดวินัย กับ
ขาราชการอ่ืน ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคํา
ตอบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่ง เกี่ยวกับ
การกระทําผิดวินัยท่ีไดกระทํามา จนเปนเหตุใหมีการ
สอบสวนพิจารณาทางวินัยแกผูเปนตนเหตุ แหงการ
กระทําผิด ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจกันผูนั้นไวเปน
พยานหรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควร แกกรณีได  

    กําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการกันพยาน 
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   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดใหขอมูล
หรือใหถอยคําในฐานะพยานตามวรรคหนึ่ง หรือวรรค
สองอันเปนเท็จใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย  
   หลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ 
การกันเปนพยาน การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน 
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
   กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการคุมครองพยานตามวรรคส่ี 
จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. หรือ
ผู บั ง คั บ บั ญ ช า ผู มี อํ า น า จ ต า ม ม า ต ร า  6 5 
จะดําเนินการยาย โอน หรือ ดําเนินการอ่ืนใดโดยไมตอง
ไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการผูนั้น และไมตองปฏิบัติตามข้ันตอนหรือ
กระบวนการตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ได 
 

   มาตรา ๑๐๑  ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจเชนเดียวกับ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพียงเทาท่ีเก่ียวกับอํานาจและหนาท่ีของกรรมการสอบสวน 
และโดยเฉพาะใหมีอํานาจ ดังตอไปนี้ดวย คือ 
   (๑) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวนบริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง 
สงเอกสารและหลักฐานท่ีเ ก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคล 
ในสังกัดมาชี้แจง หรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

   มาตรา 114  ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจเชนเดียวกับ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพียงเทาท่ีเก่ียวกับอํานาจและหนาท่ีของกรรมการสอบสวน 
และโดยเฉพาะใหมีอํานาจ ดังตอไปนี้ดวย คือ 
   (๑) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวนบริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง 
สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคล 
ในสังกัดมาชี้แจง หรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

   กําหนดใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา       คงเดิม 



๑๐๒ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   (๒) เรียกผู ถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือ 
ใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ี
สอบสวน 

   (๒) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือ 
ใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ี
สอบสวน 
 
 
 
 

   มาตรา ๑๐๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําหรือละเวนกระทําการใดท่ีพึง
เห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหา
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอผูมีหนาท่ีสืบสวน
สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชา
ของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญา เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทท่ีไม
เก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออก
จากราชการไปแลว เวนแตออกจากราชการเพราะตาย ผูมี
อํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาตามมาตรา ๙๕ และดําเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติ
ในหมวดนี้ตอไปได เสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ เวน
แตผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
ท่ีจะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนใหสั่ง
งดโทษ 

   มาตรา 115  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใด ซ่ึงพนจากราชการอันมิใชเพราะเหตุตาย มีกรณีถูก
กลาวหาเปนหนังสือกอนพนจากราชการวา ขณะรับ
ราชการไดกระทําหรือละเวนกระทําการใดอันเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง ถาเปนการกลาวหาตอ
ผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือตอผูมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวน
หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
หรือเปนการกลาวหาของผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมี
กรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาคดีอาญากอนพนจาก
ราชการวา ในขณะรับราชการไดกระทําความผิดอาญา
อันมิใชเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทท่ีไมเกี่ยวกับ
ราชการหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจดําเนินการทาง
วินัยมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาดําเนินการ
ทางวินัย และส่ังลงโทษตามท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ตอไป
ไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดพนจากราชการ แตตองส่ังลงโทษ
ภายในสามป นับแตวันท่ีผูนั้นพนจากราชการ 

   กําหนดบทบัญญัติเรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไข

การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาซ่ึงออกจากราชการไปแลว 

ให มีประสิทธิภาพมากยิ่ ง ข้ึน รวมท้ังมีกรอบ

ระยะเวลาการดําเนินการทางวินัยท่ีชัดเจน เพ่ือ

ความเปนธรรมแกผูท่ีออกจากราชการไปแลวใน

การแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือตอสูขอกลาวหา 



๑๐๓ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   กรณีตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกลาวหา หรือฟอง
คดีอาญาหรือตองหาคดีอาญาหลังจากท่ีขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใดพนจากราชการแลว ใหผู
มีอํานาจดําเนินการทางวินัยมีอํานาจดําเนินการสืบสวน
หรือพิจารณา ดําเนินการทางวินัย และส่ังลงโทษตามท่ี
บัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดพนจาก
ราชการ โดยตองเริ่มดําเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปนับ
แตวันท่ีผูนั้นพนจากราชการ และตองส่ังลงโทษภายใน
สามปนับแตวันท่ีผูนั้นพนจากราชการ สําหรับกรณีท่ีเปน
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามมาตรา 110 วรรคเจ็ด 
จะตองส่ังลงโทษภายในสามปนับแตวันท่ีผูนั้นพนจาก
ราชการ 
   ในกรณีท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเพิกถอน
คําส่ังลงโทษ หรือองคกรพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษ
ทางวินัยหรือองคกรตรวจสอบรายงานการดําเนินการทาง
วินัยมีคําวินิจฉัยถึงท่ีสุดหรือมีมติใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการ
ดําเนินการทางวินัยไมชอบดวยกฎหมาย ใหผูมีอํานาจ
ดําเนินการทางวินัยดําเนินการทางวินัยใหแลวเสร็จ
ภายในสองป นับแตวันท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือมีคํา
วินิจฉัยถึงท่ีสุดหรือมีมติ แลวแตกรณี 
   การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และ
วรรคสาม ถาผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้น
กระทําผิดวินัยไมรายแรงก็ใหงดโทษ 



๑๐๔ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

    มาตรา 116  ในกรณีท่ีคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติหรือคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติช้ีมูลความผิด
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจาก
ราชการแลว การดําเนินการทางวินัยและส่ังลงโทษแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตหรือกฎหมายวาดวยมาตรการของฝายบริหาร
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต แลวแตกรณ ี
   การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏวา               
ผูนั้นกระทําผิดวินัยไมรายแรงก็ใหงดโทษ 
 

   กําหนดเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการ

ดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการ ศึกษา ซ่ึ งออกจากราชการไปแล ว         

ท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติหรือคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิด 

   มาตรา ๑๐๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
ผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวา
กระทําความผิดอาญาเวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ วรรค
สอง วรรคสี่  หรือวรรคหา แลวแตกรณี มีอํานาจสั่ งพัก 
ราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผลการ
สอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวน
พิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูก
ลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ และไมมีกรณีท่ี

   มาตรา 117  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวา
กระทําความผิดอาญาเวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจตามมาตรา 110 
วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคหา แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งพัก
ราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผลการ
สอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวน
พิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูก
ลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ และไมมีกรณีท่ี

    กําหนดเก่ียวกับการสั่งพักราชการหรือสั่งให
ออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผลการสอบสวน
พิจารณา     คงเดิม 



๑๐๕ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาว 
สั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงและวิทยฐานะเดิม 
ห รื อ ตํ า แ ห น ง เ ดี ย ว กั บ ท่ี ผู นั้ น มี คุ ณ ส ม บั ติ ต ร ง ต า ม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและวิทยฐานะนั้น ท้ังนี้ ใหนํา
มาตรา ๑๐๐ วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   เม่ือไดมีการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตามวรรคหนึ่งแลว 
ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงในกรณีอ่ืนอีก ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ วรรค
สอง วรรคสี่ หรือวรรคหา หรือมาตรา ๑๑๕ แลวแตกรณี มี
อํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๕ และ
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติไว ในหมวดนี้ 
ตอไปได 
   ในกรณีท่ีสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขา 
รับราชการ หรือสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนออก
จากราชการดวยเหตุอ่ืนท่ีมิใชเปนการลงโทษเพราะกระทํา 
ผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตลอดระยะเวลาระหวางท่ีถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอน เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ 
   เงินเดือน เงินอ่ืนท่ีจายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลือ 
อยางอ่ืน และการจายเงินดังกลาวของผู ถูกสั่งพักราชการ 
และผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับผูถูกสั่งใหออกจากราชการ

จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาว
สั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงและวิทยฐานะเดิม 
ห รื อ ตํ า แ หน ง เ ดี ย ว กั บ ท่ี ผู นั้ น มี คุ ณสมบั ติ ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและวิทยฐานะนั้น ท้ังนี้ ให
นํามาตรา 112 วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   เม่ือไดมีการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตามวรรคหนึ่งแลว 
ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงในกรณีอ่ืนอีก ผูมีอํานาจตามมาตรา 110 วรรคสอง 
วรรคสี่ หรือวรรคหา หรือมาตรา 129 แลวแตกรณี มีอํานาจ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 107 และ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 110 วรรคสอง 
ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้
ตอไปได 
   ในกรณีท่ีสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขา
รับราชการ หรือสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนออก
จากราชการดวยเหตุอ่ืนท่ีมิใชเปนการลงโทษเพราะกระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตลอดระยะเวลาระหวางท่ีถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอน เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ 
   เงินเดือน เงินอ่ืนท่ีจายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลือ
อยางอ่ืน และการจายเงินดังกลาวของผูถูกสั่งพักราชการ
และผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับผูถูกสั่งใหออกจากราชการ
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ไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว ใหถือเสมือน 
วาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ 
   หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให
ออกจากราชการไวกอน ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจาก
ราชการไวกอน และการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามผลการ
สอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

ไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว ใหถือเสมือน
วาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ 
   หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให 
ออกจากราชการไวกอน ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจาก
ราชการไวกอน และการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามผลการ
สอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

   มาตรา ๑๐๔  เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัย 
หรือดําเนินการสอบสวนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผูใด หรือสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการไปแลว ใหดําเนินการ ดังตอไปนี ้
 
 
   (๑) การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของ
ผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลงมา เม่ือผูบังคับบัญชาได
ดําเนินการทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการ
หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แลวแตกรณี 
และเม่ือหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาไดรับรายงานแลวเห็นวาการยุติเรื่อง การงด
โทษ หรือการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็ใหมี
อํานาจสั่งงดโทษ ลดสถานโทษ เพ่ิมสถานโทษ เปลี่ยนแปลง
และแกไขขอความในคําสั่งเดิม หรือดําเนินการอยางใดเพ่ิมเติม
เพ่ือประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและความยุติธรรมได

   มาตรา 118 เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัย
หรือดําเนินการสอบสวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใด หรือไดลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใด หรือยุติเรื่อง งดโทษ หรือสั่งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการตามพระราชบัญญัติ
นี้ไปแลว ใหดําเนินการ ดังตอไปนี ้
   (๑) การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของ
ผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนาสวนราชการ ผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด หรือ
ผูบริหารการศึกษาอ่ืนหรือผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ
ซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัดลงมา เม่ือผูบังคับบัญชา
ไดดําเนินการทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการ 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด 
หรือผูบริหารการศึกษาอ่ืนหรือผูดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด แลวแต
กรณี และเม่ือหัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหารการศึกษาอ่ืน

 
 
 
 
 
 
    กําหนดเก่ียวกับการรายงานการดําเนินการ
ทางวิ นั ย ไม ร า ยแรง  เ ม่ือผู บั ง คับบัญชาได
ดําเนินการทางวินัยไมรายแรงและไดสั่งยุติเรื่อง
หรือสั่งลงโทษแลวใหรายงานไปยังผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ และเม่ือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับรายงาน
ไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีแลวใหรายงาน 
 อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
ตามลําดับ 
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ตามควรแกกรณี และหากเห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ก็ใหมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนได
หรือหากเห็นวาเปนกรณีท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีของตน ก็ให
แจงหรือรายงานไปยังผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
ดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป เม่ือหัวหนาสวนราชการหรือ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดพิจารณาตาม
อํานาจหนาท่ีแลวใหเสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพิจารณา เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาได
พิจารณาแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการพิจารณา 
แตในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการซ่ึงไดรับรายงานมีความเห็น
ขัดแยงกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณาตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (๒) การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงของ
ผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลงมา เม่ือผูบังคับบัญชาได
ดําเนินการทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการ

หรือผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการซ่ึงเปนหัวหนา
หนวยงานระดับจังหวัดไดรับรายงานแลวเห็นวาการยุติเรื่อง 
การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม 
ก็ให มี อํานาจสั่ งงดโทษ ลดสถานโทษ เพ่ิมสถานโทษ 
เปลี่ยนแปลงและแกไขขอความในคําสั่งเดิม หรือดําเนินการ
อยางใดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและ
ความยุติธรรมไดตามควรแกกรณี และหากเห็นวากรณีเปนการ
กระทําผิดวินัยอย างร ายแรง ก็ ให มี อํานาจสั่ งแต งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนไดหรือหากเห็นวาเปนกรณีท่ีไมอยู
ใน อํานาจหนา ท่ีของตน ก็ใหแจงหรือรายงานไปยั ง
ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจหนาท่ีเพ่ือดําเนินการตามควร 
แกกรณีตอไป เ ม่ือหัวหนาสวนราชการ  ผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหาร
การศึกษาอ่ืนหรือผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการซ่ึงเปน
หัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด ไดพิจารณาตามอํานาจหนาท่ี
แลวใหเสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัด แลวแตกรณีพิจารณา เม่ือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดได
พิจารณาแลว ใหรายงานไปยัง อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ พิจารณา  
 
 
   (๒) การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงของ
ผูบั งคับบัญชาตั้ งแตหัวหนาสวนราชการ ผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหาร 
การศึกษาอ่ืนหรือผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   กําหนดเก่ียวกับการรายงานการดําเนินการทาง
วินัยอยางรายแรง เม่ือผูมีอํานาจตามมาตรา 65 
ดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  
   1 ไดสั่งยุติเรื่อง หรือสั่งลงโทษทางวินัยไม
รายแรงแลว ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด  
และ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ พิจารณาตามลําดับ 
   2. กรณีมีความเห็นวาเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง และไดดําเนินการตามมาตรา 112 
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หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แลวแตกรณี 
และเม่ือหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาตามอํานาจหนาท่ีแลว ใหรายงาน อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   สําหรับการดําเนินการทางวินัยของผูบั งคับบัญชาท่ีมี
ตําแหนงเหนือหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนไป และมิใชเปนการดําเนินการตามมติ
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 
 
 
 
   ในการดําเนินการตามมาตรานี้ เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา และมีมติเปนประการใดแลว 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือหัวหนาสวนราชการหรือ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แลวแตกรณี สั่งหรือ
ปฏิบัติไปตามนั้น 

ซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัดลงมา เม่ือผูบังคับบัญชา
ไดดําเนินการทางวินัยแลว ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ 
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ แลวแตกรณี พิจารณาตามลําดับ  
 
   ในกรณีท่ีผูแทนสํานักงาน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
มีความเห็นแยง ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาดําเนินการ  
ตามสมควรแกกรณีตอไป และเม่ือ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใด 
ใหผูบังคับบัญชาส่ัง หรือปฏิบัติใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ.     
มีมติ ท้ังนี้  เวนแตผูถูกลงโทษไดอุทธรณคําส่ังลงโทษ     
ของผูบังคับบัญชาตอ ก.พ.ค.ศ. ในกรณีเชนนี้ ให ก.ค.ศ. 
แจงมติ ก.ค.ศ. ตอ ก.พ.ค.ศ. เพ่ือประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ 
   สําหรับการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชา ท่ีมี
ตําแหนงเหนือหัวหนาสวนราชการข้ึนไป หรือการดําเนินการของ
หัวหนาสวนราชการท่ีดําเนินการทางวินัยกับผูดํารงตําแหนง
อธิการบดี ตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ตําแหนง
ศาสตราจารย และผูดํารงตําแหนงใด หรือตําแหนงซ่ึงมีวิทย
ฐานะใด ซ่ึงกระทําผิดวินัยอยางรายแรง รวมกันกับผูดํารง
ตําแหนงดังกลาว ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 
   ในการดําเนินการตามมาตรานี้ เม่ือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด    
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา และมีมต ิ 
เปนประการใดแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 หรือ
หัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหารการศึกษาอ่ืนหรือผูดํารง

วรรคสี่แลว และไดสั่งลงโทษปลดออก หรือไล
ออกจากราชการแลวใหรายงาน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
และ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ พิจารณาตามลําดับ 
   3. ในกรณีท่ีผูแทนสํานักงาน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.
ศ. สวนราชการ มีความเห็นแยงกับมติ อ.ก.ค.ศ. 
สวนราชการ ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป 
   หากผูถูกลงโทษไดอุทธรณคําสั่งลงโทษของ
ผูบังคับบัญชาตอ ก.พ.ค.ศ. ในกรณีเชนนี้ ให 
ก.ค.ศ.  แจ งมติ  ก.ค.ศ.  ตอ ก.พ.ค.ศ.  เ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
   สําหรับการดําเนินการทางวินัยไมรายแรงและ
การดํ า เนินการทางวินัยอย า งร ายแรงของ
ผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงเหนือหัวหนาสวน
ร า ช ก า ร ห รื อ ผู บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า 
ข้ึนไป และมิใชเปนการดําเนินการตามมติของ อ.
ก.ค.ศ. สวนราชการ ทุกกรณี ใหรายงาน ก.ค.ศ. 
พิจารณา 
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   การรายงานตามมาตรานี้ใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 

ตําแหนงประเภทอํานวยการซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานระดับ
จังหวัด แลวแตกรณี สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 
   การรายงานตามมาตรานี้ใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 
 

   มาตรา ๑๐๕  เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัย 
หรือสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเปนการ
สมควรใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน
แหงความเปนธรรม หรือเพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลให
หนวยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวด ๖ และหมวดนี้โดย
ถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ให ก.ค.ศ. มีอํานาจ
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมในเรื่องนั้นไดตามความ
จําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือ
คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติม
แทน หรือกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญท่ีตองการทราบสงไป
เพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวนท่ีผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิม
ทําการสอบสวนเพ่ิมเติมได 
 
   ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณา
เรื่องการดําเนินการทางวินัยหรือการออกจากราชการแทน 
ก.ค.ศ. ให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้นมีอํานาจสอบสวนใหมหรือ
ส อบ สว น เ พ่ิ ม เ ติ ม โ ดย จะ สอบ สว น เ อ ง  ห รื อ แต ง ตั้ ง

   มาตรา 119  เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัย 
หรือสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการในเรื่องใดไปแลว ถา อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ 
ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเปนการสมควรใหสอบสวนใหมหรือ
สอบสวนเ พ่ิมเ ติมเ พ่ือประโยชนแหงความเปนธรรม  
หรือเพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลใหหนวยงานการศึกษา
ปฏิบัติการตามหมวด 7 และหมวดนี้ โดยถูกตองและ
เหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ให อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
หรือ ก.ค.ศ. มีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมใน
เรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือให    
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพ่ิมเติมแทน หรือกําหนดประเด็นหรือขอ
สําคัญท่ีตองการทราบสงไปเพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวนท่ี
ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพ่ิมเติมได 
   ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ ตั้ง อ.ก.ค.ศ. 
วิสามัญเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัย
หรือการออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
ให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้นมีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวน

  กําหนดให ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
มีอํานาจสั่งใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมได 
คงเดิม 
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คณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติม
แทน และมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญท่ีตองการ
ทราบสงไปให เพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวนท่ีผูบังคับบัญชา
ไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพ่ิมเติมได 
 
   ในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติม ถา ก.ค.ศ. หรือ 
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญพิจารณาเห็นสมควรสงประเด็นหรือขอสําคัญ
ใดท่ีตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซ่ึงอยูตางทองท่ี
หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ก็ให ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ 
แลวแตกรณี มีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญนั้นสงไป
เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานการศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้นทําการสอบสวนแทนได 
 
   ในกร ณี ท่ี  ก . ค . ศ .  ห รื อ  อ . ก . ค . ศ .  วิ ส า มัญแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติม 
หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวน
หรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานการศึกษา
ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม ในเรื่อง
เก่ียวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนํา
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณาตาม
มาตรา ๙๘ วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
   ในการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๑๐๑ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

เพ่ิมเติมโดยจะสอบสวนเอง หรือแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนไปสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมแทน และ 
มีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญท่ีตองการทราบสงไป
ให เพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวนท่ีผูบังคับบัญชาไดแตงตั้ง
ไวเดิมทําการสอบสวนเพ่ิมเติมได 
   ในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติม ถา ก.ค.ศ. 
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ  หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญพิจารณา
เห็นสมควรสงประเด็นหรือขอสําคัญใดท่ีตองการทราบไป
สอบสวนพยานหลักฐานซ่ึงอยูตางทองท่ีหรือเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ก็ให ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. 
วิสามัญ แลวแตกรณี มีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญ
นั้นสงไปเพ่ือใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้นทําการสอบสวนแทนได 
   ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. 
วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหมหรือ
สอบสวนเพ่ิมเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพ่ือให
คณะกรรมการสอบสวนหรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานการศึกษาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง 
หรือวรรคสาม ในเรื่องเก่ียวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ใหนําหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการ
สอบสวนพิจารณาตามมาตรา 110 วรรคหกมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
   ในการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา 114 มาใช
บังคับโดยอนุโลม 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๑๐๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ซ่ึงโอนมาจากพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือขาราชการอ่ืน 
ตามมาตรา ๕๘ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมา
บรรจุ  ใหผูบัง คับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาผูนั้นดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม 
แตถาเปนเรื่องท่ีอยูระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทาง
ผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน ก็ใหสืบสวนสอบสวนตอไปจน
เสร็จ แลวสงเรื่องไปใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูนั้น พิจารณาดําเนินการตอไปตาม
หมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีท่ีจะตองสั่งลงโทษทางวินัยให
ปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดยอนุโลม 

   มาตรา 120  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ซ่ึ งโอนมาจากพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายว าด วย 
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือขาราชการอ่ืน
ตามมาตรา 70 ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมา
บรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูนั้นดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม 
แตถาเปนเรื่องท่ีอยูระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทาง
ผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน ก็ใหสืบสวนสอบสวนตอไปจน
เสร็จ แลวสงเรื่องไปใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูนั้น พิจารณาดําเนินการตอไปตาม
หมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีท่ีจะตองสั่งลงโทษทางวินัยให
ปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดยอนุโลม 
 
 

   กําหนดเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีโอนมา
จากพนักงานสวนทองถ่ิน      คงเดิม 

   มาตรา ๑๐๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ออกจากราชการ เม่ือ 
   (๑) ตาย 
   (๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 
   (๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการ
ลาออกมีผลตามมาตรา ๑๐๘ 

   มาตรา 121  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการ เม่ือ 
   (๑) ตาย 
   (๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 
   (๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือ
การลาออกมีผลตามมาตรา 122 

   กําหนดเ ก่ียว กับกรณีข าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ 
คงเดิม 



๑๑๒ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   (๔) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ วรรคสอง 
วรรคสาม หรือวรรคหา มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๑๐ มาตรา 
๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา 
๑๑๘ 
   (๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 
   (๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีไมตองมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามมาตรา ๑๐๙ 
   วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ี ก.ค.ศ. วางไว 
   การตอเวลาราชการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีตองออกจากราชการตาม (๒) รับราชการตอไป 
จะกระทํามิได 

   (๔) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา 60 มาตรา 68 วรรคสอง 
วรรคสาม หรือวรรคหา มาตรา 117 มาตรา 124 
มาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 127 มาตรา 128 
หรือมาตรา 132 
   (๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 
   (๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีไมตองมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามมาตรา 123 
   วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ี ก.ค.ศ. วางไว 
   การตอเวลาราชการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีตองออกจากราชการตาม (๒) รับราชการตอไป 
จะกระทํามิได 

   มาตรา ๑๐๘  นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ 
ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหผูมีอํานาจ 
ตามมาตรา ๕๓ เปนผูพิจารณาอนุญาต 
   ในกรณีท่ีผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวาจําเปน
เพ่ือประโยชนแกราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไว 
เปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวันขอลาออกก็ได แตตอง
แจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมท้ังเหตุผลใหผูขอ
ลาออกทราบ และเม่ือครบกําหนดเวลาท่ียับยั้งแลวใหการ
ลาออกมีผลตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาท่ียับยั้ง 

   มาตรา 122  นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ 
ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหผูมีอํานาจ
ตามมาตรา 65 เปนผูพิจารณาอนุญาต 
   ในกรณีท่ีผูมีอํานาจตามมาตรา 65 พิจารณาเห็นวาจําเปน
เพ่ือประโยชนแกราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไว
เปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวันขอลาออกก็ได แตตอง
แจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมท้ังเหตุผลใหผูขอ
ลาออกทราบ และเม่ือครบกําหนดเวลาท่ียับยั้งแลวใหการ
ลาออกมีผลตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาท่ียับยั้ง 

   กําหนดการลาออกของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา     คงเดิม 



๑๑๓ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   ถาผู มี อํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมไดอนุญาตใหลาออก 
ตามวรรคหนึ่ ง และไม ได ยับยั้ ง การอนุญาตใหล าออก 
ตามวรรคสอง ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 
   ในกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด
ประสงคจะลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือการเลือกตั้งอ่ืนท่ีมีลักษณะเปน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ใหยื่น 
หนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผล
นับตั้งแตวันท่ีผูนั้นขอลาออก 
   หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการลาออก การพิจารณา
อนุญาตใหลาออก และการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกจาก
ราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   ถาผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ไมไดอนุญาตใหลาออก 
ตามวรรคหนึ่ งและไมไดยับยั้ งการอนุญาตใหลาออก 
ตามวรรคสอง ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 
   ในกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด
ประสงคจะลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือการเลือกตั้งอ่ืนท่ีมีลักษณะเปน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ใหยื่น
หนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผล
นับตั้งแตวันท่ีผูนั้นขอลาออก 
   หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการลาออก การพิจารณา
อนุญาตใหลาออก และการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกจาก
ราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   มาตรา ๑๐๙  ภายใตบั ง คับตามมาตรา  ๑๑๙  เ ม่ือ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมมีกรณีเปนผูถูกสั่งใหออก
จากราชการตามมาตราอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ ถาภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีหนวยงานการศึกษาของผูถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยูไดรับหนังสือแจง 
การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีตําแหนงวางหรือ
ตําแหนง อ่ืนท่ีไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ
ผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นวา ผูนั้น 

   มาตรา 123  ภายใตบังคับตามมาตรา 133 เม่ือ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมมีกรณีเปนผูถูกสั่งใหออก
จากราชการตามมาตราอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ ถาภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีหนวยงานการศึกษาของผูถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยูไดรับหนังสือแจง
การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีตําแหนงวางหรือ
ตําแหนงอ่ืนท่ีไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ
ผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นวา ผูนั้น

   กําหนดการบรรจุและแตงต้ังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพให ดํารงตําแหน ง อ่ืน ท่ี ไม มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     คงเดิม 



๑๑๔ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

มีความเหมาะสมท่ีจะบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ดังกลาว และไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๔๒ ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูบริหารหนวยงาน
การศึกษานั้น สงเรื่องให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ 
ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และใหนํามาตรา ๕๗ 
วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   ในกรณีท่ีหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไมมีตําแหนง 
วางหรือตําแหนงท่ีสามารถยายไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงได 
และผูบั ง คับบัญชาหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ ง 
พิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมท่ีจะไดรับการบรรจ ุ
และแต ง ต้ั ง ให ดํ า ร งตํ าแหน ง อ่ืน ท่ี ไม ต อง มี ใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพในหนวยงานการศึกษาอ่ืน ถาภายในสามสิบวัน
นับแตวันท่ีสวนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ไดรับเรื่องจากหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มีหนวยงาน
การศึกษาอ่ืนท่ีมีตําแหนงวาง หรือตําแหนงท่ีสามารถยายไป
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงได และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
หรือ ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาผูนั้นมีความ
เหมาะสมท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ใหนํา
มาตรา ๕๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ถาหนวยงานการศึกษาใดไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงท่ี
สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได หรือ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณีไมอนุมัติ ใหผูมี
อํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน

มีความเหมาะสมท่ีจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ดังกลาว และไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา 41 และ
มาตรา 53 ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูบริหารหนวยงาน
การศึกษานั้น สงเรื่องให อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และใหนํา
มาตรา 69 วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   ในกรณีท่ีหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไมมีตําแหนง
วางหรือตําแหนงท่ีสามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได 
และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ ง
พิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมท่ีจะไดรับการบรรจุ
และแตงตั้ งใหดํารงตําแหนง อ่ืนท่ีไมตองมีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพในหนวยงานการศึกษาอ่ืน ถาภายในสามสิบวัน
นับแตวันท่ีสวนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ไดรับเรื่องจากหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มีหนวยงาน
การศึกษาอ่ืนท่ีมีตําแหนงวาง หรือตําแหนงท่ีสามารถยายไป
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงได และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ.
สวนราชการ หรือ.ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวา 
ผูนั้นมีความเหมาะสมท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ดังกลาว ใหนํามาตรา 71 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ถาหนวยงานการศึกษาใดไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงท่ี
สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได หรือ อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัด อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 
ไมอนุมัติ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 สั่งใหผูนั้นออกจาก



๑๑๕ 
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เหตุผลในการกําหนด 

ท้ังนี้ ตามระเบียบวาดวยการออกจากราชการตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 

ราชการโดยพลัน ท้ังนี้ ตามระเบียบวาดวยการออกจาก
ราชการตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 

   มาตรา ๑๑๐  ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจสั่งให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ 
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการไดในกรณีท่ีกฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผูถูกสั่งให
ออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ แตในการสั่งใหออกจาก
ราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานจะตองมี
กรณีตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ดวย และการสั่งใหออกจาก
ราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน นอกจากทํา 
ไดในกรณีท่ีบัญญัติไวในมาตราอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้และ
กรณีท่ีกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการบัญญัติให 
ผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนแลว 
ใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ 
   (๑) เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ใด
เจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนไดโดยสมํ่าเสมอ 
ถาผู มีอํานาจดังกลาวเห็นสมควรใหออกจากราชการแลว 
ใหสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได 
   (๒) เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ใด 
สมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ 
ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

   มาตรา 124  ผูมีอํานาจตามมาตรา 65 มีอํานาจสั่งให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ 
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการได ในกรณีท่ีกฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผูถูกสั่งให
ออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ แตในการสั่งใหออกจาก
ราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานจะตองมี
กรณีตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ดวย และการสั่งใหออก
จากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนอกจากทํา
ไดในกรณีท่ีบัญญัติไวในมาตราอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้และ
กรณีท่ีกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการบัญญัติให
ผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนแลว
ใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ 
   (๑) เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด
เจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนไดโดยสมํ่าเสมอ 
ถาผูมีอํานาจดังกลาวเห็นสมควรใหออกจากราชการแลว 
ใหสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได 
   (๒) เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด
สมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ 
ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

   กําหนดกรณีใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 สั่ง
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออก
จากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
คงเดิม 
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   (๓) เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ใด 
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ (๑) (๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) 
ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 
   (๔) เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ใด 
มีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุ อันควรสงสัยวา เปนผูขาด
คุณสมบัติ ท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผู มี อํานาจตาม 
มาตรา ๕๓  เห็นวากรณีมีมูลก็ใหผู มี อํานาจดังกลาวสั่ ง 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และนํามาตรา 
๑๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมติวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไปตาม
มาตรา ๓๐ (๓) ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการ 
   (๕) เม่ือทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงใด ใหผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูดํารงตําแหนงนั้นออกจากราชการไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
   (๖) เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ใด 
ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
ในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการได ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

   (๓) เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด 
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 41 (๑) (๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) 
ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 
   (๔) เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด 
มีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาด
คุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 41 (๓) และผูมีอํานาจตาม
มาตรา 65 เห็นวากรณีมีมูลก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และนํามาตรา 
125 มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. 
สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดมีมติวาผูนั้นเปนผูขาด
คุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 41 (๓) ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาว 
สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 
   (๕) เม่ือทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงใด ใหผูมีอํานาจ
ตามมาตรา 65 สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูดํารงตําแหนงนั้นออกจากราชการไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
   (๖) เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด 
ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการได ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา 65 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
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   มาตรา ๑๑๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด
มี ก ร ณี ถู กกล า ว ห าห รื อ มี เ หตุ อั น ค ว รส งสั ย ว าห ย อน
ความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ บกพรองใน
หนาท่ีราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง 
หนาท่ีราชการ และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เห็นวากรณี 
มีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ 
ก็ใหผู มี อํานาจดังกลาวสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
โดยไมชักชา ในการสอบสวนนี้จะตองแจงขอกลาวหาและ 
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผู ถูก
กลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ไดและตอง 
ใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย  
ท้ังนี้  ใหนํามาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคหา และวรรคเจ็ด 
มาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ และมาตรา ๑๐๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมต ิ
ใหผูนั้นออกจากราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออก
จากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
   ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ข้ึนทําการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๙๘ ในเรื่องท่ี
จะตองสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา ๙๘ ไดสอบสวนไวแลว ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่ง 
จะใชสํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณาดําเนินการโดยไมตอง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได 

   มาตรา 125  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด 
มี กรณี ถู กกล าวหาหรื อมี เหตุ อั นควรสงสั ยว าหย อน
ความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ บกพรองใน
หนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาท่ีราชการ และผูมีอํานาจตามมาตรา 65 เห็นวากรณี 
มีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ 
ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
โดยไมชักชา ในการสอบสวนนี้จะตองแจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูก
กลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ไดและตอง
ใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย 
ท้ังนี้ ใหนํามาตรา 110 วรรคสอง วรรคหา และวรรคเจ็ด 
มาตรา 112 วรรคส่ี และมาตรา 114 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัดมีมติใหผูนั้นออกจากราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่ง
ใหผูนั้นออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบาํนาญขาราชการ 
   ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้ึนทําการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา 110 ในเรื่องท่ี
จะตองสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา 110 ไดสอบสวนไวแลว ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่ง
จะใชสํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณาดําเนินการโดยไมตอง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได 

   กําหนดเก่ียวกับการสั่งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการกรณี
หยอนความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
บกพรองในหนาท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม
เหมาะสมกับตําแหนง     คงเดิม 



๑๑๘ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๑๑๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูใดมีกรณีถูกต้ังกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
และกรรมการสอบสวนหรือผู มี อํานาจตามมาตรา ๙๘  
วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคหา หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แลวแต
กรณี เห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูนั้นไดกระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอท่ีจะ
สั่งใหลงโทษวินัยอยางรายแรง ถาใหรับราชการตอไปจะเปน
การเสียหายแกราชการ ก็ใหสงเรื่องให ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแลวแตกรณี พิจารณาใหออกจากราชการ  
ท้ังนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลมในกรณี
ท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีมติใหผูนั้นออก
จากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพ่ือ
รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

   มาตรา 126  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนตามมาตรา 110 วรรคสอง 
และกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจตามมาตรา 110 
วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคหา หรือมาตรา 118 (๑) 
แลวแตกรณี เห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูนั้น
ไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความ
แนชัดพอท่ีจะสั่งใหลงโทษวินัยอยางรายแรง ถาใหรับ
ราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหสงเรื่องให 
ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดแลวแต
กรณี พิจารณาใหออกจากราชการ ท้ังนี้ ใหนํามาตรา 112 
วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลมในกรณีท่ี ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. 
สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มีมติใหผูนั้นออกจาก
ราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

   กําหนดเก่ียวกับการสั่งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการกรณีมี
มลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน  
คงเดิม 



๑๑๙ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๑๑๓  เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือตองรับโทษจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษ
ปลดออก หรือไลออก ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ จะสั่งใหผูนั้น
ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการก็ได 

   มาตรา 127  เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือตองรับ
โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษซ่ึงยังไมถึงกับ
จะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก ผู มีอํานาจตาม
มาตรา 65 จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการก็ได 

   กําหนดเก่ียวกับการสั่งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการกรณีตอง
รับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล หรือตองรับโทษจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
คงเดิม 

   มาตรา ๑๑๔  เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 
   ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมา
ปรากฏวาผูนั้นมีกรณีท่ีจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการตาม
มาตราอ่ืนอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผู มีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหออกจากราชการตาม
วรรคหนึ่ง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอ่ืนนั้นได 

   มาตรา 128  เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 
   ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมา
ปรากฏวาผูนั้นมีกรณีท่ีจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการตาม
มาตราอ่ืนอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา 65 มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหออกจากราชการ
ตามวรรคหนึ่ง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอ่ืนนั้นได 

   กําหนดเก่ียวกับการสั่งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเพ่ือไปรับ
ราชการทหาร       คงเดิม 

   มาตรา ๑๑๕  ในกรณีท่ีผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติ
หนาท่ีตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรค
สอง วรรคสาม หรือวรรคหา ใหผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนง
เหนือข้ึนไปของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งดังกลาวมีอํานาจ
ดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ 
วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา แลวแตกรณี ได 

   มาตรา 129  ในกรณีท่ีผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ไมปฏิบัติ
หนาท่ีตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 60 หรือมาตรา 68 วรรค
สอง วรรคสาม หรือวรรคหา ใหผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนง 
เหนือข้ึนไปของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งดังกลาวมีอํานาจ
ดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 60 หรือมาตรา 68 
วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา แลวแตกรณี ได 
 

   กําหนดใหผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงเหนือผูมี
อํ านาจตามมาตรา  65 ดํ า เนิ นการสั่ ง ให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออก
จากราชการตามความในหมวดนี้ ไดกรณีผู มี
อํานาจตามมาตรา 65 ไมปฏิบัติ       คงเดิม 



๑๒๐ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา  ๑๑๖   ในกรณี ท่ีหั วหน าส วนราชการ  หรือ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับรายงานตาม
มาตรา ๑๐๔ (๑) หรือ (๒) แลว เห็นสมควรใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการ ศึกษาผู ใดออกจากราชการตาม 
มาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ก็ใหหัวหนาสวนราชการ 
หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการตาม
มาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ แตถาเปนกรณีท่ีไดมี 
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาว หรือ
มาตรา ๙๘ วรรคสอง กรณีความผิดวินัยอยางรายแรงไวแลว 
ใหสงเรื่องให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 
พิจารณา 
 
 
 
   ในกรณีท่ีจะตองสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการกลับเขารับ
ราชการใหนํามาตรา ๑๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   เ ม่ือผูบังคับบัญชาไดสั่ งใหขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการ ศึกษาออกจากราชการหรื อดํ า เ นิ นกา รตาม 
มาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามระเบียบวาดวย 
การรายงานเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการออก 
จากราชการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   ม าต ร า  130   ใ น ก ร ณี ท่ี หั ว หน า ส ว น ร าช ก า ร 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด 
หรือผูบริหารการศึกษาซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด 
ไดรับรายงานตามมาตรา 118 (๑) หรือ (๒) แลว เห็นสมควร
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจาก
ราชการตามมาตรา 124 (๔) หรือมาตรา 125 ก็ใหหัวหนา
สวนราชการ ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหารการศึกษาซ่ึงเปนหัวหนา
หนวยงานระดับจังหวัด ดําเนินการตามมาตรา 124 (๔) 
หรือมาตรา 125  แตถ า เปนกรณี ท่ี ได มีการแต งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาว หรือมาตรา 
110 วรรคสอง กรณีความผิดวินัยอยางรายแรงไวแลว ใหสง
เรื่องให อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ ก.ค.
ศ. แลวแตกรณี พิจารณา 
   ในกรณีท่ีจะตองสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการกลับเขารับ
ราชการใหนาํมาตรา 117 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   เม่ือผูบังคับบัญชาไดสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาออกจากราชการหรือดํา เนินการตาม 
มาตรา 124 (๔) หรือมาตรา 125 ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ. 
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดตามระเบียบ
วาดวยการรายงานเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการออก
จากราชการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 

   กําหนดเก่ียวกับการใหหัวหนาสวนราชการ 
ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหารการศึกษาผูไดรับ
รายงานการดําเนินการทางวินัยตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนกรณีท่ีเห็นสมควรใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 41 (3) หรือ
หยอนความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีหรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสม เวนแตกรณีไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไปแลว 
คงเดิม 



๑๒๑ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๑๑๗  เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือ
สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ
ในเรื่องใดไปแลว ถา ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเปนการสมควร 
ท่ีจะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชนแหง
ความเปนธรรม หรือเพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแล ให
หนวยงานการศึกษาปฏิบัติ การตามหมวดนี้  หรื อตาม 
มาตรา ๔๙ หรือตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือวรรคสามหรือ
วรรคหา โดยถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม 
ก็ให ก.ค.ศ. มีอํานาจสอบสวนใหม หรือสอบสวนเพ่ิมเติมใน
เรื่องนั้นไดตามความจําเปนและใหนํามาตรา ๑๐๕ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 
   ในกร ณี ท่ี  ก . ค . ศ .  ห รื อ  อ . ก . ค . ศ .  วิ ส า มัญแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติม หรือสง
ประเด็นหรือขอสําคัญไปเพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวนท่ี
ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพ่ิมเติม หรือ
เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานการศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทําการ
สอบสวนแทนในเรื่องเก่ียวกับกรณีตามมาตรา ๑๑๐ (๔) และ
มาตรา ๑๑๑ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสอบสวน
ตามมาตรา ๙๘ วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

   มาตรา 131  เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือ 
สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ
ในเรื่องใดไปแลว ถา ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
พิจารณาเห็นเปนการสมควรท่ีจะตองสอบสวนใหมหรือ
สอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชนแหงความเปนธรรม หรือ
เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแล ใหหนวยงานการศึกษา
ปฏิบัติการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 60 หรือตาม
มาตรา 68  วรรคสอง หรือวรรคสามหรือวรรคห า 
โดยถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ให ก.ค.ศ. หรือ 
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ มีอํานาจสอบสวนใหม หรือสอบสวน
เพ่ิ มเติ มใน เ รื่ อ งนั้ น ได ต ามความจํ า เป นและให นํ า 
มาตรา 119 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. 
วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการใหสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เ พ่ิ ม เ ติ ม  หรื อส งป ระ เด็ นหรื อข อสํ า คัญ ไป เ พ่ื อ ให
คณะกรรมการสอบสวนท่ีผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทํา
การสอบสวนเพ่ิมเติม หรือเพ่ือใหหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือตาง
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทําการสอบสวนแทนในเรื่องเก่ียวกับกรณี
ตามมาตรา 124 (๔) และมาตรา 125 ใหนําหลักเกณฑและ
วิธีการเก่ียวกับการสอบสวนตามมาตรา 110 วรรคหก มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 
 

   กําหนดให ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
สั่งใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมได 
คงเดิม 



๑๒๒ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๑๑๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ซ่ึงโอนมาจากพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการตาม
มาตรา ๕๘ ผูใดมีกรณีท่ีสมควรใหออกจากงานหรือออก 
จากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล 
สวนทองถ่ินหรือกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการนั้นอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมี อํานาจ
พิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ ได 
โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องท่ีอยูในระหวางการสืบสวนหรือ
สอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวน
หรือสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวสงเรื่องใหผูบังคับบัญชา 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นพิจารณา
ดําเนินการตอไปตามหมวดนี้หรือมาตรา ๔๙ แลวแตกรณี 
โดยอนุโลม และในกรณีท่ีจะตองสั่งใหออกจากราชการ 
ใหปรับบทกรณีใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบี ยบบริหารงานบุคคลส วนทอง ถ่ิน  หรือกฎหมาย 
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดยอนุโลม 

   มาตรา 132  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซ่ึงโอนมาจากพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการตาม
มาตรา 70 ผูใดมีกรณีท่ีสมควรใหออกจากงานหรือออก
จากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ินหรือกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการนั้นอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีอํานาจ
พิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 60 ได 
โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องท่ีอยูในระหวางการสืบสวนหรือ
สอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวน
หรือสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวสงเรื่องใหผูบังคับบัญชา
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นพิจารณา
ดําเนินการตอไปตามหมวดนี้หรือมาตรา 60 แลวแตกรณี 
โดยอนุโลม และในกรณีท่ีจะตองสั่งใหออกจากราชการ 
ใหปรับบทกรณีใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมาย
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดยอนุโลม 

   กําหนดเก่ียวกับกรณีการสั่งใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการ ศึกษา ซ่ึง โอนมาจาก
พนักงานสวนทองถ่ินออกจากราชการ 
คงเดิม 

   มาตรา ๑๑๙  ภายใตบั ง คับหมวด ๗  และหมวด ๙  
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจถูกสั่งพักราชการ
หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีอ่ืนตามท่ีกําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. ได 

   มาตรา 133  ภายใตบังคับหมวด 8 และหมวด 10 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจถูกสั่งพักราชการ
หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีอ่ืนตามท่ีกําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. ได 
 

   กําหนดเก่ียวกับกรณีการสั่งใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาพักราชการหรือออก
จากราชการไวกอนในกรณีอ่ืนนอกจากถูกสอบสวน
วินัย 
คงเดิม 



๑๒๓ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๑๒๐  การออกจากราชการของขาราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงซ่ึงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหนําความกราบบังคมทูล 
เพ่ือทรงทราบ เวนแตการออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๗ (๑) 

   มาตรา 134  การออกจากราชการของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงซ่ึงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง ใหนําความกราบบังคมทูล 
เพ่ือทรงทราบ เวนแตการออกจากราชการตามมาตรา 121 (๑) 
 
 
 

   กําหนดเก่ียวกับการออกจากราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมีพระ
บรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
คงเดิม 

 มาตรา 135  ผูใดถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้
หรือถูกส่ังใหออกจากราชการตามตามมาตรา 124 (1) 
(3) (6) มาตรา 125 มาตรา 126 และมาตรา 127 ผูนั้น
มีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค.ศ. ภายในสามสิบวันนับแตวัน
ทราบหรือถือวาทราบคําส่ัง 
   การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามวรรค
หนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. 
 
 
 

   กําหนดเก่ียวกับการอุทธรณคําสั่งลงโทษให
อุทธรณตอ ก.พ.ค.ศ. ภายใน 30 วัน 

    มาตรา 136  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ก.พ.ค.ศ. 
จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณก็ได
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. 
 
 

   กําหนดเก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณของ    
ก.พ.ค.ศ. ใหตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณได 



๑๒๔ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

    มาตรา 137 เม่ือ ก.พ.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
แลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ดําเนินการใหเปนไป
ตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี ก.พ.ค.ศ. 
มีคําวินิจฉัย 
   ในกรณีท่ีผู อุทธรณหรือผู มีอํานาจตามมาตรา 65      
ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค.ศ. ใหฟองคดี
ตอศาลปกครองสูงสุดภายใน เกาสิบวันนับแตวันท่ีทราบ
หรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ศ. 
   ผูบังคับบัญชาผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหถือวา  
เปนการจงใจละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหเกิด
ความเสียหายแกบุคคลอ่ืน 
 
 

   กําหนดใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ดําเนินการ
ตามมติ ก.พ.ค.ศ. ภายใน 30 วัน และกําหนด
กรณีผูอุทธรณหรือผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ไม
เห็นดวยกับคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ศ. ใหฟองคดี
ตอศาลปกครองสูงสุดภายใน 90 วัน 

    มาตรา 138  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
นี้ ใหกรรมการ ก.พ.ค.ศ. และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมี
อํานาจดังตอไปนี ้
   (๑) ส่ังใหผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งลงโทษหรือส่ังใหออก
จากราชการอันเปนเหตุใหมีการอุทธรณ สงสํานวนการ
สอบสวนและการลงโทษให ก.พ.ค.ศ. ภายในเวลาท่ี
กําหนด 
 
 

   กําหนดใหคณะกรรมการ ก.พ.ค.ศ. และ
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณเปนเจาพนักงานตาม
กฎหมายอาญาและมีอํานาจสั่งใหกระทรวง สวน
ราชการ หรือหนวยงานสอบสวนใหมหรื อ
สอบสวนเพ่ิมเติมได 



๑๒๕ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   (๒) ส่ังใหกระทรวง สวนราชการ และหนวยงาน
การศึกษาสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติม หรือสงตัว
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจาหนาท่ี  
ในสังกัดมาใหถอยคํา ในการนี้จะกําหนดระยะเวลา      
ในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมไวดวยก็ได 
   (๓) มีคําส่ังใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวนบริษัท 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน หรือ
ลูกจางของกระทรวง สวนราชการ หรือหนวยงาน
การศึกษา หรือบุคคลใดท่ีเกี่ยวของ มาใหถอยคําหรือให
สงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของ 
   (๔) เขาไปในอาคาร หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาท่ีของ ก.พ.ค.ศ.  ท้ังนี้ ในระหวางพระ
อาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของ
สถานท่ีนั้น 
   (๕) สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติม 
 

    มาตรา 139  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 
135 ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวัน
นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของท่ีทําใหการ
พิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยาย
ระยะเวลาไดอีกซ่ึงไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไม
เกินหกสิบวัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย 

   กําหนดให ก.พ.ค.ศ. พิจารณาอุทธรณใหเสร็จ
ภายใน 180 วัน ขยายได 2 ครั้ง รวมแลวไมเกิน 
240 วัน 



๑๒๖ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

    มาตรา 140  ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาซ่ึงโอนมาตามมาตรา 70 ผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัย
อยูกอนวันโอนมาบรรจุ และผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการท่ีโอนมาแตยัง
ไมไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายดังกลาว ก็ใหผูนั้นมี
สิทธิอุทธรณตามมาตรา 135 ได แตถาผูนั้นไดใชสิทธิ
อุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการท่ีโอน
มาไวแลวและในวันท่ีผูนั้นไดโอนมาบรรจุเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ ยั งไมแลว เสร็จ  ก็ ใหส ง เรื่ องให  ก .พ.ค .ศ .  
เปนผูพิจารณาอุทธรณ 

   กําหนดเก่ียวกับการอุทธรณของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถ่ิน 

    มาตรา 141  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณให ก.พ.ค.ศ. 
มีอํานาจไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ หรือมีคําวินิจฉัย      
ใหแกไข หรือยกเลิกคําส่ังลงโทษ และใหเยียวยาความ
เสียหายให ผู อุทธรณ  หรือใหดํ า เนินการ อ่ืนใดเ พ่ือ
ประโยชนแหงความยุติธรรม ตามระเบียบท่ี ก.พ.ค.ศ. 
กําหนด 
   การวินิจฉัยใหแกไขหรือใหดําเนินการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง 
ก.พ.ค.ศ. จะใหเพ่ิมโทษไมได เวนแตเปนกรณีไดรับแจง
จาก ก.ค.ศ. ตามมาตรา 118 วาสมควรเพิ่มโทษ ใน
กรณีเชนนั้น ก.พ.ค.ศ. มีอํานาจวินิจฉัยใหเพ่ิมโทษได 

   กําหนดเก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณให ก.พ.
ค.ศ. มีอํานาจไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ ใหแกไข 
หรือยกเลิกคําสั่ง และใหเยียวยาความเสียหายได
แตจะเพ่ิมโทษไมได 



๑๒๗ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

    มาตรา 142  เม่ือมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัย
อุทธรณอาจถูกคัดคานได 
   (๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณ
ถูกลงโทษหรือการถูกส่ังใหออกจากราชการ 
   (๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณ          
ถูกลงโทษหรือการถูกส่ังใหออกจากราชการ 
   (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ 
   (๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชา
ผูส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการ 
   (๕) เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย
หรือการส่ังใหออกจากราชการท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษหรือ
ถูกส่ังใหออกจากราชการ 
   (๖) มีความเก่ียวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรส
กับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) อันอาจกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ 
   กรรมการวินิจฉัยอุทธรณซ่ึงมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให
แจงตอประธาน ก.พ.ค.ศ. และถอนตัวจากการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ 
   การย่ืนคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ให
เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. 
 
 
 

   กําหนดเก่ียวกับการคัดคานกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ 



๑๒๘ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

    มาตรา 143 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือมีความคับของ
ใจอันเ กิดจากการปฏิ บัติหร ือ ไม ปฏ ิบ ัต ิต อตนของ
ผูบังคับบัญชา หรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย และเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามหมวด 10 
การอุทธรณ ได ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดไวในหมวดนี้ 
 
 
 

   กําหนดเก่ียวกับการรองทุกขของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให เปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในหมวดนี้ 

    มาตรา 144  การรองทุกขท่ีเหตุเกิดจากผูบังคับบัญชา     
ท่ี มีตําแหนงตั้ งแต  ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหารการศึกษาซ่ึงเปน
หัวหนาหนวยงานระดับจังหวัดลงมา และมิใชเปนการ
ดําเนินการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ใหรองทุกข    
ตอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
   การรองทุกขท่ีเหตุเกิดจากผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนง
หัวหนาสวนราชการ และมิใชเปนการดําเนินการตามมติ
ของ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ.    
สวนราชการ 
   การรองทุกขท่ีเหตุเกิดจากผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนง
เหนือหัวหนาสวนราชการข้ึนไป อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ   
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค.ศ. 

   กําหนดเก่ียวกับการรองทุกขดังนี้ 
   1.  กรณีเหตุรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชา
ตั้งแตศึกษาธิการจังหวัดหรือผูบริหารการศึกษา
ลงมา ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
   2.  กรณีเหตุรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาท่ีมี
ตําแหนงตั้งแตหัวหนาสวนราชการข้ึนไป และมิใช
เปนการดําเนินการตามมติใ หรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. 
สวนราชการ 
   3.  กรณีเหตุรองทุกข เ กิดจาก อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการใหรองทุกข
ตอ ก.พ.ค.ศ. 
 



๑๒๙ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   การพิจารณารองทุกขเม่ือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. 
สวนราชการ ไดพิจารณามีมติ หรือ ก.พ.ค.ศ. ไดพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องรองทุกขประการใดแลว ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา 65 ส่ังหรือหรือดําเนินการใหเปนไปตามมติ หรือ
คําวินิจฉัยนั้น 
   มติของ ก.พ.ค.ศ. ตามวรรคสาม ใหเปนท่ีสุด 
   การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
ตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ให
เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. 
 
 
 

    มาตรา 145  ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขให 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ ก.พ.ค.ศ. 
แลวแตกรณี มีอํานาจไมรับเรื่องรองทุกข ยกคํารองทุกข 
หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําส่ัง และใหเยียวยา
ความเสียหายใหผูรองทุกข หรือใหดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชนแหงความยุติธรรมตามระเบียบท่ี ก.พ.ค.ศ. 
กําหนด 
 
 
 
 

    กําหนดอํานาจ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. 
สวนราชการ หรือ ก.พ.ค.ศ. ในการพิจารณารองทุกข
ให ไมรับเรื่องรองทุกข  ยกคํารองทุกข  หรือ      
ใหแกไข หรือยกเลิก และใหเยียวยาความเสียหาย 
ใหผูรองทุกข 



๑๓๐ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

    มาตรา 146  ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
ก.พ.ค.ศ. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะตั้งกรรมการ 
ก.พ.ค.ศ. คนหนึ่ง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขก็ได 
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. และในการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการวินิจฉัย
รองทุกขเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
และใหมีอํานาจตามมาตรา 114 โดยอนุโลม 
 

   กําหนดใหการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
ก.พ.ค.ศ. จะวินิจฉัยเอง หรือตั้งกรรมการ ก.พ.ค.ศ. 
คนหนึ่ง หรือตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข     
ทําหนาท่ีวินิจฉัยเรื่องรองทุกขได ตามท่ีกําหนด  
ในกฎ ก.พ.ค.ศ. 

    มาตรา 147  เม่ือมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัย
รองทุกขอาจถูกคัดคานได 
   (๑) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ 
หรือเปนผูอยูใตบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาดังกลาว 
   (๒) มีสวนไดเสียในเรื่องท่ีรองทุกข 
   (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข 
   (๔) มีความเก่ียวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรส
กับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) อันอาจกอใหเกิดความ
ไมเปนธรรมแกผูรองทุกข 
   กรรมการวินิจฉัยรองทุกขซ่ึงมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให
แจงตอประธาน ก.พ.ค.ศ. และถอนตัวจากการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
   การย่ืนคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ให
เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. 

   กําหนดกรณีคัดคานกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 



๑๓๑ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๑๒๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด
ถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ใหมีสิทธิ
อุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. 
ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงคําสั่ง 
 
 

  

   มาตรา ๑๒๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด
ถูกสั่งลงโทษปลดออก ไลออก หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ 
ใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกข แลวแตกรณี ตอ ก.ค.ศ. ภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง และให ก.ค.ศ. พิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน 

  

   มาตรา ๑๒๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด
เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ
เนื่องจากการกระทําของผูบั งคับบัญชาหรือการแตง ต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. 
แลวแตกรณี 
   ในกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็น
วา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง มี
มติไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ ก.ค.ศ. 
   มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ใหเปนท่ีสุด 

  

   มาตรา ๑๒๔  หลักเกณฑและวิธีการในเรื่องท่ีเก่ียวกับการ   



๑๓๒ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

อุทธรณและพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกขและพิจารณา
รองทุกข ตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ ให
เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   ในการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. 
แลวแตกรณี ไดมีมติเปนประการใดแลว ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 
   ในกรณีท่ีสั่งใหผูอุทธรณหรือผูรองทุกขกลับเขารับราชการ 
ใหนํามาตรา ๑๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   มาตรา ๑๒๕  เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.
ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ไดวินิจฉัย
อุทธรณหรือรองทุกขตามมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ แลว 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับ
ความเปนธรรม หรือกรณีท่ีมิไดบัญญัติใหมีสิทธิอุทธรณหรือ
รองทุกขตามหมวดนี้ ผูนั้นยอมมีสิทธิท่ีจะฟองรองคดีตอศาล
ปกครองไดภายในกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
   เม่ือศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนประการใดแลว 
ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการแกไขคําสั่งไปตามนั้น 

  

   มาตรา ๑๒๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึง
โอนมาจากพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือขาราชการตามมาตรา ๕๘ 
ผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุและผูนั้นมี

  



๑๓๓ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

สิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน หรือกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการท่ีโอนมา แตยังมิไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย
ดังกลาวก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตามหมวดนี้ได แตถาผูนั้นไดใช
สิทธิอุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ินหรือกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการท่ีโอนมาไวแลว และในวันท่ีผูนั้นไดโอนมาบรรจุเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณยังไมแลวเสร็จ ก็ใหสงเรื่องใหผูมีอํานาจตามมาตรา 
๑๒๑ เปนผูพิจารณาอุทธรณ 
    มาตรา 148  ในกรณีท่ี ก.พ.ค.ศ. เห็นวากฎ ระเบียบ 

หรือคําส่ังใดท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้และมุงหมายให
ใชบังคับเปนการท่ัวไป ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรม
ตามมาตรา 40 ให ก.พ.ค.ศ. แจงใหหนวยงานหรือผูออก
กฎ ระเบียบ หรือคําส่ังดังกลาวทราบ เพ่ือดําเนินการ
แกไข หรือยกเลิกตามควรแกกรณ ี
 

   กําหนดใหอํานาจ ก.พ.ค.ศ. มีอํานาจแจงให
หนวยงานแกไข กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดท่ีไม
สอดคลองกับระบบคุณธรรมได 

มาตรา ๑๒๗  ในระหวางท่ียังมิไดดําเนินการใหมี ก.ค.ศ. ให 
ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ทําหนาท่ีเปน ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ จนกวาจะมี
การแตงต้ัง ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชั่วคราวตามมาตรา ๑๒๘ แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

  



๑๓๔ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

   ให ก.ค. ซ่ึงทําหนาท่ีเปน ก.ค.ศ. ตามวรรคหนึ่ง ทําหนาท่ี
เปน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. อ่ืนท่ีจําเปน
ในการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ดวย ในการทํา
หนาท่ีดังกลาวอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือทํา
หนาท่ีแทนก็ได 
   ในกรณีท่ีผูท่ีดํารงตําแหนงกรรมการให ก.ค. วางลง ให ก.ค. 
ตามวรรคหนึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีเหลืออยู เวนแตจะมี
จํานวนกรรมการเหลือไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลท่ีเห็นสมควรเปนกรรมการใน 
ก.ค. เพ่ิมข้ึนจนครบจํานวน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามระยะเวลาท่ี
กําหนดในวรรคหนึ่ง 
   มาตรา ๑๒๘  ให ก.ค. ซ่ึงทําหนาท่ี ก.ค.ศ. ตามมาตรา 
๑๒๗ ดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือเสนอตอ
รัฐมนตรีแตงตั้งเปน ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาชั่วคราวทุกพ้ืนท่ี  ท้ังนี้ การสรรหารายชื่อบุคคลเพ่ือ
แตงต้ังดังกลาวใหคํานึงถึงองคประกอบของ ก.ค.ศ. และ อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ดวย เวนแต
กรณีมีความจําเปนจะตองแตงตั้งเปนอยางอ่ืนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี
ชั่วคราว 
   ให ก.ค.ศ. ชั่วคราวมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับ ก.ค.ศ. ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีหนาท่ีจัดทํากฎ ก.ค.ศ. ตามมาตรา 
๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ วรรคสามและวรรคสี่ รวมท้ัง
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เหตุผลในการกําหนด 

ดําเนินการอ่ืนเพ่ือใหมีการดําเนินการใหมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.
ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี ้
   ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชั่วคราวมีอํานาจหนาท่ี
เชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
นี้ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. ชั่วคราวมอบหมาย 
   ให ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชั่วคราว ซ่ึงไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติหนาท่ีจนกวาจะ
มี  ก . ค . ศ .  แ ล ะ  อ . ก . ค . ศ .  เ ขต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ กษาต า ม
พระราชบัญญัตินี้ แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
   มาตรา ๑๒๙  หนวยงานทางการศึกษาใดท่ีไดมีการกําหนด
ไวตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให
ถือวาเปนหนวยงานการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือ ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

  

   มาตรา ๑๓๐  ขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครู  พ.ศ. ๒๕๒๓ ท่ีดํารงตําแหนงอยู ในวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  และดํารง
ตําแหนงหรือดํารงตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
   ในระหวาง ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนดตําแหนงหรือตําแหนงท่ีมี
วิทยฐานะตามวรรคหนึ่ง ใหขาราชการครูซ่ึงดํารงตําแหนงอยู
เดิมมีสิทธิไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง ตลอดจนมีสิทธิ

  



๑๓๖ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
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เหตุผลในการกําหนด 

อ่ืน ๆ ตามท่ีเคยมีสิทธิอยูตามกฎหมายเดิมหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวของไปพลางกอน 
   ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. กําหนดตําแหนงหรือตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะ
ตามวรรคสองแลว แตยังมิไดกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ หรือเงินประจําตําแหนงของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหสอดคลองกับการกําหนดตําแหนงและวิทย
ฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการครูตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงท่ีใชบังคับอยู
ไปพลางกอน ท้ังนี้ การกําหนดใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงใดไดรับเงินเดือนระดับใด หรือเงิน
ประจําตําแหนงระดับใด ใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใน
กรณีนี้ ถ าตํ าแหน ง ใด เป นตํ าแหน ง ท่ี มี วิ ทยฐานะตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเปนตําแหนงท่ีไดรับเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครูตามกฎหมายดังกลาว สําหรับการเทียบ
ตําแหนงวิทยฐานะใด ใหไดรับเงินประจําตําแหนงอัตราใด ให
เปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
   ใหขาราชการครูซ่ึงสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
หรือกระทรวงวัฒนธรรม แลวแตกรณี เปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และใหนําความ
ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม  
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เหตุผลในการกําหนด 

ท้ังนี้ ใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกลาวเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
   มาตรา ๑๓๑  ผู ใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
สังกัดสวนราชการหรือหนวยงานใดในกระทรวง อยูในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
ตอไป แตถาตอมาได มีการกําหนดใหสวนราชการหรือ
หนวยงานนั้นเปนหนวยงานการศึกษาหรือเปนสวนราชการ
หรือหนวยงานท่ีอยูในความรับผิดชอบของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ใหถือวาผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีตําแหนงตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

  

   มาตรา ๑๓๒  ในระหวาง ท่ียั งไม มีการตรากฎหมาย
กําหนดใหขาราชการครูซ่ึงปฏิบัติงานอยูในสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหถือวาบุคคล
ดังกลาวเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหนําความในมาตรา ๑๓๑ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
   ให ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือทําหนาท่ีบริหารงาน
บุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาแตละแหงตามวรรคหนึ่ง  ท้ังนี้ ให อ.ก.ค.ศ. 
วิสามัญมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
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เหตุผลในการกําหนด 

   มาตรา ๑๓๓  ในระหวางท่ียังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา 
หรือ ก.ค.ศ. ยังมิไดออกกฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือจัดทํา
มาตรฐานตําแหนง วิทยฐานะ หรือกําหนดกรณีใดเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ 
ก.พ. กฎ ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีท่ี ก.ค. หรือ ก.พ. กําหนด
ไวแลว ซ่ึงใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม 
   ในกรณีท่ีมีปญหาในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งให ก.ค.ศ. 
มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด 
   ในกรณีท่ีการดําเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้
กําหนดใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. ถายังมิไดมีกฎ ก.ค.ศ. ในเรื่อง
นั้นและไมอาจนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับได ให ก.ค.ศ. 
ชั่วคราว ซ่ึงทําหนาท่ี ก.ค.ศ. มีมติกําหนดการในเรื่องนั้นเพ่ือใช
บังคับเปนการชั่วคราวได 

  

   มาตรา ๑๓๔  ขาราชการครูหรือขาราชการพลเรือนสามัญ
ผู ใดท่ีเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้มีกรณีกระทําผิดวินัย หรือมีกรณีท่ีสมควรให
ออกจากราชการอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให
ผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ มีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้น
หรือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
แลวแตกรณี ท่ีใชอยูขณะนั้น สวนการสอบสวนพิจารณาและ
การดํ า เนินการเ พ่ือลงโทษหรือใหออกจากราชการให
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ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต 
   (๑) กรณีท่ีผูบังคับบัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตาม
กฎหมายท่ีใชอยูในขณะนั้นไปแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ และยังสอบสวนไมแลวเสร็จ ก็ใหสอบสวนตาม
กฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
   (๒) ในกรณีท่ีมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตาม
ก ฎ ห ม า ย ท่ี ใ ช อ ยู ใ น ข ณ ะ นั้ น เ ส ร็ จ ไ ป แ ล ว ก อ น วั น ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนหรือการ
พิจารณานั้น แลวแตกรณี เปนอันใชได 
   (๓) กรณีท่ีไดมีการรายงานหรือสงเรื่องหรือสงสํานวนเสนอ
ให อ.ก.ค. กรม ซ่ึงทําหนาท่ี อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. 
กระทรวง แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายท่ีใช
อยูในขณะนั้นและ อ.ก.ค. กรม ซ่ึงทําหนาท่ี อ.ก.พ. กระทรวง 
หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเรื่องนั้นยังไมแลวเสร็จก็ให อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ 
ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
   มาตรา ๑๓๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึง
โอนมาจากพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการอ่ืนตามมาตรา 
๕๘ กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดกระทําผิดวินัย
หรือมีกรณีท่ีสมควรใหออกจากราชการหรือออกจากงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือ
กฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้น อยู

  



๑๔๐ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
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รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. 

เหตุผลในการกําหนด 

กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตาม
พระราชบัญญัตินี้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นหรือ
ดําเนินการใหผูนั้นออกจากราชการได  ท้ังนี้ ใหนํามาตรา 
๑๐๖ และมาตรา ๑๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   มาตรา ๑๓๖  ผูใดถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ แหง
พระราชบัญญัตินี้ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๑๒๑ 
หรือตามมาตรา ๑๒๒ แลวแตกรณี 

  

   มาตรา ๑๓๗  ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา ๔๓ 
หรือมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 
พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ 
มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๖ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซ่ึงนํามาใชบังคับแกขาราชการครูโดยอนุโลม หรือผูซ่ึงถูกสั่งให
ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
นี้ ใหมีสิทธิรองทุกขไดตามมาตรา ๑๒๒ 

  

   มาตรา  ๑๓๘   กา ร ใดอยู ร ะหว า งดํ า เ นิ นกา รตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เฉพาะการบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวกับขาราชการ
ครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเท่ียวและ
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กีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
การดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 
   มาตรา ๑๓๙  การใดท่ีเคยดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กอนวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้  และมิไดบัญญัติไว ใน
พระราชบัญญัตินี้จะดําเนินการตอไปไดประการใด ใหเปนไป
ตาม ท่ี  ก .ค .ศ .  กํ าหนด  ท้ั งนี้  โ ดย ไม ขั ดหรื อแย ง กับ
พระราชบัญญัตินี ้

  

   มาตรา ๑๔๐  ในกรณีท่ี ก.ค. ตั้ง อ.ก.ค. วิสามัญ และ 
อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจข้ึนปฏิบัติหนาท่ีใด ๆ แทน ก.ค. ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให อ.ก.ค. 
วิสามัญ หรือ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจนั้น ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี 
ก.ค. มอบหมายตอไป จนกวากรณีจะแลวเสร็จ เวนแต ก.ค.ศ. 
จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

  

 


