


คํ  า  นํ  า
 ตามที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดท�าหนังสือกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึน โดยได้รวบรวมพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ พระราชบญัญตัิ

เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎ ก.ค.ศ. ท่ีเกีย่วข้องเผยแพร่ไปยงัส่วนราชการและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องส�าหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 

และเงนิประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ฉบบัที ่๓) และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เกีย่วกับการด�าเนนิการทางวนิยัแก่ผูอ้อกจากราชการ (มาตรา ๑๐๒) รวมถงึได้มกีารเปลีย่นแปลง

เกี่ยวกับการก�าหนดอัตราเงินเดือนส�าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ทีม่ใีบอนญุาตประกอบวิชาชพี ส�านกังาน ก.ค.ศ. 

จึงได้ด�าเนินการปรับปรุงหนังสือกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการคร ู

และบคุลากรทางการศกึษา ฉบบัน้ีข้ึน เพือ่ให้มรีายละเอยีดข้อมลูท่ีเป็นปัจจบัุน และสามารถ

ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

    

  ส�านักงาน ก.ค.ศ.

  เมษายน ๒๕๖๔  



หน้า

พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑

 • หมวด ๑ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู ๔

    และบุคลากรทางการศึกษา

 • หมวด ๒ บททั่วไป ๑๔

 • หมวด ๓ การก�าหนดต�าแหน่ง วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน  ๑๖

    เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่ง

 • หมวด ๔ การบรรจุและการแต่งตั้ง ๑๙

 • หมวด ๕ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ๓๐

 • หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย ๓๒

 • หมวด ๗ การด�าเนินการทางวินัย ๓๖

 • หมวด ๘ การออกจากราชการ ๔๓

 • หมวด ๙ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ๔๙

บทเฉพาะกาล   ๕๑

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงนิประจ�าต�าแหน่ง ๖๓

 ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่ง ๗๑

 ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

การก�าหนดอัตราเงินเดือนส�าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ๗๔

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๗๗

 ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต�่ากว่าขั้นต�่า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

สารบัญ
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๗

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

เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗”

 มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติ น้ี ให ้ ใช ้บั งคับตั้ งแต ่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

 (๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓

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

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

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๙ ก/หน้า ๒๒/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗
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 “ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรม

 “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือต�าแหน่ง

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

 “กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ

 “รฐัมนตรีเจ้าสงักดั” หมายความว่า รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงในกระทรวงทีมี่ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในสังกัด

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕ บรรดาค�าว่า “ข้าราชการพลเรอืน” ทีม่อียูใ่นกฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ 

และข้อบังคับอื่นใด ให้หมายความรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย เว้นแต ่

จะได้มกีฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ หรอืข้อบงัคบัอืน่ใดทีบั่ญญตัไิว้ส�าหรบัข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษาโดยเฉพาะ

 มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 ในกรณีท่ีมีปัญหาขัดแย้งหรือการที่จะต้องตีความในปัญหาเก่ียวกับข้าราชการครู 

ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการคร ูพ.ศ. ๒๕๒๓ และข้าราชการพลเรอืนในสงักดักระทรวง

ซึง่ตามพระราชบญัญตันิีก้�าหนดให้เป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ยกเว้นข้าราชการครู

และข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบัน

เทคโนโลยปีทมุวนั และเป็นกรณทีีพ่ระราชบญัญตัน้ีิมไิด้ก�าหนดให้คณะกรรมการบรหิารงานบคุคล

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือองค์กรใดเป็นผู้ก�าหนดหรือวินิจฉัยชี้ขาด 

ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีเป็นผู้ก�าหนดหรือวินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

 

 มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  

เรียกโดยย่อว่า “ก.ค.ศ.” ประกอบด้วย

 (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ

 (๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ

 (๓)๒ กรรมการโดยต�าแหน่งจ�านวนแปดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษา เลขาธกิาร ก.ค.ศ. 

และเลขาธิการคุรุสภา

 (๔)๓ กรรมการผูท้รงคณุวฒุจิ�านวนเก้าคนซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากบคุคลทีม่คีวามรู้ 

ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์สงูทางด้านการศกึษา ด้านการบรหิารงานบคุคล ด้านกฎหมาย 

ด้านการบรหิารการจดัการภาครฐั ด้านการบริหารองค์กร ด้านการศกึษาพเิศษ ด้านการบรหิารธรุกจิ

หรอืด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการผลติและพฒันาครู และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศหรอืด้านการบรหิาร

จัดการความรู้หรือด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านละหนึ่งคน

 (๕)๔ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

จ�านวนสิบสองคน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

และมธัยมศกึษาฝ่ายละหนึง่คน ผู้แทนผูบ้รหิารสถานศึกษาหรอืผู้บรหิารสถานศกึษาทีเ่รยีกช่ืออย่างอ่ืน

ในหน่วยงานการศึกษาตามที ่ก.ค.ศ. ก�าหนดซ่ึงสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน

ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาและมธัยมศกึษาฝ่ายละหนึง่คน ผูแ้ทนข้าราชการครจู�านวนห้าคน 

๒ มาตรา ๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)  
 พ.ศ. ๒๕๕๑
๓ มาตรา ๗ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)  
 พ.ศ. ๒๕๕๑
๔ มาตรา ๗ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓)  
 พ.ศ. ๒๕๕๓
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ซึง่เลอืกจากข้าราชการครูสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาจ�านวนสามคน ข้าราชการครูสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาจ�านวนหนึง่คน และข้าราชการครสูงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาจ�านวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือสังกัด

กระทรวงวัฒนธรรมจ�านวนหน่ึงคนและผู ้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละ

หนึ่งคน

 หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) และกรรมการผู้แทน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม (๕) ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ ก.ค.ศ.

 ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการและให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการ

ในส�านักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน

 มาตรา ๘ กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้

 (๑) มีสัญชาติไทย

 (๒) มีอายุไม่ต�่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

 (๓) ไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

 (๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 (๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีต�าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง

 (๖) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี

ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ

 มาตรา ๙ กรรมการผูแ้ทนผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาต้องมคีณุสมบตัิ 

ดังต่อไปนี้

 (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมาก่อน

 (๒) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี

ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ

 มาตรา ๑๐ กรรมการผูแ้ทนผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่รียกชือ่

อย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมาก่อน
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 (๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหาร

สถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี

 (๓) เป็นผู้ทีไ่ด้รบัการยอมรบัในเรือ่งความซ่ือสตัย์ ความยุตธิรรม และไม่เคยมปีระวตัิ

เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ

 มาตรา ๑๑ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมาก่อน

 (๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไม่ต�่ากว่าครูช�านาญการหรือ

เทียบเท่าหรือมีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี

 (๓) เป็นผู้ทีไ่ด้รบัการยอมรบัในเรือ่งความซือ่สตัย์ ความยุตธิรรม และไม่เคยมปีระวตัิ

เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ

 มาตรา ๑๒ กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 (๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรี

 (๒) มีประสบการณ์ด้านสนบัสนนุการศกึษาซึง่เป็นผูท้�าหน้าทีใ่ห้บรกิาร หรอืปฏบิติังาน

เกีย่วเนือ่งกบัการจดักระบวนการเรยีนการสอน การนิเทศ การบรหิารการศกึษา และปฏบัิติงานอืน่

ในหน่วยงานการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี

 (๓) เป็นผูท้ีไ่ด้รบัการยอมรบัในเรือ่งความซือ่สตัย์ ความยตุธิรรม และไม่เคยมปีระวตั ิ

เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ

 มาตรา ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังหรือเลือกตั้งใหม่ได้อีก  

แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้

 ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวฒุหิรอืกรรมการผูแ้ทนข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ว่างลงให้ด�าเนนิการแต่งตัง้หรอืเลอืกต้ังกรรมการแทนต�าแหน่งทีว่่างภายในหกสบิวนั ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๗ วรรคสอง เว้นแต่วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการผู้นั้น

เหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ด�าเนินการแต่งตั้งหรือเลือกต้ังกรรมการแทนก็ได้ และให้กรรมการ 

ซึ่งแทนกรรมการในต�าแหน่งที่ว่างลงมีวาระอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของ 

ผู้ซึ่งตนแทน

 ในระหว่างที่ยังมิได้ด�าเนินการให้มีกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างลงตามวรรคสอง 

และยงัมกีรรมการทีเ่หลอือยูเ่กนิกึง่หนึง่ของกรรมการทัง้หมด ให้กรรมการทีเ่หลอือยูป่ฏบิตัหิน้าที่

ต่อไปได้
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 เมื่อครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

และเลือกตัง้กรรมการผูแ้ทนข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาขึน้ใหม่ ให้กรรมการซ่ึงพ้นจาก

ต�าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ

กรรมการผู ้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม ่

เข้ารับหน้าที่

 มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ต�าแหน่ง เมื่อ

 (๑) ตาย

 (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย

 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 (๕) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘

 (๖) ได้รบัโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรบัความผดิ

ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 (๗) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก

 มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้แทนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากต�าแหน่ง เมื่อ

 (๑) ตาย

 (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ

 (๓) พ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒

 (๕) ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

สองในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมด เม่ือปรากฏว่ามีความประพฤตไิม่เหมาะสมกบัต�าแหน่งหน้าที่

ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีเจตนากระท�าการโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม หรือใช้อ�านาจ

หน้าที่ที่ขัดต่อกฎหมาย  ทั้งนี้ ก่อนมีการถอดถอน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น

สอบสวน

 (๖)๕ มไิด้เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งหรอืเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูส้อน

ในหน่วยงานการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่ตนได้รับเลือก

๕ มาตรา ๑๕ (๖) เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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 มาตรา ๑๖ การประชุม ก.ค.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

 ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ให้รองประธานกรรมการท�าหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

 ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ หรือเมื่อมี

กรณีเข้าข่ายที่กฎหมายก�าหนดว่ากรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีหน่ึงเสียง 

ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 

เป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๗ ก.ค.ศ. มีอ�านาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า 

“อ.ก.ค.ศ. วสิามญั” เพือ่ท�าการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. หรอืท�าหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัคณะอนกุรรมการอืน่

ที่ก�าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ได้

 ในกรณีที่ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาเรื่องการด�าเนินการทางวินัย 

การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้ตั้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยสองคน และกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา จ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนอนกุรรมการทัง้หมด และให้น�ามาตรา ๑๓ 

มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๘๖ ภายใต้บังคบัมาตรา ๑๗ ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาจะเป็น

กรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรืออนุกรรมการอื่นตาม 

พระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได้ เว้นแต่การเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการโดยต�าแหน่ง

 มาตรา ๑๙ ให้ ก.ค.ศ. มีอ�านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑) เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและ 

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้

 (๒) ก�าหนดนโยบาย วางแผน และก�าหนดเกณฑ์อัตราก�าลังของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังให้ความเห็นชอบจ�านวนและอัตราต�าแหน่งของหน่วยงาน 

การศึกษา

 (๓) เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปล่ียนแปลง

ไปมาก หรือการจดัสวสัดิการหรือประโยชน์เกือ้กลูส�าหรบัข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา

๖ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)  
 พ.ศ. ๒๕๕๑
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ยงัไม่เหมาะสมเพ่ือให้คณะรฐัมนตรพีจิารณาในอนัทีจ่ะปรบัปรงุเงนิเดอืน เงนิวทิยฐานะ เงนิประจ�า

ต�าแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้เหมาะสม

 (๔) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหาร

งานบุคคลของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา กฎ ก.ค.ศ. เมือ่ได้รบัอนมุตัจิากคณะรฐัมนตรี

และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

 (๕) พจิารณาวนิจิฉยัตคีวามปัญหาทีเ่กดิขึน้เนือ่งจากการใช้บงัคบัพระราชบญัญตันิี้  

เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น

 (๖) พัฒนาหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และมาตรฐานการบรหิารงานบคุคล รวมทัง้การพทิกัษ์

ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 (๗) ก�าหนดวธิกีารและเงือ่นไขการจ้างเพือ่บรรจุและแต่งตัง้บคุคลเพือ่ปฏบิตัหิน้าที่

ในต�าแหน่งครแูละบคุลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศกึษา รวมทัง้ก�าหนดอตัราเงนิเดอืนหรอื

ค่าตอบแทน

 (๘) ส่งเสรมิ สนบัสนนุการพฒันา การเสรมิสร้างขวญัก�าลงัใจ และการยกย่องเชดิชเูกยีรติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 (๙) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลอื่นแก่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 (๑๐) พจิารณาตัง้ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และคณะอนกุรรมการอืน่เพือ่ปฏิบัตหิน้าที่

ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย

 (๑๑) ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ประสานงาน ให้ค�าปรึกษา แนะน�าและช้ีแจงด้านการบรหิารงาน

บุคคลแก่หน่วยงานการศึกษา

 (๑๒) ก�าหนดมาตรฐาน พิจารณา และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการด�าเนินการทางวินัย 

การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

 (๑๓) ก�ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหาร

งานบุคคล ตรวจสอบและปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอ�านาจเรียกเอกสารและ

หลักฐานจากหน่วยงานการศึกษา ให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใด  

มาชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ และให้มีอ�านาจออกระเบยีบข้อบงัคบั รวมทัง้ให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศกึษา 

ข้าราชการหรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ไปยัง ก.ค.ศ.
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 (๑๔)๗ ในกรณทีีป่รากฏว่าส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือ

ปฏิบัติการโดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. 

ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด ให้ ก.ค.ศ. มีอ�านาจยับยั้ง

การปฏิบัติการดังกล่าวไว้เป็นการช่ัวคราว เม่ือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ส่วนราชการ

หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น

 (๑๕) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

คณุวฒุอิย่างอืน่เพ่ือประโยชน์ในการบรรจแุละแต่งตัง้เป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

และการก�าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ

 (๑๖) ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามที่ก�าหนดใน 

พระราชบัญญัตินี้

 (๑๗) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน 

ปีเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 (๑๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

 มาตรา ๒๐ ให้มีส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรียกโดยย่อว่า “ส�านักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา เรยีกโดยย่อว่า “เลขาธกิาร ก.ค.ศ.” ซึง่มฐีานะเป็นอธิบดเีป็นผูบ้งัคบับญัชาข้าราชการ

และบริหารราชการของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ส�านักงาน ก.ค.ศ. มีอ�านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.

 (๒) วเิคราะห์และวิจยัเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลส�าหรบัข้าราชการครแูละบคุลากร

ทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา

 (๓) ศกึษา วเิคราะห์เกีย่วกบัมาตรฐาน หลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารงานบคุคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 (๔) พัฒนาระบบข้อมูล และจัดท�าแผนก�าลังคนส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

 (๕) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและด�าเนินการเกี่ยวกับ 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๗ มาตรา ๑๙ (๑๔) แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตัริะเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ฉบบัที ่๒)  
 พ.ศ. ๒๕๕๑
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 (๖) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
 (๗) ก�ากบั ติดตาม และตรวจสอบการปฏบัิติการตามพระราชบญัญตันิีข้องหน่วยงาน 
การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
 (๘) จดัท�ารายงานประจ�าปีเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของข้าราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาเสนอ ก.ค.ศ.
 (๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอื่น หรือตามที่ 
ก.ค.ศ. มอบหมาย
 มาตรา ๒๑๘ (ยกเลิก)
  มาตรา ๒๒๙ การประชมุของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศึกษา ให้น�าความในมาตรา ๑๖ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 มาตรา ๒๓ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีอ�านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) พิจารณาก�าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส�าหรับข ้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังการก�าหนดจ�านวนและอัตราต�าแหน่ง
และเกลี่ยอัตราก�าลังให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด
 (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 (๓) ให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู ้บริหาร 
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 (๔) พิจารณาเกีย่วกับเรือ่งการด�าเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอทุธรณ์ 
และการร้องทุกข์ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
 (๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก�าลังใจ การปกป้องคุ้มครอง
ระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
 (๖) ก�ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

๘ มาตรา ๒๑ ยกเลกิโดยผลของค�าส่ังหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เร่ือง การขับเคลือ่น 
 การปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
๙ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)  
 พ.ศ. ๒๕๕๑
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 (๗) จัดท�าและพัฒนาฐานข้อมูลข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 (๘) จัดท�ารายงานประจ�าปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
 (๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่ไม่อยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา
 (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอื่น หรือตามที่ 
ก.ค.ศ. มอบหมาย
 มาตรา ๒๔ ให้ผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผู้บริหารราชการ 
ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นผู ้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอ�านาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษาและตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
 (๒) เสนอแนะการบรรจแุละแต่งต้ัง และการบรหิารงานบคุคลในเรือ่งอ่ืนท่ีอยูใ่นอ�านาจ
และหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
 (๓) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 (๔) จัดท�าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 (๕) จัดท�าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
 (๖) จดัท�ามาตรฐานคุณภาพงาน ก�าหนดภาระงานข้ันต�า่ และเกณฑ์การประเมนิผลงาน
ส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 (๗) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท�ารายงานการบริหารงานบุคคล
เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป
 (๘) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีบ่ญัญตัไิว้ในพระราชบญัญัตนิี ้กฎหมายอืน่ หรอืตามที ่ก.ค.ศ. 
มอบหมาย
 มาตรา ๒๕ ในส่วนราชการอืน่นอกจากส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ให้ ก.ค.ศ. ตัง้ อ.ก.ค.ศ. เพ่ือท�าหน้าทีบ่ริหารงานบคุคลส�าหรับข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ในส่วนราชการน้ัน  ทัง้น้ี การตัง้ การพ้นจากต�าแหน่งและขอบเขตการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามท่ี 

ก.ค.ศ. ก�าหนด
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 บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษาให้หมายถึง อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคหน่ึงด้วย เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะก�าหนด 

เป็นอย่างอื่น

 ให้น�าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับกับหน่วยงานการศึกษาอื่นใด

ที่จ�าเป็นต้องมี อ.ก.ค.ศ. ของหน่วยงานการศึกษานั้นโดยเฉพาะด้วย

 ในกรณีที่ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมิใช่ส่วนราชการในกระทรวง ให้ ก.ค.ศ. มีอ�านาจ

ก�าหนดหลกัเกณฑ์การบรหิารงานบคุคลเพือ่ให้สอดคล้องกบัการปฏบิตัริาชการของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการนั้น

 มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีอ�านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร

งานบุคคลส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

 (๑) ก�ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาก�าหนด

 (๒) เสนอความต้องการจ�านวนและอัตราต�าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา

 (๓) ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา

 (๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอื่น หรือตามที่ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย

 ให้น�าความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม

 มาตรา ๒๗ ให้ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นผู ้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอ�านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาก�าหนด

 (๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา

 (๓) ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 (๔) จัดท�ามาตรฐาน ภาระงานส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา
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 (๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 (๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอื่นหรือตามที่ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย

 มาตรา ๒๘ ให้ผูบ้รหิารหน่วยงานการศกึษาทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ตามที ่ก.ค.ศ. ก�าหนด 

เป็นผู้บังคบับญัชาและบรหิารหน่วยงาน และให้น�ามาตรา ๒๗ มาใช้บังคบัแก่ผูด้�ารงต�าแหน่งดงักล่าว

โดยอนุโลม
 

หมวด ๒
บททั่วไป

 

 มาตรา ๒๙ การด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล และหลักการได้รับ

การปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

 การเลอืกปฏบัิตโิดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่งถ่ินก�าเนดิ เช้ือชาต ิ

ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องอื่น ๆ จะกระท�ามิได้

 มาตรา ๓๐ ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยสภาครแูละบคุลากรทางการศกึษาส�าหรับ

การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้

 (๑) มีสัญชาติไทย

 (๒) มีอายุไม่ต�่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

 (๓) เป็นผู ้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 (๔) ไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

 (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่

ก�าหนดในกฎ ก.ค.ศ.

 (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ



15

 (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส�าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

 (๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

 (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 (๑๐) ไม่เป็นผูเ้คยต้องโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีส่ดุให้จ�าคกุ เว้นแต่เป็นโทษส�าหรบั

ความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 (๑๑) ไม่เป็นผูเ้คยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากรัฐวสิาหกจิ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท�าผิดวินัย

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท�าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ

 มาตรา ๓๑ อัตราเงนิเดอืน เงนิวิทยฐานะ และเงนิประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงนิเดอืน เงนิวทิยฐานะ และเงนิประจ�าต�าแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 อตัราเงนิเดอืน เงนิประจ�าต�าแหน่งส�าหรบับุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

ให้น�าบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 เงินวิทยฐานะและเงินประจ�าต�าแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน

 มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการให้กระทรวงการคลังหักเงินเดือนของ

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาเป็นเงนิสะสมก็ได้ โดยคดิดอกเบีย้เงนิสะสมนัน้ให้ในอตัรา

ไม่ต�่ากว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าของธนาคารพาณิชย์

 เงินสะสมและดอกเบ้ียน้ีจะจ่ายคืนหรือให้กู้ยืมเพื่อด�าเนินการตามโครงการสวัสดิการ

ส�าหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ตามระเบยีบท่ีกระทรวงก�าหนดโดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๓๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มส�าหรับ

ต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๓๔ ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา อาจได้รบัเงนิเพิม่ค่าครองชพี

ชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

 มาตรา ๓๕ วันเวลาท�างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ�าปี 

และการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. 
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ก�าหนด ในกรณี ก.ค.ศ. ยังมิได้ก�าหนด ให้น�าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ใช้กับข้าราชการ

พลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๓๖ เครื่องแบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบ

การแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

 มาตรา ๓๗ บ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น
 

หมวด ๓
การก�าหนดต�าแหน่ง

วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ

และเงินประจ�าต�าแหน่ง

 

 มาตรา ๓๘ ต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภท ดังนี้

 ก. ต�าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ได้แก่ ต�าแหน่ง ดังต่อไปนี้

  (๑) ครูผู้ช่วย

  (๒) ครู

  (๓) อาจารย์

  (๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  (๕) รองศาสตราจารย์

  (๖) ศาสตราจารย์

  ต�าแหน่งใน (๑) และ (๒) จะมีในหน่วยงานการศึกษาใดก็ได้ ส่วนต�าแหน่ง 

ใน (๓) ถึง (๖) ให้มีในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา

 ข.๑๐ ต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ต�าแหน่ง ดังต่อไปนี้

   (๑) รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา

  (๒) ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

  (๓) รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  (๔) ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  (๕) ต�าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

๑๐ มาตรา ๓๘ ข แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)  
 พ.ศ. ๒๕๕๑
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  ต�าแหน่งผู้บริหารใน (๑) และ (๒) ให้มีในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา

ตามประกาศกระทรวง ต�าแหน่งผู้บริหารใน (๓) และ (๔) ให้มีในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ต�าแหน่งผู ้บริหารในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญาการก�าหนด 

ระดับต�าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่ง ให้น�ากฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศกึษามาใช้บงัคบัโดยอนโุลม เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่

 ค. ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีดังต่อไปนี้

  (๑) ศึกษานิเทศก์

  (๒) ต�าแหน่งท่ีเรียกชือ่อย่างอืน่ตามท่ี ก.ค.ศ. ก�าหนด หรอืต�าแหน่งของข้าราชการที ่

ก.ค.ศ. น�ามาใช้ก�าหนดให้เป็นต�าแหน่งข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามพระราชบญัญตันิี้

  การก�าหนดระดับต�าแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่ง

ของต�าแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอืน่ตาม ค. (๒) ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยให้น�า

กฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรอืนในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับการก�าหนดต�าแหน่ง และการให้

ได้รับเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๓๙ ให้ต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปน้ี 

เป็นต�าแหน่งที่มีวิทยฐานะ ได้แก่

 ก. ต�าแหน่งครู มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้

  (๑) ครูช�านาญการ

  (๒) ครูช�านาญการพิเศษ

  (๓) ครูเชี่ยวชาญ

  (๔) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

 ข. ต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้

  (๑) รองผู้อ�านวยการช�านาญการ

  (๒) รองผู้อ�านวยการช�านาญการพิเศษ

  (๓) รองผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ

  (๔) ผู้อ�านวยการช�านาญการ

  (๕) ผู้อ�านวยการช�านาญการพิเศษ

  (๖) ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ

  (๗) ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

 ค. ต�าแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้

  (๑) รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาช�านาญการพิเศษ

  (๒) รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
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  (๓) ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

  (๔) ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ

 ง. ต�าแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้

  (๑) ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ

  (๒) ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ

  (๓) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

  (๔) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

 จ. ต�าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนดให้มีวิทยฐานะ

 มาตรา ๔๐๑๑ ให้ต�าแหน่งคณาจารย์ดังต่อไปนี้ เป็นต�าแหน่งทางวิชาการ

 (ก) อาจารย์

 (ข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 (ค) รองศาสตราจารย์

 (ง) ศาสตราจารย์

 การก�าหนดระดับต�าแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่ง 
ตามวรรคหนึ่ง ให้น�ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

 มาตรา ๔๑ ต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหน่วยงาน 
การศึกษาใดจ�านวนเท่าใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ 
ก.ค.ศ. ก�าหนด
 มาตรา ๔๒ ให้ ก.ค.ศ. จัดท�ามาตรฐานต�าแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและ 
มาตรฐานต�าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เป็นบรรทัดฐาน
ทกุต�าแหน่ง ทุกวทิยฐานะเพือ่ใช้ในการปฏบิตังิาน ทัง้นี ้โดยค�านงึถงึมาตรฐานวชิาชพี คณุวฒุกิารศกึษา  
การอบรม ประสบการณ์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานที่เกิดขึ้น 
จากการปฏิบัติหน้าที่
 ในการจัดท�ามาตรฐานต�าแหน่งทุกต�าแหน่ง ให้จ�าแนกต�าแหน่งเป็นประเภทและ 
สายงานตามลกัษณะงาน และจดัต�าแหน่งในประเภทและสายงานทีม่ลีกัษณะงานอย่างเดยีวกันหรอื
คล้ายคลึงกันให้อยู่ในต�าแหน่งประเภทหรือสายงานเดียวกันหรือโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกัน 
โดยแสดงชื่อต�าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของต�าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งของผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งนั้น

๑๑ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)  
 พ.ศ. ๒๕๕๑
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 มาตรา ๔๓ ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ท่ี ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการก�าหนดต�าแหน่ง

และการใช้ต�าแหน่งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาให้เหมาะสม ในกรณทีีล่กัษณะหน้าที่

และความรบัผดิชอบ ปริมาณงาน คณุภาพงานของต�าแหน่งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต�าแหน่งใด ที่ ก.ค.ศ. ก�าหนดเปลี่ยนแปลงไป ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณา

ปรับปรุงการก�าหนดต�าแหน่งนั้นใหม่ให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๔๔ ให้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาได้รบัเงินเดอืน เงนิวทิยฐานะ 

และเงินประจ�าต�าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ผู ้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใด 

ตามมาตรา ๓๑ ให้เป็นไปตามที ่ก.ค.ศ. ก�าหนด โดยให้ได้รับเงนิเดอืนในขัน้ต�า่ของอนัดบั ในกรณีที่ 

จะให้ได้รบัเงนิเดอืนสงูกว่าหรอืต�า่กว่าขัน้ต�า่หรือสงูกว่าขัน้สงูของอนัดับ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที่ก�าหนดในกฎ ก.ค.ศ.

หมวด ๔
การบรรจุและการแต่งตั้ง

 

 มาตรา ๔๕ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ส�าหรับ

ต�าแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามล�าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

 ความในวรรคหนึง่มใิห้น�ามาใช้บงัคบัส�าหรบัการบรรจแุละแต่งตัง้บคุคลเข้ารบัราชการ

ตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖  

และมาตรา ๖๗

 มาตรา ๔๖ ผู ้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาต�าแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ และต้องมีคุณสมบัติ

เฉพาะส�าหรับต�าแหน่งตามมาตรฐานต�าแหน่งนั้นตามมาตรา ๔๒

 ส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๔) และ (๘) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ 

แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตามที่สอบแข่งขันได้ ก็ต่อเมื่อพ้นจาก

ต�าแหน่งนั้น ๆ แล้ว

 มาตรา ๔๗ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา เป็นผู้ด�าเนนิการสอบแข่งขนัเพือ่บรรจุ

และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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 ในกรณีทีห่น่วยงานการศกึษาใดมคีวามพร้อมตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที ่ก.ค.ศ. ก�าหนด 

ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบให้หน่วยงานการศึกษานั้นเป็นผู้ด�าเนินการสอบแข่งขัน

 หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีด�าเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจน

เกณฑ์ตัดสินการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การน�ารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชี

เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบญัชีอืน่ และการยกเลกิบญัชีผูส้อบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๔๘ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศึกษาหรอืหน่วยงานการศกึษาอาจรบัสมคัรสอบ

แข่งขันเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาใดได้  ทั้งนี้ ผู ้สมัครสอบแข่งขันต้องมี

คุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชานั้น ๆ ตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๔๙ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ 

มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป  

หรอืขาดคณุสมบตัติามมาตรฐานต�าแหน่งตามมาตรา ๔๒ หรอืขาดคณุสมบตัพิเิศษตามมาตรา ๔๘ 

อยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเน่ืองจากกรณี

ต้องหานั้นก็ดี ให้ผู ้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู ้น้ันออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี ้

ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้น้ันได้ปฏิบัติไปตามอ�านาจและหน้าที่และการรับเงินเดือนหรือ

ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีค�าสั่งให้ออกจากราชการนั้น 

และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสจุรติแล้ว ให้ถอืว่าเป็นการสัง่ให้ออกจากราชการเพือ่รบับ�าเหนจ็

บ�านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

 มาตรา ๕๐ ในกรณีที่มีความจ�าเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ไม่สามารถด�าเนินการสอบแข่งขันได้ หรือการสอบแข่งขันอาจท�าให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์

ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาโดยวิธอีืน่ได้ท้ังนี ้ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที ่ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๕๑ หน่วยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจ�าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ 

แก่ราชการที่จะต้องบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีความช�านาญหรือ

เชีย่วชาญระดบัสงูเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ให้หน่วยงานการศึกษา

ด�าเนินการขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาก่อน แล้วให้ขออนุมัติจาก ก.ค.ศ. 

เมือ่ ก.ค.ศ. ได้พจิารณาอนุมตัใิห้ส่ังบรรจแุละแต่งตัง้ในต�าแหน่งใด วทิยฐานะใด และก�าหนดเงนิเดือน

ที่จะให้ได้รับแล้ว ให้ผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๕๒ นอกจากการบรรจุและแต่งตั้งเพื่อให้บุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ก.ค.ศ. อาจก�าหนดให้ต�าแหน่งข้าราชการครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาบางต�าแหน่งเป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปีหรือโดยมีก�าหนดเวลา 

ตามระเบยีบที ่ก.ค.ศ. ก�าหนด โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั หรอืเป็นพนกังานราชการ 

โดยไม่ต้องเป็นข้าราชการก็ได้

 ในกรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก และ ก.ค.ศ. 

ก�าหนดให้มสีถานภาพเป็นข้าราชการ ให้ผูน้ั้นมสีทิธหิน้าทีแ่ละได้รบัสทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ เช่นเดยีวกบั

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว่างสัญญาจ้าง เว้นแต่

สัญญาจ้างนั้นจะได้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือก�าหนดยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะไว้

 ให้น�าบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง การสรรหา

และการบรรจแุละแต่งตัง้ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษามาใช้บงัคบักบัผูด้�ารงต�าแหน่ง

ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองโดยอนุโลมทั้งนี้ ตามที่ก�าหนดในระเบียบ ก.ค.ศ.

 มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ 

มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอ�านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

 (๑) การบรรจุและแต่งตั้งต�าแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษเมื่อได้รับอนุมัติ

จาก ก.ค.ศ. แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุ

และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดน�าเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

 (๒)๑๒ การบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาช�านาญการพิเศษ ต�าแหน่ง 

รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา และต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ ให้เลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

 (๓)๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการสถานศึกษา ต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการสถานศึกษา ต�าแหน่งผู้บริหารท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) ต�าแหน่ง

ศึกษานิเทศก์ ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ต�าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช�านาญการ ต�าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ และ

ต�าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีอ�านาจ 

สั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

๑๒ มาตรา ๕๓ (๒) แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ฉบบัที ่๒)  
 พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๓ มาตรา ๕๓ (๓) แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ฉบบัที ่๒)  
 พ.ศ. ๒๕๕๑
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 (๔) การบรรจุและแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งครผููช่้วย ต�าแหน่งคร ูและต�าแหน่งบคุลากร

ทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสถานศกึษา ให้ผูอ้�านวยการสถานศกึษาเป็นผูม้อี�านาจ

สั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 (๕) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมิได้อยู่ใน

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการท่ีผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอ�านาจ

สั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เว้นแต่ต�าแหน่งซ่ึงมี

วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษให้ด�าเนินการตาม (๑) โดยอนุโลม

 (๖)๑๔  การบรรจุและแต่งตั้งต�าแหน่งอาจารย์ ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต�าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ และต�าแหน่งศาสตราจารย์ ตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) ถึง (๖) ให้น�ากฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยให้สภาสถาบัน

อุดมศึกษาท�าหน้าที่แทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ ก.ค.ศ.  

จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามวรรคหนึ่ง (๒) ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการ

สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการ และ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ ท�าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการบรรจุ

และแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจ�านวนเขตพื้นที ่

การศึกษา

 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 บรรดาบทบัญญตัแิห่งพระราชบัญญตัน้ีิ ทีบ่ญัญตัถิงึผู้มอี�านาจตามมาตรา ๕๓ ให้หมายถงึ

ผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) 

(๔) (๕) หรือ (๖) แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๕๔ การให้ข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด 

และการเลือ่นเป็นวทิยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซ่ึงผ่านการประเมนิ 

ทั้งนี้ ให้ค�านึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ 

คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช�านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้าน

การเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

๑๔ มาตรา ๕๓ (๖) แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ฉบบัที ่๒)  
 พ.ศ. ๒๕๕๑
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 มาตรา ๕๕ ให้มีการประเมินต�าแหน่งและวิทยฐานะส�าหรับต�าแหน่งท่ีมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชพีเป็นระยะ ๆ เพือ่ด�ารงไว้ซึง่ความรู ้ความสามารถ ความช�านาญการ หรอืความเชีย่วชาญ
ในต�าแหน่งและวิทยฐานะทีไ่ด้รบัการบรรจแุละแต่งตัง้  ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที ่ก.ค.ศ. ก�าหนด
 กรณทีีข้่าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาผูใ้ดไม่ผ่านการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด ให้ด�าเนินการตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
 (๑) ให้มีการพัฒนาข้าราชการผู ้ น้ันให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้สามารถผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้
 (๒) ให้ด�าเนินการในมาตรการเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษาตามมาตรา ๗๓ หรอืงดเงนิประจ�าต�าแหน่ง หรอืเงนิวทิยฐานะ แล้วแต่กรณี
 (๓) ในกรณีที่ผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับที่ก�าหนด ให้ผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖)
 การด�าเนินการตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด
 [ค�าว่า “เงินเดือน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๗ แห่งค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิที ่๑๖/๒๕๖๐ เรือ่ง การบรหิารงานบคุคลของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา]
 มาตรา ๕๖ ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบคุลากรทางการศกึษาและแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึง่ หรอืมาตรา ๕๐ 
ให้ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการในต�าแหน่งน้ัน แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจแุละแต่งตัง้ในต�าแหน่งครผููช่้วย 
ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งครู 
ทัง้น้ี การทดลองปฏบัิตหิน้าทีร่าชการและการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด๑๕

 ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
แล้วแต่กรณ ี ผูม้อี�านาจตามมาตรา ๕๓ พจิารณาเหน็ว่าข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
ผู้ใดมีความประพฤติไม่ดีหรือไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินทดลอง
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการหรอืเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มอยูต่�า่กว่าเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ. ก�าหนด 
โดยไม่ควรให้รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ไม่ว่าจะครบก�าหนดเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตาม ถ้าพ้นก�าหนดเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข ้มดังกล่าวแล้ว  
และผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ พจิารณาเหน็ว่า ควรให้ผูน้ัน้รบัราชการต่อไป ก็สัง่ให้ผูน้ัน้ปฏบิตัหิน้าที่
ในต�าแหน่งหรือวิทยฐานะทีจ่ะได้รบัแต่งตัง้ต่อไป และให้รายงานหวัหน้าส่วนราชการ ผูอ้�านวยการ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี

๑๕ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการหรอืเตรยีมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม แล้วแต่กรณ ี ถกูสัง่ให้ออกจากราชการเพือ่ไป

รบัราชการทหารตามมาตรา ๖๖ และต่อมาปรากฏว่าผูน้ัน้มกีรณจีะต้องถกูสัง่ให้ออกจากราชการ

ตามวรรคสองหรือตามมาตราอื่น ก็ให้ผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอ�านาจตามมาตราอื่นนั้น 

แล้วแต่กรณ ีมอี�านาจเปล่ียนแปลงค�าส่ังให้ออกตามมาตรา ๖๖ เป็นให้ออกจากราชการตามวรรคสอง 

หรือมาตราอื่นนั้นได้

 ผูอ้ยูใ่นระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการหรอืเตรยีมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม

ในต�าแหน่งใดถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอื่นให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ 

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใหม่

 ผูอ้ยูใ่นระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการหรือเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม 

ผูใ้ดถกูล่าวหาว่ากระท�าความผดิอาญาหรอืกระท�าผิดวนิยั โดยมมีลูตามทีก่ล่าวหาว่าได้กระท�าผดิดังกล่าว

ให้ผู้บังคับบัญชาด�าเนินการทางวินัยได้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือเมื่อมีกรณีที่

บุคคลดงักล่าวจะต้องออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรอืตามมาตราอืน่ กใ็ห้ผูม้อี�านาจ

ตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอ�านาจตามมาตราอื่นน้ัน สั่งลงโทษหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ  

แล้วแต่กรณี

 ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือสั่งให้ออกจากราชการ

ตามมาตราอืน่ในระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการหรอืเตรยีมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม 

ที่มิใช่เป็นการถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา แต่ท้ังนีไ้ม่กระทบกระเทอืนถงึการปฏบิติัหน้าทีร่าชการหรอืเตรยีมความพร้อม

และพัฒนาอย่างเข้ม หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจาก

ทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อม

และพัฒนาอย่างเข้ม

 มาตรา ๕๗ การเปลีย่นต�าแหน่ง การย้ายและการโอนของข้าราชการครแูละบคุลากร

ทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้น้ันอาจถูกเปลี่ยนต�าแหน่งหรือย้าย 

ตามวรรคหนึง่ได้ เว้นแต่ถกูสัง่พักราชการ หรอืถกูสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรอืถกูสัง่ให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อนในกรณีอื่นตามมาตรา ๑๑๙

 มาตรา ๕๘ การโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิน่ทีม่ใิช่พนกังานวิสามัญ และการโอนข้าราชการอืน่ทีม่ใิช่ข้าราชการครแูละบคุลากร

ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจท�าได้หากบุคคลนั้นสมัครใจ โดยให้ผู้มีอ�านาจ 

ตามมาตรา ๕๓ ของหน่วยงานการศกึษาท่ีประสงค์จะรบัโอนท�าความตกลงกบัผูม้อี�านาจสัง่บรรจขุอง

ส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม แล้วเสนอเรื่องให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

แล้วแต่กรณี อนุมัติโดยให้ค�านึงถึงประโยชน์ท่ีหน่วยงานการศึกษานั้นจะได้รับเป็นส�าคัญ ทั้งนี้  

จะบรรจุและแต่งต้ังให้มีต�าแหน่งใด วิทยฐานะใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ 

ก.ค.ศ. ก�าหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความช�านาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เว้นแต่จะเป็น 

การโอนตามวรรคสอง

 การโอนพนกังานส่วนท้องถิน่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิน่

และข้าราชการอืน่ ซึง่เป็นผูส้อบแข่งขนัได้หรอืผูไ้ด้รบัคดัเลอืกมาให้บรรจแุละแต่งตัง้เป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ให้ท�าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท�างานของผู้ที่โอน

ตามมาตรานี้ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เป็นเวลาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามพระราชบัญญัตินี้

 ให้ ก.ค.ศ. จัดท�ามาตรฐานการเปรียบเทียบต�าแหน่งระหว่างประเภทข้าราชการ 

ต่างสังกดัองค์กรกลางบรหิารงานบคุคล เพือ่ประโยชน์ในการบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น

ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในต�าแหน่งใด วทิยฐานะใด และจะให้รบัเงนิเดอืนเท่าใด 

ทั้งนี้ เงินเดือนที่จะได้รับ จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ 

ความสามารถ ความช�านาญ หรอืความเช่ียวชาญในระดบัเดยีวกัน เว้นแต่เป็นการโอนตามทีก่�าหนด

ในกฎ ก.ค.ศ.

 มาตรา ๕๙ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปด�ารงต�าแหน่ง

ในหน่วยงานการศึกษาอื่นภายในส่วนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือต่างเขตพื้นที่

การศึกษาต้องได้รบัอนุมตัจิาก อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา หรอื อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตัง้ ของผูป้ระสงค์

ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี และให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็น

ประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ด้วย และ

เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอ�านาจ

ตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นต่อไป๑๖

๑๖ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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 การย้ายผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อ�านวยการส�านักงาน 

เขตพืน้ท่ีการศกึษา ให้เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นผู้ส่ังย้ายโดยอนมุตั ิก.ค.ศ.๑๗

 การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แต่ถ้าเป็นการย้ายไปบรรจุ

และแต่งตั้งในต�าแหน่งซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิได้ก�าหนด จะกระท�าได้เมื่อ ก.ค.ศ. ก�าหนดต�าแหน่งแล้ว

 หลกัเกณฑ์และวธิกีารย้ายตามวรรคหนึง่และวรรคสองให้เป็นไปตามที ่ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๖๐ ภายใต้บงัคบัตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ให้ ก.ค.ศ. ด�าเนนิการให้มี

การสับเปลีย่นหน้าทีห่รอืย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ซึง่ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ

ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา หรอืต�าแหน่งทีมี่ลกัษณะบริหารตามที ่ ก.ค.ศ. ก�าหนด โดยยดึหลกัการ

ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึ่งดังกล่าวได้ไม่เกินสี่ปี เว้นแต่มีเหตุผลและ 

ความจ�าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะให้ปฏบิตัหิน้าท่ีติดต่อในคราวเดยีวกนัได้คราวละหนึง่ปี

แต่ต้องไม่เกินหกปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๖๑ การเลื่อนต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นต�าแหน่งที่มิได้ก�าหนด

ให้มีวทิยฐานะเพ่ือให้ได้รับเงนิเดอืนในระดบัทีส่งูข้ึน ให้กระท�าได้โดยการสอบแข่งขนั สอบคดัเลอืก 

คัดเลือก หรือประเมินด้วยวิธีการอื่น

 กรณีใดจะเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ได้รับคัดเลือก 

หรือผู้ผ่านการประเมินด้วยวิธีการอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 การสอบแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรา ๔๗ ส่วนการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกให้ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศึกษาหรอืสถานศกึษาเป็นผูด้�าเนนิการ หลกัสตูรและวธิดี�าเนนิการเกีย่วกบั

การสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกหรือผู ้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือก  

เกณฑ์การตดัสิน การขึน้บญัช ีการยกเลกิบญัชผีูส้อบได้ วธิดี�าเนนิการเกีย่วกบัการคดัเลือก หลกัเกณฑ์

และวธีิการประเมนิ การประเมนิผลการปฏบิตังิานหรอืผลงานทางวชิาการ ให้เป็นไปตามที ่ ก.ค.ศ. 

ก�าหนด

 มาตรา ๖๒ การแต่งตัง้บคุลากรทางการศกึษาตามมาตรา ๖๑ ส�าหรบัผูส้อบแข่งขันได้

ให้แต่งตั้งตามล�าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

 ส�าหรับผู ้สอบคัดเลือกได้หรือผู ้ได้รับคัดเลือกให้แต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม 

โดยค�านึงถงึความประพฤติด้านวนิยั คณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี ความรูค้วามสามารถ 

ประสบการณ์ ความช�านาญ ความเชีย่วชาญ คณุภาพของผลงานทีป่ฏบิตัแิละประวตักิารรบัราชการ

๑๗ มาตรา ๕๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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 มาตรา ๖๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้ง ให้เลื่อน

ต�าแหน่งหรือเล่ือนวิทยฐานะ โดยไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานต�าแหน่ง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ หรือ

ไม่ผ่านกระบวนการเล่ือนต�าแหน่งหรือกระบวนการเลื่อนวิทยฐานะตามกฎหมาย หลักเกณฑ์

และวธีิการที ่ก.ค.ศ. ก�าหนด หรอืผูส้ัง่ส่ังไม่ถูกต้องหรอืไม่มอี�านาจสัง่ ให้ผูม้อี�านาจตามมาตรา ๕๓ 

สัง่ให้ผูน้ั้นกลับไปด�ารงต�าแหน่งหรอืวทิยฐานะเดมิโดยพลนั ในกรณเีช่นนีไ้ม่กระทบกระเทอืนถงึการใด

ที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติตามอ�านาจและหน้าท่ีและการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นที่ได้รับไปแล้ว

หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งหรือเล่ือนวิทยฐานะน้ัน 

เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะอนุมัติให้เลื่อนต�าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะในกรณีนั้นเป็นพิเศษเฉพาะราย

 ผู้ที่ถูกสั่งให้กลับไปด�ารงต�าแหน่งหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับเงินเดือน

ทีพ่งึจะได้รับตามสถานะเดมิถ้าหากว่าผูน้ัน้ไม่ได้เลือ่นต�าแหน่งหรอืเลือ่นวทิยฐานะ รวมทัง้ให้มีสิทธิ

ได้รบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานในรอบปีส�าหรบัต�าแหน่งหรอืวทิยฐานะเดมิ และให้ถอืว่าผูน้ัน้ 

ไม่มีและไม่เคยมีสถานภาพอย่างใดที่ได้รับเลื่อนต�าแหน่ง หรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น

 ในกรณีที่ผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ด�าเนินการตามวรรคหนึ่งให้ผู้บังคับบัญชาของ

ผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือขึ้นไปมีอ�านาจด�าเนินการแทนได้

 มาตรา ๖๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว 

และมิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ 

ให้ผูม้อี�านาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจแุละแต่งตัง้ผู้นัน้เป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

โดยให้มีต�าแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๖๕ ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาผูใ้ดได้รบัอนมุตัจิากคณะรฐัมนตรี

ให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใดและให้นับเวลาระหว่างนั้นส�าหรับค�านวณบ�าเหน็จบ�านาญ

เหมอืนเป็นเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ ถ้าผูน้ัน้กลบัเข้ารบัราชการ

ภายในก�าหนดเวลาทีค่ณะรัฐมนตรอีนมุตัแิต่ไม่เกนิสีปี่นบัแต่วนัไปปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว ให้ผูมี้อ�านาจ

ตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให ้

มีต�าแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๖๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกส่ังให้ออกจากราชการ

เพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร

โดยมิได้กระท�าการใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือ 

ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และไม่ได้

ถูกสั่งเปลี่ยนแปลงค�าสั่งตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น  

หากประสงค์จะกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน 



28

การศึกษาเดิม ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในก�าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้น

จากราชการทหาร และให้ผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษา โดยให้มตี�าแหน่ง วทิยฐานะ และรับเงนิเดือนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร

ที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง 

ให้มสีทิธไิด้นบัวนัรับราชการก่อนถกูสัง่ให้ออกจากราชการ รวมกบัวนัรบัราชการทหารตามกฎหมาย

ว่าด้วยการรบัราชการทหารและวนัรบัราชการเมือ่ได้รบับรรจกุลบัเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการ

ตดิต่อกนัเพือ่ประโยชน์ตามพระราชบญัญตันิีแ้ละตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ

เสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ

 มาตรา ๖๗ พนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่พนักงานวิสามัญ หรือไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหว่าง

ทดลองปฏิบัติงานหรือข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไม่ใช่

ข้าราชการการเมือง ข้าราชการวิสามัญ หรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแล้ว ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์รบัผูน้ัน้เข้ารบัราชการ ให้ผู้มอี�านาจ

ตามมาตรา ๕๓ ที่ประสงค์จะรับเข้ารับราชการเสนอเรื่องไปให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาโดยค�านึงถึงประโยชน์

ที่ทางราชการจะได้รับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโดยให้มีต�าแหน่งใด วิทยฐานะใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใดให้ ก.ค.ศ.  

เป็นผู้พิจารณาก�าหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ 

ความสามารถและความช�านาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน

 เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท�างานของผู้เข้ารับ

ราชการตามวรรคหนึง่ ในขณะทีเ่ป็นพนกังานส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่นหรือในขณะท่ีเป็นข้าราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการนัน้ เป็นเวลาราชการของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาตามพระราชบญัญตันิีด้้วย

 มาตรา ๖๘ ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 

ถ้าต�าแหน่งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาต�าแหน่งใดว่างลง หรอืผูด้�ารงต�าแหน่งไม่สามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการได้ ให้ผูม้อี�านาจตามมาตรา ๕๓ สัง่ให้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ไปรักษาการในต�าแหน่งนั้นได้

 ผูรั้กษาการในต�าแหน่งตามวรรคหนึง่ให้มีอ�านาจและหน้าทีต่ามต�าแหน่งทีร่กัษาการนัน้ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย 
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หรือมีค�าสั่งของผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งนั้น ๆ เป็นกรรมการ หรือให้มีอ�านาจและ

หน้าที่อย่างใดก็ให้ผู้รักษาการในต�าแหน่งท�าหน้าที่กรรมการ หรือมีอ�านาจและหน้าที่อย่างน้ัน 

ในระหว่างรักษาการในต�าแหน่งแล้วแต่กรณี

 มาตรา ๖๙ ในกรณทีีมี่ความจ�าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ก.ค.ศ. อาจเสนอแนะ 

ต่อหวัหน้าส่วนราชการ ให้สัง่ให้ข้าราชการผูใ้ดไปปฏบิตัริาชการในหน่วยงานการศกึษาใดเป็นการ

ชั่วคราวได้

 ส�าหรับการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการ 

ในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการช่ัวคราวในเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้เป็นอ�านาจของผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 มาตรา ๗๐ ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ�าเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอ�านาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ�า 

ส่วนราชการ หรอืส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา แล้วแต่กรณ ีเป็นการชัว่คราว โดยให้พ้นจากต�าแหน่ง

หน้าที่เดิมได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎ ก.ค.ศ.

 การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การด�าเนินการทางวินัยและ

การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎ ก.ค.ศ.

 [ค�าว่า “เงนิเดอืน” แก้ไขเพิม่เตมิโดยข้อ ๗ แห่งค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

ที ่๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา]

 มาตรา ๗๑ ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ�าเป็น หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา มีอ�านาจสัง่ให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาพ้นจากต�าแหน่ง

หน้าท่ีและขาดจากอตัราเงินเดอืนในต�าแหน่งเดมิ โดยให้ได้รบัเงนิเดอืนในอตัราก�าลงัทดแทนที ่ก.ค.ศ. 

ก�าหนดได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎ ก.ค.ศ.

 การให้พ้นจากต�าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน  

การด�าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎ ก.ค.ศ.

 [ค�าว่า “เงินเดือน” แก้ไขเพิม่เตมิโดยข้อ ๗ แห่งค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

ที ่๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา]
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หมวด ๕
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

 

 มาตรา ๗๒ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษาและปฏบิติัราชการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลมผีลงาน

เป็นทีป่ระจกัษ์ ถอืว่าผูน้ัน้มคีวามชอบสมควรได้รบับ�าเหนจ็ความชอบ ซึง่อาจเป็นบนัทกึค�าชมเชย 

รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น ทั้งนี้  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 [ค�าว่า “เงนิเดอืน” แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยข้อ ๗ แห่งค�าส่ังหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา]

 มาตรา ๗๓ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้ผู ้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม  

มคีวามเทีย่งธรรม เปิดเผย โปร่งใสและพจิารณาจากผลการปฏิบตังิานเป็นหลกั และความประพฤติ

ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๔

 การเลือ่นเงนิเดอืนตามวรรคหนึง่ ให้พจิารณาผลการปฏบิติังานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีน

เป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ ก.ค.ศ.

 ในกรณีที่ผู ้บังคับบัญชาไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาผู้ใดให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนเงินเดือน

 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได้ด�าเนินการ

ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารตามวรรคสามแล้ว ให้ผูม้อี�านาจตามมาตรา ๕๓ เป็นผูส้ัง่เล่ือนเงนิเดอืน

 [ค�าว่า “เงนิเดอืน” แก้ไขเพิม่เตมิโดยข้อ ๗ แห่งค�าส่ังหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา]

 มาตรา ๗๔ ให้ ก.ค.ศ. ก�าหนดเงินเดือนประสิทธิภาพของต�าแหน่งข้าราชการคร ู

และบคุลากรทางการศกึษาในต�าแหน่งทีม่วีทิยฐานะ เพือ่ให้ปฏบัิตงิานบงัเกดิผลดแีละมคีวามก้าวหน้า

และได้มาตรฐานงานของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 [ค�าว่า “เงนิเดอืน” แก้ไขเพิม่เตมิโดยข้อ ๗ แห่งค�าส่ังหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา]
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 มาตรา ๗๕ ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาผู้ใดมคีวามคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 

มผีลงานดเีด่นเป็นทีป่ระจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสงักดั ส่วนราชการและหน่วยงานการศกึษาด�าเนนิการ

ยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี

 เพือ่ประโยชน์ในการเสริมสร้างขวญัและก�าลงัใจในการปฏิบตังิาน ก.ค.ศ. อาจก�าหนดให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ท่ีมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือผู้ที่ได้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ได้ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด โดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๗๖ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษามีหน้าที่จัดสวัสดิการให้แก่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ 

เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 มาตรา ๗๗ ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาผูใ้ดถงึแก่ความตายอนัเนือ่งมาจาก

การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ให้จดัสวสัดกิารแก่ครอบครวัตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที ่ก.ค.ศ. ก�าหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน ์

ในการค�านวณบ�าเหน็จบ�านาญก็ได้

 [ค�าว่า “เงนิเดอืน” แก้ไขเพิม่เตมิโดยข้อ ๗ แห่งค�าส่ังหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา]

 มาตรา ๗๘ ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาผูใ้ดได้รบัการบรรจแุละแต่งตัง้

ตามมาตรา ๔๕ หรอืมาตรา ๕๐ ก่อนการมอบหมายหน้าทีใ่ห้ปฏิบตั ิ ให้ผู้บงัคับบญัชาแจ้งภาระงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบ

แบบแผน หลกัเกณฑ์และวธิปีฏิบตัริาชการ บทบาทหน้าทีข่องข้าราชการในฐานะเป็นพลเมอืงทีด่ี 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๗๙ ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและ

มีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชพีทีเ่หมาะสม ในอนัทีจ่ะท�าให้การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๘๐ ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ัง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งบางต�าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด
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 มาตรา ๘๑ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

โดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 ในกรณีที่มีความจ�าเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อ 

การพัฒนาคณุภาพการศกึษาหรอืวชิาชีพ หรอืคณุวุฒขิาดแคลน ผูบ้งัคบับญัชาอาจส่งหรอือนญุาต

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 

หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายโดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ

มสีทิธไิด้เลือ่นเงนิเดอืนในระหว่างลาไปศกึษา ฝึกอบรม หรือวจิยั แล้วแต่กรณ ี ทัง้นี ้ ภายใต้บงัคบั

มาตรา ๗๓ วรรคสาม

 [ค�าว่า “เงนิเดอืน” แก้ไขเพิม่เตมิโดยข้อ ๗ แห่งค�าส่ังหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา]
 

หมวด ๖
วินัยและการรักษาวินัย

 

 มาตรา ๘๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัต ิ

เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

 มาตรา ๘๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครอง 

ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย

ด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น

 มาตรา ๘๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเท่ียงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแล

เอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏบิตัตินตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพี

อย่างเคร่งครัด

 ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู ้อื่นอาศัยอ�านาจและหน้าท่ีราชการของตนไม่ว่าจะ 

โดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

 การปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการโดยมชิอบ เพือ่ให้ตนเองหรอืผูอ้ืน่ได้รบั

ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 มาตรา ๘๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศกึษา มตคิณะรฐัมนตรี 

หรอืนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสดุของผู้เรยีน และไม่ให้เกดิความเสียหายแก่ทางราชการ
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 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อ 
หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 มาตรา ๘๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามค�าสั่งของ 
ผูบ้งัคับบญัชาซ่ึงสัง่ในหน้าทีร่าชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบยีบของทางราชการ โดยไม่ขดัขนื
หรือหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค�าสั่งนั้นจะท�าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็น 
การไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพื่อให ้
ผูบ้งัคับบญัชาทบทวนค�าสัง่นัน้กไ็ด้และเมือ่เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผูบ้งัคับบญัชายนืยันเป็นหนงัสือ
ให้ปฏิบัติตามค�าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม

 การขัดค�าสัง่หรอืหลกีเลีย่งไม่ปฏิบตัติามค�าสัง่ของผู้บงัคบับัญชา ซึง่ส่ังในหน้าท่ีราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบยีบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสยีหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 มาตรา ๘๗ ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาต้องตรงต่อเวลา อทุศิเวลาของตน
ให้แก่ทางราชการและผู้เรียน จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้

 การละทิง้หน้าทีห่รอืทอดทิง้หน้าทีร่าชการโดยไม่มเีหตผุลอนัสมควรเป็นเหตใุห้เสยีหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง หรอืการละทิง้หน้าท่ีราชการตดิต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกนิกว่าสบิห้าวัน 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 มาตรา ๘๘ ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาต้องประพฤตเิป็นแบบอย่างทีด่ี
แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียน
และระหว่างข้าราชการด้วยกนัหรอืผู้ร่วมปฏบัิตริาชการ ต้อนรบั ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
 การกลัน่แกล้ง ดหูมิน่ เหยยีดหยาม กดขี ่หรอืข่มเหงผู้เรยีน หรอืประชาชนผูม้าตดิต่อ
ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 มาตรา ๘๙ ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาต้องไม่กล่ันแกล้ง กล่าวหาหรอื
ร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
 การกระท�าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 มาตรา ๙๐ ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาต้องไม่กระท�าการหรอืยอมให้ 
ผู้อื่นกระท�าการหาประโยชน์อันอาจท�าให้เสื่อมเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ ์
ในต�าแหน่งหน้าที่ราชการของตน
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 การกระท�าตามวรรคหนึง่ ถ้าเป็นการกระท�าโดยมคีวามมุง่หมายจะให้เป็น การซือ้ขาย 
หรอืให้ได้รับแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งหรือวทิยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรอืเป็นการกระท�า
อันมีลักษณะเป็นการให้ หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น
ได้รบัการบรรจแุละแต่งตัง้โดยมชิอบหรอืเสือ่มเสยีความเทีย่งธรรม เป็นความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง
 มาตรา ๙๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียน
ผลงานทางวชิาการของผูอ่ื้นโดยมชิอบ หรอืน�าเอาผลงานทางวชิาการของผูอ้ืน่ หรือจ้าง วาน ใช้ผูอ้ืน่
ท�าผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก�าหนดต�าแหน่ง การเล่ือนต�าแหน่ง 
การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้  
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาทีร่่วมด�าเนนิการคดัลอกหรอืลอกเลยีนผลงาน
ของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดท�าผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่น 
น�าผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 มาตรา ๙๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ 
หรือผู้จัดการ หรือด�ารงต�าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
 มาตรา ๙๓ ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมอืง
ในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอ�านาจ
และหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
พรรคการเมืองใด
 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการด�าเนนิการใด ๆ 
อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู ้บริหารท้องถ่ิน หรือการเลือกตั้งอื่นท่ีมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งจะต้องไม่ให้ การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระท�าการ
ในลักษณะเดียวกัน การด�าเนินการที่ฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 มาตรา ๙๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตน
และรักษาเกียรติศักดิ์ของต�าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เสื่อมเสียโดยไม่กระท�าการใด ๆ  
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
 การกระท�าความผดิอาญาจนได้รบัโทษจ�าคกุ หรอืโทษท่ีหนกักว่าจ�าคกุ โดยค�าพพิากษา
ถงึทีส่ดุให้จ�าคกุ หรอืให้รบัโทษทีห่นกักว่าจ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรบัความผดิทีไ่ด้กระท�าโดยประมาท
หรอืความผดิลหโุทษ หรอืกระท�าการอืน่ใดอนัได้ชือ่ว่าเป็นผูป้ระพฤตชิัว่อย่างร้ายแรง เป็นความผดิวนิยั 
อย่างร้ายแรง
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู ้อื่น 
เสพยาเสพตดิ เล่นการพนนัเป็นอาจณิ หรอืกระท�าการล่วงละเมดิทางเพศต่อผูเ้รยีนหรอืนกัศกึษา 
ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
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 มาตรา ๙๕ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
มวีนัิย ป้องกนัมใิห้ผูอ้ยู่ใต้บงัคับบญัชากระท�าผดิวนัิย และด�าเนนิการทางวนิยัแก่ผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชา
ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัย
 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระท�าโดยการปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างทีดี่ การฝึกอบรม การสร้างขวญัและก�าลงัใจ การจงูใจ หรอืการอืน่ใดในอนัทีจ่ะเสรมิสร้าง
และพัฒนาเจตคติ จิตส�านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย
 การป้องกันมิให้ผู ้อยู ่ใต้บังคับบัญชากระท�าผิดวินัยให้กระท�าโดยการเอาใจใส่ 
สังเกตการณ์และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท�าผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด�าเนินการ
ป้องกันตามควรแก่กรณีได้
 เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
กระท�าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด�าเนินการทางวินัยทันที
 เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษาผูใ้ดกระท�าผดิวนิยัโดยยังไม่มพียานหลกัฐาน ให้ผูบ้งัคบับญัชารบีด�าเนนิการ
สบืสวนหรอืพจิารณาในเบือ้งต้นว่ากรณมีมีลูทีค่วรกล่าวหาว่าผูน้ัน้กระท�าผดิวนิยัหรอืไม่ ถ้าเหน็ว่า
กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระท�าผิดวินัยก็ให้ด�าเนินการทางวินัยทันที
 การด�าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระท�าผิดวินัยให้ด�าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗
 ผูบ้งัคับบญัชาผูใ้ดละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรานีแ้ละตามหมวด ๗ หรือมพีฤตกิรรม
ปกป้อง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าผิดวินัย
 มาตรา ๙๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดน้ี ผู้นั้นเป็นผู้กระท�าผิดวินัย จักต้อง 
ได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗
 โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
 (๑) ภาคทัณฑ์
 (๒) ตัดเงินเดือน
 (๓) ลดเงินเดือน
 (๔) ปลดออก
 (๕) ไล่ออก
 ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบ�าเหน็จบ�านาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออก
จากราชการ
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 [ค�าว่า “เงนิเดอืน” แก้ไขเพิม่เตมิโดยข้อ ๗ แห่งค�าส่ังหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา]

 มาตรา ๙๗ การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ท�าเป็นค�าสั่ง  

วิธีการออกค�าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษ

ให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาทโดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษ 

ผู้ที่ไม่มีความผิด ในค�าสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท�าผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด 

และมีเหตุผลอย่างใดในการก�าหนดสถานโทษเช่นนั้น

 

หมวด ๗
การด�าเนินการทางวินัย

 

 มาตรา ๙๘ การด�าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ซึง่มกีรณอีนัมมีลูทีค่วรกล่าวหาว่ากระท�าผดิวนิยั ให้ผูบ้งัคบับญัชาแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

เพือ่ด�าเนนิการสอบสวนให้ได้ความจรงิและความยตุธิรรมโดยมชิกัช้า และในการสอบสวนจะต้องแจ้ง

ข้อกล่าวหา และสรปุพยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุข้อกล่าวหาเท่าทีม่ใีห้ผูถ้กูกล่าวหาทราบ โดยระบุ

หรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและน�าสืบแก้ข้อกล่าวหา

 การสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู ้มีอ�านาจ 

ตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และต้องมีกรณีอันมีมูลว่ากระท�าผิดวินัย

อย่างร้ายแรงเท่านัน้ เว้นแต่กรณทีีข้่าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษากระท�าผดิวนิยัร่วมกนั 

และในจ�านวนผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ถูกกล่าวหาผู้หนึ่งผู้ใดเป็น 

ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมลี�าดับชัน้สงูกว่าผูม้อี�านาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถ้กูกล่าวหารายอืน่ กใ็ห้ผูบั้งคบับญัชา

ในล�าดับชั้นสูงกว่าดังกล่าวเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด

 ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างหน่วยงานการศึกษาหรือ 

ต่างเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กระท�าผดิวินยัร่วมกนั ให้ผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถ้กูกล่าวหาแต่ละราย

ประสานการด�าเนินการร่วมกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

 ในกรณีที่มีปัญหาหรือความเห็นขัดแย้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ตามวรรคสาม ถ้าในระหว่างผู้มอี�านาจตามมาตรา ๕๓ ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเดยีวกนั ให้ผูอ้�านวยการ

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ถ้าในระหว่างผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓  

ต่างเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ให้เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นผูว้นิจิฉยัชีข้าด ในกรณี
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ต่างส่วนราชการให้รัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งในกรณีที่มีเหตุผลและความจ�าเป็นเพื่อ

รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือจะท�าให้การสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ให้ 

ผู้มีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวมีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได้

 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด มีอ�านาจแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองได้

 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่ก�าหนดใน 

กฎ ก.ค.ศ.

 ในกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งตามท่ีก�าหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะด�าเนินการทางวินัย

โดยไม่สอบสวนก็ได้

 มาตรา ๙๙ เมือ่ได้ด�าเนนิการสอบสวนผูถู้กกล่าวหาตามมาตรา ๙๘ แล้ว ถ้าฟังได้ว่า

ผู้ถูกกล่าวหามิได้กระท�าผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง ถ้าฟังได้ว่ากระท�าผิดวินัยให้ด�าเนินการตาม 

มาตรา ๑๐๐ และในกรณท่ีีกระท�าผดิวนิยัอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออก หรอืไล่ออก ถ้ามเีหตุ

อนัควรลดหย่อนผ่อนโทษ ห้ามมิให้ลดโทษต�่ากว่าปลดออก

 มาตรา ๑๐๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท�าผิดวินัยไม่ร้ายแรง

ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสม

กับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน�ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส�าหรับ 

การลงโทษภาคทณัฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท�าผิดวินัยเล็กน้อย หรือมเีหตอุนัควรลดหย่อนซ่ึงยงัไม่ถงึกบั

จะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน

 ในกรณีกระท�าผดิวนิยัเลก็น้อยและมเีหตอุนัควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท�าทัณฑ์บน

เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

 การสัง่ลงโทษตามวรรคหน่ึง ผูบ้งัคบับัญชาใดจะมีอ�านาจสัง่ลงโทษผูอ้ยูใ่ต้บงัคับบญัชา

ในสถานโทษใด ได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ ก.ค.ศ.

 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอ�านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

แล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้ด�าเนินการดังนี้

 (๑) ส�าหรับต�าแหน่งอธิการบดี ต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ต�าแหน่งซึง่มวีทิยฐานะเชีย่วชาญพิเศษ ต�าแหน่งศาสตราจารย์ และผูด้�ารงต�าแหน่งใดหรือต�าแหน่ง

ซึ่งมีวิทยฐานะใดซึ่งกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว หรือเป็น 

การด�าเนินการของผู้บังคับบัญชาท่ีมีต�าแหน่งเหนือผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามวรรคหก หรือที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ตามมาตรา ๙๘ วรรคห้า ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
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 (๒) ส�าหรับข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษานอกจาก (๑) ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ถูกกล่าวหาพิจารณา
 การด�าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถ้าเป็นกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่างหน่วยงานการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษากระท�าผิดวินัยร่วมกัน และถ้าผู้มี
อ�านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ถูกกล่าวหา
แต่ละรายทีส่งักัดแล้วแต่กรณ ี มคีวามเหน็ขัดแย้งกนั ถ้าเป็นความเหน็ขดัแย้งระหว่างผู้มอี�านาจส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเดียวกนั ให้น�าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศกึษา
พจิารณา ถ้าเป็นความเหน็ขดัแย้งระหว่างผูม้อี�านาจสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน หรอื อ.ก.ค.ศ. 
ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้น�าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ 
ก.ค.ศ. มมีติเป็นประการใดแล้วให้ผูม้อี�านาจตามมาตรา ๕๓ หรอืผูม้อี�านาจสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น
 ในกรณีทีผู่ม้อี�านาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ปฏบิติัตามมาตรา ๙๘ วรรคสองให้ผูบ้งัคบับญัชา
ของผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือขึ้นไป มีอ�านาจด�าเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง
หรือมาตรานี้ได้
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนท�าการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่า
กระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องท่ีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา 
ตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรอื มาตรา ๑๑๑ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดงักล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว 
คณะกรรมการสอบสวนจะน�าส�านวนการสอบสวนตามมาตราดงักล่าวมาใช้เป็นส�านวนการสอบสวน
และท�าความเห็นเสนอผู ้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยถือว ่าได ้มีการสอบสวน 
ตามหมวดนีแ้ล้วก็ได้ แต่ทัง้น้ี ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนนุข้อกล่าวหา 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจง
และน�าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย
 [ค�าว่า “เงนิเดอืน” แก้ไขเพิม่เตมิโดยข้อ ๗ แห่งค�าส่ังหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา]
 มาตรา ๑๐๑ ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
และให้มอี�านาจเช่นเดยีวกบัพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาเพยีงเท่าที่
เกี่ยวกับอ�านาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอ�านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
 (๑) เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รฐัวิสาหกจิ หน่วยงานอ่ืนของรฐั 
หรือห้างหุ้นส่วนบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคล
ในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ถ้อยค�าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
 (๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งเอกสาร

และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน



39

 มาตรา ๑๐๒๑๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการ

อันมิใช่เพราะเหตุตาย มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่าขณะรับราชการ 

ได้กระท�าหรือละเว้นกระท�าการใดอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อ 

ผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ัน้หรอืต่อผูม้หีน้าทีส่บืสวนสอบสวนหรอืตรวจสอบตามกฎหมายหรอืระเบยีบ

ของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้น้ัน หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา

หรอืต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า ในขณะรบัราชการได้กระท�าความผดิอาญาอันมใิช่เป็น

ความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอ�านาจด�าเนินการ

ทางวินยัมอี�านาจด�าเนนิการสบืสวนหรือพจิารณา ด�าเนนิการทางวนิยั และส่ังลงโทษตามทีบ่ญัญตัไิว้

ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ต้องส่ังลงโทษภายในสามปีนับแต ่

วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ

 กรณีตามวรรคหน่ึง ถ้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา 

หลงัจากทีข้่าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาผูใ้ดออกจากราชการแล้ว ให้ผูม้อี�านาจด�าเนนิการ

ทางวินยัมอี�านาจด�าเนนิการสบืสวนหรือพจิารณา ด�าเนนิการทางวนิยั และส่ังลงโทษตามทีบ่ญัญตัไิว้

ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ โดยต้องเริ่มด�าเนินการสอบสวนภายใน

หนึง่ปีนบัแต่วันทีผู่น้ัน้ออกจากราชการ และต้องสัง่ลงโทษภายในสามปีนบัแต่วนัทีผู่น้ัน้ออกจากราชการ 

ส�าหรับกรณทีีเ่ป็นความผิดทีป่รากฏชัดแจ้งตามมาตรา ๙๘ วรรคเจ็ด จะต้องสัง่ลงโทษภายในสามปี

นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ

 ในกรณีที่ศาลปกครองมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนค�าสั่งลงโทษหรือองค์กร

พิจารณาอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษทางวินัยหรือองค์กรตรวจสอบรายงานการด�าเนินการทางวินัย 

มีค�าวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติให้เพิกถอนค�าส่ังลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหต ุ

กระบวนการด�าเนนิการทางวนิยัไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผูม้อี�านาจด�าเนนิการทางวนิยัด�าเนนิการ

ทางวินยัให้แล้วเสรจ็ภายในสองปีนบัแต่วนัทีม่คี�าพพิากษาถงึทีส่ดุ หรอืมคี�าวนิจิฉยัถงึทีส่ดุหรอืมมีติ 

แล้วแต่กรณี

 การด�าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวน

พิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระท�าผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ

 ความในมาตราน้ีมิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถูกส่ังให้

ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรา ๑๐๓

๑๘ มาตรา ๑๐๒ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ฉบบัที ่ ๔)  
 พ.ศ. ๒๕๖๒
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 มาตรา ๑๐๒/๑๑๙ ในกรณทีีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ

หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการแล้ว การด�าเนินการทางวินัยและส่ังลงโทษ 

แก่ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาผูน้ัน้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ 

ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมาย 

ว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี

 การด�าเนินการทางวินัยตามวรรคหน่ึง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระท�าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

ก็ให้งดโทษ

 มาตรา ๑๐๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่า

กระท�าผดิวนิยัอย่างร้ายแรงจนถกูตัง้คณะกรรมการสอบสวน หรอืถกูฟ้องคดอีาญา หรอืต้องหาว่า

กระท�าความผดิอาญาเว้นแต่เป็นความผดิทีไ่ด้กระท�าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ ผูมี้อ�านาจ

ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณี มีอ�านาจส่ังพักราชการหรือส่ังให้

ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ แต่ถ้าภายหลงัปรากฏผลการสอบสวน

พจิารณาว่าผูน้ัน้มิได้กระท�าผดิหรอืกระท�าผดิไม่ถงึกับจะถกูลงโทษปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ 

และไม่มกีรณทีีจ่ะต้องออกจากราชการด้วยเหตอ่ืุน กใ็ห้ผู้มีอ�านาจดงักล่าวสัง่ให้ผูน้ัน้กลบัเข้ารับราชการ

ในต�าแหน่งและวิทยฐานะเดิม หรือต�าแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

ส�าหรับต�าแหน่งและวิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ให้น�ามาตรา ๑๐๐ วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 เม่ือได้มีการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ้ใดพักราชการหรือ 

ออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรคหน่ึงแล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท�า

ผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก ผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคห้า 

หรือมาตรา ๑๑๕ แล้วแต่กรณี มีอ�านาจด�าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๕ และ

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ตลอดจนด�าเนินการทางวินัยตามที่

บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้

 ในกรณทีีส่ัง่ให้ผูถ้กูสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลบัเข้ารบัราชการหรอืสัง่ให้ผู้ถกูส่ังให้

ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นท่ีมิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท�าผิดวินัย

อย่างร้ายแรง กใ็ห้ผูน้ัน้มสีถานภาพเป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาตลอดระยะเวลา

ระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ

 เงนิเดอืน เงนิอ่ืนทีจ่่ายเป็นรายเดือน และเงนิช่วยเหลอือย่างอืน่ และการจ่ายเงินดังกล่าว

ของผู้ถูกส่ังพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ

๑๙ มาตรา ๑๐๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๔)  
 พ.ศ. ๒๕๖๒
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ว่าด้วยการนั้น ส�าหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว 

ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ

 หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผล

การสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ ก.ค.ศ.

 มาตรา ๑๐๔ เม่ือผู ้บังคับบัญชาได้ด�าเนินการทางวินัยหรือด�าเนินการสอบสวน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด หรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกจากราชการไปแล้ว ให้ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

 (๑)๒๐ การรายงานการด�าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้า

ส่วนราชการหรือผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด�าเนินการ

ทางวินัยแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แล้วแต่กรณ ีและเม่ือหวัหน้าส่วนราชการหรอืผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาได้รบัรายงาน

แล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอ�านาจสั่ง 

งดโทษ ลดสถานโทษ เพิ่มสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความในค�าสั่งเดิม หรือด�าเนินการ

อย่างใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความยุติธรรมได้ตามควรแก่กรณี 

และหากเห็นว่ากรณีเป็นการกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้มีอ�านาจส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนได้หรือหากเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของตน ก็ให้แจ้งหรือรายงานไปยัง 

ผูบ้งัคบับญัชาทีม่อี�านาจหน้าทีเ่พือ่ด�าเนนิการตามควรแก่กรณต่ีอไป เมือ่หวัหน้าส่วนราชการหรอื

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พิจารณาตามอ�านาจหน้าที่แล้วให้เสนอหรือรายงาน 

อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาพิจารณา เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาได้พิจารณาแล้ว ให้รายงาน

ไปยังหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา แต่ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการซึ่งได้รับรายงานมีความเห็น

ขัดแย้งกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป

 (๒)๒๑ การรายงานการด�าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาต้ังแต่

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงมา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้

ด�าเนนิการทางวินยัแล้ว ให้รายงานไปยงัหัวหน้าส่วนราชการหรอืผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

แล้วแต่กรณี และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา

ตามอ�านาจหน้าที่แล้วให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามล�าดับ

๒๐ มาตรา ๑๐๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๑ มาตรา ๑๐๔ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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 ส�าหรบัการด�าเนนิการทางวนิยัของผูบ้งัคบับญัชาทีม่ตี�าแหน่งเหนอืหวัหน้าส่วนราชการ

หรอืผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขึน้ไป และมใิช่เป็นการด�าเนนิการตามมตขิอง อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษา ให้รายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา

 ในการด�าเนนิการตามมาตรานี ้เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา 

และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู ้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ 

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น

 การรายงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๑๐๕ เม่ือผู้บังคับบัญชาได้ด�าเนินการทางวินัย หรือส่ังให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการสมควร

ให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์

ในการควบคุมดูแลให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวด ๖ และหมวดนี้โดยถูกต้องและ

เหมาะสมตามความเป็นธรรม กใ็ห้ ก.ค.ศ. มอี�านาจสอบสวนใหม่หรอืสอบสวนเพิม่เตมิในเรือ่งนัน้ได้

ตามความจ�าเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือคณะกรรมการสอบสวน

สอบสวนใหม่หรอืสอบสวนเพิม่เตมิแทน หรือก�าหนดประเดน็หรือข้อส�าคัญท่ีต้องการทราบส่งไปเพือ่ให้

คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมท�าการสอบสวนเพิ่มเติมได้

 ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อท�าหน้าที่พิจารณาเรื่องการด�าเนินการ 

ทางวินัยหรือการออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้นมีอ�านาจสอบสวนใหม่

หรอืสอบสวนเพิม่เตมิโดยจะสอบสวนเอง หรอืแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม่หรอื

สอบสวนเพิม่เตมิแทน และมอี�านาจก�าหนดประเดน็หรอืข้อส�าคญัทีต้่องการทราบส่งไปให้ เพือ่ให้

คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมท�าการสอบสวนเพิ่มเติมได้

 ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม ถ้า ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญพิจารณา

เหน็สมควรส่งประเดน็หรอืข้อส�าคัญใดทีต้่องการทราบไปสอบสวนพยานหลกัฐานซึง่อยูต่่างท้องที่

หรือเขตพื้นที่การศึกษา ก็ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แล้วแต่กรณี มีอ�านาจก�าหนดประเด็น

หรือข้อส�าคัญนั้นส่งไปเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษานั้นท�าการสอบสวนแทนได้

 ในกรณีที ่ก.ค.ศ. หรอื อ.ก.ค.ศ. วสิามัญแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่

หรอืสอบสวนเพิม่เตมิ หรอืส่งประเดน็หรอืข้อส�าคญัไปเพือ่ให้คณะกรรมการสอบสวนหรอืหวัหน้า

ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาด�าเนินการตามวรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสาม 

ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้น�าหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ

การสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหกมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ในการด�าเนินการตามมาตรานี้ ให้น�ามาตรา ๑๐๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



43

 มาตรา ๑๐๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่น 

ตามมาตรา ๕๘ ผูใ้ดมกีรณกีระท�าผดิวนิยัอยูก่่อนวนัโอนมาบรรจ ุให้ผู้บงัคับบญัชาของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นด�าเนินการทางวินัยตามหมวดน้ีโดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่อง 

ทีอ่ยูร่ะหว่างการสบืสวนหรอืสอบสวนของทางผูบ้งัคบับญัชาเดมิก่อนวนัโอน กใ็ห้สบืสวนสอบสวนต่อไป

จนเสรจ็ แล้วส่งเร่ืองไปให้ผูบ้งัคบับญัชาของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาผูน้ัน้ พจิารณา

ด�าเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีที่จะต้องส่ังลงโทษทางวินัยให้ปรับบท  

ความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมาย

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นโดยอนุโลม

 

หมวด ๘
การออกจากราชการ

 

 มาตรา ๑๐๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ เมื่อ

 (๑) ตาย

 (๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

 (๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตาม

มาตรา ๑๐๘

 (๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า 

มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๑๘

 (๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก

 (๖) ถกูเพกิถอนใบอนญุาตประกอบวิชาชพี เว้นแต่ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งอืน่

ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐๙

 วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. วางไว้

 การต่อเวลาราชการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องออกจาก

ราชการตาม (๒) รับราชการต่อไป จะกระท�ามิได้

 มาตรา ๑๐๘ นอกจากกรณตีามวรรคสี ่ ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาผูใ้ด

ประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู ้มีอ�านาจ 

ตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
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 ในกรณีที่ผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าจ�าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ 

จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้ง

การยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และเมื่อครบก�าหนดเวลาที่

ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบก�าหนดเวลาที่ยับยั้ง

 ถ้าผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่งและไม่ได้ยับยั้ง

การอนุญาตให้ลาออกตามวรรคสอง ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก

 ในกรณทีีข้่าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ

เพื่อด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผูบ้รหิารท้องถ่ินหรอืการเลอืกตัง้อืน่ทีม่ลีกัษณะเป็นการส่งเสรมิการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก

 หลกัเกณฑ์และวิธกีารเก่ียวกบัการลาออก การพจิารณาอนญุาตให้ลาออก และการยบัยัง้

การอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 

ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๑๐๙ ภายใต้บังคับตามมาตรา ๑๑๙ เม่ือข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ผู้ใดถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่มีกรณีเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ

ตามมาตราอืน่ตามพระราชบัญญัตินี ้ ถ้าภายในสามสบิวันนบัแต่วนัทีห่น่วยงานการศกึษาของผูถ้กูสัง่

เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยู่ได้รับหนังสือแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชพีมตี�าแหน่งว่างหรอืต�าแหน่งอืน่ทีไ่ม่ต้องมใีบอนญุาตประกอบวชิาชพี และผูบั้งคบับญัชา

หน่วยงานการศึกษานัน้พจิารณาเหน็ว่า ผูน้ัน้มีความเหมาะสมทีจ่ะบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง

ดงักล่าว และไม่เป็นผูข้าดคณุสมบติัตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๒ ให้ผูบ้งัคบับัญชาซึง่เป็นผูบ้รหิาร

หน่วยงานการศึกษานั้น ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  

เพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้น�ามาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไม่มีต�าแหน่งว่างหรือต�าแหน่งที่สามารถ

ย้ายไปแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งได้ และผูบั้งคบับญัชาหน่วยงานการศกึษาตามวรรคหนึง่พจิารณาเหน็ว่า 

ผู้น้ันมีความเหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานการศึกษาอื่น ถ้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่วนราชการหรือ

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาได้รบัเรือ่งจากหน่วยงานการศกึษาตามวรรคหนึง่ มหีน่วยงานการศกึษาอืน่

ที่มีต�าแหน่งว่าง หรือต�าแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งได้ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าผู้น้ันมีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง

ให้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว ให้น�ามาตรา ๕๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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 ภายในก�าหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าหน่วยงานการศึกษาใด

ไม่มตี�าแหน่งว่างหรือต�าแหน่งทีส่ามารถย้ายไปแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งได้ หรอื อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่

การศึกษา หรอื ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณไีม่อนุมตั ิให้ผูม้อี�านาจตามมาตรา ๕๓ สัง่ให้ผูน้ัน้ออกจากราชการ

โดยพลัน  ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการออกจากราชการตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๑๑๐ ผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ มีอ�านาจส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาออกจากราชการเพื่อรับบ�าเหน็จบ�านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการได้ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบ�าเหน็จบ�านาญ 

แต่ในการส่ังให้ออกจากราชการเพื่อรับบ�าเหน็จบ�านาญเหตุรับราชการนานจะต้องมีกรณีตามที่

ก�าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ด้วย และการสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ�าเหน็จบ�านาญเหตุทดแทน 

นอกจากท�าได้ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีที่กฎหมายว่าด้วย

บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบ�าเหน็จบ�านาญเหตุทดแทนแล้ว

ให้ท�าได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ

 (๑) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

ราชการของตนได้โดยสม�า่เสมอ ถ้าผูม้อี�านาจดงักล่าวเหน็สมควรให้ออกจากราชการแล้ว ให้สัง่ให้

ผู้นั้นออกจากราชการได้

 (๒) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ  

ตามความประสงค์ของทางราชการ ให้ผู้มีอ�านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ

 (๓) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ 

(๑) (๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) ให้ผู้มีอ�านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ

 (๔) เม่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุ

อันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓  

เห็นว่ากรณีมีมูลก็ให้ผู้มีอ�านาจดังกล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า และน�า

มาตรา ๑๑๑ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม ในกรณทีี ่ก.ค.ศ. หรอื อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษามมีตว่ิาผู้นัน้

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ให้ผู้มีอ�านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ

 (๕) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบต�าแหน่งใด ให้ผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ด�ารงต�าแหน่งนั้นออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 (๖) เม่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการ 

ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ ให้ผู ้มีอ�านาจ 

ตามมาตรา ๕๓ สัง่ให้ผูน้ัน้ออกจากราชการ  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนดในกฎ ก.ค.ศ.
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 มาตรา ๑๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือ 

มเีหตุอนัควรสงสยัว่าหย่อนความสามารถในอนัท่ีจะปฏบิติัหน้าทีร่าชการ บกพร่องในหน้าท่ีราชการ 

หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าท่ีราชการ และผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ เห็นว่า

กรณมีมีลู ถ้าให้ผูน้ัน้รบัราชการต่อไปจะเป็นการเสยีหายแก่ราชการ กใ็ห้ผูม้อี�านาจดงักล่าวสัง่แต่งตัง้

คณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชกัช้า ในการสอบสวนนีจ้ะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลักฐาน

ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้และต้อง

ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน�าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย ทั้งนี้ ให้น�ามาตรา ๙๘ วรรคสอง 

วรรคห้า และวรรคเจ็ด มาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ และมาตรา ๑๐๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ผู้น้ันออกจากราชการ 

กใ็ห้ผูม้อี�านาจดงักล่าวสัง่ให้ผูน้ัน้ออกจากราชการเพือ่รับบ�าเหนจ็บ�านาญเหตทุดแทนตามกฎหมาย

ว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

 ในกรณทีีผู่บ้งัคบับญัชาได้แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขึน้ท�าการสอบสวนผูถ้กูกล่าวหา

ตามมาตรา ๙๘ ในเรือ่งทีจ่ะต้องสอบสวนตามวรรคหนึง่ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ 

ได้สอบสวนไว้แล้ว ผู้มีอ�านาจตามวรรคหนึ่งจะใช้ส�านวนการสอบสวนน้ันพิจารณาด�าเนินการ 

โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได้

 มาตรา ๑๑๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการ

สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรอืผูม้อี�านาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง 

วรรคสี่ หรือวรรคห้า หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แล้วแต่กรณี เห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่ง

ว่าผู้นั้นได้กระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งให้ลงโทษวินัย

อย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ส่งเรื่องให้ ก.ค.ศ. หรือ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี พิจารณาให้ออกจากราชการ ทั้งนี้ ให้น�ามาตรา ๑๐๐ 

วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีมติให้ผู้นั้น

ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ให้ผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ 

สัง่ให้ผูน้ั้นออกจากราชการเพือ่รบับ�าเหน็จบ�านาญเหตทุดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหนจ็บ�านาญ

ข้าราชการ

 มาตรา ๑๑๓ เม่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดต้องรับโทษจ�าคุก 

โดยค�าสั่งของศาลหรือต้องรับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุกในความผิดที่ได้กระท�า

โดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษซึง่ยงัไม่ถงึกบัจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรอืไล่ออก ผูม้อี�านาจ

ตามมาตรา ๕๓ จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบ�าเหน็จบ�านาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย

ว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการก็ได้
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 มาตรา ๑๑๔ เม่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปรับราชการทหาร

ตามกฎหมายว่าด้วยการรบัราชการทหาร ให้ผูม้อี�านาจตามมาตรา ๕๓ สัง่ให้ผูน้ัน้ออกจากราชการ

 ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้อง

ถกูสัง่ให้ออกจากราชการตามมาตราอืน่อยูก่่อนไปรบัราชการทหาร กใ็ห้ผูม้อี�านาจตามมาตรา ๕๓ 

มอี�านาจเปลีย่นแปลงค�าสัง่ให้ออกจากราชการตามวรรคหนึง่ เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอืน่

นั้นได้

 มาตรา ๑๑๕ ในกรณีที่ผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้ หรือ

ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีต�าแหน่ง

เหนือขึ้นไปของผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งดังกล่าวมีอ�านาจด�าเนินการตามหมวดนี้ หรือ 

ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณี ได้

 มาตรา ๑๑๖ ในกรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ (๑) หรือ (๒) แล้ว เห็นสมควรให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ก็ให้หัวหน้า

ส่วนราชการ หรือผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาด�าเนนิการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรอื

มาตรา ๑๑๑ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าว หรือ

มาตรา ๙๘ วรรคสองกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้แล้ว ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 

การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณา

 ในกรณทีีจ่ะต้องสัง่ให้ผูถ้กูสัง่ให้ออกจากราชการกลบัเข้ารบัราชการให้น�ามาตรา ๑๐๓ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ

หรือด�าเนินการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาตามระเบยีบว่าด้วยการรายงานเก่ียวกบัการด�าเนนิการทางวนัิยและการออกจาก

ราชการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๑๑๗ เม่ือผู้บังคับบัญชาได้ด�าเนินการทางวินัยหรือส่ังให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการสมควร

ที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์

ในการควบคุมดูแล ให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ หรือ 

ตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง หรอืวรรคสามหรอืวรรคห้า โดยถกูต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม 
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ก็ให้ ก.ค.ศ. มีอ�านาจสอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจ�าเป็นและให้น�า

มาตรา ๑๐๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแต่งตั้งคณะกรรมการให้สอบสวนใหม่หรือ

สอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งประเด็นหรือข้อส�าคัญไปเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชา 

ได้แต่งตั้งไว้เดิมท�าการสอบสวนเพ่ิมเติม หรือเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน 

การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษาท�าการสอบสวนแทนในเรื่องเกี่ยวกับ

กรณีตามมาตรา ๑๑๐ (๔) และมาตรา ๑๑๑ ให้น�าหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวน

ตามมาตรา ๙๘ วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๑๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ 

ตามมาตรา ๕๘ ผูใ้ดมกีรณทีีส่มควรให้ออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินหรือกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้น 

อยูก่่อนวนัโอนมาบรรจ ุให้ผูบ้งัคบับญัชาของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาผูน้ัน้มอี�านาจ

พจิารณาด�าเนนิการตามหมวดนี ้หรือตามมาตรา ๔๙ ได้ โดยอนโุลม แต่ถ้าเป็นเร่ืองทีอ่ยูใ่นระหว่าง

การสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไป

จนเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นพิจารณา

ด�าเนินการต่อไปตามหมวดนี้หรือมาตรา ๔๙ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม และในกรณีที่จะต้องสั่งให้

ออกจากราชการ ให้ปรับบทกรณใีห้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๑๙ ภายใต้บังคับหมวด ๗ และหมวด ๙ ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอาจถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอ่ืนตามท่ีก�าหนด

ในกฎ ก.ค.ศ. ได้

 มาตรา ๑๒๐ การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในต�าแหน่งซึง่มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้น�าความกราบบงัคมทลูเพือ่ทรงทราบ 

เว้นแต่การออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๗ (๑)
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หมวด ๙
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

 

 มาตรา ๑๒๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกส่ังลงโทภาคทัณฑ์  

ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ 

ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง

 [ค�าว่า “เงนิเดอืน” แก้ไขเพิม่เตมิโดยข้อ ๗ แห่งค�าส่ังหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา]

 มาตรา ๑๒๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกส่ังลงโทษปลดออก 

ไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ แล้วแต่กรณี ต่อ ก.ค.ศ. 

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งค�าสัง่ และให้ ก.ค.ศ. พจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายในเก้าสบิวนั

 มาตรา ๑๒๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับ 

ความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเน่ืองจากการกระท�าของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. 

ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี

 ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที ่

การศกึษาหรอื อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตัง้ มมีตไิม่ถกูต้องหรอืไม่เป็นธรรม ให้ผูน้ัน้มสีทิธร้ิองทกุข์ต่อ ก.ค.ศ.๒๒

 มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ให้เป็นที่สุด๒๓

 มาตรา ๑๒๔ หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และพิจารณา

อทุธรณ์ และการร้องทุกข์และพิจารณาร้องทกุข์ ตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ 

ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ ก.ค.ศ.

 ในการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทกุข์ เมือ่ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา หรอื อ.ก.ค.ศ.  

ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ได้มีมติเป็นประการใดแล้วให้ผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓  

สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น

๒๒ มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง เพิม่โดยพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ฉบบัที ่๒)  
 พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๓ มาตรา ๑๒๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ฉบบัที ่๒)  
 พ.ศ. ๒๕๕๑
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 ในกรณีที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์กลับเข้ารับราชการ ให้น�ามาตรา ๑๐๓ มาใช้

บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๒๕ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ 

ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ได้วินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ แล้ว 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือกรณีที่มิได้

บญัญตัใิห้มสีทิธิอทุธรณ์หรอืร้องทกุข์ตามหมวดนี ้ผูน้ัน้ย่อมมีสทิธิทีจ่ะฟ้องร้องคดต่ีอศาลปกครองได้

ภายในก�าหนดระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง

 เมือ่ศาลปกครองมคี�าพพิากษาหรือค�าสัง่เป็นประการใดแล้ว ให้ผูบ้งัคบับญัชาด�าเนนิการ

แก้ไขค�าสั่งไปตามนั้น

 มาตรา ๑๒๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน 

ส่วนท้องถิน่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ หรอืข้าราชการตามมาตรา ๕๘ 

ผู้ใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุและผู้น้ันมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ หรอืกฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของข้าราชการ 

ที่โอนมา แต่ยังมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าวก็ให้ผู้น้ันมีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวดน้ีได้  

แต่ถ้าผูน้ัน้ได้ใช้สทิธอิทุธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิน่หรือกฎหมาย

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการที่โอนมาไว้แล้ว และในวันที่ผู้นั้นได้โอนมาบรรจุเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ส่งเรื่อง

ให้ผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๑๒๑ เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์
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บทเฉพาะกาล

 

 มาตรา ๑๒๗ ในระหว่างทีย่งัมไิด้ด�าเนนิการให้ม ีก.ค.ศ. ให้ ก.ค. ตามพระราชบญัญัติ

ระเบยีบข้าราชการคร ูพ.ศ. ๒๕๒๓ ท�าหน้าทีเ่ป็น ก.ค.ศ. ตามพระราชบญัญตันิี ้ ทัง้นี ้จนกว่าจะมี

การแต่งตั้ง ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราวตามมาตรา ๑๒๘ แต่ต้อง

ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 ให้ ก.ค. ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็น ก.ค.ศ. ตามวรรคหนึง่ ท�าหน้าทีเ่ป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

หรอื อ.ก.ค.ศ. อืน่ทีจ่�าเป็นในการบรหิารงานบคุคลตามพระราชบญัญตันิีด้้วย ในการท�าหน้าทีด่งักล่าว

อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อท�าหน้าที่แทนก็ได้

 ในกรณทีีผู่ท้ีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการให้ ก.ค. ว่างลง ให้ ก.ค. ตามวรรคหนึง่ประกอบด้วย

กรรมการที่เหลืออยู่ เว้นแต่จะมีจ�านวนกรรมการเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการใน ก.ค. เพิ่มขึ้นจนครบจ�านวน ก.ค. ตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่ก�าหนด 

ในวรรคหนึ่ง

 มาตรา ๑๒๘ ให้ ก.ค. ซ่ึงท�าหน้าที ่ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๗ ด�าเนนิการสรรหาบคุคล

ทีเ่หมาะสม เพือ่เสนอต่อรฐัมนตรแีต่งตัง้เป็น ก.ค.ศ. ชัว่คราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศึกษาชัว่คราว

ทกุพ้ืนที ่ทัง้นี ้การสรรหารายช่ือบคุคลเพ่ือแต่งต้ังดงักล่าวให้ค�านึงถงึองค์ประกอบของ ก.ค.ศ. และ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย เว้นแต่กรณีมีความจ�าเป็นจะต้องแต่งตั้ง

เป็นอย่างอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

 ให้ ก.ค.ศ. ชั่วคราวมีอ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้

มีหน้าที่จัดท�ากฎ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ วรรคสามและวรรคสี่ รวมทั้ง

ด�าเนนิการอ่ืนเพือ่ให้มกีารด�าเนนิการให้ม ีก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศึกษาตามพระราชบญัญตันิี้

 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาช่ัวคราวมอี�านาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบั อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่

การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. ชั่วคราวมอบหมาย

 ให้ ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาชั่วคราว ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 

ตามวรรคหนึง่ ปฏบัิตหิน้าทีจ่นกว่าจะมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศกึษาตามพระราชบญัญติันี ้

แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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 มาตรา ๑๒๙ หน่วยงานทางการศึกษาใดท่ีได้มีการก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ

ระเบยีบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้ถอืว่าเป็นหน่วยงานการศกึษาตามพระราชบญัญตัน้ีิ เว้นแต่

กฎหมายว่าด้วยระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร หรอื ก.ค.ศ. จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่

 มาตรา ๑๓๐ ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

ที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาตามพระราชบัญญัตินี ้และด�ารงต�าแหน่งหรอืด�ารงต�าแหน่งทีม่วิีทยฐานะตามที ่ก.ค.ศ. 

ก�าหนด

 ในระหว่าง ก.ค.ศ. ยังมิได้ก�าหนดต�าแหน่งหรือต�าแหน่งที่มีวิทยฐานะตามวรรคหนึ่ง 

ให้ข้าราชการครซูึง่ด�ารงต�าแหน่งอยูเ่ดมิมสีทิธไิด้รับเงนิเดอืนเงนิประจ�าต�าแหน่ง ตลอดจนมสีทิธอิืน่ ๆ 

ตามที่เคยมีสิทธิอยู่ตามกฎหมายเดิมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน

 ในกรณทีี ่ก.ค.ศ. ก�าหนดต�าแหน่งหรอืต�าแหน่งทีม่วีทิยฐานะตามวรรคสองแล้ว แต่ยงั

มิได้ก�าหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ หรือเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่ง

ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ให้สอดคล้องกบัการก�าหนดต�าแหน่งและวทิยฐานะของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา ได้รบัเงินเดอืนและเงนิประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการครตูามกฎหมายว่าด้วยเงนิเดอืน

และเงนิประจ�าต�าแหน่งทีใ่ช้บงัคบัอยูไ่ปพลางก่อน  ทัง้นี ้การก�าหนดให้ข้าราชการครแูละบคุลากร

ทางการศกึษาต�าแหน่งใดได้รบัเงินเดอืนระดบัใด หรือเงนิประจ�าต�าแหน่งระดบัใด ให้เป็นไปตามที ่

ก.ค.ศ. ก�าหนด ในกรณีนี้ถ้าต�าแหน่งใดเป็นต�าแหน่งที่มีวิทยฐานะตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่า

เป็นต�าแหน่งทีไ่ด้รบัเงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครูตามกฎหมายดงักล่าว ส�าหรบัการเทยีบต�าแหน่ง

วิทยฐานะใด ให้ได้รับเงินประจ�าต�าแหน่งอัตราใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 ให้ข้าราชการครูซ่ึงสังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือกระทรวงวัฒนธรรม 

แล้วแต่กรณี เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และให้น�าความ

ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ให้การบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๑๓๑ ผู ้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในกระทรวง อยู่ในวันที ่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต่อไป แต่ถ้าต่อมาได้มีการก�าหนดให้

ส่วนราชการหรอืหน่วยงานนัน้เป็นหน่วยงานการศกึษาหรอืเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานทีอ่ยูใ่น

ความรบัผดิชอบของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาให้ถือว่าผู้นัน้เป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีต�าแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด
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 มาตรา ๑๓๒ ในระหว่างที่ยังไม ่มีการตรากฎหมายก�าหนดให้ข ้าราชการครู 

ซึง่ปฏบิตังิานอยูใ่นสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล มหาวทิยาลยัราชภฏั และสถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั 

เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ให้ถอืว่าบคุคลดังกล่าวเป็นข้าราชการครแูละบุคลากร

ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และให้น�าความในมาตรา ๑๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ให้ ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อท�าหน้าที่บริหารงานบุคคลข้าราชการครู 

และบคุลากรทางการศกึษา ซ่ึงปฏบิตังิานในสถานศกึษาแต่ละแห่งตามวรรคหนึง่ทัง้นี ้ให้  อ.ก.ค.ศ. วสิามญั 

มีอ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะก�าหนดเป็นอย่างอื่น

 มาตรา ๑๓๓ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออกกฎ 

ข้อบังคับ ระเบียบ หรือจัดท�ามาตรฐานต�าแหน่ง วิทยฐานะหรือก�าหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบญัญัตนิีใ้ห้น�าพระราชกฤษฎกีา กฎ ก.พ.กฎ ก.ค. มต ิก.พ. มต ิก.ค. มตคิณะรัฐมนตรี 

ระเบียบ มาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง หรือกรณีที่ ก.ค. หรือ ก.พ. ก�าหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิม

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ในกรณีที่มีปัญหาในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่งให้ ก.ค.ศ. มีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาด

 ในกรณีที่การด�าเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ก�าหนดให้เป็นไปตามกฎ 

ก.ค.ศ. ถ้ายังมิได้มีกฎ ก.ค.ศ. ในเรื่องนั้นและไม่อาจน�าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้ ให้ ก.ค.ศ. 

ชั่วคราว ซึ่งท�าหน้าที่ ก.ค.ศ. มีมติก�าหนดการในเรื่องนั้นเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้

 มาตรา ๑๓๔ ข้าราชการครูหรือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดที่เป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้มีกรณีกระท�าผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควร 

ให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มอี�านาจสัง่ลงโทษผูน้ัน้หรอืสัง่ให้ผูน้ัน้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการครู

หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน แล้วแต่กรณี ที่ใช้อยู่ขณะนั้น ส่วนการสอบสวน

พจิารณาและการด�าเนนิการเพือ่ลงโทษหรอืให้ออกจากราชการให้ด�าเนนิการตามพระราชบญัญตันิี้  

เว้นแต่

 (๑) กรณทีีผู้่บงัคบับญัชาได้สัง่ให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายทีใ่ช้อยูใ่นขณะนัน้

ไปแล้วก่อนวนัท่ีพระราชบัญญตันิีใ้ช้บังคบั และยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จ กใ็ห้สอบสวนตามกฎหมายนัน้

ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 (๒) ในกรณทีีม่กีารสอบสวนหรอืพิจารณาโดยถกูต้องตามกฎหมายท่ีใช้อยูใ่นขณะนัน้

เสร็จไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการสอบสวนหรือการพิจารณาน้ัน  

แล้วแต่กรณี เป็นอันใช้ได้
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 (๓) กรณท่ีีได้มกีารรายงานหรือส่งเรือ่งหรอืส่งส�านวนเสนอให้ อ.ก.ค. กรม ซึง่ท�าหน้าท่ี 

อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แล้วแต่กรณี พิจารณาด�าเนินการตามกฎหมายที่ใช้อยู่

ในขณะนัน้และ อ.ก.ค. กรม ซ่ึงท�าหน้าที ่อ.ก.พ. กระทรวง หรอื อ.ก.พ. กระทรวง พจิารณาเรือ่งนัน้

ยงัไม่แล้วเสรจ็ก็ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา หรอื อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง หรอื ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 

พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 มาตรา ๑๓๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น 

ตามมาตรา ๕๘ ก่อนวันทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั ผูใ้ดกระท�าผดิวินยัหรอืมกีรณทีีส่มควรให้ออก

จากราชการหรือออกจากงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

หรอืกฎหมายเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของข้าราชการนัน้ อยูก่่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั 

ให้ผูบ้งัคบับญัชาตามพระราชบญัญตันิีม้อี�านาจด�าเนนิการทางวนิยัแก่ผู้นัน้หรอืด�าเนนิการให้ผูน้ัน้ 

ออกจากราชการได้  ท้ังนี้ ให้น�ามาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

หรือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ 

แห่งพระราชบญัญัตนิีใ้ห้ผู้นัน้มสีทิธิอทุธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๒๑ หรอืตามมาตรา ๑๒๒ แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๕๖  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๗ มาตรา 

๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งน�ามาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูโดยอนุโลม หรือผู้ซึ่งถูกสั่งให้

ออกจากราชการตามพระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรอืตามมาตรา ๑๓๕ 

แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามมาตรา ๑๒๒

 มาตรา ๑๓๘ การใดอยูร่ะหว่างด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการครู 

พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เฉพาะการบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวกับข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง 

การท่องเทีย่วและกฬีา และกระทรวงวฒันธรรมในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั การด�าเนนิการ

ต่อไปส�าหรับการนั้นให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๑๓๙ การใดที่เคยด�าเนินการได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัติน้ี และมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้จะด�าเนินการต่อไปได้

ประการใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
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 มาตรา ๑๔๐ ในกรณีท่ี ก.ค. ตั้ง อ.ก.ค. วิสามัญ และ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจขึ้น

ปฏบิตัหิน้าทีใ่ด ๆ  แทน ก.ค. ตามพระราชบญัญัตริะเบยีบข้าราชการคร ูพ.ศ. ๒๕๒๓ ให้ อ.ก.ค. วสิามญั 

หรอื อ.ก.ค. วสิามัญเฉพาะกิจนัน้ ปฏบิติัหน้าทีต่ามที ่ก.ค. มอบหมายต่อไป จนกว่ากรณีจะแล้วเสร็จ 

เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะก�าหนดเป็นอย่างอื่น

 

    ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

    วิษณุ  เครืองาม

    รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก�าหนดให้มกีารจดัระบบข้าราชการคร ูคณาจารย์ และบคุลากร

ทางการศกึษาข้ึนใหม่ ตามทีบ่ญัญติัไว้ในหมวด ๗ โดยเฉพาะในมาตรา ๕๔ ได้ก�าหนดให้มอีงค์กรกลาง

บรหิารงานบคุคลของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา โดยให้ครูและบคุลากรทางการศกึษา

ทัง้ของหน่วยงานการศกึษาในระดบัสถานศกึษาของรฐัและระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เป็นข้าราชการ

ในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก

การกระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคลสูส่่วนราชการท่ีบรหิารและจดัการศกึษา เขตพืน้ทีก่ารศกึษา

และสถานศึกษา จึงเห็นควรก�าหนดให้บุคลากรท่ีท�าหน้าท่ีด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

สังกัดอยู่ในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกัน และโดยท่ีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและ

ระบบการบรหิารงานบคุคลของข้าราชการครตูามพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

ทีใ่ช้บังคบัอยูใ่นปัจจบุนั มหีลกัการทีไ่ม่สอดคล้องกับพระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ 

ทีใ่ห้ยดึหลกัการกระจายอ�านาจการบรหิารงานบคุคลสูเ่ขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา อกีทัง้

ไม่สอดคล้องกบัหลกัการปฏริปูระบบราชการ สมควรยกร่างกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ขึ้นใหม่แทนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓  

และเพ่ือให้เอกภาพทางด้านนโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๔

 มาตรา ๑๖ ให้กรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่

อยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใช้บงัคบัยงัคงปฏิบตัหิน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะครบวาระ และให้ด�าเนนิการ

แต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจ�านวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายใน 

หนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั และให้มวีาระอยูใ่นต�าแหน่งเท่ากบัวาระ

ที่เหลืออยู่ของกรรมการดังกล่าว โดยมิให้นับเป็นวาระการด�ารงต�าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้

 ให้ ก.ค.ศ. ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการได้มาและด�าเนินการเพือ่ให้ได้มาซึง่กรรมการ

ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาจนครบจ�านวนตามองค์ประกอบ ตามพระราชบัญญตัิ

ระเบยีบข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาประจ�าเขตพืน้ทีก่ารศกึษา รวมทัง้บทบญัญตัอิืน่ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ ์

ในปัจจบุนั ท�าให้การบรหิารงานบคุคลของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาเป็นไปโดยล่าช้า

และไม่มปีระสทิธภิาพ สมควรปรบัปรุงบทบญัญติัในเรือ่งดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาและอปุสรรคนัน้ 

อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย่ิงขึ้น 

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓๒๕

 มาตรา ๕ ให้กรรมการ ก.ค.ศ. ในส่วนของกรรมการผูแ้ทนข้าราชการครแูละบคุลากร

ทางการศกึษาตามมาตรา ๗ (๕) ซึง่ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั ปฏบิตัหิน้าที่

ต่อไปจนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการผู ้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในการนี้ ให้กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้

อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ก.ค.ศ. ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

และมิให้นับวาระการด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่อง

๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๖ ก/หน้า ๒๘/๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๔๕ ก/หน้า ๗/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
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 มาตรา ๖ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ท�าหน้าที่เป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ีทั้งน้ี ถ้ากรณ ี

มีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๒๑ (๔) คนใดที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้อนุกรรมการผู้นั้นพ้นจากต�าแหน่ง โดยให้ถือว่า 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในขณะนั้นมีองค์ประกอบ เท่าที่เหลืออยู่ และยังคงท�าหน้าที่ต่อไป

จนครบวาระแล้วจึงด�าเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้

 ในระหว่างทีย่งัมไิด้ด�าเนนิการให้ม ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา ให้ ก.ค.ศ. 

แต่งต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ขึ้นคณะหน่ึง เพื่อท�าหน้าท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

โดยให้ถอืว่าการปฏบิตัหิน้าทีข่อง อ.ก.ค.ศ. วสิามญันัน้ มผีลผกูพนัและใช้บงัคบัได้ดงัเช่น อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

 มาตรา ๗ การใดอยู่ระหว่างด�าเนินการหรือเคยด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ของ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั เฉพาะเรือ่งการบรหิารงานบคุคล 

การด�าเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ที่เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การด�าเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรด�าเนินการประการใด และอยู่ในอ�านาจของ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาหรอื อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการปรับปรุงเขตพื้นที่

การศกึษาเป็นเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาและเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เพือ่รบัผดิชอบ

การบรหิารงานบคุคลของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ท�าให้ต้องปรบัปรงุองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษาให้สอดคล้องกบัการบรหิารงานบคุคลในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๑๐/๒๕๕๙ เรือ่ง การขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษา

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค๒๖

 ข้อ ๕  ให้ยบุเลกิ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษา และให้โอนอ�านาจหน้าทีข่อง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอ�านาจหน้าที่ของ กศจ. ของ

จังหวัดนั้น ๆ ตามค�าสั่งนี้

 บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าส่ัง หรือ 

มตคิณะรัฐมนตรีใดทีอ้่างถงึ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับค�าสั่งนี้

 ข้อ ๑๐ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือ

มติคณะรฐัมนตรใีดทีอ้่างถงึคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาติ

และกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร และ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ.  

ตามค�าสั่งนี้  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับค�าสั่งนี้

 

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา๒๗

 ข้อ ๑ ให้บุคคลซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๗ (๔) และ (๕)  

แห่งพระราชบญัญัตริะเบยีบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีด่�ารงต�าแหน่ง

อยู่ในวันก่อนวันที่ค�าสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากต�าแหน่งกรรมการใน ก.ค.ศ.

 ข้อ ๒ ให้ ก.ค.ศ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา

ประกอบด้วย

 (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ

 (๒) กรรมการโดยต�าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศกึษา เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

และเลขาธิการคุรุสภา

๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๖๘ ง/หน้า  ๑/๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน้า ๔๓/๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
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 (๓) กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ ซ่ึงรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิารแต่งตัง้จากบคุคล

ซึง่มีความรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์สงูในด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล ด้านการศกึษา 

และด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน

 ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง

ข้าราชการในส�านักงาน ก.ค.ศ. จ�านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 กรณท่ีีจะแต่งตัง้ข้าราชการพลเรอืนหรอืข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาผูใ้ด

ให้เป็นกรรมการตาม (๓) ผู ้น้ันต้องด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือมีวิทยฐานะ

เชี่ยวชาญพิเศษ

 ข้อ ๓ ในกรณีที่เห็นสมควร หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาจมีค�าส่ังให้

เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการตามข้อ ๒ ได้ตามความเหมาะสม

 ข้อ ๔ ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ซึ่ง ก.ค.ศ. แต่งตั้งตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบยีบข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีด่�ารงต�าแหน่งอยูใ่นวันก่อนวนัที่

สั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากต�าแหน่ง

 ข้อ ๕ ให้ ก.ค.ศ. มีอ�านาจแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อท�าการใด ๆ แทน ก.ค.ศ.  

ดังต่อไปนี้

 (๑) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

 (๒) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

 (๓) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศกึษา

 นอกจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามวรรคหนึ่ง ก.ค.ศ. อาจแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญอื่น

เพือ่ท�าการใด ๆ  แทน ก.ค.ศ. หรอืท�าหน้าทีเ่ช่นเดียวกบัคณะอนกุรรมการอืน่ทีก่�าหนดตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้

 ข้อ ๖ ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต่ละคณะ มีจ�านวนไม่เกินสิบห้าคน ประกอบด้วย

 (๑) ประธานอนุกรรมการ ซ่ึงแต่งต้ังจากกรรมการใน ก.ค.ศ. เว้นแต่มีเหตุผล 

ความจ�าเป็นอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่เป็นกรรมการใน ก.ค.ศ. เป็นประธานอนุกรรมการก็ได้

 (๒) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์สูงในด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล ด้านการศกึษา ด้านกฎหมาย และด้านอ่ืน ๆ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญคณะนั้น

 (๓) อนุกรรมการซ่ึงเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการจ�านวนสองคน
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 ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการในส�านักงาน ก.ค.ศ. เป็นอนุกรรมการและ

เลขานุการและอาจแต่งตัง้ข้าราชการในส�านกังาน ก.ค.ศ. จ�านวนไม่เกนิสองคนเป็นผูช่้วยเลขานกุาร

 กรณท่ีีจะแต่งตัง้ข้าราชการพลเรอืนหรอืข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาผูใ้ด

ให้เป็นอนุกรรมการตาม (๒) ผู้นั้นจะต้องด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือประเภท

บรหิารระดบัต้นประเภทอ�านวยการระดบัสงู ประเภทวชิาการระดบัทรงคุณวฒุหิรือระดบัเช่ียวชาญ 

หรือมีวิทยฐานะไม่ต�่ากว่าเช่ียวชาญ หรืออาจแต่งต้ังจากผู้ซ่ึงเคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้แทน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. หรือผู้ซึ่งเคยด�ารงต�าแหน่งอนุกรรมการใน 

อ.ก.ค.ศ. วิสามญั ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ได้

 คณุสมบตั ิ ลกัษณะต้องห้าม หลกัเกณฑ์และวิธกีารได้มา และการพ้นจากต�าแหน่งของ

ประธานอนุกรรมการกรณีท่ีมิได้แต่งต้ังจากกรรมการใน ก.ค.ศ. และของอนุกรรมการตาม (๒) 

และ (๓) ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 ให้น�าบทบญัญติัมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับกับ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ โดยอนุโลม

 การแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามข้อ ๕ (๑) และ (๒) ให้แต่งตั้งจากกรรมการใน 

ก.ค.ศ. อย่างน้อยสองคน

 ข้อ ๗ ให้แก้ไขค�าว่า “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา เป็นค�าว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง

 ข้อ ๘ มิให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับ

 ให้ ก.ค.ศ. เป็นผูด้�าเนนิการสอบแข่งขนัเพือ่บรรจแุละแต่งตัง้บคุคลเข้ารบัราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. เห็นสมควร จะมอบหมายให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้ง 

ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษา เป็นผู้ด�าเนินการตามวรรคสองก็ได้

 หลักสูตร วธิกีารสอบแข่งขัน วธิดี�าเนินการทีเ่ก่ียวกบัการสอบแข่งขนั เกณฑ์การตดัสนิ

การข้ึนบญัชผีูส้อบแข่งขนัได้ การน�าบญัชผีูส้อบแข่งขนัได้ในบญัชหีนึง่ไปข้ึนบญัชเีป็นผูส้อบแข่งขนัได้

ในบญัชีอืน่ การยกเลกิบัญชผีูส้อบแข่งขนัได้ และรายละเอยีดเกีย่วกบัการสอบแข่งขนัให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด
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 ข้อ ๙ มิให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการคร ู

และบคุลากรทางการศกึษา และให้น�าบทบญัญตัมิาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับกับกรณีท่ีไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

สถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

 ข้อ ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษานอกจากการก�าหนดต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่

ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาแล้ว ก.ค.ศ. อาจก�าหนด

ต�าแหน่งหรือเปลี่ยนต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทต�าแหน่ง 

ผูบ้รหิารการศึกษาบางต�าแหน่งเป็นประเภทต�าแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ได้

 ข้อ ๑๑ ในวาระเริ่มแรกให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามข้อ ๕ ประกอบด้วยอนุกรรมการ

ตามข้อ ๖ (๑) และ (๒) จนกว่าจะได้แต่งตั้งอนุกรรมการตามข้อ ๖ (๓) ซึ่งต้องด�าเนินการให้ 

แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ค�าสั่งนี้ใช้บังคับ

 ข้อ ๑๒ ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจซึ่ง ก.ค.ศ. แต่งตั้งตามมาตรา ๑๗ แห่ง 

พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ อยูใ่นวนัก่อนวนัที่

ค�าสั่งนี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญอื่นตามค�าสั่งนี ้

เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ค�าสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

 ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค�าส่ังน้ี ให้เป็นไปตามค�าวินิจฉัย

ของ ก.ค.ศ.

 ข้อ ๑๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าสั่งนี้ได้

 ข้อ ๑๕ ค�าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒๒๘

 มาตรา ๒ พระราชบัญญตัน้ีิให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป

๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๔๓ ก/หน้า ๙/๕ เมษายน ๒๕๖๒
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปรากฏปัญหา

ความไม่สอดคล้องกันระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการด�าเนินการทางวินัยของ

ข้าราชการฝ่ายพลเรอืนประเภทต่าง ๆ  ส่งผลให้เกดิความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการด�าเนนิการ

ทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว นอกจากน้ี ยังมีปัญหาความแตกต่างระหว่าง

กฎหมายว่าด้วยการด�าเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนกับกฎหมายขององค์กร 

ตรวจสอบการทจุรติ ซึง่ท�าให้การด�าเนนิการทางวนัิยเพือ่พจิารณาลงโทษแก่ข้าราชการทีถ่กูองค์กร

ตรวจสอบการทุจริตชี้มูลความผิดหลังออกจากราชการไปแล้วในบางกรณีไม่อาจด�าเนินการ 

ตามฐานความผิดที่ชี้มูลได้ ดังน้ัน สมควรให้การด�าเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการ 

เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต อันจะ 

เป็นกลไกหนึ่งที่ท�าให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น จึงจ�าเป็นต้อง 

ตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๔

 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ 
เงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
 มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติ น้ี ให ้ ใช ้บั งคับตั้ งแต ่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความ 
ต่อไปนี้แทน

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๒๑ ก/หน้า ๑/๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔

 เล่ม  ๑๒๘  ตอนที ่ ๒๑  ก ราชกจิจานเุบกษา ๓๐  มนีาคม  ๒๕๕๔
หน้า  ๑
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 “มาตรา ๓  อตัราเงนิเดือน เงนิวิทยฐานะ และเงนิประจ�าต�าแหน่ง ส�าหรบัข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ในบญัชเีงนิเดอืนขัน้ต�า่ขัน้สงูของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

และบญัชอัีตราเงนิวทิยฐานะและเงนิประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ท้ายพระราชบัญญัตินี้

 ต�าแหน่งที่ไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ได้แก่ ต�าแหน่งตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้น�าบัญชีเงินเดือนขั้นต�่า ข้ันสูงและบัญชีอัตราเงินประจ�าต�าแหน่งของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ส�าหรับต�าแหน่ง 

ตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) (๔) (๕) (๖) และต�าแหน่งผู้บรหิารในหน่วยงานการศกึษาทีส่อนระดับปรญิญา 

ตามมาตรา ๓๘ ข. วรรคสาม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

ให้น�าบัญชีเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้

บังคับโดยอนุโลม

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับวิทยฐานะในต�าแหน่งประเภทใด 

เมื่อมีการเปล่ียนต�าแหน่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้น้ันได้รับวิทยฐานะน้ัน 

ต่อไป  ทั้งนี้ ตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน”

 มาตรา ๔ ให้ยกเลกิความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญตัเิงนิเดอืน เงนิวทิยฐานะ 

และเงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน

 “มาตรา ๕ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูง เงินวิทยฐานะ 

และเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ตามความจ�าเป็นก็ได้ โดยหากเป็นการปรบัเงินเดอืนขัน้ต�า่ขัน้สงู เงนิวทิยฐานะ และเงนิประจ�าต�าแหน่ง

เพิม่ไม่เกนิร้อยละสบิของเงนิเดอืน เงนิวิทยฐานะ และเงนิประจ�าต�าแหน่งทีใ่ช้บงัคบัอยูใ่ห้กระท�าได้

โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถอืว่าเงนิเดอืนขัน้ต�า่ขัน้สูง เงนิวทิยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่ง

ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นเงินเดือนข้ันต�่าข้ันสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่ง

ท้ายพระราชบัญญัตินี้

 เล่ม  ๑๒๘  ตอนที ่ ๒๑  ก ราชกจิจานเุบกษา ๓๐  มนีาคม  ๒๕๕๔
หน้า  ๒
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 เมือ่มกีารปรับเงินเดือน เงนิวิทยฐานะ และเงนิประจ�าต�าแหน่งตามวรรคหนึง่ การปรบัเงนิเดอืน 

เงนิวทิยฐานะ และเงนิประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีไ่ด้รบัอยูเ่ดมิ

เข้าสู่อัตราในบัญชีที่ได้รับการปรับใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด”

 มาตรา ๕ เพือ่ประโยชน์ในการรบัเงนิเดอืน เงนิวทิยฐานะ และเงนิประจ�าต�าแหน่ง

ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาตามพระราชบญัญัตนิี ้หากมาตราใดแห่งพระราชบัญญตั ิ

ระเบยีบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้บญัญตัคิ�าว่า “บัญชอีตัราเงนิเดอืน” 

หรือ “อตัราเงินเดอืน” ให้หมายความถงึ “บญัชเีงินเดอืนขัน้ต�า่ขัน้สงู” หรอื “เงนิเดอืนขัน้ต�า่ขัน้สงู” 

แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๖ ในระหว่างที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้ปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ

เงนิประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกบัอตัราเงินเดือนขัน้ต�า่ 

ขัน้สูงตามพระราชบญัญตันิี ้ให้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาได้รบัเงนิเดอืน เงนิวทิยฐานะ 

และเงินประจ�าต�าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

 การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

ก.ค.ศ. ก�าหนด

 เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการตามวรรคสอง ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ทีร่บัเงนิเดอืนยงัไม่ถงึขัน้ต�า่ของอนัดบัตามบญัชท้ีายพระราชบญัญตันิี ้ ให้ได้รบัเงนิเดอืนไม่ต�า่กว่า

ขั้นต�่าชั่วคราว ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และให้ได้รับการปรับเงินเดือนจนได้รับเงินเดือน

ในขัน้ต�า่ของอันดบัตามบญัชีท้ายพระราชบญัญติันี ้ ทัง้น้ี ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารท่ี ก.ค.ศ. ก�าหนด

 มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 

   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

   นายกรัฐมนตรี

 เล่ม  ๑๒๘  ตอนที ่ ๒๑  ก ราชกจิจานเุบกษา ๓๐  มนีาคม  ๒๕๕๔
หน้า  ๓
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หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี ้คือ เนือ่งจากพระราชบัญญตัเิงนิเดอืน 

เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีความเหมาะสมเป็นธรรม และมีความแตกต่างระหว่างรายได้กับข้าราชการ

ประเภทอืน่ ทัง้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาเป็นอาชพีทีต้่องท�าภาระหน้าทีใ่นการพฒันาคน 

ซึง่คนคอืทรัพยากรทีส่�าคัญทีส่ดุในการพฒันาประเทศและแก้ไขปัญหาสงัคม ดงันัน้ เพือ่ให้การรบั

เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ อันจะท�าให้การบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงจ�าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี้ 

บัญชีเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕
 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ขั้นสูง ๑๖,๘๔๐ ๒๙,๗๐๐ ๓๖,๐๒๐ ๕๐,๕๕๐ ๕๙,๗๗๐ ๖๖,๔๘๐

ขั้นต�่า ๘,๗๐๐ ๑๑,๙๓๐ ๑๕,๔๑๐ ๑๘,๙๑๐ ๒๓,๒๓๐ ๒๘,๕๕๐

ขั้นต�่าชั่วคราว ๗,๙๔๐ ๘,๑๓๐ ๑๒,๕๓๐ ๑๒,๕๓๐ - -

อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๔ คศ.๕

 เล่ม  ๑๒๘  ตอนที ่ ๒๑  ก ราชกจิจานเุบกษา ๓๐  มนีาคม  ๒๕๕๔
หน้า  ๔
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บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะส�าหรับต�าแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน)

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐

ครูเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐

ครูช�านาญการพิเศษ ๕,๖๐๐

ครูช�านาญการ ๓,๕๐๐

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะส�าหรับต�าแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน)

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐

ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ ๕,๖๐๐

ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ ๓,๕๐๐

บญัชอีตัราเงนิวทิยฐานะส�าหรบัต�าแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษาท่ีมใีบอนญุาตประกอบวชิาชพี

วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน)

ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐

ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐

ผู้อ�านวยการช�านาญการพิเศษ ๕,๖๐๐

ผู้อ�านวยการช�านาญการ ๓,๕๐๐

รองผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐

รองผู้อ�านวยการช�านาญการพิเศษ ๕,๖๐๐

รองผู้อ�านวยการช�านาญการ ๓,๕๐๐
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บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหารการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน)

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐

๑๓,๐๐๐

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐

รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐

รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาช�านาญการพิเศษ ๕,๖๐๐
 

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะส�าหรับต�าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

ต�าแหน่งที่มีวิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน)

เชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐

เชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐

ช�านาญการพิเศษ ๕,๖๐๐

ช�านาญการ ๓,๕๐๐
 

หมายเหตุ

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต�าแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ แล้ว ให้ได้รับเงินวิทยฐานะ 

ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท/เดือน
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พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๕๘

 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ 
เงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”
 มาตรา ๒ พระราชบัญญตันิีใ้ห้ใช้บงัคับตัง้แต่วนัที ่๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
 มาตรา ๓ ให้เพิม่ความต่อไปนีเ้ป็นวรรคห้าของมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเงนิเดอืน 
เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิงนิเดอืน เงนิวทิยฐานะ และเงนิประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 “ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ�าเป็น เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน หรือเงินวิทยฐานะ หรือเงินประจ�าต�าแหน่งที่เหมาะสม
และเป็นธรรม ก.ค.ศ. อาจก�าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเยียวยา

 เล่ม  ๑๓๒  ตอนที ่ ๔๓  ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘
หน้า  ๗ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
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โดยให้ได้รบัเงินเดอืน หรอืเงนิวิทยฐานะ หรอืเงนิประจ�าต�าแหน่ง ตามท่ีเหน็สมควรเป็นกรณ ีๆ  ไปก็ได้ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด”
 มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
 การปรบัเงินเดอืน เงนิวทิยฐานะ และเงนิประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษาเข้าตามบัญชแีนบท้ายพระราชบัญญตั ิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที ่ก.ค.ศ. ก�าหนด
 มาตรา ๕ ในวาระเร่ิมแรก ให้ปรบัเงนิเดอืนของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู ่เดิมเข้าสู ่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติน้ี  
และให้ด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายในหนึง่ปีนบัแต่วันประกาศในราชกจิจานเุบกษาให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศกึษาทีม่ใีบอนญุาตประกอบวชิาชีพซึง่ได้รบัเงนิเดือนในอันดับครูผู้ช่วย อนัดับ คศ.๑ 
และอนัดบั คศ.๒ ทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนไม่สงูกว่าขัน้สงูของอนัดบั คศ.๒ ได้รับเงินเดือนในอตัราทีส่งูกว่า
อตัราทีไ่ด้รบัอยูเ่ดมิตามบญัชแีนบท้ายพระราชบญัญตันิีอ้กีร้อยละสีข่องเงนิเดือนทีไ่ด้รบัอยู ่ ในกรณทีี่
การปรบัเงนิเดอืนดงักล่าวท�าให้มีเศษไม่ถงึสบิบาทให้ปรบัตัวเลขเงนิเดอืนดงักล่าวเพิม่ขึน้เป็นสิบบาท
 มาตรา ๖ ในกรณทีี ่ก.ค.ศ. ยงัมไิด้ปรบัอตัราเงินเดอืน เงนิวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อให้เข้าสู่อัตรา
ตามบญัชเีงินเดือนแบบช่วงท่ีก�าหนดเงนิเดอืนขัน้ต�า่ขัน้สงูได้ เป็นเหตใุห้ยงัคงต้องใช้บญัชอีตัราเงนิเดอืน
แบบขัน้อยู ่ซึง่ท�าให้ไม่เป็นการสอดคล้องกบัอัตราเงนิเดอืนขัน้ต�า่ขัน้สงู ตามมาตรา ๕ ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษาทีม่ใีบอนญุาตประกอบวิชาชีพได้รับเงนิเดอืนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ 
ก.ค.ศ. ก�าหนด และให้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีม่ใีบอนญุาตประกอบวชิาชพีซึง่ได้รับ
เงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ.๑ และอันดับ คศ.๒ ที่ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นสูงของ
อันดับ คศ.๒ ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมอีกหนึ่งขั้น และเมื่อได้
ด�าเนินการตามมาตรานี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นการด�าเนินการตามมาตรา ๕
 มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา
 นายกรัฐมนตรี

 เล่ม  ๑๓๒  ตอนที ่ ๔๓  ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘
หน้า  ๘
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับ 

อัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ให้เหมาะสม เป็นธรรม และได้มาตรฐานโดยค�านึงถึงค่าครองชีพที่เปล่ียนแปลงไป ค่าตอบแทน 

ในภาคเอกชน ฐานะการคลงัของประเทศ ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดบัต่าง ๆ 

ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน และปัจจัยอื่นที่จ�าเป็น สมควรปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต�่า

ขัน้สงูของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีมี่ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีให้เหมาะสมยิง่ขึน้ 

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

บัญชีเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ขั้นสูง ๒๔,๗๕๐ ๓๔,๓๑๐ ๔๑,๖๒๐ ๕๘,๓๙๐ ๖๙,๐๔๐ ๗๖,๘๐๐

ขั้นต�่า ๑๕,๐๕๐ ๑๕,๔๔๐ ๑๖,๑๙๐ ๑๙,๘๖๐ ๒๔,๔๐๐ ๒๙,๙๘๐

อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๔ คศ.๕

 
 

 

 เล่ม  ๑๓๒  ตอนที ่ ๔๓  ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘
หน้า  ๙
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กฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ได้รบัเงนิเดอืนสูงกว่าหรอืต�า่กว่าขัน้ต�า่ หรอืสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบั (ฉบบัที ่๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติจาก 
คณะรัฐมนตรีออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ยกเลกิความในข้อ ๑ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต�่ากว่าข้ันต�่า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๑ ให้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาได้รบัเงนิเดอืนสงูกว่า หรอืต�า่กว่า
ขั้นต�่าของอันดับ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต�่า หรือต�่ากว่าขั้นต�่าของอันดับเงินเดือนของต�าแหน่ง
และวิทยฐานะนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะก�าหนดเป็นอย่างอื่น 
 (๒) ถูกลดขั้นเงินเดือนหรือลดเงินเดือนจนท�าให้ได้รับเงินเดือนต�่ากว่าขั้นต�่าของ 
อนัดบัเงนิเดือนของต�าแหน่งและวทิยฐานะ ให้ได้รบัเงนิเดือนเท่าทีถ่กูลดขัน้เงนิเดอืนหรอืลดเงนิเดอืนนัน้ 
 (๓) เปลี่ยนต�าแหน่ง ย้าย หรือโอน ให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้น 
หรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม 
  (ข) ในกรณีเปลีย่นต�าแหน่ง ย้าย หรอืโอนโดยเป็นความประสงค์ของข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา ให้ได้รบัเงนิเดือนในอนัดบัเงนิเดอืนของต�าแหน่งทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ในขัน้ทีต่รงกนั 
กบัขัน้หรอือตัราเงนิเดอืนทีไ่ด้รบัอยูเ่ดมิ แต่ถ้าผูน้ัน้ได้รบัเงนิเดอืนสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบัเงนิเดอืน 
ส�าหรบัต�าแหน่งทีไ่ด้รับแต่งตัง้อยูแ่ล้ว ให้ได้รบัเงนิเดอืนตามที ่ก.ค.ศ. ก�าหนดโดยอนมัุติของคณะรฐัมนตรี 
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 (๔) ได้รบัการบรรจุและแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งครูผูช่้วย ได้รบัเงนิเดอืนอนัดบัครผููช่้วย                
ขัน้หรอือตัราเงนิเดอืนทีต่�า่กว่าขัน้ต�า่ หรอืสงูกว่าขัน้ต�า่ของอนัดบั เมือ่ผ่านการเตรยีมความพร้อม                 
และพฒันาอย่างเข้มแล้ว ได้รบัแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งคร ูให้ได้รบัเงนิเดอืนในอนัดบั คศ. ๑ ตามที่ 
ก.ค.ศ. ก�าหนดโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
 ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให ้
ด�ารงต�าแหน่งครูผูช่้วย เมือ่ได้รบัเงินเดอืนถึงข้ันสงูของอนัดบัครผูู้ช่วย ให้ผูน้ัน้ได้รับเงนิเดอืนสงูกว่า
ขัน้สงูของอนัดบัครผููช่้วย โดยให้ไปอาศยัรับเงนิเดอืนอนัดบั คศ. ๑ ในขัน้หรอือตัราเงนิเดอืนเท่าเดมิ 
ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 
 (๕) ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งและวิทยฐานะสงูขึน้ ถ้าได้รบัเงนิเดอืนสงูกว่าขัน้ต�า่ 
ของอันดับเงินเดือนของต�าแหน่งและวิทยฐานะน้ันอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือน                                  
ของต�าแหน่งและวิทยฐานะท่ีได้รับแต่งตั้งในข้ันท่ีตรงกันกับขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม 
ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนท่ีได้รับอยู่เดิม ให้ได้รับในข้ันหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 
เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะก�าหนดเป็นอย่างอื่น 
 (๖) ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อย่างอืน่ ซึง่ ก.ค.ศ. รบัรองและก�าหนดเงนิเดอืนทีค่วรได้รบัในอนัดบัและขัน้หรอือตัราเงนิเดอืนใด 
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นหรืออัตราเงินเดือนนั้น 
 (๗) ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อย่างอืน่ เพ่ิมขึน้ หรอืสงูข้ึน ซึง่ ก.ค.ศ. รับรองหลังจากบรรจแุละแต่งต้ัง และก�าหนดอตัราเงินเดอืน                          
หรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับในอันดับและขั้นหรืออัตราเงินเดือนใด ให้ผู้มีอ�านาจตามมาตรา ๕๓                      
หรอืผูซ้ึง่ได้รับมอบหมายสัง่ให้ได้รบัเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทนในอนัดบัและขัน้หรอือตัราเงนิเดอืนที่                     
ก.ค.ศ. ก�าหนด” 
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษาได้รบัเงนิเดอืนสงูกว่าหรอืต�า่กว่าขัน้ต�า่ หรอืสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบั พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “ข้อ ๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง
ของอันดับเงินเดือนของต�าแหน่งและวิทยฐานะในอันดับ คศ. ๒ คศ. ๓ หรือ คศ. ๔ ให้ผู้นั้นได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้อีก
หนึ่งอันดับเท่านั้น ถ้าไม่มีข้ันหรืออัตราเงินเดือนท่ีได้รับอยู่เดิมให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือน
ใกล้เคียงที่สูงกว่า แล้วแต่กรณี  
 ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ 
คศ. ๒ คศ. ๓ หรือ คศ. ๔ ตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ผู้นั้น
ได้รบัเงนิเดือนในอนัดบัท่ีสงูขึน้ดังกล่าวในวนัที ่๓๐ กันยายนของปีสดุท้ายก่อนทีจ่ะพ้นจากราชการ
เพราะเหตุเกษียณอายุ” 
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 ข้อ ๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงด�ารงต�าแหน่งครูผู้ช่วยผู้ใด 

ผ่านการเตรยีมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มแล้ว หากยงัไม่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งครู  

รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ หรือได้รับการแต่งต้ังแล้วแต่ยังรับเงินเดือนไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.  

ก�าหนดไว้ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน

สูงกว่าหรือต�่ากว่าขั้นต�่า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 

กฎ ก.ค.ศ. นี้ ให้ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งครูและได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ๑ 

ตามที ่ก.ค.ศ. ก�าหนดโดยอนมุตัขิองคณะรฐัมนตร ีตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งครู 

แต่ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ข้อ ๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ

อนัดบั คศ. ๓ หรอื คศ. ๔ อยูแ่ล้ว หากยงัไม่ได้รบัค�าส่ังให้ได้รบัเงินเดือนสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบัเงินเดอืนเดิม 

โดยให้ไปอาศยัรับเงนิเดอืนในอนัดบัถดัไปอกีหนึง่อนัดบัตามที ่ก.ค.ศ. ก�าหนดไว้ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย

การให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาได้รบัเงนิเดอืนสงูกว่าหรอืต�า่กว่าข้ันต�า่ หรอืสงูกว่าขัน้สงู 

ของอันดบั พ.ศ. ๒๕๕๓ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎ ก.ค.ศ. นี ้หรือได้รบัค�าสัง่แล้ว แต่ยงัรบัเงนิเดอืน

ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด ให้ผู้น้ันได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม 

และให้ไปอาศยัรบัเงนิเดอืนในอนัดบัถดัไปอกีหนึง่อนัดบั ตัง้แต่การเลือ่นขัน้เงนิเดอืนในครัง้ทีห่นึง่ 

ครึง่ปีแรก หรอืครัง้ท่ีสอง ครึง่ปีหลงั ซึง่เป็นคร้ังทีถ่ดัจากได้รับเงนิเดอืนถงึขัน้สงูของอนัดบัเงินเดอืนเดมิ 

แล้วแต่กรณ ีแต่ท้ังนี ้ไม่ก่อนวนัที ่๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พงศ์เทพ เทพกาญจนา 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ประธาน ก.ค.ศ. 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเงินเดือน 

เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  

ซึง่แก้ไขเพ่ิมเตมิโดย พระราชบญัญติัเงนิเดือน เงนิวทิยฐานะ และเงนิประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปลี่ยนโครงสร้างระบบเงินเดือนของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก เดิมท่ีก�าหนดเป็นระบบข้ันเงินเดือนไปเป็นระบบ

เงนิเดอืนขัน้ต�า่ขัน้สงู สมควรก�าหนดการได้รับเงนิเดือนของ ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ให้สอดคล้องกับระบบเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องออก กฎ ก.ค.ศ. นี้
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