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การประเมินบุคคลเพ่ือแต�งต้ังให�ด ารงต าแหน�งส าหรับ
ผู�ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  

(ต าแหน�งประเภททั่วไป)  
และต าแหน�งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  

ต าแหน�งระดับ 8 ลงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี นร 1006/ว 10  สํ านักงาน  ก.พ.
 ถนนพิษณุโลก  กทม.10300

15  กันยายน  2548

เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตํ าแหนง
ประเภททั่วไป) และตํ าแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ต ําแหนงระดับ 8 ลงมา

เรียน (กระทรวง  กรม  จังหวัด)

อางถึง 1. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
2. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546
3. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 6 ลงวันที่ 9 เมษายน 2547

ส่ิงที่สงมาดวย 1. หลักเกณฑและวธิกีารคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน
2. หลกัเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับ
    ท่ีสูงขึ้น
3. หลกัเกณฑและวธิกีารประเมนิผลงานเพือ่ยาย โอนหรอืบรรจกุลบั
4. คณุสมบัติของบุคคลที่จะไดรับแตงตั้ง

ตามหนงัสอืที่อางถึง 1 ก.พ. ไดกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้ง       
ใหด ํารงต ําแหนงส ําหรบัผูปฏบิตังิานทีมี่ประสบการณ (ต ําแหนงประเภททัว่ไป) ต ําแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะ   
และตํ าแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมอบใหกรมเจาสังกัดเปนผูดํ าเนินการประเมินบุคคลสํ าหรับ
ต ําแหนงระดับ 8 ลงมา  และตามหนังสือที่อางถึง 2  และ 3 แจงมติ ก.พ. เกี่ยวกับการมอบอํ านาจ             
การพจิารณาคณุสมบัติของบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงดังกลาวระดับ 8 ลงมา ในกรณีตาง ๆ        
ความแจงแลว นั้น

บดันี ้ก.พ. พิจารณาเห็นวา เพือ่ใหการประเมินบุคคลดํ าเนินการไดอยางเปนระบบ มีความ
โปรงใส  เปนธรรมและตรวจสอบไดในทุกขั้นตอน สามารถคัดสรรผูท่ีมีความรู  ความสามารถ          
ความช ํานาญงานและมีความเหมาะสมกับตํ าแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน
และระบบราชการโดยรวมมากยิ่งขึ้น ก.พ. จึงมีมติใหยกเลิกหลกัเกณฑและวธิกีารประเมนิบุคคลเพื่อ        
แตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตํ าแหนงประเภททั่วไป) และตํ าแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตํ าแหนงระดับ 8 ลงมา ตามหนังสือที่อางถึง 1 รวมทั้งใหยกเลิกมติ ก.พ.               
ตามหนังสือที่อางถึง 2 และ 3  และมีมติมอบให อ.ก.พ.กรมและผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แหง    
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน    
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผูปฏบิตังิานทีมี่ประสบการณ (ตํ าแหนงประเภททั่วไป) และ
ต ําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต ําแหนงระดบั 8 ลงมา ดังนี้
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1. ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกอนที่จะใหสงผลงานประเมิน และให
ประกาศผลการพิจารณาอยางเปดเผย โปรงใส รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายในเวลา 30 วัน 
นบัตัง้แตวันประกาศผล โดยใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามสิ่งที่สงมาดวย 1

2. การสงผลงานและการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับ      
ท่ีสูงขึน้ ใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามสิ่งที่สงมาดวย 2

3. การประเมินผลงานเพือ่ยาย โอน หรือบรรจุกลับ ใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 3

4. ผูไดรับแตงตัง้ตองมคีณุสมบตัคิรบถวนตามทีก่ ําหนดตามสิง่ทีส่งมาดวย 4
5. เมือ่ผูขอรบัการประเมนิผานการประเมนิบคุคลแลว ใหผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52

แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ.2535 แตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงทีข่อรบัการประเมนิได  
ท้ังนี ้  จะแตงตัง้ไดไมกอนวันที่กรมเจาสังกัดไดรับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณ สามารถ           
นํ าไปประกอบการพิจารณาไดทันที  โดยไมตองแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสํ าคัญของผลงาน        
และไมกอนวันที่ผู นั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกํ าหนด รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือ      
สํ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 และหนังสือสํ านักงาน 
ก.พ. ที่ สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523 ดวย

6.  โดยที่ ก.พ. กํ าหนดให อ.ก.พ.กรม มีอํ านาจหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
คณะกรรมการประเมินผลงาน รวมทั้งพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณา       
คดัเลอืกบคุคล การประเมินผลงาน การพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นตํ่ าในการด ํารงต ําแหนง
และอืน่ ๆ เพิม่เตมิจากหลกัเกณฑและวธิกีารที ่ก.พ. กํ าหนดได  ดงันัน้ จึงขอใหสวนราชการรบีด ําเนินการ
ให อ.ก.พ.กรมดํ าเนินการตามอํ านาจหนาที่ดังกลาวโดยเร็ว เพื่อสวนราชการจะไดมีหลักปฏิบัติและ
สามารถดํ าเนินการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งข าราชการใหดํ ารงตํ าแหนงตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง           
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

7. หลกัเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กํ าหนดตามหนังสือฉบับนี้ใหใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2548 เปนตนไป

8. การประเมนิบคุคลต ําแหนงระดบั 8 ลงมา ท่ีอยูระหวางการด ําเนนิการของกรมเจาสงักดักอน
วันทีห่ลกัเกณฑและวธิกีารตามหนงัสอืฉบบันีมี้ผลใชบังคบั ก็ใหด ําเนนิการตามหลกัเกณฑและวธิกีารที ่ ก.พ. 
กํ าหนดไวเดิมตามหนังสือที่อางถึง 1-3 ตอไปจนแลวเสร็จ

อนึง่  ส ําหรับการประเมนิบคุคลเพือ่แตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงตัง้แตระดบั 9 ขึน้ไป ยังคงใช    
หลกัเกณฑและวธิกีารประเมินบุคคลตามที่ ก.พ. กํ าหนดไวเดิมในหนังสือที่อางถึง 1 ท้ังนี้ เฉพาะวิธีการ
ประเมินบคุคลส ําหรบัต ําแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะตัง้แตระดบั 9 ขึน้ไป ใหใชวิธีการประเมินบุคคล      
ท้ัง 4 ขัน้ตอนเชนเดียวกับตํ าแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
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จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป  ท้ังนี้  ไดแจงใหกรมและจังหวัดตาง ๆ       
ทราบดวยแลว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีมา   สีมานันท)
เลขาธิการ  ก.พ.

สํ านักตรวจสอบและประเมินผลกํ าลังคน
โทร.  0 2281 0977
โทรสาร  0 2282 7316



ส่ิงที่สงมาดวย 1

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน

1. กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้ง    

ใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น

1.1 ใหคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ
ตํ าแหนงที่ผูน้ันดํ ารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ

1.2 ใหมีการคัดเลือกบุคคลอยางเปนระบบ มีความโปรงใส เปนธรรม และ
ตรวจสอบได เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความเหมาะสมที่จะใหสงผลงาน
ประเมิน และใหมีการประกาศผลการคัดเลือกอยางเปดเผย รวมทัง้เปดโอกาสใหมกีารทกัทวง
ไดภายในเวลาทีก่ ําหนด

1.3 การคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน แบงเปน 2 กรณี คือ
1.3.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงที่ ก.พ. หรือ  

ผูที่ไดรับมอบหมาย กํ าหนดเปนตํ าแหนงที่ปรับระดับสูงขึ้นไดจากระดับเริ่มตนของสายงาน  
และมีผูครองตํ าแหนงอยูแลว เชน ตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3-5 หรือ 6 ว หรือ 7 วช. 
ต ําแหนงบคุลากร 3-5 หรอื 6 ว หรอืต ําแหนงนายแพทย 4-6 หรอื 7 วช. หรือ 8 วช. เปนตน 
ใหผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 เปนผูพจิารณาคดัเลือก ตามหลกัเกณฑและวธิกีารที่       
อ.ก.พ.กรมก ําหนด  โดยค ํานงึถงึความรูความสามารถของบุคคล ความเหมาะสม ประโยชนที่
ทางราชการจะไดรับ และใหระบุเหตุผลในการพิจารณาไวเปนลายลักษณอักษรดวย  ทั้งนี้ 
หากสวนราชการไดมอบอํ านาจใหจังหวัดเปนผูดํ าเนินการประเมินบุคคล ก็ใหผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูพิจารณาคัดเลือก โดยใหระบุเหตุผลในการพิจารณาไวเปนลายลักษณอักษร
ทํ านองเดียวกัน

1.3.2 กรณกีารคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงทีไ่มใชตํ าแหนง
ตามขอ 1.3.1 เชน ต ําแหนงนกัวชิาการพสัด ุ 7 ว ตํ าแหนงนกัวทิยาศาสตรการแพทย 8 ว        
หรอืต ําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว หรือ 8 ว เปนตน และกรณีการแตงตั้ง
ใหดํ ารงตํ าแหนงวางทุกกรณี เชน ตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3-5 หรือ 6 ว หรือ 7 วช.        
ท่ีวางลง ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ.กรมแตงตั้งเปน           
ผูพิจารณาคัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกํ าหนด  โดยคํ านึงถึงความรู 
ความสามารถของบุคคล ความเหมาะสม ความเปนธรรม และประโยชนที่ทางราชการ        
จะไดรับ  ทั้งนี้ ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลระบุเหตุผลในการพิจารณา
ไวเปนลายลักษณอักษรดวย
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1.4 ในการคัดเลือกบุคคลให อ.ก.พ.กรม มีอํ านาจหนาที่ดังนี้
1.4.1 กํ าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่จะเขารับการคัดเลือก 

เชน ผูที่จะเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติครบถวนแลว หรือก ําหนดใหเขารบัการคดัเลอืก
กอนมีคุณสมบัติครบถวน แตท้ังนี้ตองมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาที่ อ.ก.พ.กรม
ก ําหนด และก ําหนดองคประกอบอืน่ทีจ่ะตองเสนอในเบือ้งตน เชน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 
3 ป ผลงานที่จะสงประเมินทั้ง 2 สวนเปนตน

1.4.2 กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลโดยตองมี   
องคประกอบตาง ๆ เหลานี ้ไดแก คุณสมบตัขิองบคุคล คุณลกัษณะของบคุคล ผลการปฏบัิตงิาน
ยอนหลัง 3 ป ช่ือผลงานที่จะสงประเมินพรอมทั้งเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนที่
ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทํ าผลงาน (ถามี) ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน รวมทั้ง
กํ าหนดเกณฑการตัดสินและอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

1.4.3 กํ าหนดใหมีการประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตํ าแหนงละ      
1 คน รวมทัง้ชือ่ผลงานทีจ่ะสงประเมินพรอมทั้งเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนที่   
ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทํ าผลงาน (ถามี) โดยประกาศอยางเปดเผย เชน          
ปดประกาศ ลง Intranet หรอื ลง Web-site เปนตน และก ําหนดเวลาใหมกีารทกัทวงไดภายใน
30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ

1.4.4 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการในขอ 1.4.1–1.4.3 ใหขาราชการ
ในสังกัดไดทราบทั่วกัน

1.4.5 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นตํ่ าในการดํ ารง
ตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล
กับสายงานที่จะแตงตั้ง

1.4.6 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน ตํ าแหนงละ 
1 คน สํ าหรับตํ าแหนงตามขอ 1.3.2

1.4.7 วินิจฉยักรณมีปีญหาเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองบคุคลในเรือ่งระยะเวลา   
ขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่น        
ท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง

1.4.8 รายงานผลการพจิารณาคดัเลอืก ตามขอ 1.4.6 พรอมทัง้เหตผุลใน
การพจิารณาตอผูมอํี านาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ หากมปีญหา
ใหผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 เปนผูพจิารณาชีข้าด
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1.4.9 ตรวจสอบขอมูลกรณีมีผูทักทวง โดยใหตรวจสอบขอมูลเบื้องตน  
โดยเร็ว หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เพื่อดํ าเนินการ
ตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 ตอไป แตถา
ตรวจสอบแลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือไมสุจริต  ใหรายงาน          
ผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 ด ําเนนิการสอบสวนผูทกัทวงเพือ่หาขอเทจ็จรงิ แลวด ําเนนิการ
ตามที่เห็นสมควรตอไปดวย

ทัง้นี ้ อ.ก.พ.กรม อาจแตงตัง้คณะกรรมการคดัเลอืกบคุคลเพือ่ทํ าหนาที่    
ในขอ 1.4.5, 1.4.6, 1.4.8 และ 1.4.9 แทนกไ็ด  โดยใหแตงตัง้ตามความเหมาะสมของแตละ
สายงาน และอาจแตงตัง้ไดหลายคณะตามความจ ําเปน

1.5 ขั้นตอนการดํ าเนินการคัดเลือกบุคคล
1.5.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงที่ ก.พ. หรือ   

ผูที่ไดรับมอบหมาย กํ าหนดเปนตํ าแหนงที่ปรับระดบัสงูขึน้ไดจากระดบัเริม่ตนของสายงาน 
และมีผูครองตํ าแหนงอยูแลว  ใหหนวยงานการเจาหนาที่หรือหนวยงานที่ปฏิบัติงาน             
การเจาหนาทีด่ ําเนนิการดังนี้

(1) สํ ารวจขอมลูผูทีมี่คณุสมบตัคิรบถวนตามที่ อ.ก.พ.กรม กํ าหนด
(2) แจงใหผูบังคับบัญชาระดับกองหรือสํ านักหรือเทียบเทาของ     

ผูน้ัน ดํ าเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตามองคประกอบที่ อ.ก.พ.กรมกํ าหนด   
พรอมทัง้เหตผุลในการประเมนิคณุลกัษณะดงักลาว

(3) แจงใหผูทีมี่คุณสมบตัดัิงกลาวสงเอกสารประกอบการคดัเลอืก
ตามที่ อ.ก.พ.กรมกํ าหนด เชน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ชื่อผลงานที่จะสงประเมิน
พรอมทัง้เคาโครงเรือ่ง สัดสวนของผลงานในสวนทีต่นเองปฏบัิตแิละรายชือ่ผูรวมจดัท ําผลงาน 
(ถาม)ี และอืน่ ๆ

(4) รวบรวมขอมูลทั้งหมดเสนอผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 
หรือผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบอํ านาจ แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะ     
เขารบัการประเมนิผลงาน ตามหลกัเกณฑที ่อ.ก.พ.กรมก ําหนด

(5) แจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามจํ านวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกํ าหนด

(6) ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผย เพื่อเปด
โอกาสใหมีการทักทวงไดภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ
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หากมีกรณีตองพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลา
ขัน้ตํ ่าในการด ํารงต ําแหนงหรอืเคยด ํารงต ําแหนงในสายงานทีจ่ะแตงตัง้หรอืสายงานอืน่ทีเ่กีย่วของ
หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง  ใหเสนอ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลใน
สายงานที่จะประเมินหรือสายงานที่เกี่ยวของ เปนผูดํ าเนินการตามขอ 1.4.5 หรือหากกรณีมี  
ผูทักทวงการคัดเลือกบุคคลนั้น ให อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการคดัเลอืกบคุคลในสายงาน   
ทีจ่ะประเมนิหรอืสายงานทีเ่กีย่วของเปนผูด ําเนนิการตามขอ 1.4.9

1.5.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงที่ไม ใช
ตํ าแหนงตามขอ 1.5.1 และกรณีการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงวางทุกกรณี ใหหนวยงาน                  
การเจาหนาทีห่รอืหนวยงานทีป่ฏบัิตงิานการเจาหนาทีด่ ําเนนิการในขัน้ตอนที ่ (1)-(4) และ
คณะกรรมการคดัเลอืกบคุคลด ําเนนิการในขัน้ตอนที ่(5)-(7) โดยใหด ําเนนิการดงันี้

(1) ส ํารวจขอมูลผูที่มีคุณสมบัติตามที่ อ.ก.พ.กรมกํ าหนด
(2) แจงผูบังคับบัญชาระดับกองหรือสํ านักหรือเทียบเทาของผูน้ัน

ดํ าเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตามองคประกอบที่อ.ก.พ.กรมกํ าหนด พรอมทั้ง   
เหตผุลในการประเมนิคณุลกัษณะดงักลาว

(3) แจงใหผูทีม่คุีณสมบติัดงักลาวสงเอกสารประกอบการคัดเลือก
ตามที่ อ.ก.พ.กรมกํ าหนด เชน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ชื่อผลงานที่จะสงประเมิน
พรอมทัง้เคาโครงเรือ่ง สดัสวนของผลงานในสวนทีต่นเองปฏบัิตแิละรายชือ่ผูรวมจดัท ําผลงาน 
(ถาม)ี และอืน่ ๆ

(4) รวบรวมขอมลูทัง้หมดเสนอให อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการ
คดัเลอืกบคุคลที ่อ.ก.พ.กรมแตงตัง้เปนผูพจิารณาคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะเขารบัการประเมนิผลงาน

(5) รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพรอมทั้งเหตุผลในการ
พิจารณาตอผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

(6) แจงผูได รับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามจํ านวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกํ าหนด

(7) ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผย เพื่อเปด
โอกาสใหมีการทักทวงไดภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ
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หากมีกรณีตองพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลา   
ขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่     
เกีย่วของหรอืเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง ให อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการคดัเลอืกบคุคล
เปนผูด ําเนนิการตามขอ 1.4.5 หรอืหากกรณมีีผูทกัทวงการคดัเลอืกบคุคลนัน้ ให อ.ก.พ.กรม
หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูดํ าเนินการตามขอ 1.4.9

2. กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารบัการประเมินผลงานเพื่อยาย โอนหรือ
บรรจกุลับเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม

อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการคดัเลือกบุคคลจะก ําหนดใหมกีารคดัเลอืกบคุคล
ทํ านองเดียวกับกรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้ง      
ใหด ํารงต ําแหนงในระดบัทีสู่งขึน้หรอืจะก ําหนดวธิกีารอืน่ ๆ ตามความเหมาะสมกไ็ด

**************************
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หลักเกณฑ และวิ ธีการประเมินผลงานเพื่ อเลื่อนขึ้นแต งตั้ งให  ดํ  ารงตํ  าแหน ง                

ในระดับที่สูงขึ้น

1. ผลงานที่สงประเมิน
1.1 ผูทีไ่ดรับการคดัเลอืกจาก อ.ก.พ.กรม หรอืคณะกรรมการคดัเลอืกบคุคลที ่

อ.ก.พ.กรมแตงตัง้ และผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 เหน็ชอบแลว หรือผูที่ไดรับการ            
คดัเลอืกจากผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ใหสง     
ผลงานประเมินตามหัวขอเรื่องที่ไดเสนอไวในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล

1.2 ผลงานที่สงประเมินจะตองประกอบดวยผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับผิดชอบและขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน ดงันี้

1.2.1 ผลงานทีเ่ปนผลการด ําเนนิงานทีผ่านมาทีเ่ปนผลส ําเรจ็ของงานที่
เกดิจากการปฏบัิติงานในตํ าแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูน้ัน ซึ่งอาจไมจํ าเปนตองมีการ   
จัดทํ าผลงานขึ้นใหมเพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ โดยใหนํ าเสนอในรูปแบบของการสรุป
วิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้น แสดงถึงความรู ความสามารถ และความชํ านาญงานของบุคคล   
สามารถระบผุลส ําเรจ็ของงาน หรอืประโยชนทีเ่กดิจากผลงานดงักลาว หรอืการน ําผลงานไปใช 
เพือ่แกไขปญหางานหรอืใชเสรมิยทุธศาสตรของหนวยงาน โดยมใิชเปนเพยีงการรวบรวมผลงาน
ยอนหลัง ซึ่งรูปแบบการนํ าเสนออาจใชรูปแบบการเสนอผลงานตามตัวอยางที่ 1 ตาม     
เอกสารแนบทาย 2.1 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกํ าหนดเพิ่มเติมใหมีความ   
เหมาะสมกบัสายงานและลกัษณะงานของหนวยงานกไ็ด และ

1.2.2 ขอเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ควรเปนแนวคดิ วิสัยทศันหรอืแผนงานทีจ่ะท ําในอนาคต เพือ่พฒันางาน
ในตํ าแหนงที่จะไดรับการแตงตั้งและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมทั้ง      
ควรเปนแนวคดิหรอืแผนงานทีส่ามารถน ําไปปฏบัิตไิดจรงิ และใหมีการตดิตามผลภายหลงัการ
แตงตั้งแลวดวย ซึ่งรูปแบบการนํ าเสนออาจใชรูปแบบการเสนอตามตัวอยางที่ 2 ตาม   
เอกสารแนบทาย 2.1 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกํ าหนดเพิ่มเติมใหมีความ
เหมาะสมกับสายงานและลักษณะงานของหนวยงานก็ได

1.3 ผลงานที่สงประเมินจะตองอยูในเงื่อนไขและลักษณะของผลงานของ
ต ําแหนงในแตละระดบัและแตละสายงาน ตามเอกสารแนบทาย 2.2 และตามทีค่ณะกรรมการ
ประเมนิผลงานก ําหนดเพิม่เตมิ (ถามี)



2

1.4 ใหมีการเปดเผยผลงานตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการศึกษาหรือ   
ใชอางอิงและปองกันการลอกเลียนผลงาน เชน นํ าลงใน Intranet หรือลง Web-site เปนตน

2. คณะกรรมการประเมินผลงาน

2.1 ให อ.ก.พ.กรมแตงตัง้คณะกรรมการประเมนิผลงานโดยแตงตัง้ตามสายงาน
ของต ําแหนงทีจ่ะประเมนิเปนจ ํานวนหลายคณะกไ็ด ตามความเหมาะสมและความจํ าเปนของ
แตละกรม มีวาระการดํ ารงตํ าแหนงคราวละไมเกิน 2 ป  โดยมีองคประกอบดังนี้

2.1.1 กรณีการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงระดับ 6
(1) ประธาน ใหแตงตั้งจาก

- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํ ารงตํ าแหนงหรอื
เคยดํ ารงตํ าแหนงตั้งแตระดับ 8 หรือเทียบเทาขึ้นไป ในสายงานที่จะประเมิน หรือในสายงาน
ทีเ่กี่ยวของตามทีก่รมเจาสงักดัไดจัดกลุมไว โดยความเหน็ชอบของ ก.พ. หรอื

- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํ านาญในสายงานนั้นๆ     
ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน หรอื

- รองอธบิดหีรือผูอ ํานวยการส ํานกัหรอืผูอ ํานวยการกองหรือ
หัวหนาสวนราชการประจํ าจังหวัด ต้ังแตระดับ 8 หรือเทียบเทาขึ้นไป ที่กํ ากับดูแลสายงานที่
จะประเมิน

(2) กรรมการจํ านวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํ ารงตํ าแหนงหรอื

เคยดํ ารงตํ าแหนงตั้งแตระดับ 7 หรือเทียบเทาขึ้นไป  ในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงาน
ทีเ่กีย่วของตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. ซึ่งผูน้ันตองมีผลงาน
เปนที่ประจกัษในความสามารถแลว หรอื

- ผูทรงคณุวฒุเิฉพาะดานทีมี่ความช ํานาญในสายงานนัน้ ๆ      
ซึง่ไมเคยเปนขาราชการมากอน

ทั้งนี้  มีบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ ซึ่งดํ ารง
ตํ าแหนงไมตํ่ ากวาระดับ 6 เปนเลขานุการ
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2.1.2 กรณีการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงระดับ 7 และระดับ 8
(1) ประธาน ใหแตงตั้งจาก

- ขาราชการหรอืผูเคยเปนขาราชการซึง่ด ํารงต ําแหนงหรอืเคย
ดํ ารงตํ าแหนงตั้งแตระดับ 9 หรือเทียบเทาขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงาน      
ทีเ่กีย่วของตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไว  โดยความเห็นชอบของ ก.พ. หรือ

- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํ านาญในสายงานนั้น ๆ   
ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน หรือ

- รองอธิบดีหรือผู อํ านวยการสํ านักตั้งแตระดับ 9 หรือ    
เทียบเทาขึ้นไป  ที่กํ ากับดูแลสายงานที่จะประเมิน

(2) กรรมการ จํ านวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํ ารงตํ าแหนงหรือ       

เคยด ํารงต ําแหนงตัง้แตระดบั 8 หรอืเทยีบเทาขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงาน       
ทีเ่กีย่วของตามทีก่รมเจาสงักดัไดจัดกลุมไว  โดยความเหน็ชอบของ ก.พ. ซึง่ผูน้ันตองมีผลงาน
เปนที่ประจักษในความสามารถแลว หรือ

- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํ านาญในสายงานนั้น ๆ    
ซึง่ไมเคยเปนขาราชการมากอน

ทั้งนี้ มีบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ ซึ่งดํ ารงตํ าแหนง
ไมต่ํ ากวาระดับ 6 เปนเลขานุการ

2.2 คณะกรรมการประเมินผลงาน มีอํ านาจหนาที่ดังนี้
2.2.1 กํ าหนดเงื่อนไข ขอบเขต มาตรฐานของผลงานแตละสายงานและ    

แตละระดับเพิ่มเติมจากเงื่อนไขและลักษณะของผลงานตามเอกสารแนบทาย 2.2 ตามที่       
เห็นสมควร เชน เปนผลงานที่จัดทํ าขึ้นในระหวางที่ดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่ตํ่ ากวาระดับทีจ่ะ
ประเมนิ 2 ระดบั เปนตน ทั้งนี้ ใหกํ าหนดสํ าหรับกรณีการเลื่อน ยาย โอน หรือบรรจุกลับดวย
โดยใหกํ าหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของแตละหนวยงาน เพื่อใหผลงานนั้น      
เกิดประโยชนคุมคา และสามารถใชเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี

2.2.2 กํ าหนดจํ านวนของผลงานที่จะใหสงประเมิน ทั้งนี้ ตองเปนผลงาน
ทีเ่ปนผลการด ําเนนิงานทีผ่านมาจ ํานวนอยางนอย 1 เรือ่ง และขอเสนอแนวคดิเพือ่พฒันางาน
จํ านวนอยางนอย 1 เรื่อง
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2.2.3 กํ าหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาประเมิน
คุณภาพของผลงาน ทั้งนี้ อาจใชวิธีการสัมภาษณเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาก็ได

2.2.4 ตรวจสอบขอมูลกรณีมีผูทักทวงในเรื่องผลงานซํ้ าซอนหรือการ        
ลอกเลยีนผลงาน โดยใหดํ าเนินการโดยเร็ว หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานผูมีอํ านาจ       
สัง่บรรจตุามมาตรา 52 เพือ่ด ําเนนิการตามหนงัสอืส ํานกังาน ก.พ. ที ่นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 
12 เมษายน 2542 ตอไป แตถาตรวจสอบแลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลง
หรือไมสุจริตใหรายงานผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ดํ าเนินการสอบสวนผูทักทวง      
เพื่อหาขอเท็จจริง แลวดํ าเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป

2.2.5 วินิจฉัยกรณมีปีญหาเกีย่วกบัคณุภาพของผลงาน ผลการพจิารณาของ             
คณะกรรมการประเมินผลงานถือเปนที่สุด

2.2.6 รายงานผลการประเมินผลงานตอผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 
และในกรณีที่ผลงานของผูน้ันไมผานการประเมิน ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบดวย

2.2.7 หนาที่อื่น ๆ ตามที่ อ.ก.พ.กรมมอบหมาย

*****************************
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เอกสารแนบทาย 2.1

รูปแบบการเสนอผลงาน

1. ผลงานที่เปนผลการดํ าเนินงานที่ผานมา
ใหสรุปสาระสํ าคัญของผลงาน ขั้นตอนที่ไดปฏิบัติ ความรูความสามารถที่ใชใน

การปฏิบัติงาน หรือแนวคิดทางวิชาการ หรือขอกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน  วิเคราะห    
ถึงผลที่เกิดขึ้น หรือประโยชนที่เกิดจากผลงานดังกลาว หรือการนํ าผลงานไปใชเพื่อแกไข
ปญหาในงานที่ปฏิบัติ หรือของหนวยงาน หรือเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน ปญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมตัวอยางรูปแบบการนํ าเสนอตามตัวอยางที่ 1

2. ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

ใหนํ าเสนอในรูปของงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่จะดํ าเนินการ และกํ าหนด
ตัวชี้วัดความสํ าเร็จไวดวยตัวอยางรูปแบบการนํ าเสนอตามตัวอยางที่ 2

ท้ังนี้ อาจปรับรายละเอียด รูปแบบการนํ าเสนอผลงานใหมีหัวขอครอบคลุม
ตามความตองการของแตละสายงาน
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ตัวอยางที่ 1

ผลงานที่เปนผลการดํ าเนินงานที่ผานมา

1. ช่ือผลงาน..............................……………………………………………………………………………………………………………….
2. ระยะเวลาที่ดํ าเนินการ…………………………………………………………………………………...…………………………………………
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดํ าเนินการ

1………………………………………………………………………………………………………..………...…………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………..
3………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………..
4………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….

4. สรุปสาระและขั้นตอนการดํ าเนินการ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..

5. ผูรวมดํ าเนินการ (ถามี)        1…………………………………………………สัดสวนของผลงาน.........……………….
 2…………………………………………………สัดสวนของผลงาน.........……………..
 3…………………………………………………สัดสวนของผลงาน.........……………..

6. สวนของงานทีผู่เสนอเปนผูปฏบิตัิ  (ระบรุายละเอยีดของผลงานพรอมทัง้สดัสวนของผลงาน)
………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..

7. ผลสํ าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..

8. การนํ าไปใชประโยชน ……………………………………………………………………………………………………………………………..
     ………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….………...……………………………………….
     ………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
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9. ความยุ งยากในการดํ าเนินการ/ปญหา/อุปสรรค……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………..…………………

10. ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………….………...…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………….

ขอรบัรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

     ลงชื่อ …………………………………
           (………………………….………)
                 ผูเสนอผลงาน
             .……../……….…/………..

ขอรบัรองวาสดัสวนหรอืลกัษณะงานในการด ําเนนิการของผูเสนอขางตนถกูตองตรงกบั
ความเปนจริงทุกประการ

ลงชื่อ ……………………………… ลงชื่อ ……………………………
(……………………………)       (.……………….…………)
  ผูรวมดํ าเนินการ                             ผูรวมดํ าเนินการ
………/…………./………..       ………/…………./……….

ลงชื่อ ……………………………… ลงชื่อ ……………………………
(……………………………)       (.……………….…………)
 ผูรวมดํ าเนินการ                             ผูรวมดํ าเนินการ
………/…………./………..          ………/…………./……….

ไดตรวจสอบแล วขอรับรองว าผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริง       
ทุกประการ

ลงชื่อ ……………………………… ลงชื่อ ……………………………
(……………………………)       (.……………….…………)

ต ําแหนง................................... ผูอํ านวยการสํ านัก/กอง........................
………/…………./………..          ………/…………./……….

(ผูบงัคบับัญชาที่ควบคุมดูแลการดํ าเนินการ)
หมายเหตุ หากผลงานมลัีกษณะเฉพาะ เชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนอผลงาน

อาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได
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ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของ…………………………………………………
เพือ่ประกอบการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง……………………………………………………………ต ําแหนงเลขที่…….....……….

            สํ านัก/กอง…………………………………………………………

เรื่อง………….............................…………………………………………………………………………………………………………………….

หลกัการและเหตผุล…………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

บทวเิคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ….……………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

ผลทีค่าดวาจะไดรับ…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

ตวัชี้วัดความสํ าเร็จ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

ลงชื่อ …………………………………
      (..………………………………)

                                      ผูเสนอแนวคิด
                                                                 ........./.........../..........

ตัวอยางที่ 2
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เอกสารแนบทาย 2.2

ผลงานที่จะนํ ามาประเมิน  จะตองอยูในเงื่อนไข ดังนี้
1. เปนผลงานที่จัดทํ าขึ้นในระหวางที่ดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่ตํ่ ากวาระดับที่จะประเมิน      

1 ระดับ เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงานจะกํ าหนดเปนอยางอื่น แตอยางนอยจะตองมีผลงาน       
ท่ีตํ ่ากวา 1 ระดับอยูดวย

2. ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม

3. กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเสนอผลงาน
ประเมนิไดมีสวนรวมในการจัดทํ า หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํ ารับรองจาก
ผูมีสวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย

4. ผลงานทีน่ ํามาใชประเมนิเพือ่เลือ่นขึน้แตงตัง้ใหดํ ารงต ําแหนงในระดบัทีสู่งขึน้แลว จะน ํามา
เสนอใหประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งในระดับที่สูงขึ้นอีกไมได

5. แนวคิดเพื่อการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดที่จะพัฒนางาน    
ในต ําแหนงทีจ่ะไดรับการแตงตัง้ และมกีารก ําหนดตวัชีว้ดัความส ําเรจ็ของระยะเวลาของการด ําเนนิงานไวดวย

6. จํ านวนผลงานและขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานใหสงตามจํ านวนที่คณะกรรมการ
ประเมนิผลงานในแตละสายงานจะกํ าหนด

7. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร

ลักษณะของผลงาน
1. ต ําแหนงส ําหรบัผูปฏบิตังิานทีมี่ประสบการณ (ต ําแหนงประเภททัว่ไป) ต ําแหนงระดบั 6

1.1 ขอบเขตของผลงาน
เปนผลการปฏบิตังิานและหรอืผลส ําเรจ็ของงานทีเ่กดิจากงานในหนาทีค่วามรบัผดิชอบ

ของต ําแหนง และแนวคดิหรอืแผนงานทีจ่ะด ําเนนิการในอนาคต ท่ีเปนการพฒันางานในต ําแหนงทีจ่ะไดรับ
การแตงตั้ง

1.2 คุณภาพของผลงาน
มคุีณภาพของผลงานที่เชื่อถือได

1.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมาก จํ าเปนตองมีการ

ตดัสนิใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติดวยตนเองได
1.4 ประโยชนของผลงาน

เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน  หรือตอความกาวหนาทางราชการ 
หรอืการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ สามารถชวยเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี

1.5 ความรูความชํ านาญงานและประสบการณ
มคีวามรู ความช ํานาญงาน และประสบการณท่ีสามารถปฏบิตังิานในความรบัผดิชอบ

ดวยตนเองได เปนที่ยอมรับในงานนั้น ๆ
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2. ต ําแหนงส ําหรบัผูปฏบิตังิานทีมี่ประสบการณ (ต ําแหนงประเภททัว่ไป) และต ําแหนง

ประเภทวชิาชพีเฉพาะ ต ําแหนงระดบั 7

  2.1 ขอบเขตของผลงาน
 เปนผลการปฏบิตังิานและหรอืผลส ําเรจ็ของงานท่ีเกิดจากงานในหนาทีค่วามรบัผดิชอบ

ของต ําแหนง และแนวคดิหรอืแผนงานทีจ่ะด ําเนนิการในอนาคต ท่ีเปนการพฒันางานในต ําแหนงทีจ่ะไดรับ
การแตงตั้ง

  2.2 คุณภาพของผลงาน
 มีคณุภาพของผลงานดี

  2.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลกัวิชาการเฉพาะทางหรอืหลกัวิชาชพีเฉพาะดานในการปฏบิตังิานทีมี่ความยุงยาก

เปนพเิศษ จํ าเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติมาก

  2.4 ประโยชนของผลงาน
 เปนประโยชนตอทางราชการ  หรอืประชาชน  หรือประเทศชาติ  หรือตอกาวหนา  

ทางวชิาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูง หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง

  2.5 ความรูความชํ านาญงานและประสบการณ
มคีวามรู ความชํ านาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับในระดับกอง

หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ

3. ต ําแหนงส ําหรบัผูปฏบิตังิานทีม่ปีระสบการณ (ต ําแหนงประเภททัว่ไป) และต ําแหนง
ประเภทวชิาชพีเฉพาะ ต ําแหนงระดบั 8

  3.1 ขอบเขตของผลงาน
 เปนผลการปฏบัิติงานและหรอืผลส ําเรจ็ของงานท่ีเกิดจากงานในหนาทีค่วามรบัผดิชอบ

ของต ําแหนง และแนวคดิหรอืแผนงานทีจ่ะด ําเนนิการในอนาคต ท่ีเปนการพฒันางานในต ําแหนงทีจ่ะไดรับ
การแตงตั้ง

  3.2 คุณภาพของผลงาน
 มีคณุภาพของผลงานดีมาก

  3.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลกัวชิาการเฉพาะทางหรอืหลกัวิชาชพีเฉพาะดานในการปฏบิตังิานทีมี่ความยุงยาก

มากเปนพเิศษ จํ าเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติเปนประจํ า
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  3.4 ประโยชนของผลงาน
 เปนประโยชนตอทางราชการหรอืประชาชน หรอืประเทศชาต ิหรอืตอความกาวหนา

ทางวชิาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก

  3.5 ความรูความชํ านาญงานและประสบการณ
 มีความรู  ความช ํานาญงาน  และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  เปนที่ยอมรับ      

ในระดับกองหรือระดับกรม หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ

********************************



ส่ิงที่สงมาดวย 3

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อยาย โอนหรือบรรจุกลับ

1. กรณีผูที่ไมเคยดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตํ าแหนง
ประเภททัว่ไป) หรอืต ําแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะ เมือ่ผานการพจิารณาคดัเลอืกตามวธิกีาร     
ที่ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลกํ าหนดแลว ใหสงผลงานเพื่อประเมินตาม     
หลกัเกณฑและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการประเมนิผลงานก ําหนด

2. กรณผูีทีด่ ํารงต ําแหนงหรอืเคยด ํารงต ําแหนงส ําหรับผูปฏบัิตงิานทีมี่ประสบการณ
(ต ําแหนงประเภททัว่ไป) หรอืต ําแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะในระดบัเดยีวกนักบัตํ าแหนงที่จะ
แตงตั้ง และจัดอยูในกลุมตํ าแหนงเดียวกันตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไวโดยความเหน็ชอบ
ของ ก.พ. เมือ่ผานการพจิารณาคดัเลอืกตามวธิกีารที ่ อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการคดัเลอืก
บุคคลกํ าหนดแลว ใหแตงตั้งไดโดยไมตองมีการประเมินผลงาน

3. กรณีที่นอกเหนือจากขอ 1 และ 2 เชน การแตงตั้งผูที่ด ํารงต ําแหนงหรอืเคย
ดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตํ าแหนงประเภททั่วไป) หรือตํ าแหนง
ประเภทวชิาชพีเฉพาะในระดบัเดยีวกนักบัต ําแหนงที่จะแตงตั้ง แตไมไดจดัอยูในกลุมต ําแหนง
เดยีวกนั หรอืกรณเีปนพนกังานหรอืขาราชการตามกฎหมายอืน่ที่ ก.พ. กํ าหนดในหนังสือ    
ส ํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 หรือที่จะกํ าหนดตอไป     
ซึ่งเปนผู ดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผู ปฏิบัติงานที่มีประสบการณหรือ
ต ําแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะในระดับเดียวกันจากหนวยงานอื่นมาแลว ให อ.ก.พ.กรมหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากขอมูล
บุคคลและผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผานมาและพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
รวมทั้งประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ตามรูปแบบที่ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลกํ าหนด โดยอาจไมตองจัดทํ าผลงานขึ้นใหม  ทั้งนี้  อ.ก.พ.กรมอาจมอบให          
คณะกรรมการประเมินผลงานรวมพิจารณาผลงานที่ผานมาหรือผลการปฏิบัติงานของผูน้ัน
ดวยก็ได แตหากพิจารณาแลวเห็นวาควรจะตองใหจัดทํ าผลงานขึ้นใหม เพื่อที่จะแสดงถึง   
ศักยภาพและความรูความสามารถของบุคคลนั้น ก็อาจสั่งใหสงผลงานเพื่อประเมินตาม    
หลักเกณฑการสงผลงานเชนเดียวกับขอ 1

*****************************
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คุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับแตงตั้ง

 1. เปนผูผานการประเมนิบคุคล
2. มคีณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส ําหรบัต ําแหนงตามทีก่ ําหนดไวในมาตรฐาน

กํ าหนดตํ าแหนง หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว
3. มีคุณสมบตัิในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ และ

หรือคุณวุฒิเพิ่มเติมครบถวนตามที่ ก.พ. กํ าหนด หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว
4. มีระยะเวลาขัน้ตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะ

แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตํ าแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้

                      ระดับ

คุณวุฒิ
6 7 8

ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา 6 ป 7 ป 8 ป
ปริญญาโท  หรือเทียบเทา 4 ป 5 ป 6 ป
ปริญญาเอก  หรือเทียบเทา 2 ป 3 ป 4 ป

ทั้งนี้
(1) บุคคลดังกลาวจะตองไดดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง

หรือไดปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป
(2) ในกรณีที่ระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงตามขอ (1) ไมครบ      

1 ป อาจพิจารณานํ าระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานอื่นซึ่งมี  
ลกัษณะงานเชงิวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วของหรอืเกือ้กลูกบัสายงานทีจ่ะแตงตัง้ หรอืระยะเวลา
การปฏบัิตหินาทีใ่นสายงานทีจ่ะแตงตัง้ มานบัรวมเปนระยะเวลาด ํารงต ําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตัง้ใหครบ 1 ป ได  โดยใหนับไดเฉพาะการด ํารงต ําแหนงหรอืเคยด ํารงต ําแหนงหรอืปฏบัิติ
หนาทีใ่นสายงานทีเ่ริม่ตนจากระดบั 3 หรอืระดบั 4 หรอืสายงานทีเ่ทยีบเทากรณเีปนขาราชการ
ตามกฎหมายอื่นและขณะนํ าเวลาดังกลาวมานับผูน้ันตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส ําหรบัต ําแหนงและขอก ําหนดอืน่ทีก่ ําหนดไวในมาตรฐานก ําหนดต ําแหนงทีจ่ะแตงตัง้
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(3) การพิจารณานํ าระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารง
ตํ าแหนงในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชงิวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วของหรอืเกือ้กลูมานบัรวม
เปนระยะเวลาขั้นตํ่ า ในการดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง ใหพิจารณาระยะเวลาที่ได
ปฏบัิตงิานในชวงที่ผูน้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนง และขอกํ าหนด
อื่นที่กํ าหนดไวในมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงที่จะแตงตั้งและดํ ารงตํ าแหนงไมตํ่ ากวาระดับ 3 
หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของขาราชการแตละราย และ
ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับและใหนับเปนระยะเวลาขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงในสายงาน
ที่จะแตงตั้งไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวนแตการนับระยะเวลาการดํ ารง
ตํ าแหนงของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และ 2 หรือสายงานที่เทียบเทากรณีเปนขาราชการ
ตามกฎหมายอื่น ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํ ามานับ

(4) กรณกีารนบัระยะเวลาปฏบัิตหินาทีใ่นต ําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้ง จะตองมีคํ าสั่งรักษาราชการแทน/รักษาการในตํ าแหนง หรือคํ าสั่งมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอยางชัดเจน รวมทั้งตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย

(5) การพจิารณานบัระยะเวลาขัน้ตํ ่าในการด ํารงต ําแหนงในสายงานที่
จะแตงตั้งตามข อ (2)-(4) ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปน            
ผูพิจารณา

(6) กรณีการยาย โอนหรือบรรจุกลับ เพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง
สํ าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  (ตํ าแหนงประเภททั่วไป)  และตํ าแหนงประเภท           
วิชาชพีเฉพาะตํ าแหนงระดับ 8 ลงมา  ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปน          
ผูพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงใน
สายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตํ าแหนงที่จะแตงตั้งตามความเหมาะสม
และประโยชนทีท่างราชการจะไดรับ ซึ่งอาจไมเปนไปตามหลกัเกณฑขางตนกไ็ด อยางไรกต็าม
ตองคํ านึงถึงกรณีการจะเลื่อนบุคคลดังกลาวขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น     
ซึง่บุคคลนั้นจะตองมีคุณสมบัติทุกประการครบถวนตามที่กํ าหนดดวย

*****************************



 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตราก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























 
 
 
 
 
 
 

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

พระราชบัญญตั ิ

ระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เปนปท่ี ๕๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓  ใหยกเลิก 

(๑)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

(๒)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการ

บรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
แผนดิน งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

“ขาราชการครู”  หมายความวา ผูที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการ
เรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๙ ก/หนา ๒๒/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

“คณาจารย”  หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการ
วิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ 

“บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหนวยงาน
การศึกษา 

“วิชาชีพ”  หมายความวา วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 

“เขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความวา เขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง 

“หนวยงานการศึกษา”  หมายความวา 
(๑)  สถานศึกษา 
(๒)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๓)  สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน 

(๔)  แหลงการเรียนรูตามประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕)  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

หรือตามประกาศกระทรวง หรือหนวยงานที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากําหนด 

“สถานศึกษา”  หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการศึกษา
พิเศษ ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนยการเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน 
หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นของรัฐที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและตามประกาศกระทรวง 

“สวนราชการ”  หมายความวา หนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา
กรม 

“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความวา ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือ
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา 

“กระทรวง”  หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ 

“รัฐมนตรีเจาสังกัด”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงในกระทรวงที่มี
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูในสังกัด 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๕  บรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” ท่ีมีอยูในกฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบ และขอบังคับอื่นใด ใหหมายความรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย 
เวนแตจะไดมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใดที่บัญญัติไวสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ 

 

มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ในกรณีที่มีปญหาขัดแยงหรือการที่จะตองตีความในปญหาเกี่ยวกับขาราชการครู 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวง
ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกเวนขาราชการ
ครูและขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และเปนกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้มิไดกําหนดใหคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือองคกรใดเปนผูกําหนดหรือ
วินิจฉัยชี้ขาด ใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีเปนผูกําหนดหรือวินิจฉัยชี้ขาด 

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการบริหารงานบคุคลของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   

 

มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียก
โดยยอวา “ก.ค.ศ.” ประกอบดวย 

(๑)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ 

(๒)  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการ 

(๓)๒ กรรมการโดยตําแหนงจํานวนแปดคน ไดแก ปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.
ศ. และเลขาธิการคุรุสภา 

(๔)๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงทางดานการศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล ดาน
กฎหมาย ดานการบริหารการจัดการภาครัฐ ดานการบริหารองคกร ดานการศึกษาพิเศษ ดานการ
บริหารธุรกิจ หรือดานเศรษฐศาสตร ดานการผลิตและพัฒนาครู และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือดานการบริหารจัดการความรูหรือดานการวิจัยและประเมินผล ดานละหนึ่งคน 

(๕)๔ กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งจํานวนเกาคน ประกอบดวยผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจํานวนหนึ่ง
คน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษา
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดจํานวนหนึ่งคน ผูแทนขาราชการครูจํานวนหกคน  โดยใหเลือกจาก

                                                 
๒ มาตรา ๗ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
๓ มาตรา ๗ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
๔ มาตรา ๗ (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนสี่คน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวนหนึ่งคน และในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมจํานวนหนึ่งคน และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจํานวนหนึ่งคน 

 

มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี ้

(๑)  มีสัญชาติไทย 

(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๔)  ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

(๕)  ไมเปนเจาหนาที่ ท่ีปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรคการเมือง 
(๖)  เปนผูท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 

มาตรา ๙  กรรมการผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองมี
คุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมากอน 

(๒)  เปนผูท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 

มาตรา ๑๐  กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่
เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมากอน 

(๒)  มีประสบการณดานการบริหารในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือ
ผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหาป 

(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 

มาตรา ๑๑  กรรมการผูแทนขาราชการครูตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 

(๒)  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการ
หรือเทียบเทาหรือมีประสบการณการสอนเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 

มาตรา  ๑๒  กรรมการผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตองมีคุณสมบัติ 
ดังตอไปนี ้

(๑)  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
(๒)  มีประสบการณดานสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือ

ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และ
ปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 

(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 

มาตรา  ๑๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการผูแทนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหมได
อีก แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระมิได 

ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวางลงใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวัน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๗ วรรคสอง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการผูนั้นเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนก็ได และให
กรรมการซึ่งแทนกรรมการในตําแหนงที่วางลงมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน 

ในระหวางที่ยังมิไดดําเนินการใหมีกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงตามวรรคสอง 
และยังมีกรรมการที่เหลืออยูเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปได 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม ให
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับแตงตั้งหรือ
เลือกตั้งใหมเขารับหนาที ่

 

มาตรา ๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน
จากตําแหนงเม่ือ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 

(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 

(๔)  เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๕)  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 

(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗)  คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก 

 

มาตรา ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาพนจากตําแหนงเม่ือ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 

(๓)  พนจากการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ 

(๕)  ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ. ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด เมื่อปรากฏวามีความประพฤติไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ หรือมีเจตนากระทําการโดยไมถูกตองหรือไมยุติธรรม หรือใช
อํานาจหนาที่ที่ขัดตอกฎหมาย ท้ังนี้ กอนมีการถอดถอน ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นสอบสวน 

(๖)๕ มิไดเปนผูดํารงตําแหนงหรือเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
ผูสอนในหนวยงานการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่ตนไดรับเลือก 

 

มาตรา ๑๖  การประชุม ก.ค.ศ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

ในการประชุมถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะ หรือเมือ่
มีกรณีเขาขายที่กฎหมายกําหนดวากรรมการผูนั้นมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 

มาตรา ๑๗  ก.ค.ศ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.
ก.ค.ศ. วิสามัญ” เพื่อทําการใดๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทําหนาที่เชนเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่
กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ได 
                                                 

๕ มาตรา ๑๕ (๖) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ในกรณีท่ีตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการทาง
วินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ใหตั้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อยางนอยสองคน และกรรมการ ก.ค.ศ. ท่ีเปนผูแทนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด และใหนํา
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๘๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จะเปนกรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอื่น
ตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได เวนแตการเปนกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตําแหนง 

 

มาตรา ๑๙  ให ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและ

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒)  กําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดเกณฑอัตรากําลังของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งใหความเห็นชอบจํานวนและอัตราตําแหนงของหนวยงาน
การศึกษา 

(๓)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในกรณี ท่ีคาครองชีพ
เปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชนเกื้อกูลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษายังไมเหมาะสมเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลสําหรับขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม 

(๔)  ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

(๕)  พิจารณาวินิ จฉั ยตีความปญหาที่ เกิ ดขึ้ นเนื่ อง จากการใชบั งคับ
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น 

(๖)  พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการ
พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๗)  กําหนดวิธีการและเงื่อนไขการจางเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา รวมทั้งกําหนดอัตรา
เงินเดือนหรือคาตอบแทน 

                                                 
๖ มาตรา ๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๘)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ และการยกยอง
เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๙)  สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลอื่นแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๑๐)  พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

(๑๑)  สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนําและชี้แจงดานการ
บริหารงานบุคคลแกหนวยงานการศึกษา 

(๑๒)  กําหนดมาตรฐาน พิจารณา และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการทาง
วินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๓)  กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการ
บริหารงานบุคคล ตรวจสอบและปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจเรียก
เอกสารและหลักฐานจากหนวยงานการศึกษาใหผูแทนของหนวยงานการศึกษา ขาราชการ หรือ
บุคคลใด มาชี้แจงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบขอบังคับ รวมทั้งใหสวนราชการ 
หนวยงานการศึกษา ขาราชการหรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง ก.ค.ศ. 

(๑๔)๗ ในกรณีท่ีปรากฏวาสวนราชการ หนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผู มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติการโดยไมถูกตองและไมเหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยง
กับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ให ก.ค.ศ. มีอํานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกลาวไวเปนการชั่วคราว เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการ
ใดแลว ใหสวนราชการหนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผู
มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น 

(๑๕)  พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
คุณวุฒิอยางอื่นเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่ควรไดรับ 

(๑๖)  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการตางๆ ตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๗)  พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน 
เดือน ปเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                                 
๗ มาตรา ๑๙ (๑๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๑๘)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมาย
อ่ืน 

 

มาตรา ๒๐  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยยอวา “เลขาธิการ  ก.ค.ศ.” ซึ่งมีฐานะเปนอธิบดีเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

สํานักงาน ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
(๒)  วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหนวยงานการศึกษา 
(๓)  ศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  พัฒนาระบบขอมูล และจัดทําแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
(๕)  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับ

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๖)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
(๗)  กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของ

หนวยงานการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 
(๘)  จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเสนอ ก.ค.ศ. 
(๙)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือ

ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 

มาตรา ๒๑๘  ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําเขตพื้นที่การศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพื้นที่
การศึกษานั้นๆ ประกอบดวย 

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคนโดยเลือก
จากอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

                                                 
๘ มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๒) อนุกรรมการโดยตําแหนงจํานวนสองคน ไดแก ผูแทน ก.ค.ศ. และผูแทน
คุรุสภาซึ่งคัดเลือกจากผูท่ีมีความรู ความสามารถหรือประสบการณดานการบริหารงานบคุคล ดาน
การศึกษา ดานกฎหมายหรือดานการเงินการคลัง 

(๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสี่คน  ซึ่งคัดเลือกจากผู ท่ี มีความรู 
ความสามารถ หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมายหรือดาน
การเงินการคลัง และดานอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา 
ดานละหนึ่งคน 

(๔) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาจํานวนหาคน ไดแก ผูแทนขาราชการครูผูสอนสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยาง
ละหนึ่งคน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน และ
ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจํานวนหนึ่งคน 

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

อนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการตาม (๓) ตองไม
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนอนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทนคุรุสภาตอง
เปนสมาชิกคุรุสภาและเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท้ังนี้ อนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่ ท่ีปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรค
การเมือง 

คุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของอนุกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 

มาตรา ๒๒๙  การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหนําความในมาตรา 
๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๓  ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงและ
เกลี่ยอัตรากําลังใหสอดคลองกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

(๒)  พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

                                                 
๙ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๓)  ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การ
อุทธรณ และการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

(๕)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปอง
คุมครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

(๖)  กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๗)  จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๘)  จัดทํารายงานประจําปท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.  

(๙)  พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
ท่ีไมอยูในอํานาจและหนาที่ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา 

(๑๐)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือ
ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 

มาตรา ๒๔  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบริหารราชการใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เปนอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาและตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 

(๒)  เสนอแนะการบรรจุและแตงตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู
ในอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

(๓)  พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๕)  จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(๖)  จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ํา และเกณฑการ
ประเมินผลงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๗)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานการบริหารงาน
บุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ตอไป 

(๘)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือ
ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 

มาตรา ๒๕  ในสวนราชการอื่นนอกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพื่อทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสวนราชการนั้น ท้ังนี้ การตั้ง การพนจากตําแหนงและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นท่ีอางถึง อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคหนึ่งดวย เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนด
เปนอยางอื่น 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับกับหนวยงานการศึกษา
อ่ืนใดที่จําเปนตองมี อ.ก.ค.ศ. ของหนวยงานการศึกษานั้นโดยเฉพาะดวย 

ในกรณีท่ีสวนราชการตามวรรคหนึ่งมิใชสวนราชการในกระทรวง ให ก.ค.ศ. มี
อํานาจกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการนั้น 

 

มาตรา ๒๖  ใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 

(๑)  กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
กําหนด 

(๒)  เสนอความตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

(๓)  ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 

(๔)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือ
ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 

ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกคณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๗  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑)  ควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๒)  พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 

(๓)  สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(๔)  จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา 

(๕)  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

(๖)  ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือ
ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 

 

มาตรา ๒๘  ใหผูบริหารหนวยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด เปนผูบังคับบัญชาและบริหารหนวยงาน และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับแกผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวโดยอนุโลม 

 

หมวด ๒ 

บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๒๙  การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับ
การปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นท่ีไมตรงกันในเรื่องอ่ืนๆ จะกระทํา
มิได 

 

มาตรา ๓๐  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูซึ่งจะเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังตอไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 

(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(๓)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
ทองถิ่น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๕)  ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

(๖)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้นๆ 

(๗)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๘)  ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๙)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๑๐)  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 

(๑๒)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๓)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ 

 

มาตรา ๓๑  อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงสําหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ 
ค. (๒) ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงไมถือเปนเงินเดือน 

 

มาตรา ๓๒  เพื่อประโยชนในการออมทรัพยของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการใหกระทรวงการคลังหักเงินเดือนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนเงินสะสมก็ได โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นใหใน
อัตราไมต่ํากวาดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย 

เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจายคืนหรือใหกูยืมเพื่อดําเนินการตามโครงการ
สวัสดิการสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่กระทรวงกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา ๓๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจไดรับเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๓๕  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ
ประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด ในกรณี ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนด ใหนําหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวที่ใชกับ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๖  เครื่องแบบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบ
การแตงเครื่องแบบใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 

 

มาตรา ๓๗  บําเหน็จบํานาญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 

หมวด ๓ 

การกําหนดตาํแหนง 
วิทยฐานะ และการใหไดรับเงินเดือน เงนิวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง 

   
 

มาตรา ๓๘  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภทดังนี้ 
ก. ตําแหนงซึ่งมีหนาที่ เปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา ไดแก ตําแหนง

ดังตอไปนี้ 
(๑)  ครูผูชวย 

(๒)  ครู 
(๓)  อาจารย 
(๔)  ผูชวยศาสตราจารย 
(๕)  รองศาสตราจารย 
(๖)  ศาสตราจารย 
ตําแหนงใน (๑) และ (๒) จะมีในหนวยงานการศึกษาใดก็ได สวนตําแหนงใน 

(๓) ถึง (๖) ใหมีในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา 
ข.๑๐ ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ไดแก ตําแหนง

ดังตอไปนี ้
(๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๘ ข. แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๒) ผูอํานวยการสถานศึกษา 
(๓) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

ตําแหนงผูบริหารใน (๑) และ (๒) ใหมีในสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษา
ตามประกาศกระทรวง ตําแหนงผูบริหารใน (๓) และ (๔) ใหมีในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตําแหนงผูบริหารในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การกําหนดระดับ
ตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ค. ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีดังตอไปนี้ 
(๑)  ศึกษานิเทศก 
(๒)  ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือตําแหนงของ

ขาราชการที่ ก.ค.ศ. นํามาใชกําหนดใหเปนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ค. (๒) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยใหนํา
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนง และการให
ไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๙  ใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังตอไปนี้ เปน
ตําแหนงที่มีวิทยฐานะ ไดแก 

ก. ตําแหนงครู มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้ 
(๑)  ครูชํานาญการ 

(๒)  ครูชํานาญการพิเศษ 

(๓)  ครูเชี่ยวชาญ 

(๔)  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  รองผูอํานวยการชํานาญการ 

(๒)  รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

(๓)  รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 

(๔)  ผูอํานวยการชํานาญการ 

(๕)  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

(๖)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 

(๗)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

ค. ตําแหนงผูบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๑)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 

(๒)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 

(๓)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 

(๔)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 

ง. ตําแหนงศึกษานิเทศก มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

(๒)  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

(๓)  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

(๔)  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

จ. ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหมีวิทยฐานะ 

 

มาตรา ๔๐๑๑  ใหตําแหนงคณาจารยดังตอไปนี้ เปนตําแหนงทางวิชาการ 

(ก) อาจารย 
(ข) ผูชวยศาสตราจารย 
(ค) รองศาสตราจารย 
(ง) ศาสตราจารย 
การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตาม

วรรคหนึ่ง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 

มาตรา ๔๑  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหนวยงาน
การศึกษาใดจํานวนเทาใด และตองใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใด ใหเปนไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๔๒  ให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะและ
มาตรฐานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวเปนบรรทัดฐานทุก
ตําแหนง ทุกวิทยฐานะเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิ
การศึกษา การอบรม ประสบการณ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที ่

ในการจัดทํามาตรฐานตําแหนงทุกตําแหนง ใหจําแนกตําแหนงเปนประเภทและ
สายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทและสายงานที่มีลักษณะงานอยางเดียวกัน
หรือคลายคลึงกันใหอยูในตําแหนงประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเปนกลุม

                                                 
๑๑ มาตรา ๔๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

เดียวกัน โดยแสดงชื่อตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูท่ีดํารงตําแหนงนั้น 

 

มาตรา ๔๓  ให ก.ค.ศ. หรือผูท่ี ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกําหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม ในกรณีท่ี
ลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานของตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด ท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเปลี่ยนแปลงไป ให ก.ค.ศ. หรือผูท่ี ก.ค.ศ. 
มอบหมาย พิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นใหมใหเหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๔๔  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ และเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาํตาํแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผูใดจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด วิทยฐานะใด จะไดรับเงินเดือนอยางใด 
ตามมาตรา ๓๑ ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยใหไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของอันดับ ใน
กรณีท่ีจะใหไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 

หมวด ๔ 

การบรรจุและการแตงตั้ง 
   

 

มาตรา ๔๕  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดสําหรับตาํแหนงนัน้ 
โดยบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับสําหรับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ
ราชการตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ 
และมาตรา ๖๗  

 

มาตรา ๔๖  ผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด  ตองมีคุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา  ๓๐  และตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนงนั้นตามมาตรา ๔๒ 

สําหรับผูดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๓๐  (๔) และ  (๘) ให มี สิทธิสมัคร
สอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตามที่สอบแขงขันไดก็ตอเมื่อ
พนจากตําแหนงนั้นๆ แลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๔๗  ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เปนผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในกรณีท่ีหนวยงานการศึกษาใดมีความพรอมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.
ศ. กําหนด ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบใหหนวยงานการศึกษานั้นเปนผูดําเนินการ
สอบแขงขัน 

หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน และวิธีดําเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแขงขัน 
ตลอดจนเกณฑตัดสินการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไป
ข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอ่ืน และการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเปนไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๔๘  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานการศึกษาอาจรับสมัคร
สอบแขงขันเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาใดได ท้ังนี้ ผูสมัครสอบแขงขันตองมี
คุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชานั้นๆ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๔๙  ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ 
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลังปรากฏวาผูนั้นขาดคุณสมบัติท่ัวไป หรือขาด
คุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนงตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๔๘ อยู
กอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตอง
หานั้นก็ดี ใหผู มีอํานาจตามมาตรา  ๕๓ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตท้ังนี้ไม
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูน้ันไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกจากราชการนั้น 
และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 

มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาไมสามารถดําเนินการสอบแขงขันได หรือการสอบแขงขันอาจทําใหไมไดบุคคลตองตาม
ประสงคของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอื่นได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.
ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๕๑  หนวยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อ
ประโยชนแกราชการที่จะตองบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ มีความชํานาญ
หรือเชี่ยวชาญระดับสูงเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหหนวยงาน
การศึกษาดําเนินการขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษากอน แลวใหขออนุมัติ
จาก ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ. ไดพิจารณาอนุมัติใหส่ังบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใด วิทยฐานะใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

และกําหนดเงินเดือนที่จะใหไดรับแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งได ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๕๒  นอกจากการบรรจุและแตงตั้งเพื่อใหบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแลว ก.ค.ศ. อาจกําหนดใหตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาบางตําแหนงเปนสัญญาจางปฏิบัติงานรายปหรือโดยมีกําหนดเวลาตาม
ระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือเปนพนักงานราชการ 
โดยไมตองเปนขาราชการก็ได 

ในกรณีท่ีผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลภายนอก และ 
ก.ค.ศ. กําหนดใหมีสถานภาพเปนขาราชการ ใหผูนั้นมีสิทธิหนาที่และไดรับสิทธิประโยชนอื่นๆ 
เชนเดียวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวางสัญญาจาง 
เวนแตสัญญาจางนั้นจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น หรือกําหนดยกเวนเปนกรณีเฉพาะไว 

ใหนําบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง การ
สรรหาและการบรรจุและแตงตั้งของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับกับผูดํารง
ตําแหนงตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองโดยอนุโลม ท้ังนี้ ตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ค.ศ. 

 

มาตรา ๕๓  ภายใตบังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา 
๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

(๑)  การบรรจุและแตงตั้งตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อไดรับ
อนุมัติจาก ก.ค.ศ. แลว ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุและใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

“(๒)๑๒ การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ ตําแหนง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 

(๓)๑๓ การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงผูบริหารที่เรียกชื่ออยางอื่นตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) 
ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสํานักงาน

                                                 
๑๒ มาตรา ๕๓ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓ มาตรา ๕๓ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

เขตพื้นที่การศึกษา ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการ ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
และตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูมีอํานาจ
ส่ังบรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย ตําแหนงครู และตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสถานศึกษา ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปน
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

(๕)  การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิไดอยูใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย เวนแตตําแหนงซึ่งมี
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษใหดําเนินการตาม (๑) โดยอนุโลม 

(๖)๑๔ การบรรจุและแตงตั้งตําแหนงอาจารย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ตําแหนงรองศาสตราจารย และตําแหนงศาสตราจารย ตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) ถึง (๖) ใหนํา
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลมโดยให
สภาสถาบันอุดมศึกษาทําหนาที่แทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี เวนแต 
ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ใหมีคณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง (๒) ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ 
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา เปนกรรมการ และ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปนกรรมการและเลขานุการทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจํานวนเขตพื้นที่
การศึกษา 

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ท่ีบัญญัติถึงผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
ใหหมายถึงผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามวรรค
หนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณี 

 

มาตรา ๕๔  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และ
การเลื่อนเปนวิทยฐานะใดตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซึ่งผานการประเมิน 
ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ 
คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดาน
การเรียน การสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

                                                 
๑๔ มาตรา ๕๓ (๖) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา  ๕๕  ใหมีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะสําหรับตําแหนงที่ มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเปนระยะๆ เพื่อดํารงไวซึ่งความรู ความสามารถ ความชํานาญการ 
หรือความเชี่ยวชาญในตําแหนงและวิทยฐานะที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

กรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ใหดําเนินการตามความเหมาะสม 
ดังตอไปนี ้

(๑)  ใหมีการพัฒนาขาราชการผูนั้นใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อใหสามารถผานการประเมินผลการปฏิบัติงานได 

(๒)  ใหดําเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗๓ หรืองดเงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ แลวแตกรณี 

(๓)  ในกรณี ท่ีผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับที่กําหนด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามมาตรา 
๑๑๐ (๖) 

การดําเนินการตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 

มาตรา ๕๖๑๕  ผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐ 
ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้น แตถาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครู
ผูชวย ใหผูนั้นเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลาสองปกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ครู ท้ังนี้ การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

ถาในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง
เขม แลวแตกรณีผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผูใดมีความประพฤติไมดีหรือไมมีความรู หรือไมมีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมิน
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมอยูต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด  โดยไมควรใหรับราชการตอไปก็ใหสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได ไมวาจะครบ
กําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมหรือไมก็ตาม 
ถาพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ดังกลาวแลว และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวา ควรใหผูนั้นรับราชการตอไป ก็ส่ังให  

                                                 
๑๕ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหรือวิทยฐานะที่จะไดรับแตงตั้งตอไป และใหรายงานหัวหนาสวน
ราชการผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวแตกรณี ถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไป
รับราชการทหารตามมาตรา ๖๖ และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ
ตามวรรคสองหรือตามมาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น 
แลวแตกรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหออกตามมาตรา ๖๖ เปนใหออกจากราชการตามวรรค
สอง หรือมาตราอื่นนั้นได 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมในตําแหนงใดถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรอื
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหม 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ผูใดถูกลาวหาวากระทําความผิดอาญาหรือกระทําผิดวินัย โดยมีมูลตามที่กลาวหาวาได
กระทําผิดดังกลาวใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยไดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือเมื่อมีกรณีท่ีบุคคลดังกลาวจะตองออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือตาม
มาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น ส่ังลงโทษหรือสั่งใหผู
นั้นออกจากราชการ แลวแตกรณี 

ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือสั่งใหออกจาก
ราชการตามมาตราอื่นในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ท่ีมิใชเปนการถูกลงโทษ  ปลดออก หรือไลออก ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ
หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ผูน้ันอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรอื
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

 

มาตรา ๕๗  การเปลี่ยนตําแหนง การยายและการโอนของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูน้ันอาจถูกเปลี่ยนตําแหนงหรือยายตาม
วรรคหนึ่งได เวนแตถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอนในกรณีอ่ืนตามมาตรา ๑๑๙ 

 

มาตรา ๕๘   การโอนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่มิใชพนักงานวิสามัญ และการโอนขาราชการอื่นที่มิใชขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจทําไดหากบุคคลนั้นสมัครใจ โดยใหผูมีอํานาจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ตามมาตรา ๕๓ ของหนวยงานการศึกษาที่ประสงคจะรับโอนทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม แลวเสนอเรื่องให ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา แลวแตกรณี อนุมัติโดยใหคํานึงถึงประโยชนท่ีหนวยงานการศึกษานั้นจะไดรับเปน
สําคัญ ท้ังนี้ จะบรรจุและแตงตั้งใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใดและใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให
เปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เวน
แตจะเปนการโอนตามวรรคสอง 

การโอนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นและขาราชการอื่น ซึ่งเปนผูสอบแขงขันไดหรือผูไดรับคัดเลือกมาใหบรรจุและแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูท่ี
โอนตามมาตรานี้ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงระหวางประเภทขาราชการ
ตางสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคล เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงใด วิทยฐานะใด และจะใหรับเงินเดือน
เทาใด ท้ังนี้ เงินเดือนที่จะไดรับ จะตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เวนแตเปนการโอน
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 

มาตรา ๕๙๑๖ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารง
ตําแหนงในหนวยงานการศึกษาอื่นภายในสวนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือตางเขต
พ้ืนที่การศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 
ของผูประสงคยายและผูรับยาย แลวแตกรณี และใหสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. 
ตั้ง ดวย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแลว 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นตอไป 

การยายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนผูส่ังยายโดยอนุมัติ ก.ค.

ศ.๑๗ 

                                                 
๑๖

 มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๗ มาตรา ๕๙ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

การยายขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แตถาเปนการยายไปบรรจุ
และแตงตั้งในตําแหนงซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนด จะกระทําไดเมื่อ ก.ค.ศ. กําหนดตําแหนงแลว 

หลักเกณฑและวิธีการยายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 

มาตรา ๖๐  ภายใตบังคับตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ให ก.ค.ศ. ดาํเนนิการ
ใหมีการสับเปลี่ยนหนาที่หรือยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตําแหนงที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
โดยยึดหลักการใหอยูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังกลาวไดไมเกินสี่ป เวนแตมี
เหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการจะใหปฏิบัติหนาที่ติดตอในคราวเดียวกันได
คราวละหนึ่งปแตตองไมเกินหกป ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๖๑  การเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนตําแหนงที่มิได
กําหนดใหมีวิทยฐานะเพื่อใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น ใหกระทําไดโดยการสอบแขงขัน 
สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมินดวยวิธีการอื่น 

กรณีใดจะเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกได ผูไดรับ
คัดเลือก หรือผูผานการประเมินดวยวิธีการอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

การสอบแขงขันใหเปนไปตามมาตรา ๔๗ สวนการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก
ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาเปนผูดําเนินการ หลักสูตรและวิธีดําเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกหรือผูซึ่งจะไดรับการคัดเลือก 
เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชีผูสอบได วิธีดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก 
หลักเกณฑและวิธีการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ ใหเปนไป
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา  ๖๒  การแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๑ สําหรับผู
สอบแขงขันได ใหแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

สําหรับผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหแตงตั้งไดตามความเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและ
ประวัติการรับราชการ 

 

มาตรา ๖๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการแตงตั้ง ให
เลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยไมเขาเกณฑมาตรฐานตําแหนง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ 
หรือไมผานกระบวนการเลื่อนตําแหนงหรือกระบวนการเลื่อนวิทยฐานะตามกฎหมาย หลักเกณฑ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดหรือผูส่ังสั่งไมถูกตองหรือไมมีอํานาจสั่ง ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 
๕๓ ส่ังใหผูนั้นกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมโดยพลัน ในกรณีเชนนี้ไมกระทบกระเทือน
ถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนทีไ่ดรับไป
แลวหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ
น้ัน เวนแต ก.ค.ศ. จะอนุมัติใหเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะในกรณีนั้นเปนพิเศษเฉพาะราย 

ผูท่ีถูกสั่งใหกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับ
เงินเดือนที่พึงจะไดรับตามสถานะเดิมถาหากวาผูนั้นไมไดเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
รวมทั้งใหมีสิทธิไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปสําหรับตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิม 
และใหถือวาผูนั้นไมมีและไมเคยมีสถานภาพอยางใดที่ไดรับเลื่อนตําแหนง หรือเลื่อนวิทยฐานะ
นั้น 

ในกรณีท่ีผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหผูบังคับบัญชา
ของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือขึ้นไปมีอํานาจดําเนินการแทนได 

 

มาตรา ๖๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการไปแลว 
และมิใชเปนการออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงคจะรับผูนั้นเขารับราชการ ให
ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๖๕   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานใดและใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเหมือนเปนเวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ถาผูนั้น
กลับเขารับราชการภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกินสี่ปนับแตวันไปปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๖๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกสั่งใหออกจาก
ราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการ
ทหารโดยมิไดกระทําการใดๆ ในระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือ
ไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรงและผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และไมได
ถูกสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่น หาก
ประสงคจะกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา
เดิม ใหย่ืนเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการ
ทหาร และใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากร



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรค
หนึ่ง ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการกอนถูกสั่งใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลา
ราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกสั่งใหออกจากราชการ 

 

มาตรา ๖๗  พนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นที่ไมใชพนักงานวิสามัญ หรือไมใชขาราชการหรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหวาง
ทดลองปฏิบัติงานหรือขาราชการที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไมใช
ขาราชการการเมือง ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ผูใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงครับผูน้ันเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ ท่ีประสงคจะรับเขารับราชการเสนอเรื่องไปให ก.ค.ศ. หรือผูท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 
พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ให ก.ค.ศ. หรือผูท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนท่ี
ทางราชการจะไดรับ ท้ังนี้ จะบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใดให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
กําหนด แตจะตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถและ
ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขา
รับราชการตามวรรคหนึ่ง ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือในขณะที่เปนขาราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการนั้น เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

 

มาตร า  ๖๘   ภายใตบั งคั บกฎหมายว าด วยระ เบี ยบบริหาร ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ถาตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลง หรือผู
ดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในตําแหนงนั้นได 

ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่งใหมีอํานาจและหนาที่ตามตําแหนงที่
รักษาการนั้น ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ
ตามกฎหมาย หรือมีคําสั่งของผูบังคับบัญชา แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้นๆ เปนกรรมการ หรือ
ใหมีอํานาจและหนาที่อยางใดก็ใหผูรักษาการในตําแหนงทําหนาที่กรรมการ หรือมีอํานาจและ
หนาที่อยางนั้นในระหวางรักษาการในตําแหนงแลวแตกรณี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๖๙  ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ ก.ค.ศ. อาจ
เสนอแนะตอหัวหนาสวนราชการ ใหสั่งใหขาราชการผูใดไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษา
ใดเปนการชั่วคราวได 

สําหรับการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปปฏิบัติราชการใน
หนวยงานการศึกษาใดเปนการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

 

มาตรา ๗๐  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวน
ราชการ หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี เปนการชั่วคราว โดยใหพนจากตําแหนง
หนาที่เดิมได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย
และการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 

มาตรา  ๗๑   ในกรณีที่มี เหตุผลความจําเปน  หัวหนาสวนราชการหรือ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม โดยใหไดรับเงินเดือนใน
อัตรากําลังทดแทนที่ ก.ค.ศ. กําหนดได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 

หมวด ๕ 

การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 

   
 

มาตรา ๗๒  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงาน
เปนที่ประจักษ ถือวาผูนั้นมีความชอบสมควรไดรับบําเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเปนบันทึกคําชมเชย 
รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น ท้ังนี้ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๗๓  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาใหยึดหลักคุณธรรม มีความ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

เที่ยงธรรม เปดเผย โปรงใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเปนหลัก และความประพฤติใน
การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๗๔ 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ เปน
ประโยชนตอผูเรียนเปนหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาต ิ

หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาไมส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใดใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้นทราบพรอมเหตุผลที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือน 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคสามแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เปนผูส่ัง
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

มาตรา  ๗๔  ให ก.ค.ศ. กําหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงที่มีวิทยฐานะ เพื่อใหปฏิบัติงานบังเกิดผลดี
และมีความกาวหนาและไดมาตรฐานงานของทางราชการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.
ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๗๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการและหนวยงาน
การศึกษาดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติตามควรแกกรณี 

เพื่อประโยชนในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจ
กําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูท่ีมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือผู
ท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหไดรับเงินวิทยพัฒนได ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา ๗๖  ใหสวนราชการและหนวยงานการศึกษามีหนาที่จัดสวัสดิการใหแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพื่อ
เสริมสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรา ๗๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถึงแกความตายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหจัดสวัสดิการแกครอบครัวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูน้ันเปนกรณีพิเศษ เพื่อ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได 

 

มาตรา ๗๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๐ กอนการมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ ใหผูบังคับบัญชาแจง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงาน 
ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปน
พลเมืองที่ดี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๗๙  ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา
และมีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อใหมีความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๘๐  ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 

มาตรา ๘๑  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนผูอยูใตบังคับ
บัญชา โดยการใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนหรือเปนความตองการของหนวยงานเพื่อประโยชนตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผูบังคับบัญชาอาจสงหรืออนุญาต
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย โดยใหถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ และ
มีสิทธิไดเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย แลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใต
บังคับมาตรา ๗๓ วรรคสาม 

 

หมวด ๖ 

วินัยและการรักษาวินัย 

   
 

มาตรา ๘๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยที่บัญญัติเปน
ขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 

 

มาตรา ๘๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองสนับสนุนการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยดวยความบริสุทธิ์ใจและมีหนาที่วางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๘๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอา
ใจใส รักษาประโยชนของทางราชการ และตองปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อยางเครงครัด 

หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตน ไมวาจะ
โดยทางตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนท่ีมิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรางแรง 

 

มาตรา ๘๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการ 

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอ
หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 

มาตรา ๘๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัด
ขืนหรือหลีกเลี่ยงแตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการ
ไม รักษาประโยชนของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายในเจ็ดวัน เพื่อให
ผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ไดและเมื่อเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปน
หนังสือใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติตาม 

การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่
ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 

มาตรา ๘๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตรงตอเวลา อุทิศเวลา
ของตนใหแกทางราชการและผูเรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
มิได 

การละทิ้งหนาท่ีหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน
กวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๘๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยาง
ท่ีดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลตอผูเรียน
และระหวางขาราชการดวยกันหรือผูรวมปฏิบัติราชการ ตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปน
ธรรมแกผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ 

การกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงผูเรียน หรือประชาชนผูมา
ติดตอราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 

มาตรา ๘๙  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกลั่นแกลง กลาวหา
หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยปราศจากความเปนจริง 

การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 

มาตรา ๙๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกระทําการหรือยอม
ใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ใน
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน 

การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยมีความมุงหมายจะใหเปนการซื้อ
ขาย หรือใหไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการ
กระทําอันมีลักษณะเปนการให หรือไดมาซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอ่ืน เพื่อใหตนเองหรือ
ผูอ่ืนไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง 

 

มาตรา ๙๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมคัดลอกหรือลอก
เลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่นโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือจาง วาน 
ใชผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเลื่อน
ตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝาฝนหลักการ
ดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รวมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียน
ผลงานของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เพื่อให
ผูอ่ืนนําผลงานนั้นไปใชประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 

มาตรา ๙๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเปนกรรมการ
ผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวน
หรือบริษัท 

 

มาตรา ๙๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองวางตนเปนกลาง
ทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน โดยตองไม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

อาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุม
บุคคล หรือพรรคการเมืองใด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการ
ใดๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาทองถิ่นผูบริหารทองถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งจะตองไมใหการสงเสริม สนับสนุน หรือชักจูงใหผูอ่ืนกระทําการใน
ลักษณะเดียวกัน การดําเนินการที่ฝาฝนหลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 

มาตรา ๙๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตน
และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อัน
ไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 

การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันใดชื่อวาเปนผูประพฤติช่ัวอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนใหผูอ่ืน
เสพยาเสพติด เลนการพนันเปนอาจิณ หรือกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษา 
ไมวาจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 

มาตรา ๙๕  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับ
บัญชามีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใต
บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันท่ีจะ
เสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มี
วินัย 

การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยใหกระทําโดยการเอาใจใส 
สังเกตการณและขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการ
ปองกันตามควรแกกรณีได 

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
ทันที 

เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได ถาเห็นวากรณีมีมูล 
ท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการทางวินัยทันท ี

การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยใหดําเนินการตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้และตามหมวด ๗ หรือมี
พฤติกรรมปกปอง ชวยเหลือเพื่อมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวโดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

 

มาตรา ๙๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดฝาฝนขอหามหรือไม
ปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ผูน้ันเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับ
โทษทางวินัยเวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 

(๑)  ภาคทัณฑ 
(๒)  ตัดเงินเดือน 

(๓)  ลดขั้นเงินเดือน 

(๔)  ปลดออก 

(๕)  ไลออก 

ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาเปนผู
ลาออกจากราชการ 

 

มาตรา ๙๗  การลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหทําเปนคําสั่ง 
วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษใหเปนไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูส่ังลงโทษตองสั่งลงโทษ
ใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูท่ี
ไมมีความผิด ในคําสั่งลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และ
มีเหตุผลอยางใดในการกําหนดสถานโทษเชนนั้น 

 

หมวด ๗ 

การดําเนินการทางวินัย 

   
 

มาตรา ๙๘  การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซ่ึงมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพื่อดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักชา และในการสอบสวนจะตอง
แจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดย
ระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได เพื่อใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 

การสอบสวนกรณีท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ เปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และตองมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินัยอยาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

รายแรงเทานั้น เวนแตกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และ
ในจํานวนผูถูกกลาวหาดังกลาวผูมีอํานาจตามมาตรา  ๕๓ ของผูถูกลาวหาผูหนึ่งผูใดเปน
ผูบังคับบัญชาที่มีลําดับชั้นสูงกวาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกกลาวหารายอื่น ก็ให
ผูบังคับบัญชาในลําดับชั้นสูงกวาดังกลาวเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหา
ท้ังหมด 

ในกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางหนวยงานการศึกษาหรือ
ตางเขตพื้นที่การศึกษา กระทําผิดวินัยรวมกัน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกกลาวหาแต
ละรายประสานการดําเนินการรวมกันในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ในกรณีท่ีมีปญหาหรือความเห็นขัดแยงในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
วรรคสามถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ตาง
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณี
ตางสวนราชการใหรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนเพื่อ
รักษาประโยชนของทางราชการ หรือจะทําใหการสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ใหผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาวมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได 

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด มีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองได 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 

ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดําเนินการทาง
วินัยโดยไมสอบสวนก็ได 

 

มาตรา ๙๙  เมื่อไดดําเนินการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๙๘ แลว ถาฟง
ไดวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย ใหสั่งยุติเรื่อง ถาฟงไดวากระทําผิดวินัยใหดําเนินการตาม
มาตรา ๑๐๐ และในกรณีท่ีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตองลงโทษปลดออก หรือไลออก ถามีเหตุ
อันควรลดหยอนผอนโทษหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก 

 

มาตรา ๑๐๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไม
รายแรงใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีให
เหมาะสมกับความผิดถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แต
สําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน
ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทํา
ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับ
บัญชาในสถานโทษใด ไดเพียงใด ใหเปนไปตามทีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผู มีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน แลวแตกรณีเห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออก ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑)  สําหรับตําแหนงอธิการบดี ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตําแหนงศาสตราจารย และผูดํารงตําแหนงใด
หรือตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะใดซึ่งกระทําผิดวินัยอยางรายแรงรวมกันกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว 
หรือเปนการดําเนินการของผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงเหนือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามวรรคหก หรือที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา ๙๘ วรรคหา ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

(๒)  สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก (๑) ใหเสนอ อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของผูถูกกลาวหาพิจารณา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถาเปนกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตางหนวยงานการศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และถาผูมี
อํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของผูถูกกลาวหาแตละ
รายที่สังกัดแลวแตกรณี มีความเห็นขัดแยงกัน ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ใหนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ตางเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 

ในกรณีท่ีผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ให
ผูบังคับบัญชาของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือขึ้นไป มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๙๘ 
วรรคสองหรือมาตรานี้ได 

ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกวาวหา
วากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในเรื่องที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหาตาม
มาตรา ๑๑๐ (๔) หรือ มาตรา ๑๑๑ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาวไดสอบสวน
ไวแลว คณะกรรมการสอบสวนจะนําสํานวนการสอบสวนตามมาตราดังกลาวมาใชเปนสํานวนการ
สอบสวนและทําความเห็นเสนอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยถือวาไดมีการสอบสวนตาม
หมวดนี้แลวก็ได แตท้ังนี้ ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผู
ถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนํา
สืบแกขอกลาวหาไดดวย 

 

มาตรา ๑๐๑  ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
และใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

เทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจ ดังตอไปนี้ดวย 
คือ 

(๑)  เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของ
รัฐ หรือหางหุนสวนบริษัท ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาช้ีแจง หรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒)  เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 

มาตรา ๑๐๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา
กระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหา
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผู
นั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว 
เวนแตออกจากราชการเพราะตาย ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาตามมาตรา ๙๕ และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้ตอไปได เสมือนวาผูนั้น
ยังมิไดออกจากราชการ เวนแตผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่
จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนใหส่ังงดโทษ 

 

มาตรา ๑๐๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวา
กระทําความผิดอาญาเวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคหา แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให
ออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังปรากฏผลการ
สอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก
จากราชการ และไมมีกรณีท่ีจะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้น
กลับเขารับราชการในตําแหนงและวิทยฐานะเดิม หรือตําแหนงเดียวกับที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและวิทยฐานะนั้น ท้ังนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๐ วรรคหก มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

เมื่อไดมีการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดพักราชการหรือ
ออกจากราชการไวกอนตามวรรคหนึ่งแลว ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงในกรณีอ่ืนอีก ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคหา หรือ
มาตรา ๑๑๕ แลวแตกรณีมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๕ และแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวใน
หมวดนี้ตอไปได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ในกรณีท่ีส่ังใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือสั่งใหผู
ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนท่ีมิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอด
ระยะเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ 

เงินเดือน เงินอ่ืนท่ีจายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงิน
ดังกลาวของผูถูกสั่งพักราชการและผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบ
ดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไว
กอน ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนินการเพ่ือใหเปนไป
ตามผลการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 

มาตรา ๑๐๔  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการสอบสวน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด หรือสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการไปแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑)๑๘ การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแต
หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาได
ดําเนินการทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแลวแตกรณี และเมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ไดรับรายงานแลวเห็นวาการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็
ใหมีอํานาจสั่งงดโทษลดสถานโทษ เพิ่มสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแกไขขอความในคําสั่งเดิม 
หรือดําเนินการอยางใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและความยุติธรรมได
ตามควรแกกรณี และหากเห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหมีอํานาจสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนไดหรือหากเห็นวาเปนกรณีท่ีไมอยูในอํานาจหนาที่ของตน ก็ใหแจงหรือ
รายงานไปยังผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจหนาที่เพื่อดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป เมื่อหัวหนาสวน
ราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดพิจารณาตามอํานาจหนาที่แลวใหเสนอ
หรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาไดพิจารณา
แลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการพิจารณา แตในกรณีที่หัวหนาสวนราชการซึ่งไดรับ
รายงานมีความเห็นขัดแยงกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป 

(๒)๑๙ การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแต
หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาได

                                                 
๑๘

 มาตรา ๑๐๔ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๙ มาตรา ๑๐๔ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ดําเนินการทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแลวแตกรณี และเมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาตามอํานาจหนาที่แลว ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ ก.ค.ศ. พิจารณา
ตามลําดับ 

สําหรับการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงเหนือหัวหนาสวน
ราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป และมิใชเปนการดําเนินการตามมติ
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. 
พิจารณา และมีมติเปนประการใดแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือหัวหนาสวนราชการหรือ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี ส่ังหรือปฏิบัติไปตามนั้น 

การรายงานตามมาตรานี้ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๑๐๕  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัย หรือสั่งใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเปนการ
สมควรใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพื่อ
ประโยชนในการควบคุมดูแลใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวด ๖ และหมวดนี้โดย
ถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ให ก.ค.ศ. มีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือ
คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน หรือกําหนดประเด็นหรือขอ
สําคัญที่ตองการทราบสงไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการ
สอบสวนเพิ่มเติมได 

ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการ
ทางวินัยหรือการออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. ให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้นมีอํานาจสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมโดยจะสอบสวนเอง หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน และมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปให 
เพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 

ในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม ถา ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
พิจารณาเห็นสมควรสงประเด็นหรือขอสําคัญใดที่ตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู
ตางทองที่หรือเขตพื้นที่การศึกษา ก็ให ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แลวแตกรณี มีอํานาจ
กําหนดประเด็นหรือขอสําคัญนั้นสงไปเพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษานั้นทําการสอบสวนแทนได 

ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนให
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหคณะกรรมการ
สอบสวนหรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานการศึกษาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรค



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สอง หรือวรรคสาม ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๑๐๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 

มาตรา ๑๐๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือขาราชการอื่นตาม
มาตรา ๕๘ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยู
ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน ก็ใหสืบสวนสอบสวน
ตอไปจนเสร็จ แลวสงเรื่องไปใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น 
พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีท่ีจะตองสั่งลงโทษทางวินัยใหปรับ
บทความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดยอนุโลม 

 

หมวด ๘ 

การออกจากราชการ 

   
 

มาตรา ๑๐๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ 

(๑)  ตาย 

(๒)  พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(๓)  ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตาม
มาตรา ๑๐๘ 

(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 เวนแตไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงอื่นที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐๙ 

วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. วาง
ไว 

การตอเวลาราชการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตองออกจาก
ราชการตาม (๒) รับราชการตอไป จะกระทํามิได 

 

มาตรา ๑๐๘  นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา เพื่อใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ เปนผูพิจารณาอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ในกรณีท่ีผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแก
ราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวันขอลาออกก็ได แต
ตองแจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และเมื่อครบ
กําหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออกมีผลตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง 

ถาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและไมได
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกตามวรรคสอง ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 

ในกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจาก
ราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นหรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผู
นั้นขอลาออก 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตใหลาออก และ
การยับยั้งการอนุญาตใหลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๑๐๙  ภายใตบังคับตามมาตรา ๑๑๙ เมื่อขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูใดถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมมีกรณีเปนผูถูกสั่งใหออกจาก
ราชการตามมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ถาภายในสามสิบวันนับแตวันที่หนวยงานการศึกษา
ของผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยูไดรับหนังสือแจงการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีตําแหนงวางหรือตําแหนงอื่นที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว และไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๒ ให
ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูบริหารหนวยงานการศึกษานั้น สงเรื่องให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และใหนํามาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดย
อนุโลม. 

ในกรณีท่ีหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่
สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
พิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นที่ไมตอง
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในหนวยงานการศึกษาอื่น ถาภายในสามสิบวันนับแตวันที่สวน
ราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับเรื่องจากหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มี
หนวยงานการศึกษาอื่นที่มีตําแหนงวาง หรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได 
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาผูนั้นมีความเหมาะสม
ท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ใหนํามาตรา ๕๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ถาหนวยงาน
การศึกษาใดไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได หรือ อ.



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณีไมอนุมัติ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังให
ผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน ทั้งนี้ ตามระเบียบวาดวยการออกจากราชการตามที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 

มาตรา ๑๑๐  ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการไดในกรณีท่ีกฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ แต
ในการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานจะตองมีกรณีตามที่
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ดวย และการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
นอกจากทําไดในกรณีท่ีบัญญัติไวในมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีท่ีกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการบัญญัติใหผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนแลว 
ใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ 

(๑)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ ถาผูมีอํานาจดังกลาวเห็นสมควรใหออกจากราชการแลว 
ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได 

(๒)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ 
ตามความประสงคของทางราชการ ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

(๓)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
๓๐ (๑) (๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

(๔)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมี
เหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
เห็นวากรณีมีมูลก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และนํา
มาตรา ๑๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติวา
ผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการ 

(๕)  เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงใด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนงนั้นออกจากราชการไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

(๖)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการ
ใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการได ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 

มาตรา ๑๑๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหา
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
เห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา ในการสอบสวนนี้จะตองแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อ
พยานก็ไดและตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 
๙๘ วรรคสอง วรรคหา และวรรคเจ็ด มาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ และมาตรา ๑๐๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหผูนั้นออกจาก
ราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนผูถูก
กลาวหาตามมาตรา ๙๘ ในเรื่องที่จะตองสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๙๘ ไดสอบสวนไวแลว ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งจะใชสํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณา
ดําเนินการโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได 

 

มาตรา ๑๑๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ วรรค
สอง วรรคสี่หรือวรรคหา หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แลวแตกรณี เห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยาง
ย่ิงวาผูนั้นไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะสั่งใหลงโทษ
วินัยอยางรายแรง ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหสงเรื่องให ก.ค.ศ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแลวแตกรณี พิจารณาใหออกจากราชการ ท้ังนี้ ใหนํามาตรา 
๑๐๐ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลมในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา มีมติให
ผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 
๕๓ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

 

มาตรา ๑๑๓  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดตองรับโทษจําคุก
โดยคําสั่งของศาลหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓ จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย 
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการก็ได 

 

มาตรา ๑๑๔  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจาก
ราชการ 

ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีท่ี
จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูมีอํานาจตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๕๓ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง เปนใหออกจากราชการ
ตามมาตราอื่นนั้นได 

 

มาตรา ๑๑๕  ในกรณีท่ีผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติหนาที่ตามหมวดนี้ 
หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา ใหผูบังคับบัญชาที่มี
ตําแหนงเหนือข้ึนไปของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งดังกลาวมีอํานาจดําเนินการตามหมวดนี้ 
หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา แลวแตกรณีได 

 

มาตรา ๑๑๖  ในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ (๑) หรือ (๒) แลว เห็นสมควรใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ก็ใหหัวหนา
สวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือ
มาตรา ๑๑๑ แตถาเปนกรณีท่ีไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาว หรือ
มาตรา ๙๘ วรรคสอง กรณีความผิดวินัยอยางรายแรงไวแลว ใหสงเรื่องให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณีพิจารณา 

ในกรณีท่ีจะตองสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการกลับเขารับราชการใหนํามาตรา 
๑๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการหรือดําเนินการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ. หรือ อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบวาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการ
ออกจากราชการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๑๑๗  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือสั่งใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเปนการ
สมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพื่อ
ประโยชนในการควบคุมดูแล ใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ 
หรือตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือวรรคสามหรือวรรคหา โดยถูกตองและเหมาะสมตามความ
เปนธรรม ก็ให ก.ค.ศ. มีอํานาจสอบสวนใหม หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความ
จําเปนและใหนํามาตรา ๑๐๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการใหสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่
ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติม หรือเพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา หรือตางเขตพื้นที่การศึกษาทําการสอบสวน
แทนในเรื่องเกี่ยวกับกรณีตามมาตรา ๑๑๐ (๔) และมาตรา ๑๑๑ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๑๑๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือขาราชการตามมาตรา 
๕๘ ผูใดมีกรณีท่ีสมควรใหออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นอยู
กอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีอํานาจ
พิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ ได โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูใน
ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือสอบสวน
ตอไปจนเสร็จ แลวสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น
พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้หรือมาตรา ๔๙ แลวแตกรณี โดยอนุโลม และในกรณีท่ี
จะตองสั่งใหออกจากราชการ ใหปรับบทกรณีใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดย
อนุโลม 

 

มาตรา ๑๑๙  ภายใตบังคับหมวด ๗ และหมวด ๙ ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอาจถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีอื่นตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. ได 

 

มาตรา ๑๒๐  การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในตําแหนงซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 
เวนแตการออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๗ (๑) 

 

หมวด ๙ 

การอุทธรณและการรองทุกข 
   

 

มาตรา  ๑๒๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ใหมีสิทธิอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.
ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 

 

มาตรา ๑๒๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกสั่งลงโทษปลด
ออก ไลออกหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกข แลวแตกรณี ตอ ก.ค.ศ. 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง และให ก.ค.ศ. พิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน 

 

มาตรา ๑๒๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับ
ความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. 
ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ในกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง มีมติไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ 

ก.ค.ศ.๒๐ 
มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ใหเปนที่สุด๒๑ 
 

มาตรา ๑๒๔  หลักเกณฑและวิธีการในเรื่องที่เกี่ยวกับการอุทธรณและพิจารณา
อุทธรณ และการรองทุกขและพิจารณารองทุกข ตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

ในการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.
ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ไดมีมติเปนประการใดแลว ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ ส่ังหรือปฏิบัติไปตามนั้น 

ในกรณีท่ีสั่งใหผูอุทธรณหรือผูรองทุกขกลับเขารับราชการ ใหนํามาตรา ๑๐๓ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๒๕  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ไดวินิจฉัยอุทธรณหรือรองทุกขตามมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ 
แลว ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือกรณีท่ี
มิไดบัญญัติใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตามหมวดนี้ ผูนั้นยอมมีสิทธิท่ีจะฟองรองคดีตอศาล
ปกครองไดภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 

เมื่อศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนประการใดแลว ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการแกไขคําสั่งไปตามนั้น 

 

มาตรา ๑๒๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือขาราชการตามมาตรา 
๕๘ ผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุและผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการที่โอนมา แตยังมิไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายดังกลาวก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตาม
หมวดนี้ได แตถาผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการที่โอนมาไวแลว และในวันที่ผูนั้นไดโอน
มาบรรจุเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ ก็
ใหสงเร่ืองใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๒๑ เปนผูพิจารณาอุทธรณ 
                                                 

๒๐ มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๑ มาตรา ๑๒๓ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๒๗  ในระหวางที่ ยังมิไดดําเนินการใหมี ก.ค.ศ. ให ก.ค. ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ทําหนาที่เปน ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ท้ังนี้ จนกวาจะมีการแตงตั้ง ก.ค.ศ. ช่ัวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราวตาม
มาตรา ๑๒๘ แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ให ก.ค. ซึ่งทําหนาที่เปน ก.ค.ศ. ตามวรรคหนึ่ง ทําหนาที่เปน อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. อ่ืนท่ีจําเปนในการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ดวย ใน
การทําหนาที่ดังกลาวอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อทําหนาที่แทนก็ได 

ในกรณีท่ีผูท่ีดํารงตําแหนงกรรมการให ก.ค. วางลง ให ก.ค. ตามวรรคหนึ่ง
ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู เวนแตจะมีจํานวนกรรมการเหลือไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเปนกรรมการใน ก.ค. เพิ่มขึ้นจนครบ
จํานวน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อปฏิบัติหนาที่ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๑๒๘  ให ก.ค. ซึ่งทําหนาที่ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๗ ดําเนินการสรรหา
บุคคลที่เหมาะสม  เพื่อเสนอตอรัฐมนตรีแตงตั้งเปน ก.ค.ศ. ช่ัวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาชั่วคราวทุกพื้นที่ ท้ังนี้ การสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งดังกลาวใหคํานึงถึง
องคประกอบของ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ดวย เวนแต
กรณีมีความจําเปนจะตองแตงตั้งเปนอยางอื่นเพื่อปฏิบัติหนาที่ช่ัวคราว 

ให ก.ค.ศ. ช่ัวคราวมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีหนาที่จัดทํากฎ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ วรรคสามและวรรคสี่ 
รวมทั้งดําเนินการอื่นเพื่อใหมีการดําเนินการใหมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราวมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. ช่ัวคราวมอบหมาย 

ให ก.ค.ศ. ช่ัวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราว ซึ่งไดรับแตงตั้ง
ตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

มาตรา  ๑๒๙   หน วยงานทางการศึกษ าใดที่ ได มีการกํ าหนดไวตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ใหถือวาเปนหนวยงานการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. 
จะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๑๓๐  ขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 
๒๕๒๓ ท่ีดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และดํารงตําแหนงหรือดํารงตําแหนงที่มีวิทยฐานะ
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

ในระหวาง ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนดตําแหนงหรือตําแหนงที่มีวิทยฐานะตามวรรค
หนึ่ง ใหขาราชการครูซึ่งดํารงตําแหนงอยูเดิมมีสิทธิไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง ตลอดจน
มีสิทธิอ่ืนๆ ตามที่เคยมีสิทธิอยูตามกฎหมายเดิมหรือกฎหมายที่เกี่ยวของไปพลางกอน 

ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. กําหนดตําแหนงหรือตําแหนงที่มีวิทยฐานะตามวรรคสองแลว 
แตยังมิไดกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ หรือเงินประจําตําแหนงของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับการกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการครูตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงที่ใชบังคับอยูไปพลางกอน  ท้ังนี้ การกําหนดใหขาราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดไดรับเงินเดือนระดับใด หรือเงินประจําตําแหนงระดับใด ให
เปนไปตามที่ ก .ค .ศ . กําหนด  ในกรณีนี้ถาตําแหนงใดเปนตําแหนงที่ มีวิทยฐานะตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเปนตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนงขาราชการครูตามกฎหมาย
ดังกลาว สําหรับการเทียบตําแหนงวิทยฐานะใด ใหไดรับเงินประจําตําแหนงอัตราใด ใหเปนไป
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

ใหขาราชการครูซึ่งสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  หรือกระทรวง
วัฒนธรรม แลวแตกรณีเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และให
นําความในวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๑๓๑  ผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สังกัดสวนราชการหรือหนวยงานใดในกระทรวง อยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหเปนขาราชการพลเรือนสามัญตอไป แตถาตอมาไดมีการกําหนดให
สวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนหนวยงานการศึกษาหรือเปนสวนราชการหรือหนวยงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษาใหถือวาผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีตําแหนงตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๑๓๒  ในระหวางที่ยังไมมีการตรากฎหมายกําหนดใหขาราชการครูซึ่ง
ปฏิบัติงานอยูในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และใหนําความในมาตรา ๑๓๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทําหนาที่บริหารงานบุคคลขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาแตละแหงตามวรรคหนึ่ง ท้ังนี้ ให อ.ก.ค.
ศ. วิสามัญมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนด
เปนอยางอื่น 

 

มาตรา ๑๓๓  ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิไดออก
กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือจัดทํามาตรฐานตําแหนง วิทยฐานะ  หรือกําหนดกรณีใดเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. 
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ มาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีท่ี ก.ค. หรือ ก.พ. กําหนดไวแลว 
ซ่ึงใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีมีปญหาในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งให ก.ค.ศ. มีอํานาจวินิจฉัยชี้
ขาด 

ในกรณีท่ีการดําเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนไปตามกฎ 
ก.ค.ศ. ถายังมิไดมีกฎ ก.ค.ศ. ในเร่ืองนั้นและไมอาจนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับได ให ก.ค.
ศ. ช่ัวคราว ซึ่งทําหนาที่ ก.ค.ศ. มีมติกําหนดการในเรื่องนั้นเพื่อใชบังคับเปนการชั่วคราวได 

 

มาตรา ๑๓๔  ขาราชการครูหรือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดที่เปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้มีกรณีกระทําผิดวินัย หรือมีกรณีท่ีสมควรใหออก
จากราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ มี
อํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน แลวแตกรณี ท่ีใชอยูขณะนั้น สวนการสอบสวน
พิจารณาและการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออกจากราชการใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้ เวนแต 

(๑)  กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมแลวเสร็จ ก็ใหสอบสวนตาม
กฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

(๒)  ในกรณีท่ีมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนหรือการพิจารณา
นั้นแลวแตกรณี เปนอันใชได 

(๓)  กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเรื่องหรือสงสํานวนเสนอให อ.ก.ค. กรม ซึ่ง
ทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
ท่ีใชอยูในขณะนั้นและ อ.ก.ค. กรม ซึ่งทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจารณาเรื่องนั้นยังไมแลวเสร็จก็ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๑๓๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่นตาม
มาตรา ๕๘ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดกระทําผิดวินัยหรือมีกรณีท่ีสมควรใหออก
จากราชการหรือออกจากงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้น อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นหรือดําเนินการใหผูนั้น
ออกจากราชการได ท้ังนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๓๖  ผูใดถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 
๒๕๒๓ หรือพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 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 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนํามาใชบังคับแกขาราชการครูโดยอนุโลม หรือผูซึ่งถูกสั่งให
ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา 
๑๓๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหมีสิทธิรองทุกขไดตามมาตรา ๑๒๒ 

 

มาตรา  ๑๓๘   การใดอยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เฉพาะการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับขาราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การ
ดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

มาตรา ๑๓๙  การใดที่เคยดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ กอนวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ และมิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้จะดําเนินการ
ตอไปไดประการใด ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ท้ังนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๑๔๐  ในกรณีท่ี ก.ค. ตั้ง อ.ก.ค. วิสามัญ และ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจ
ข้ึนปฏิบัติหนาที่ใดๆ แทน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให อ.
ก.ค. วิสามัญ หรือ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจนั้น ปฏิบัติหนาที่ตามที่ ก.ค. มอบหมายตอไป 
จนกวากรณีจะแลวเสร็จ เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอื่น 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

วิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหมีการจัดระบบขาราชการครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม ตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ โดยเฉพาะในมาตรา ๕๔ ไดกําหนดให
มีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูสวนราชการที่บริหารและจัด
การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงเห็นควรกําหนดใหบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการ
บริหารและการจัดการศึกษาสังกัดอยูในองคกรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกันและโดยที่องคกร
กลางบริหารงานบุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน มีหลักการที่ไมสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีใหยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงาน
บุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอีกทั้งไมสอดคลองกับหลักการปฏิรูประบบราชการ 
สมควรยกรางกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้ึนใหมแทน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และเพื่อใหเอกภาพทางดานนโยบายการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๒ 

 
มาตรา ๑๖  ใหกรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งปฏิบัติ

หนาที่อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะครบวาระ และให
ดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมใหครบจํานวนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหมีวาระอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการดังกลาว โดยมิใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาและดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมการใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจํานวนตามองคประกอบ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๖ ก/หนา ๒๘/๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา  ๑๗   ให รั ฐมนตรี ว าก ารกระทรวงศึกษ าธิการรั กษ าการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ทําให
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยลาชาและไมมี
ประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นอันจะ
เปนประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายิ่งขึ้น  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 
 

กฎ  ก.พ. 
วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการ 

ท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา   ๕๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 

และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ  ก.พ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ   ก.พ.  นี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎ  ก.พ.  นี้ 

“สวนราชการ”  หมายความวา  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะไมตํ่ากวากรม  

และใหหมายความรวมถึงสํานักงานรัฐมนตรีดวย 

ขอ ๓ ผูได รับการบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา   ๕๓   วรรคหนึ่ง   หรือมาตรา   ๕๕   

และขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา  ๖๔  

ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง  

ตามระยะเวลาที่สวนราชการกําหนด  ซ่ึงตองไมนอยกวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป   

ในกรณีที่มีความจําเปนตองใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป  

ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  อาจขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดไมเกินสองครั้ง  

ครั้งละไมเกินสามเดือน  แตเมื่อรวมกันแลวระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองไมเกินหนึ่งป 
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ในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหมีการพัฒนาขาราชการเพื่อใหรูระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี  โดยใหถือวาระยะเวลาในการพัฒนาดังกลาวเปนเวลาทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย 

ขอ ๔ ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและพัฒนา
ขาราชการตามกฎ  ก.พ.  นี้  ใหเปนไปตามหลักการที่วาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนขั้นตอน
สุดทายของกระบวนการเลือกสรรบุคคลเขารับราชการที่มีประสิทธิภาพ  และเพื่อใหขาราชการที่ทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น  รูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี 

ขอ ๕ ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของขาราชการที่ทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรใหขาราชการที่ทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการตามขอ  ๓  
ปฏิบัติ  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยภารกิจ  งานหรือกิจกรรมของงาน   และเปาหมายในการ 
ปฏิบัติงาน   รวมทั้งตองชี้แจงใหขาราชการที่ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับ 
การประพฤติตน  วิธีปฏิบัติงาน  รายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และเกณฑการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ  รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นจากการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวย 

ขอ ๖ ใหผูบังคับบัญชาตามขอ  ๕  ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทําหนาที่สอนงาน  
และใหคําปรึกษาแนะนํา  รวมทั้งติดตามประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และจัดทําบันทึก
ผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทุกสองเดือน  เพื่อประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ 

ในกรณีที่เห็นสมควร  ผูบังคับบัญชาตามขอ  ๕  อาจมอบหมายใหขาราชการที่มีความรูความเขาใจ 
ในระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเปนขาราชการที่ดี  ทําหนาที่เปนผูดูแลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการตามวรรคหนึ่งแทนได  ในการนี้  ใหผูไดรับมอบหมายจัดทําบันทึกผลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ถายายไป
ดํารงตําแหนงซึ่งเปนตําแหนงประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตอไปโดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิม 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ถายายไปดํารงตําแหนง 
ซ่ึงเปนตําแหนงประเภทเดียวกันแตตางสายงาน  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหเร่ิมนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการนับแตวันที่ดํารงตําแหนงใหม  แตถาเปนตําแหนงประเภทเดียวกัน   
แมจะตางสายงานแตภารกิจ  งานหรือกิจกรรมของงาน  และเปาหมายในการปฏิบัติงานของตําแหนง
ใหมนั้นสอดคลอง  ใกลเคียง  หรือไมแตกตางไปจากตําแหนงเดิม  จะใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตอไปโดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิมก็ได 
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ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ถายายไปดํารงตําแหนง 

ซ่ึงเปนตําแหนงคนละประเภทกับตําแหนงเดิม  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหเร่ิมนับเวลา

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการนับแตวันที่ดํารงตําแหนงใหม 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอ ยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   ถาโอนไป 

ดํารงตําแหนงใหม  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหเร่ิมนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

นับแตวันที่ดํารงตําแหนงใหม  แตถาเปนการโอนโดยผลของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป  

โดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิม   

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และไดออกจาก

ราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  ถาไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการ

ตามมาตรา  ๖๓  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปโดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิม 

ขอ ๘ การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อให

รูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี  ใหดําเนินการในกระบวนการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับโครงสราง  อํานาจหนาที่  ผูบริหาร  และวัฒนธรรม

ของสวนราชการ  รวมทั้งสรางขวัญและกําลังใจใหผูที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

(๒) การเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหมีความรู เกี่ยวกับกฎหมาย  กฎ   และระเบียบแบบแผน 

ของทางราชการ   

(๓) การอบรมสัมมนารวมกันเพื่อปลูกฝงการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนขาราชการที่ดี 

การดําเนินการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง  และการประเมินผลการพัฒนา   ใหเปนไปตามที่

สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด   

ใหสวนราชการนําผลการพัฒนาตามวรรคหนึ่งไปใชประกอบการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย   

ขอ ๙ ใหมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการอยางนอยสองครั้ง  โดยครั้งแรกใหประเมินเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลวเปนเวลา 

สามเดือน  และครั้งที่สองใหประเมินเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลวเปนเวลาหกเดือน   

ในกรณีที่มีการกําหนดเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเกินกวาหกเดือน  หรือมีการขยาย

เวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเมื่อครบกําหนด

ระยะเวลาดังกลาวดวย   
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ขอ ๑๐ ในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการถาผูบังคับบัญชาตามขอ  ๖  ไดพิจารณาแลว

เห็นวาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดนาจะมีผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต่ํากวามาตรฐาน 

ที่กําหนด  อาจขอใหคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดําเนินการประเมินผล

การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการกอนครบกําหนดเวลาประเมินที่กําหนดไว  แลวรายงานผลการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  พิจารณาสั่งการ 

ตามขอ  ๑๔  ก็ได   

ขอ ๑๑ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหกระทําโดยผูบังคับบัญชาตาม  

ขอ  ๕  และคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ตามลําดับ  แลวใหรายงานผล

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เพื่อพิจารณา 

ส่ังการตอไป   

ขอ ๑๒ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการ  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  และกรรมการอีกจํานวนสองคน   โดยตอง

แตงต้ังจากขาราชการที่เกี่ยวของกับงานที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดรับมอบหมายตามขอ  ๕   

ขอ ๑๓ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของการ

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และพฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  โดยใหนําบันทึกผลการ

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามขอ  ๖  และผลการพัฒนาขาราชการตามขอ  ๘  มาประกอบการประเมินดวย   

ใหสวนราชการกําหนดรายละเอียดของการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   

โดยในสวนของผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยางนอยตองกําหนดใหประกอบดวย  

ความสามารถในการเรียนรูงาน  ความสามารถในการปรับใชความรูกับงานในหนาที่  และความสําเร็จ

ของงานที่ไดรับมอบหมาย   และในสวนของพฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  อยางนอย 

ตองกําหนดใหประกอบดวย  ความประพฤติ  ความมีคุณธรรม  จริยธรรม  และการรักษาวินัย 

คะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และพฤติกรรมของ 

ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหมีสัดสวนเทากัน  และผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองไดคะแนน 

ในแตละสวนไมนอยกวารอยละหกสิบ  จึงจะถือวาผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

ตามมาตรฐานที่กําหนด 
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ขอ ๑๔ เมื่อไดรับรายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว  ใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผลการประเมินไมตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด  ใหมีคําสั่งใหผูทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการนั้นรับราชการตอไป  แลวแจงใหผูนั้นทราบ 

(๒) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด  แตผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗   
เห็นควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหส่ังขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการออกไปได
ตามที่เห็นสมควร  แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินหนึ่งปตามขอ  ๓  วรรคสอง  ในการนี้  ใหแสดงเหตุผล
หรือความเห็นไวดวย  แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและผูเกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการ
ตอไปตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

(๓) ในกรณีที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการกอนครบกําหนดเวลาประเมิน 
และปรากฏวาผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด  แตผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เห็นควร
ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป  ใหส่ังใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป  ในการนี้  ใหแสดง
เหตุผลหรือความเห็นไวดวย   แลวแจงใหผูทดลองปฏิบั ติหนาที่ราชการและผู เกี่ยวของทราบ 
เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

(๔) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด  และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  
เห็นวาไมควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปหรือไมควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  
ใหมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการภายในหาวันทําการ  นับแตวันที่ไดรับรายงาน  แลวแจงใหผูนั้นทราบ  
และใหสงสําเนาคําสั่งใหออกจากราชการใหสํานักงาน   ก.พ.  ภายในหาวันทําการนับแตวันที่มีคําสั่ง   
ในการนี้  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  อาจสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได  โดยไมจําเปนตองรอ
ใหครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ขอ ๑๕ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎ  ก.พ.  
ฉบับที่  ๒๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ในวันที่  กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ  ใหคงดําเนินการใหขาราชการ
พลเรือนสามัญผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตามกฎ  ก.พ.  ดังกลาว   

 
ใหไว  ณ  วนัที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่  มาตรา  ๕๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดใหผูไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๕๓  วรรคหนึ่ง  

หรือมาตรา  ๕๕  และขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น  ซ่ึงโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ

ตามมาตรา  ๖๔  ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและใหไดรับการ

พัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี  และมีผลการประเมินการทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จึงจําเปนตองออก  กฎ  ก.พ.  นี้ 


