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กระทรวงศกึษำธกิำร

หลักเกณฑก์ำรบริหำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล
- งบสรรหำและบรรจุแตง่ตัง้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน

- หลักเกณฑก์ำรสรรหำและคดัเลอืกบุคลำกร







































































































































สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๒)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการ

บรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
แผนดิน งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

“ขาราชการครู”  หมายความวา ผูที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการ
เรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คณาจารย”  หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการ
วิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ 

“บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหนวยงาน
การศึกษา 

“วิชาชีพ”  หมายความวา วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

“เขตพ้ืนที่การศึกษา”  หมายความวา เขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง 
“หนวยงานการศึกษา”  หมายความวา 
(๑)  สถานศึกษา 
(๒)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๓)  สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
(๔)  แหลงการเรียนรูตามประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕)  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

หรือตามประกาศกระทรวง หรือหนวยงานที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากําหนด 

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

“สวนราชการ”  หมายความวา หนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา
กรม 

“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความวา ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือ
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา 

“กระทรวง”  หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ 
“รัฐมนตรีเจาสังกัด”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงในกระทรวงที่มี

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูในสังกัด 
“รัฐมนตร”ี  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  บรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” ที่มีอยูในกฎหมาย ประกาศ 

ระเบียบ และขอบังคับอื่นใด ใหหมายความรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย 
เวนแตจะไดมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใดที่บัญญัติไวสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการบริหารงานบคุคลของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   

 
มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

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

(๑)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ 
(๒)  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการ 
(๓)๒ กรรมการโดยตําแหนงจํานวนแปดคน ไดแก ปลัดกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.
ศ. และเลขาธิการคุรุสภา 

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

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

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวนสี่คน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวนหนึ่งคน และในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมจํานวนหนึ่งคน และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจํานวนหนึ่งคน 

 
มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี ้
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๔)  ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๕)  ไมเปนเจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรคการเมือง 
(๖)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๙  กรรมการผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองมี

คุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่

เรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  มีประสบการณดานการบริหารในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือ

ผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหาป 
(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๑๑  กรรมการผูแทนขาราชการครูตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการ

หรือเทียบเทาหรือมีประสบการณการสอนเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี ้
(๑)  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตร ี
(๒)  มีประสบการณดานสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือ

ปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และ
ปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 

(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 
มาตรา ๑๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการผูแทนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหมได
อีก แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระมิได 

ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวางลงใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวัน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๗ วรรคสอง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการผูนั้นเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนก็ได และให
กรรมการซึ่งแทนกรรมการในตําแหนงที่วางลงมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน 

ในระหวางท่ียังมิไดดําเนินการใหมีกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงตามวรรคสอง 
และยังมีกรรมการที่เหลืออยูเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปได 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม ให
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับแตงตั้งหรือ
เลือกตั้งใหมเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

จากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗)  คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก 
 
มาตรา ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓)  พนจากการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ 
(๕)  ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ. ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด เมื่อปรากฏวามีความประพฤติไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ หรือมีเจตนากระทําการโดยไมถูกตองหรือไมยุติธรรม หรือใช
อํานาจหนาที่ที่ขัดตอกฎหมาย ทั้งนี้ กอนมีการถอดถอน ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นสอบสวน 

(๖)๕ มิไดเปนผูดํารงตําแหนงหรือเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
ผูสอนในหนวยงานการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ตนไดรับเลือก 

 
มาตรา ๑๖  การประชุม ก.ค.ศ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

ในการประชุมถามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะ หรือเม่ือ
มีกรณีเขาขายที่กฎหมายกําหนดวากรรมการผูนั้นมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๗  ก.ค.ศ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.

ก.ค.ศ. วิสามัญ” เพ่ือทําการใดๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทําหนาที่เชนเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่
กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ได 
                                                 

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

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๑๘๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จะเปนกรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอื่น
ตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได เวนแตการเปนกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตําแหนง 

 
มาตรา ๑๙  ให ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการผลิตและ

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒)  กําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดเกณฑอัตรากําลังของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งใหความเห็นชอบจํานวนและอัตราตําแหนงของหนวยงาน
การศึกษา 

(๓)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในกรณีที่คาครองชีพ
เปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชนเก้ือกูลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษายังไมเหมาะสมเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเก้ือกูลสําหรับขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม 

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

(๕)   พิจารณาวินิ จฉั ยตีความปญหาที่ เ กิดขึ้ น เนื่ อ งจากการใชบั งคับ
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น 

(๖)  พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการ
พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๗)  กําหนดวิธีการและเง่ือนไขการจางเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา รวมทั้งกําหนดอัตรา
เงินเดือนหรือคาตอบแทน 

                                                 
๖ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ และการยกยอง
เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๙)  สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเก้ือกูลอ่ืนแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

(๑๑)  สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนําและช้ีแจงดานการ
บริหารงานบุคคลแกหนวยงานการศึกษา 

(๑๒)  กําหนดมาตรฐาน พิจารณา และใหคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินการทาง
วินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้

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

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

(๑๕)  พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
คุณวุฒิอยางอ่ืนเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่ควรไดรับ 

(๑๖)  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการตางๆ ตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๗)  พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเก่ียวกับวัน 
เดือน ปเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                                 
๗ มาตรา ๑๙ (๑๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๘)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมาย
อ่ืน 

 
มาตรา ๒๐  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เ รียกโดยยอวา “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซึ่งมีฐานะเปนอธิบดีเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

สํานักงาน ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  เปนเจาหนาที่เก่ียวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
(๒)  วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหนวยงานการศึกษา 
(๓)  ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  พัฒนาระบบขอมูล และจัดทําแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
(๕)  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับ

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๖)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
(๗)  กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของ

หนวยงานการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 
(๘)  จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

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

ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๒๑๘  ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําเขตพื้นที่การศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพื้นที่
การศึกษานั้นๆ ประกอบดวย 

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคนโดยเลือก
จากอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

                                                 
๘ มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

(๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากผูที่มีความรู 
ความสามารถ หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมายหรือดาน
การเงินการคลัง และดานอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา 
ดานละหนึ่งคน 

(๔) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาจํานวนหาคน ไดแก ผูแทนขาราชการครูผูสอนสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยาง
ละหนึ่งคน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน และ
ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจํานวนหนึ่งคน 

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
อนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการตาม (๓) ตองไม

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนอนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทนคุรุสภาตอง
เปนสมาชิกคุรุสภาและเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้ อนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน เจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรค
การเมือง 

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

 
มาตรา ๒๒๙  การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหนําความในมาตรา 

๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๓  ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

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

(๒)  พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

                                                 
๙ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การ
อุทธรณ และการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้

(๕)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปอง
คุมครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

(๖)  กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๗)  จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๘)  จัดทํารายงานประจําปที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.  

(๙)  พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ไมอยูในอํานาจและหนาที่ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา 

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

 
มาตรา ๒๔  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบริหารราชการใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เปนอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

(๒)  เสนอแนะการบรรจุและแตงตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนที่อยู
ในอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๓)  พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๕)  จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(๖)  จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ํา และเกณฑการ
ประเมินผลงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

 
มาตรา ๒๕  ในสวนราชการอื่นนอกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพ่ือทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสวนราชการนั้น ทั้งนี้ การตั้ง การพนจากตําแหนงและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นที่อางถึง อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคหนึ่งดวย เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนด
เปนอยางอ่ืน 

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

ในกรณีที่สวนราชการตามวรรคหนึ่งมิใชสวนราชการในกระทรวง ให ก.ค.ศ. มี
อํานาจกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการนั้น 

 
มาตรา ๒๖  ใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจและหนาที่เก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 
(๑)  กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
กําหนด 

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

(๓)  ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 

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

ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกคณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๗  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  ควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 

(๓)  สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(๔)  จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา 

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

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

 
มาตรา ๒๘  ใหผูบริหารหนวยงานการศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. 

กําหนด เปนผูบังคับบัญชาและบริหารหนวยงาน และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับแกผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๒๙  การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับ
การปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไมตรงกันในเรื่องอ่ืนๆ จะกระทํา
มิได 

 
มาตรา ๓๐  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูซึ่งจะเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(๓)  เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหาร

ทองถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

(๖)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้นๆ 

(๗)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๘)  ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๙)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๑๐)  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
(๑๒)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๓)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐ 
 
มาตรา ๓๑  อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงสําหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ 
ค. (๒) ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงไมถือเปนเงินเดือน 
 
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนในการออมทรัพยของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการใหกระทรวงการคลังหักเงินเดือนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนเงินสะสมก็ได โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นใหใน
อัตราไมต่ํากวาดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย 

เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจายคืนหรือใหกูยืมเพื่อดําเนินการตามโครงการ
สวัสดิการสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่กระทรวงกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๓๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับ

ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจไดรับเงินเพิ่มคาครอง

ชีพช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓๕  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ

ประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด ในกรณี ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนด ใหนําหลักเกณฑเก่ียวกับเรื่องดังกลาวที่ใชกับ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๖  เครื่องแบบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบ

การแตงเคร่ืองแบบใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๓๗  บําเหน็จบํานาญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๓ 
การกําหนดตาํแหนง 

วิทยฐานะ และการใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง 
   

 
มาตรา ๓๘  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภทดังนี้ 
ก. ตําแหนงซึ่งมีหนาที่ เปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา ไดแก ตําแหนง

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

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

ดังตอไปนี้ 
(๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๘ ข. แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ผูอํานวยการสถานศึกษา 
(๓) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ตําแหนงผูบริหารใน (๑) และ (๒) ใหมีในสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษา

ตามประกาศกระทรวง ตําแหนงผูบริหารใน (๓) และ (๔) ใหมีในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตําแหนงผูบริหารในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การกําหนดระดับ

ตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ค. ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีดังตอไปนี้ 
(๑)  ศึกษานิเทศก 
(๒)  ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือตําแหนงของ

ขาราชการที่ ก.ค.ศ. นํามาใชกําหนดใหเปนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี ้

การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม ค. (๒) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยใหนํา
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เก่ียวของกับการกําหนดตําแหนง และการให
ไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๙  ใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังตอไปนี้ เปน

ตําแหนงที่มีวิทยฐานะ ไดแก 
ก. ตําแหนงครู มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  ครูชํานาญการ 
(๒)  ครูชํานาญการพิเศษ 
(๓)  ครูเช่ียวชาญ 
(๔)  ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  รองผูอํานวยการชํานาญการ 
(๒)  รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
(๓)  รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
(๔)  ผูอํานวยการชํานาญการ 
(๕)  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
(๖)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
(๗)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
ค. ตําแหนงผูบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 
(๒)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
(๓)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
(๔)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 
ง. ตําแหนงศึกษานิเทศก มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
(๒)  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
(๓)  ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ 
(๔)  ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญพิเศษ 
จ. ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหมีวิทยฐานะ 
 
มาตรา ๔๐๑๑  ใหตําแหนงคณาจารยดังตอไปนี้ เปนตําแหนงทางวิชาการ 
(ก) อาจารย 
(ข) ผูชวยศาสตราจารย 
(ค) รองศาสตราจารย 
(ง) ศาสตราจารย 
การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตาม

วรรคหนึ่ง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๑  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหนวยงาน

การศึกษาใดจํานวนเทาใด และตองใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใด ใหเปนไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๒  ให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะและ

มาตรฐานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวเปนบรรทัดฐานทุก
ตําแหนง ทุกวิทยฐานะเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิ
การศึกษา การอบรม ประสบการณ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงาน
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ 

ในการจัดทํามาตรฐานตําแหนงทุกตําแหนง ใหจําแนกตําแหนงเปนประเภทและ
สายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทและสายงานที่มีลักษณะงานอยางเดียวกัน
หรือคลายคลึงกันใหอยูในตําแหนงประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเปนกลุม

                                                 
๑๑ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เดียวกัน โดยแสดงชื่อตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูที่ดํารงตําแหนงนั้น 

 
มาตรา ๔๓  ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกําหนด

ตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม ในกรณีที่
ลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานของตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด ที่ ก.ค.ศ. กําหนดเปลี่ยนแปลงไป ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย พิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นใหมใหเหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๔  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือน เงินวิทย

ฐานะ และเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาํตาํแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

 
หมวด ๔ 

การบรรจุและการแตงตั้ง 
   

 
มาตรา ๔๕  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดสําหรับตาํแหนงนัน้ 
โดยบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

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

 
มาตรา ๔๖  ผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด  ตองมีคุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา  ๓๐  และตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนงนั้นตามมาตรา ๔๒ 

สําหรับผูดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๓๐ (๔) และ (๘) ใหมี สิทธิสมัคร
สอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตามที่สอบแขงขันไดก็ตอเมื่อ
พนจากตําแหนงนั้นๆ แลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

 
มาตรา ๔๘  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหนวยงานการศึกษาอาจรับสมัคร

สอบแขงขันเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาใดได ทั้งนี้ ผูสมัครสอบแขงขันตองมี
คุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชานั้นๆ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๙  ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ 
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลังปรากฏวาผูนั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาด
คุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนงตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๔๘ อยู
กอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตอง
หานั้นก็ดี ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตทั้งนี้ไม
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําส่ังใหออกจากราชการนั้น 
และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษาไมสามารถดําเนินการสอบแขงขันได หรือการสอบแขงขันอาจทําใหไมไดบุคคลตองตาม
ประสงคของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอ่ืนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.
ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๕๑  หนวยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิงเพ่ือ

ประโยชนแกราชการที่จะตองบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ มีความชํานาญ
หรือเช่ียวชาญระดับสูงเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหหนวยงาน
การศึกษาดําเนินการขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษากอน แลวใหขออนุมัติ
จาก ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ. ไดพิจารณาอนุมัติใหส่ังบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใด วิทยฐานะใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๕๒  นอกจากการบรรจุและแตงตั้งเพ่ือใหบุคคลเขารับราชการเปน

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

ในกรณีที่ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลภายนอก และ 
ก.ค.ศ. กําหนดใหมีสถานภาพเปนขาราชการ ใหผูนั้นมีสิทธิหนาที่และไดรับสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 
เชนเดียวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวางสัญญาจาง 
เวนแตสัญญาจางนั้นจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน หรือกําหนดยกเวนเปนกรณีเฉพาะไว 

ใหนําบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง การ
สรรหาและการบรรจุและแตงตั้งของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับกับผูดํารง
ตําแหนงตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ค.ศ. 

 
มาตรา ๕๓  ภายใตบังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา 

๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

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

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

(๓)๑๓ การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงผูบริหารที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) 
ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสํานักงาน

                                                 
๑๒ มาตรา ๕๓ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

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

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

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

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

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ที่บัญญัติถึงผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 

ใหหมายถึงผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามวรรค
หนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๕๔  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และ

การเลื่อนเปนวิทยฐานะใดตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซึ่งผานการประเมิน 
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ 
คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดาน
การเรียน การสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

                                                 
๑๔ มาตรา ๕๓ (๖) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๕  ใหมีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะสําหรับตําแหนงที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเปนระยะๆ เพ่ือดํารงไวซึ่งความรู ความสามารถ ความชํานาญการ 
หรือความเชี่ยวชาญในตําแหนงและวิทยฐานะที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

กรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ใหดําเนินการตามความเหมาะสม 
ดังตอไปนี ้

(๑)  ใหมีการพัฒนาขาราชการผูนั้นใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือใหสามารถผานการประเมินผลการปฏิบัติงานได 

(๒)  ใหดําเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗๓ หรืองดเงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ แลวแตกรณี 

(๓)  ในกรณีที่ผู ใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับที่กําหนด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามมาตรา 
๑๑๐ (๖) 

การดําเนินการตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๕๖๑๕  ผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐ 
ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้น แตถาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครู
ผูชวย ใหผูนั้นเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลาสองปกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

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

                                                 
๑๕ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวแตกรณี ถูกส่ังใหออกจากราชการเพื่อไป
รับราชการทหารตามมาตรา ๖๖ และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีจะตองถูกส่ังใหออกจากราชการ
ตามวรรคสองหรือตามมาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น 
แลวแตกรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกตามมาตรา ๖๖ เปนใหออกจากราชการตามวรรค
สอง หรือมาตราอื่นนั้นได 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมในตําแหนงใดถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรอื
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหม 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ผูใดถูกลาวหาวากระทําความผิดอาญาหรือกระทําผิดวินัย โดยมีมูลตามที่กลาวหาวาได
กระทําผิดดังกลาวใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยไดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือเมื่อมีกรณีที่บุคคลดังกลาวจะตองออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือตาม
มาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น ส่ังลงโทษหรือส่ังใหผู
นั้นออกจากราชการ แลวแตกรณี 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือส่ังใหออกจาก
ราชการตามมาตราอื่นในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ที่มิใชเปนการถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ
หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ผูนั้นอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรอื
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

 
มาตรา ๕๗  การเปลี่ยนตําแหนง การยายและการโอนของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูนั้นอาจถูกเปล่ียนตําแหนงหรือยายตาม
วรรคหนึ่งได เวนแตถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน หรือถูกส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอนในกรณีอ่ืนตามมาตรา ๑๑๙ 

 
มาตรา ๕๘  การโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินที่มิใชพนักงานวิสามัญ และการโอนขาราชการอื่นที่มิใชขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจทําไดหากบุคคลนั้นสมัครใจ โดยใหผูมีอํานาจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามมาตรา ๕๓ ของหนวยงานการศึกษาท่ีประสงคจะรับโอนทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม แลวเสนอเรื่องให ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา แลวแตกรณี อนุมัติโดยใหคํานึงถึงประโยชนที่หนวยงานการศึกษานั้นจะไดรับเปน
สําคัญ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใดและใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให
เปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เวน
แตจะเปนการโอนตามวรรคสอง 

การโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ินและขาราชการอื่น ซึ่งเปนผูสอบแขงขันไดหรือผูไดรับคัดเลือกมาใหบรรจุและแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่
โอนตามมาตรานี้ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่น เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

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

 
มาตรา ๕๙๑๖ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารง

ตําแหนงในหนวยงานการศึกษาอ่ืนภายในสวนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือตางเขต
พ้ืนที่การศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
ของผูประสงคยายและผูรับยาย แลวแตกรณี และใหสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. 
ตั้ง ดวย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแลว 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นตอไป 

การยายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูส่ังยายโดยอนุมัติ ก.ค.
ศ.๑๗ 

                                                 
๑๖ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗ มาตรา ๕๙ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

หลักเกณฑและวิธีการยายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๖๐  ภายใตบังคับตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ให ก.ค.ศ. ดาํเนนิการ

ใหมีการสับเปลี่ยนหนาที่หรือยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตําแหนงที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
โดยยึดหลักการใหอยูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังกลาวไดไมเกินสี่ป เวนแตมี
เหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการจะใหปฏิบัติหนาที่ติดตอในคราวเดียวกันได
คราวละหนึ่งปแตตองไมเกินหกป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๖๑  การเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนตําแหนงที่มิได

กําหนดใหมีวิทยฐานะเพื่อใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน ใหกระทําไดโดยการสอบแขงขัน 
สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมินดวยวิธีการอื่น 

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

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

 
มาตรา ๖๒  การแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๑ สําหรับผู

สอบแขงขันได ใหแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
สําหรับผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหแตงตั้งไดตามความเหมาะสม 

โดยคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและ
ประวัติการรับราชการ 

 
มาตรา ๖๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการแตงตั้ง ให

เล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ โดยไมเขาเกณฑมาตรฐานตําแหนง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ 
หรือไมผานกระบวนการเลื่อนตําแหนงหรือกระบวนการเลื่อนวิทยฐานะตามกฎหมาย หลักเกณฑ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดหรือผูส่ังส่ังไมถูกตองหรือไมมีอํานาจสั่ง ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 
๕๓ ส่ังใหผูนั้นกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมโดยพลัน ในกรณีเชนนี้ไมกระทบกระเทือน
ถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนทีไ่ดรับไป
แลวหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ
นั้น เวนแต ก.ค.ศ. จะอนุมัติใหเล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะในกรณีนั้นเปนพิเศษเฉพาะราย 

ผูที่ถูกส่ังใหกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับ
เงินเดือนที่พึงจะไดรับตามสถานะเดิมถาหากวาผูนั้นไมไดเล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
รวมทั้งใหมีสิทธิไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปสําหรับตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิม 
และใหถือวาผูนั้นไมมีและไมเคยมีสถานภาพอยางใดที่ไดรับเลื่อนตําแหนง หรือเล่ือนวิทยฐานะ
นั้น 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหผูบังคับบัญชา
ของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจดําเนินการแทนได 

 
มาตรา ๖๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการไปแลว 

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

 
มาตรา ๖๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับอนุมัติจาก

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

 
มาตรา ๖๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังใหออกจาก

ราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการ
ทหารโดยมิไดกระทําการใดๆ ในระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือ
ไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรงและผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และไมได
ถูกส่ังเปล่ียนแปลงคําส่ังตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่น หาก
ประสงคจะกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา
เดิม ใหย่ืนเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการ
ทหาร และใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากร



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรค
หนึ่ง ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการกอนถูกส่ังใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลา
ราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกส่ังใหออกจากราชการ 

 
มาตรา ๖๗  พนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินที่ไมใชพนักงานวิสามัญ หรือไมใชขาราชการหรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหวาง
ทดลองปฏิบัติงานหรือขาราชการที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไมใช
ขาราชการการเมือง ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ผูใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงครับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ ที่ประสงคจะรับเขารับราชการเสนอเรื่องไปให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่
ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใดให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
กําหนด แตจะตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถและ
ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขา
รับราชการตามวรรคหนึ่ง ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือในขณะที่เปนขาราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการนั้น เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา  ๖๘   ภายใตบั งคั บกฎหมายว าด วยระ เบี ยบบริห ารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ถาตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลง หรือผู
ดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในตําแหนงนั้นได 

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

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๙  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ ก.ค.ศ. อาจ
เสนอแนะตอหัวหนาสวนราชการ ใหส่ังใหขาราชการผูใดไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษา
ใดเปนการชั่วคราวได 

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

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการ

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

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

 
มาตรา  ๗๑   ในกรณีที่มี เหตุผลความจําเปน  หัวหนาสวนราชการหรือ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม โดยใหไดรับเงินเดือนใน
อัตรากําลังทดแทนที่ ก.ค.ศ. กําหนดได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

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

 
หมวด ๕ 

การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
   

 
มาตรา ๗๒  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงาน
เปนที่ประจักษ ถือวาผูนั้นมีความชอบสมควรไดรับบําเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเปนบันทึกคําชมเชย 
รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน ทั้งนี้ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๓  การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาใหยึดหลักคุณธรรม มีความ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เที่ยงธรรม เปดเผย โปรงใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเปนหลัก และความประพฤติใน
การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๗๔ 

การเล่ือนข้ันเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ เปน
ประโยชนตอผูเรียนเปนหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาต ิ

หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใดใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้นทราบพรอมเหตุผลที่ไมเล่ือนข้ันเงินเดือน 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได

ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคสามแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เปนผูส่ัง
เล่ือนข้ันเงินเดือน 

 
มาตรา ๗๔  ให ก.ค.ศ. กําหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงที่มีวิทยฐานะ เพ่ือใหปฏิบัติงานบังเกิดผลดี
และมีความกาวหนาและไดมาตรฐานงานของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.
ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการและหนวยงาน
การศึกษาดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติตามควรแกกรณี 

เพ่ือประโยชนในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจ
กําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือผู
ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหไดรับเงินวิทยพัฒนได ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๗๖  ใหสวนราชการและหนวยงานการศึกษามีหนาที่จัดสวัสดิการใหแก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพ่ือ
เสริมสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๗๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถึงแกความตายอัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหจัดสวัสดิการแกครอบครัวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นเปนกรณีพิเศษ เพ่ือ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได 

 
มาตรา ๗๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการบรรจุและ

แตงตั้งตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๐ กอนการมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ ใหผูบังคับบัญชาแจง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงาน 
ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปน
พลเมืองท่ีดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๙  ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา

และมีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหมีความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๘๐  ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๘๑  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนผูอยูใตบังคับ

บัญชา โดยการใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

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

 
หมวด ๖ 

วินัยและการรักษาวินัย 
   

 
มาตรา ๘๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยที่บัญญัติเปน

ขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 
 
มาตรา ๘๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองสนับสนุนการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยดวยความบริสุทธิ์ใจและมีหนาที่วางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตน ไมวาจะ
โดยทางตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรางแรง 

 
มาตรา ๘๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการ 

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอ
หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติตามคําส่ังของ

ผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัด
ขืนหรือหลีกเล่ียงแตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการ
ไม รักษาประโยชนของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือให
ผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้นก็ไดและเมื่อเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปน
หนังสือใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติตาม 

การขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหนาที่
ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตรงตอเวลา อุทิศเวลา

ของตนใหแกทางราชการและผูเรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
มิได 

การละท้ิงหนาที่หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน
กวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยาง
ที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลตอผูเรียน
และระหวางขาราชการดวยกันหรือผูรวมปฏิบัติราชการ ตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปน
ธรรมแกผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ 

การกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงผูเรียน หรือประชาชนผูมา
ติดตอราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๙  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกล่ันแกลง กลาวหา

หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยปราศจากความเปนจริง 
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 
มาตรา ๙๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกระทําการหรือยอม

ใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเส่ือมเสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ใน
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน 

การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยมีความมุงหมายจะใหเปนการซื้อ
ขาย หรือใหไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการ
กระทําอันมีลักษณะเปนการให หรือไดมาซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอ่ืน เพ่ือใหตนเองหรือ
ผูอ่ืนไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิชอบหรือเส่ือมเสียความเที่ยงธรรม เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง 

 
มาตรา ๙๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมคัดลอกหรือลอก

เลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือจาง วาน 
ใชผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเลื่อน
ตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน การฝาฝนหลักการ
ดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรวมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียน
ผลงานของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เพ่ือให
ผูอ่ืนนําผลงานนั้นไปใชประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเปนกรรมการ

ผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวน
หรือบริษัท 

 
มาตรา ๙๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองวางตนเปนกลาง

ทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวของกับประชาชน โดยตองไม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุม
บุคคล หรือพรรคการเมืองใด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการ
ใดๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาทองถ่ินผูบริหารทองถ่ิน หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งจะตองไมใหการสงเสริม สนับสนุน หรือชักจูงใหผูอ่ืนกระทําการใน
ลักษณะเดียวกัน การดําเนินการที่ฝาฝนหลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตน

และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อัน
ไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 

การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันใดชื่อวาเปนผูประพฤติช่ัวอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนใหผูอ่ืน
เสพยาเสพติด เลนการพนันเปนอาจิณ หรือกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษา 
ไมวาจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๕  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับ

บัญชามีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใต
บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะ
เสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มี
วินัย 

การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยใหกระทําโดยการเอาใจใส 
สังเกตการณและขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการ
ปองกันตามควรแกกรณีได 

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
ทันที 

เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเร่ืองได ถาเห็นวากรณีมีมูล 
ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที 

การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยใหดําเนินการตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้และตามหมวด ๗ หรือมี
พฤติกรรมปกปอง ชวยเหลือเพ่ือมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวโดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

 
มาตรา ๙๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดฝาฝนขอหามหรือไม

ปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับ
โทษทางวินัยเวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑)  ภาคทัณฑ 
(๒)  ตัดเงินเดือน 
(๓)  ลดขั้นเงินเดือน 
(๔)  ปลดออก 
(๕)  ไลออก 
ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาเปนผู

ลาออกจากราชการ 
 
มาตรา ๙๗  การลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหทําเปนคําส่ัง 

วิธีการออกคําส่ังเก่ียวกับการลงโทษใหเปนไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษ
ใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูที่
ไมมีความผิด ในคําส่ังลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และ
มีเหตุผลอยางใดในการกําหนดสถานโทษเชนนั้น 

 
หมวด ๗ 

การดําเนินการทางวินัย 
   

 
มาตรา ๙๘  การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักชา และในการสอบสวนจะตอง
แจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดย
ระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได เพ่ือใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 

การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ เปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และตองมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินัยอยาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายแรงเทานั้น เวนแตกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และ
ในจํานวนผูถูกกลาวหาดังกลาวผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกลาวหาผูหนึ่งผูใดเปน
ผูบังคับบัญชาที่มีลําดับชั้นสูงกวาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกกลาวหารายอื่น ก็ให
ผูบังคับบัญชาในลําดับชั้นสูงกวาดังกลาวเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหา
ทั้งหมด 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางหนวยงานการศึกษาหรือ
ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา กระทําผิดวินัยรวมกัน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกกลาวหาแต
ละรายประสานการดําเนินการรวมกันในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ในกรณีที่มีปญหาหรือความเห็นขัดแยงในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
วรรคสามถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ตาง
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณี
ตางสวนราชการใหรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนเพื่อ
รักษาประโยชนของทางราชการ หรือจะทําใหการสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ใหผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาวมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได 

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด มีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองได 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 

ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดําเนินการทาง
วินัยโดยไมสอบสวนก็ได 

 
มาตรา ๙๙  เมื่อไดดําเนินการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๙๘ แลว ถาฟง

ไดวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย ใหส่ังยุติเร่ือง ถาฟงไดวากระทําผิดวินัยใหดําเนินการตาม
มาตรา ๑๐๐ และในกรณีที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรงตองลงโทษปลดออก หรือไลออก ถามีเหตุ
อันควรลดหยอนผอนโทษหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก 

 
มาตรา ๑๐๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไม

รายแรงใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีให
เหมาะสมกับความผิดถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แต
สําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน
ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทํา
ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับ
บัญชาในสถานโทษใด ไดเพียงใด ใหเปนไปตามทีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน แลวแตกรณีเห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออก ใหดําเนินการดังนี้ 

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

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

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถาเปนกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตางหนวยงานการศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และถาผูมี
อํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาของผูถูกกลาวหาแตละ
รายที่สังกัดแลวแตกรณี มีความเห็นขัดแยงกัน ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ใหนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณา ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ให
ผูบังคับบัญชาของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือข้ึนไป มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๙๘ 
วรรคสองหรือมาตรานี้ได 

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

 
มาตรา ๑๐๑  ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

และใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เทาที่เก่ียวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจ ดังตอไปนี้ดวย 
คือ 

(๑)  เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของ
รัฐ หรือหางหุนสวนบริษัท ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ สงผูแทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒)  เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 
มาตรา ๑๐๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา

กระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหา
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผู
นั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทที่ไมเก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว 
เวนแตออกจากราชการเพราะตาย ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาตามมาตรา ๙๕ และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้ตอไปได เสมือนวาผูนั้น
ยังมิไดออกจากราชการ เวนแตผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่
จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนใหส่ังงดโทษ 

 
มาตรา ๑๐๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา

กระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวา
กระทําความผิดอาญาเวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคหา แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งพักราชการหรือส่ังให
ออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังปรากฏผลการ
สอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก
จากราชการ และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้น
กลับเขารับราชการในตําแหนงและวิทยฐานะเดิม หรือตําแหนงเดียวกับที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและวิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๐ วรรคหก มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือส่ังใหผู
ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอด
ระยะเวลาระหวางที่ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอ่ืน และการจายเงิน
ดังกลาวของผูถูกส่ังพักราชการและผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบ
ดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

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

 
มาตรา ๑๐๔  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการสอบสวน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด หรือส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการไปแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑)๑๘ การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแต
หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาได
ดําเนินการทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแลวแตกรณี และเม่ือหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ไดรับรายงานแลวเห็นวาการยุติเร่ือง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็
ใหมีอํานาจสั่งงดโทษลดสถานโทษ เพ่ิมสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแกไขขอความในคําส่ังเดิม 
หรือดําเนินการอยางใดเพ่ิมเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและความยุติธรรมได
ตามควรแกกรณี และหากเห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหมีอํานาจสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนไดหรือหากเห็นวาเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของตน ก็ใหแจงหรือ
รายงานไปยังผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจหนาที่เพ่ือดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป เมื่อหัวหนาสวน
ราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดพิจารณาตามอํานาจหนาที่แลวใหเสนอ
หรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาไดพิจารณา
แลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการพิจารณา แตในกรณีที่หัวหนาสวนราชการซึ่งไดรับ
รายงานมีความเห็นขัดแยงกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป 

(๒)๑๙ การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแต
หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาได

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๐๔ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

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

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

สําหรับการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงเหนือหัวหนาสวน
ราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้ึนไป และมิใชเปนการดําเนินการตามมติ
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

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

การรายงานตามมาตรานี้ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 
มาตรา ๑๐๕  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัย หรือส่ังใหขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเปนการ
สมควรใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพ่ือ
ประโยชนในการควบคุมดูแลใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวด ๖ และหมวดนี้โดย
ถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ให ก.ค.ศ. มีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพ่ิมเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือ
คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน หรือกําหนดประเด็นหรือขอ
สําคัญที่ตองการทราบสงไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการ
สอบสวนเพิ่มเติมได 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการ
ทางวินัยหรือการออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. ให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้นมีอํานาจสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมโดยจะสอบสวนเอง หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน และมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปให 
เพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สอง หรือวรรคสาม ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๑๐๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
มาตรา ๑๐๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน

สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือขาราชการอื่นตาม
มาตรา ๕๘ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยู
ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน ก็ใหสืบสวนสอบสวน
ตอไปจนเสร็จ แลวสงเร่ืองไปใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น 
พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีที่จะตองส่ังลงโทษทางวินัยใหปรับ
บทความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมาย
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดยอนุโลม 

 
หมวด ๘ 

การออกจากราชการ 
   

 
มาตรา ๑๐๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(๓)  ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตาม

มาตรา ๑๐๘ 
(๔)  ถูกส่ังใหออกตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา 

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

(๕)  ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก 
(๖)  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงอ่ืนที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐๙ 
วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. วาง

ไว 
การตอเวลาราชการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตองออกจาก

ราชการตาม (๒) รับราชการตอไป จะกระทํามิได 
 
มาตรา ๑๐๘  นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ เปนผูพิจารณาอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแก
ราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวันขอลาออกก็ได แต
ตองแจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และเมื่อครบ
กําหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออกมีผลตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง 

ถาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและไมได
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกตามวรรคสอง ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจาก
ราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผู
นั้นขอลาออก 

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

 
มาตรา ๑๐๙  ภายใตบังคับตามมาตรา ๑๑๙ เมื่อขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใดถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมมีกรณีเปนผูถูกส่ังใหออกจาก
ราชการตามมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ถาภายในสามสิบวันนับแตวันที่หนวยงานการศึกษา
ของผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยูไดรับหนังสือแจงการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีตําแหนงวางหรือตําแหนงอ่ืนที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว และไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๒ ให
ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูบริหารหนวยงานการศึกษานั้น สงเร่ืองให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และใหนํามาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดย
อนุโลม. 

ในกรณีที่หนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่
สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
พิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนที่ไมตอง
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในหนวยงานการศึกษาอื่น ถาภายในสามสิบวันนับแตวันที่สวน
ราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับเรื่องจากหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มี
หนวยงานการศึกษาอ่ืนที่มีตําแหนงวาง หรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได 
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาผูนั้นมีความเหมาะสม
ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ใหนํามาตรา ๕๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาหนวยงาน
การศึกษาใดไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได หรือ อ.



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๑๑๐  ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการไดในกรณีที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ แต
ในการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานจะตองมีกรณีตามที่
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ดวย และการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
นอกจากทําไดในกรณีที่บัญญัติไวในมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีที่กฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการบัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนแลว 
ใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ 

(๑)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ ถาผูมีอํานาจดังกลาวเห็นสมควรใหออกจากราชการแลว 
ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได 

(๒)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ 
ตามความประสงคของทางราชการ ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

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

(๔)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมี
เหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
เห็นวากรณีมีมูลก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และนํา
มาตรา ๑๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติวา
ผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการ 

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

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

 
มาตรา ๑๑๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหา

หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
เห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติใหผูนั้นออกจาก
ราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนผูถูก
กลาวหาตามมาตรา ๙๘ ในเรื่องที่จะตองสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๙๘ ไดสอบสวนไวแลว ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งจะใชสํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณา
ดําเนินการโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได 

 
มาตรา ๑๑๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการ

สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ วรรค
สอง วรรคสี่หรือวรรคหา หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แลวแตกรณี เห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยาง
ย่ิงวาผูนั้นไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะสั่งใหลงโทษ
วินัยอยางรายแรง ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหสงเร่ืองให ก.ค.ศ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแลวแตกรณี พิจารณาใหออกจากราชการ ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 
๑๐๐ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติให
ผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 
๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

 
มาตรา ๑๑๓  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดตองรับโทษจําคุก

โดยคําส่ังของศาลหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓ จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย 
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการก็ได 

 
มาตรา ๑๑๔  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปรับราชการ

ทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจาก
ราชการ 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่
จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูมีอํานาจตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง เปนใหออกจากราชการ
ตามมาตราอื่นนั้นได 

 
มาตรา ๑๑๕  ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติหนาที่ตามหมวดนี้ 

หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา ใหผูบังคับบัญชาที่มี
ตําแหนงเหนือข้ึนไปของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งดังกลาวมีอํานาจดําเนินการตามหมวดนี้ 
หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา แลวแตกรณีได 

 
มาตรา ๑๑๖  ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

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

ในกรณีที่จะตองส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการกลับเขารับราชการใหนํามาตรา 
๑๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

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

 
มาตรา ๑๑๗  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือส่ังใหขาราชการครู

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

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการใหสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่
ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติม หรือเพ่ือใหหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา หรือตางเขตพ้ืนที่การศึกษาทําการสอบสวน
แทนในเรื่องเก่ียวกับกรณีตามมาตรา ๑๑๐ (๔) และมาตรา ๑๑๑ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการตามมาตรา 
๕๘ ผูใดมีกรณีที่สมควรใหออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นอยู
กอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีอํานาจ
พิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ ได โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูใน
ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือสอบสวน
ตอไปจนเสร็จ แลวสงเร่ืองใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น
พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้หรือมาตรา ๔๙ แลวแตกรณี โดยอนุโลม และในกรณีที่
จะตองส่ังใหออกจากราชการ ใหปรับบทกรณีใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๙  ภายใตบังคับหมวด ๗ และหมวด ๙ ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอาจถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนในกรณีอ่ืนตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. ได 

 
มาตรา ๑๒๐  การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในตําแหนงซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 
เวนแตการออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๗ (๑) 

 
หมวด ๙ 

การอุทธรณและการรองทุกข 
   

 
มาตรา ๑๒๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษ

ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน ใหมีสิทธิอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.
ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

 
มาตรา ๑๒๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษปลด

ออก ไลออกหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ ใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกข แลวแตกรณี ตอ ก.ค.ศ. 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง และให ก.ค.ศ. พิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน 

 
มาตรา ๑๒๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับ

ความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีมติไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ 
ก.ค.ศ.๒๐ 

มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ใหเปนที่สุด๒๑ 
 
มาตรา ๑๒๔  หลักเกณฑและวิธีการในเรื่องที่เก่ียวกับการอุทธรณและพิจารณา

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

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

ในกรณีที่ส่ังใหผูอุทธรณหรือผูรองทุกขกลับเขารับราชการ ใหนํามาตรา ๑๐๓ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

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

หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ไดวินิจฉัยอุทธรณหรือรองทุกขตามมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ 
แลว ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือกรณีที่
มิไดบัญญัติใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตามหมวดนี้ ผูนั้นยอมมีสิทธิที่จะฟองรองคดีตอศาล
ปกครองไดภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 

เมื่อศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนประการใดแลว ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการแกไขคําส่ังไปตามนั้น 

 
มาตรา ๑๒๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน

สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือขาราชการตามมาตรา 
๕๘ ผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุและผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการที่โอนมา แตยังมิไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายดังกลาวก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตาม
หมวดนี้ได แตถาผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการที่โอนมาไวแลว และในวันที่ผูนั้นไดโอน
มาบรรจุเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ ก็
ใหสงเร่ืองใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๒๑ เปนผูพิจารณาอุทธรณ 
                                                 

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

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

ให ก.ค. ซึ่งทําหนาที่เปน ก.ค.ศ. ตามวรรคหนึ่ง ทําหนาที่เปน อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. อ่ืนที่จําเปนในการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ดวย ใน
การทําหนาที่ดังกลาวอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือทําหนาที่แทนก็ได 

ในกรณีที่ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการให ก.ค. วางลง ให ก.ค. ตามวรรคหนึ่ง
ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู เวนแตจะมีจํานวนกรรมการเหลือไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเปนกรรมการใน ก.ค. เพ่ิมขึ้นจนครบ
จํานวน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๒๘  ให ก.ค. ซึ่งทําหนาที่ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๗ ดําเนินการสรรหา

บุคคลที่เหมาะสม  เพ่ือเสนอตอรัฐมนตรีแตงตั้งเปน ก.ค.ศ. ช่ัวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาช่ัวคราวทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้ การสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งดังกลาวใหคํานึงถึง
องคประกอบของ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ดวย เวนแต
กรณีมีความจําเปนจะตองแตงตั้งเปนอยางอ่ืนเพื่อปฏิบัติหนาที่ช่ัวคราว 

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

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

ให ก.ค.ศ. ช่ัวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาช่ัวคราว ซึ่งไดรับแตงตั้ง
ตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา  ๑๒๙   หน วยงานทางการศึกษาใดที่ ได มี ก าร กํ าหนดไวต าม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ใหถือวาเปนหนวยงานการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. 
จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

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

 
มาตรา ๑๓๑  ผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ

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

 
มาตรา ๑๓๒  ในระหวางที่ยังไมมีการตรากฎหมายกําหนดใหขาราชการครูซึ่ง

ปฏิบัติงานอยูในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และใหนําความในมาตรา ๑๓๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือทําหนาที่บริหารงานบุคคลขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาแตละแหงตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให อ.ก.ค.
ศ. วิสามัญมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนด
เปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๓๓  ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิไดออก

กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือจัดทํามาตรฐานตําแหนง วิทยฐานะ หรือกําหนดกรณีใดเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. 
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ มาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีที่ ก.ค. หรือ ก.พ. กําหนดไวแลว 
ซึ่งใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งให ก.ค.ศ. มีอํานาจวินิจฉัยชี้
ขาด 

ในกรณีที่การดําเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนไปตามกฎ 
ก.ค.ศ. ถายังมิไดมีกฎ ก.ค.ศ. ในเรื่องนั้นและไมอาจนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับได ให ก.ค.
ศ. ช่ัวคราว ซึ่งทําหนาที่ ก.ค.ศ. มีมติกําหนดการในเรื่องนั้นเพื่อใชบังคับเปนการชั่วคราวได 

 
มาตรา ๑๓๔  ขาราชการครูหรือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดที่เปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้มีกรณีกระทําผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควรใหออก
จากราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ มี
อํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน แลวแตกรณี ที่ใชอยูขณะนั้น สวนการสอบสวน
พิจารณาและการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออกจากราชการใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้ เวนแต 

(๑)  กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมแลวเสร็จ ก็ใหสอบสวนตาม
กฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

(๒)  ในกรณีที่มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนหรือการพิจารณา
นั้นแลวแตกรณี เปนอันใชได 

(๓)  กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเร่ืองหรือสงสํานวนเสนอให อ.ก.ค. กรม ซึ่ง
ทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
ที่ใชอยูในขณะนั้นและ อ.ก.ค. กรม ซึ่งทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจารณาเรื่องนั้นยังไมแลวเสร็จก็ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่นตาม
มาตรา ๕๘ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดกระทําผิดวินัยหรือมีกรณีที่สมควรใหออก
จากราชการหรือออกจากงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้น อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นหรือดําเนินการใหผูนั้น
ออกจากราชการได ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓๖  ผูใดถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 

๒๕๒๓ หรือพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ แหง
พระราชบัญญัตินี้ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๑๒๑ หรือตามมาตรา ๑๒๒ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๓๗  ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๕๖ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๗ มาตรา 
๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนํามาใชบังคับแกขาราชการครูโดยอนุโลม หรือผูซึ่งถูกส่ังให
ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา 
๑๓๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหมีสิทธิรองทุกขไดตามมาตรา ๑๒๒ 

 
มาตรา ๑๓๘  การใดอยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เฉพาะการบริหารงานบุคคลที่เก่ียวกับขาราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การ
ดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๑๓๙  การใดที่เคยดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

ครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ กอนวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ และมิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้จะดําเนินการ
ตอไปไดประการใด ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๔๐  ในกรณีที่ ก.ค. ตั้ง อ.ก.ค. วิสามัญ และ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจ

ข้ึนปฏิบัติหนาที่ใดๆ แทน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให อ.
ก.ค. วิสามัญ หรือ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจนั้น ปฏิบัติหนาที่ตามที่ ก.ค. มอบหมายตอไป 
จนกวากรณีจะแลวเสร็จ เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหมีการจัดระบบขาราชการครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม ตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ โดยเฉพาะในมาตรา ๕๔ ไดกําหนดให
มีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูสวนราชการที่บริหารและจัด
การศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงเห็นควรกําหนดใหบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการ
บริหารและการจัดการศึกษาสังกัดอยูในองคกรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกันและโดยที่องคกร
กลางบริหารงานบุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน มีหลักการที่ไมสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใหยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงาน
บุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอีกทั้งไมสอดคลองกับหลักการปฏิรูประบบราชการ 
สมควรยกรางกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้ึนใหมแทน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และเพ่ือใหเอกภาพทางดานนโยบายการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาท้ังหมด จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๒ 
 

มาตรา ๑๖  ใหกรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซ่ึงปฏิบัติ
หนาที่อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะครบวาระ และให
ดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมใหครบจํานวนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหมีวาระอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการดังกลาว โดยมิใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาและดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมการใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาจนครบจํานวนตามองคประกอบ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา  ๑๗   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงศึกษาธิการรั กษาการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนที่เก่ียวกับคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ทําให
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยลาชาและไมมี
ประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นอันจะ
เปนประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายิ่งข้ึน  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 





 
 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 

 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดว่า การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ดังนั้น ก.ค.ศ. 
จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ข. (๑) และ (๒) ดังนี้ 

 

ก. ความหมาย 
๑. การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้ดํารงตําแหน่งเดิมในสถานศึกษาอื่น  
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
๓. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี 
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแตก่รณี 
๕. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ  

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี 
 

ข. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้ 
๑. การย้ายกรณีปกติ  ได้แก่ 

๑.๑ การย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส 
๑.๒ การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา 
๑.๓ การย้ายเพื่อกลับภูมิลําเนา 
๑.๔ การย้ายด้วยเหตุผลอื่น เช่น การย้ายเพื่อความสะดวกในการเดินทาง การย้าย

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น   
๒. การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่ 

 ๒.๑ การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง 
 ๒.๒ การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต 
 ๒.๓ การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง 

๓. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ได้แก่ 
๓.๑ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
๓.๒ การย้ายเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
๓.๓ การย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และ

สถานศึกษาคุณภาพพิเศษ 
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ค. การกําหนดขนาดสถานศึกษา  
เพื่อประโยชน์ในการย้าย จึงกําหนดขนาดสถานศึกษา เป็น ๔ ขนาด ดังนี้ 

๑. ขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๔๙๙ คนลงมา 
๒. ขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๔๙๙ คน 
๓. ขนาดใหญ่ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๐-๒,๔๙๙ คน 
๔. ขนาดใหญ่พิเศษ มีจํานวนนักเรียน ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คนขึ้นไป 

การกําหนดขนาดสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ที่จัดการเรียน
การสอนในระบบเรียนประจํา และ ไป-กลับ ให้คิดเทียบขนาดจํานวนนักเรียน ดังนี้ 

๑. จํานวนนักเรียน (จํานวนนักเรียนประจําเกินกว่า ๖๐%)   
 =  จํานวนนักเรียนประจํา x ๓ + จํานวนนักเรียน ไป-กลับ 

๒. จํานวนนักเรยีน (จํานวนนักเรียนประจําต่ํากว่า ๖๐%)   
 =  จํานวนนักเรียนประจํา x ๒ + จํานวนนักเรียน ไป-กลับ   

การกําหนดขนาดสถานศึกษาสําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้คิดเทียบขนาดจํานวนนักเรียน ดังนี้ 

    จํานวนนักเรียน = จํานวนนักเรียนประจํา x ๔ + จํานวนนักเรียน ไป-กลับ 
 

ง. กําหนดสถานศึกษาเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
   ๑. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
   ๒. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   ๓. สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

๔. สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ 
 

จ. ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
   ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้ายและความเห็นของ

คณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง ให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เท่านั้น 

 

ฉ. การกําหนดสัดส่วนของจํานวนตําแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั้ง 
จากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 

 ๑. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พิจารณากําหนดสัดส่วนของจํานวนตําแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี 
ผู้ได้รับคัดเลือก ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ไม่เกิน ๑ ตําแหน่ง เว้นแต่ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุ
และแต่งตั้ง หรือไม่มีผู้ขอย้ายลงตําแหน่งว่าง ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาใช้ตําแหน่งว่างได้ตามความเหมาะสม 
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๒. การกําหนดสัดส่วนของตําแหน่งว่าง ต้องไม่ระบุชื่อสถานศึกษาที่จะใช้ในการ 

รับย้ายหรือที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้นําตําแหน่งว่างทั้งหมดมาพิจารณาย้ายจากผู้ประสงค์ 
ขอย้ายให้แล้วเสร็จก่อน และต้องเหลือตําแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
เท่ากับสัดส่วนที่กําหนดไว้ 

๓. กรณีมีตําแหน่งว่างเพียง ๑ ตําแหน่ง ไม่ต้องกําหนดสัดส่วน แต่ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาว่าจะใช้รับย้ายหรือใช้บรรจุและแต่งตั้ง 
จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก แต่หากจะใช้บรรจุและแต่งตั้ง ต้องคํานึงถึงว่ามีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดํารง
ตําแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างนั้นหรือไม่ ด้วย 

๔. ตําแหน่งว่างหลังจากการย้ายทุกครั้ง ให้กําหนดสัดส่วนของตําแหน่งว่างตามข้อ ๑ 
และข้อ ๒ ด้วย 

 

ช. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติ 
หลักเกณฑ์ 

   ๑. คุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
 ๑.๑ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

และได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ  

 ๑.๒ ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
 ๑.๓ กรณีการย้ายสับเปลี่ยน ในวันที่ย่ืนคําร้องขอย้ายผู้ขอย้ายต้องเป็นผู้ที่มีอายุราชการ

เหลือไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ 
๒. อัตรากําลัง 
 สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตรากําลังของสายงานบริหารสถานศึกษาไม่เกินกรอบ

อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.กําหนด  
วิธีการ 
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืนคําร้องขอย้ายประจําปีตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด พร้อมความเห็น

ของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ทั้งนี้ คําร้อง 
ขอย้ายให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคมของปีถัดไป หากพ้นกําหนดเวลา คําร้องใดยังไม่ได้รับ 
การพิจารณาหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าคําร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอย้าย
สามารถระบุสถานศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไปดํารงตําแหน่งได้ทั้งสถานศึกษาที่เป็นตําแหน่งว่างและ
สถานศึกษาที่ไม่มีตําแหน่งว่างได้ 

๒. คําร้องที่ผู้ประสงค์ขอย้ายได้ย่ืนขอย้ายประจําปีไว้ ให้ดําเนินการพิจารณาย้ายไปแต่งตั้ง
ในตําแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการและตําแหน่งว่างกรณีอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
๓๐ พฤศจิกายนของปีเดียวกัน  
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๓. หากมีตําแหน่งว่างภายหลังการย้ายทุกครั้ง ที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา 

การเสียชีวิต และการพ้นจากตําแหน่งทุกกรณี ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ประกาศตําแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาหรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และประกาศทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ ย่ืน 
คําร้องขอย้ายประจําปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ย่ืนความประสงค์ขอย้ายไป
ดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ย่ืนคําขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดํารง
ตําแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตําแหน่งว่างได้ ก็ให้ยื่นคําร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้  

หากคําร้องขอย้ายเพิ่มเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ คําร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก   
๔. ในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ ๑ และข้อ ๓ ให้ย้ายต่อเนื่องกันได้

ตามตําแหน่งว่าง รวมถึงตําแหน่งว่างที่เกิดจากการพิจารณาย้ายของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามสัดส่วนที่กําหนด จนไม่มีคําร้องของผู้ประสงค์ 
ขอย้ายมาดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างนั้น แล้วนําตําแหน่งว่างที่เหลือไปใช้บรรจุและแต่งตั้ง 
จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ พิจารณาตามความเหมาะสม 

    ๕. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําคําร้องของผู้ประสงค์ขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่
การศึกษา หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ  

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา หากมีมติอนุมัติ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคําร้องพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืนคําร้องไว้ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายนของปีเดียวกัน 

    สําหรับสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้นําคําร้องของผู้ประสงค์ขอย้ายไปเขตพื้นที่
การศึกษา พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณา  
หากมีมติอนุมัติ ให้สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษส่งคําร้องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืนคําร้องไว้ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายนของปีเดียวกัน 

๖. การขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง 
๖.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําคําร้องขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา            
จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา และจากสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษทุกรายที่ระบุชื่อสถานศึกษา 
ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  
ของปีเดียวกัน หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว มิได้รับความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ถือว่า
คณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง  
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๖.๒ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ให้สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นําคําร้องขอย้ายภายในสํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษและจากเขตพื้นที่การศึกษาทุกรายที่ระบุชื่อสถานศึกษา ขอความเห็นจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน หากพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว มิได้รับความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ถือว่าคณะกรรมการ
สถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง  

๖.๓ สําหรับผู้ประสงค์ขอย้ายที่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง โดยระบุไว้
กว้าง ๆ  ว่า “สถานศึกษาใดก็ได้” ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ตามข้อ ๘ แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นว่าจะพิจารณา
ให้ย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาใด แล้วจึงขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษานั้น โดยให้
ดําเนินการตามระยะเวลาอันสมควรและนําความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบ 
การพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยให้
ดําเนินการพร้อมกับผู้ประสงค์ขอย้ายที่ระบุชื่อสถานศึกษา 

๗. การพิจารณาคําร้องเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
๗.๑ กรณีขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําคําร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายทั้งภายใน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จากต่างเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จากเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และจากสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกราย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๘.๑  

๗.๒ กรณีขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานําคําร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายทั้งภายใน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากต่างเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และจากสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกราย และความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๘.๒  

๗.๓ กรณีขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ให้สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษนําคําร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้าย ทั้งภายในสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ และจากเขตพื้นที่การศึกษา ทุกราย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๘.๓  

๘. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                

ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย เพื่อพิจารณาคําร้องขอย้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด และจัดลําดับความเหมาะสม ก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังนี้ 
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๘.๑ คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา 
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย

เพื่อพิจารณาคําร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยกเว้นตําแหน่งว่างในสถานศึกษาตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

(๑) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา            ประธาน 
(๒) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล          รองประธาน 
 

(๓) อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                         
                                 ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามอบหมาย  

ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการย้าย  จํานวน ๓ คน             กรรมการ 
(๔) ผู้อํานวยการสถานศึกษาและหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการย้าย จํานวน ๓ คน            กรรมการ 

(๕) ผู้อํานวยการกลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    เลขานุการ 

 

ทั้งนี้ กรรมการตาม (๔) ต้องไม่เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และหากกรรมการตาม (๓) และ (๔) ไม่สามารถตั้งได้หรือตั้งได้แต่มีจํานวนไม่ครบ 
เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณา 
ตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทน  

๘.๒ คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

ให้สํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
เพื่อพิจารณาคําร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยกเว้นตําแหน่งว่างในสถานศึกษาตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

(๑) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา           ประธาน 
(๒) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

 ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล   รองประธาน 
(๓) อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    

 ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามอบหมาย  
 ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการย้าย จํานวน ๓ คน             กรรมการ 
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(๔) ผู้อํานวยการสถานศึกษาและหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการย้าย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง  
 ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดละ ๑ คน      กรรมการ 

(๕) ผู้อํานวยการกลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    เลขานุการ 

 

ทั้งนี้ กรรมการตาม (๔) ต้องไม่เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และหากเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ ไม่มีสถานศึกษาขนาดใดก็ไม่ต้องตั้งผู้อํานวยการ
สถานศึกษาและหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษาในขนาดสถานศึกษานั้น และหากกรรมการตาม (๓) 
และ (๔) ไม่สามารถตั้งได้หรือตั้งได้แต่มีจํานวนไม่ครบ เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนด  
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณาตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทน  

๘.๓ คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การย้าย เพื่อพิจารณาคําร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษา สังกัด 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย 

(๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย     ประธาน 

(๒)  ผูอ้ํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     รองประธาน 
(๓) อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   

 ที่ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษมอบหมาย 
 ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการย้าย  จํานวน ๒ คน       กรรมการ 

(๔) ผู้อํานวยการสถานศึกษาและหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 ที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
 กลุ่มที่ ๑-๘ กลุ่มละ ๑ คน ที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
 กับการย้าย จํานวน ๘ คน         กรรมการ 

(๕) หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ      เลขานุการ 

 

ทั้งนี้ กรรมการตาม (๔) ต้องไม่เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ และหากกรรมการตาม (๓) และ (๔) ไม่สามารถตั้งได้หรือตั้งได้แต่มีจํานวนไม่ครบ 
เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณาตั้ง
บุคคลที่เหมาะสมแทน  
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๙. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๘.๑ , ๘.๒ หรือ ๘.๓ แล้วแต่กรณี นําคําร้อง
ของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายทุกรายที่มีคุณสมบัติ มาดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ ก่อน และข้อ ๑๑ 
ตามลําดับ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย แล้วนําผลการพิจารณามาจัดเรียงลําดับตาม 
ข้อ ๑๐ ก่อน เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
พิจารณาต่อไป โดยให้ใช้ตําแหน่งว่างพิจารณารับย้ายก่อนการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก 

 ๑๐. การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
๑๐ .๑ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา  ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน  
ทั้งภายในและต่างเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อน 

โดยให้มีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นํา ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ 
คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดทํา
รายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ
และจัดทําเป็นประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

๑๐ .๒ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด้วยกัน 
ทั้งภายในและต่างเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อน 

 โดยให้มีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นํา ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ 
คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดทํา
รายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบและ
จัดทําเป็นประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

๑๐.๓ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ให้พิจารณาย้ายตามลําดับดังนี้ 

 (๑) ให้พิจารณาผู้ขอย้ายซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษด้วยกันก่อน 

       (๒) หากไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ตามข้อ ๑๐.๓ (๑) ขอย้าย ให้พิจารณาจากผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ขอย้ายและเคยมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
การศึกษาพิเศษ แต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ 
หรือมีประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาลักษณะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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 การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตาม (๑) และ (๒) ให้มีการประเมิน

ศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นํา ความรู้ความสามารถ 
ในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  
ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน  
โดยให้สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํารายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอ อ.ก.ค.ศ.สํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อให้ความเห็นชอบและจัดทําเป็นประกาศของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

๑๑. การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๑๐  
เมื่อพิจารณาย้ายตามข้อ ๑๐ แล้ว หากยังมีตําแหน่งว่างเหลืออยู่ ให้พิจารณา

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่ต่างไปจากที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๐ ได้ 
กล่าวคือ ขอย้ายไปสถานศึกษาที่ต่างประเภท หรือขอย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินกว่า ๑ ขนาด 
ที่ตนเองดํารงตําแหน่งอยู่ ได้ ยกเว้นการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดสํานัก 
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย  
ตามข้อ ๑๐ ด้วย 

๑๒. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
นําความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  
มาประกอบการพิจารณาย้าย โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ผู้ที่ย่ืนคําร้อง 
ขอย้ายไม่จําเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้ย้ายเสมอไป 

 หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน  

๑๓. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
ไปดํารงตําแหน่งภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาอนุมัติ
ให้ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปดํารงตําแหน่งในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ผู้ มีอํานาจ 
ตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น 

๑๔. กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา หรือจากสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่รับย้ายประสานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ของผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเสนอผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาผู้นั้นและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๑๕. กรณี อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาอนุมัติรับย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษา ให้สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษประสานกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเสนอผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓  
สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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 หากเป็นกรณีการย้าย ตามข้อ ๑๑ เมื่อผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งแล้ว  
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๖. สําหรับการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

๑๗. เมื่อออกคําสั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งสําเนาคําสั่งให้สํานักงาน ก.ค.ศ. และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง  
 

ซ. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีพิเศษ 
กรณีผู้บริหารสถานศึกษามีเหตุผล ความจําเป็น เป็นกรณีพิเศษ ให้พิจารณาย้ายกรณีพิเศษ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้  
หลักเกณฑ์ 
๑. คุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
 ๑.๑ การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง 

เป็นผู้เจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายแรงต้องรักษาต่อเนื่องเป็นเวลานาน และแพทย์           
แผนปัจจุบันในท้องถิ่นไม่สามารถรักษาได้ ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง 

 ๑.๒ การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต 
เป็นผู้ประสบปัญหาถูกคุกคาม ปองร้าย โดยมีหลักฐานทางราชการยืนยัน และ

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้คํารับรอง 
๑.๓ การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง 

(๑) ผู้ขอย้ายเป็นบุตรคนเดียวหรือบุตรซึ่งเหลืออยู่คนเดียวของบิดา มารดา หรือ         
เป็นคู่สมรสตามกฎหมายของผู้เจ็บป่วยร้ายแรง หรือเป็นโรคร้ายแรง 

(๒) บิดา มารดา หรือคู่สมรสเจ็บป่วยร้ายแรง หรือเป็นโรคร้ายแรงต้องรักษา
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปจัจุบันรับรอง 

๒. อัตรากําลัง 
สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตรากําลังของสายงานบริหารสถานศึกษาไม่เกินกรอบ

อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.กําหนด  
 

วิธีการ 
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืนคําร้องได้เมื่อมีเหตุผล ความจําเป็น ตามหลักเกณฑ์การย้าย        

กรณีพิเศษ ข้อ ๑ โดยสามารถยื่นคําร้องขอย้ายได้ตลอดปี ทั้งนี้ คําร้องขอย้ายให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกิน ๑ ปี  
นับจากวันยื่นคําร้องขอย้าย หากพ้นกําหนดเวลาคําร้องใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ถือว่าคําร้อง 
ขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก  
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๒. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

พิจารณาการขอย้ายเป็นราย ๆ ไป โดยพิจารณาจากเหตุผลที่ย่ืนคําร้อง ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
หลักฐานทางราชการ หรือหลักฐานอื่น ๆ  โดยให้คํานึงถึงความจําเป็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทางราชการ  

ทั้งนี้ การพิจารณาย้ายให้ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการย้ายกรณีปกติ ตั้งแต่ 
ข้อ ๕ - ข้อ ๑๗ แต่มิให้นําระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้ โดยต้องดําเนินการตามระยะเวลา
อันสมควร 

 

ฌ. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
 ในกรณีมีปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษาหรือต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษา ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษากรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ 
๑. การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา  
  กรณีที่เกิดปัญหาในสถานศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และมีความ

จําเป็นต้องย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นการแก้ปัญหานั้น ให้คํานึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ของ
ทางราชการและความเป็นธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้นด้วย 

  ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า หากให้ผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นต่อไป จะเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างไร โดยให้มีการสืบข้อเท็จจริงก่อน
ดําเนินการ  

๒. การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

มีความเห็นว่าต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใด  ให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษานั้น
ก่อนการยื่นคําร้องขอย้ายประจําปี โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  โดยให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์เหมาะสมไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษานั้นได้ ทั้งนี้ ให้มีการประสานความเข้าใจและ
ความร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าวก่อนที่จะย้ายมาดํารงตําแหน่งด้วย 

๓. การย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษา
คุณภาพพิเศษ  

 กรณีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และ
สถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อสถานศึกษานั้น 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนการยื่นคําร้องขอย้ายประจําปี ซึ่งผู้ขอย้าย
หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสม ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
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 ๑) ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี

และได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ  

 ๒) ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
๔. อัตรากําลัง 
 สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตรากําลังของสายงานบริหารสถานศึกษาไม่เกินกรอบ

อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.กําหนด  
 

วิธีการ 
๑. การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา  
 ๑.๑ กรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

มีข้อมูลชัดเจนว่าผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษาจริง ให้สรุปข้อเท็จจริง
พร้อมเอกสารหลักฐาน และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณา  

หากเป็นกรณีถูกกล่าวหาแต่หลักฐานยังไม่ปรากฏชัดแจ้ง ให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สืบหาข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อมูลก่อนสรุปข้อเท็จจริง
พร้อมเอกสารหลักฐานและความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ 
อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณา 

๑.๒ การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด้วยกัน และสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษด้วยกัน และ
ต้องเป็นสถานศึกษาที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่กว่าเดิมเท่านั้น 

 ๑.๓ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พิจารณาย้ายเป็นราย ๆ ไป โดยให้ระบุเหตุผล ความจําเป็น และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจาก
การย้ายผู้นั้นให้ชัดเจน  

 ๑.๔ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พิจารณาอนุมัติย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น 

 ๑.๕ การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 

 ๑.๖ เมื่อออกคําสั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งสําเนาคําสั่งให้สํานักงาน ก.ค.ศ.และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง  
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๒. การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  กรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาเห็นว่า  

ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใด  ให้ดําเนินการดังนี้ 
๒.๑ ให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษานั้น โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนมีการยื่น
คําร้องขอย้ายประจําปี 

๒ .๒ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ดําเนินการให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติ ข้อ ๘.๑ หรือ 
๘.๒ หรือ ๘.๓ แล้วแต่กรณี พิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และความสมัครใจ
ของผู้ที่จะย้ายด้วย เพื่อแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษานั้น 

๒.๓ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ตามข้อ ๒.๒ พิจารณาผู้ที่ประสงค์ขอย้าย
ไว้แล้วด้วย (ถ้ามี) 

๒.๔ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พิจารณาอนุมัติย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น 

๒.๕ การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

๒.๖ เมื่อออกคําสั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งสําเนาคําสั่งให้สํานักงาน ก.ค.ศ.และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง  

๓. การย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษา 
คุณภาพพิเศษ 

๓.๑ ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษและสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนมีการย่ืนคําร้องขอย้ายประจําปี 

๓.๒ ให้นําวิธีการของการย้ายกรณีปกติ ข้อ ๑ - ข้อ ๓ มาใช้ ยกเว้นวิธีการที่เกี่ยวกับ
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

๓.๓ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําคําร้องขอย้ายประจําปีของผู้ประสงค์ขอย้าย
ไปดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษา 
คุณภาพพิเศษ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  
หากอนุมัติให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคําร้องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคมของปีเดียวกัน เพื่อเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๓.๖ พิจารณา 

 
 



- ๑๔ - 
 
๓.๔ ในการพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ ๓.๒ และ

ผู้บริหารสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่ มีความรู้
ความสามารถเหมาะสม ให้ย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่ประกาศไว้ในข้อ ๓.๑ เท่านั้น 
 โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายนของปีเดียวกัน  

๓.๕ ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนําคําร้องของผู้ประสงค์ขอย้าย
ตามข้อ ๓.๓ และผู้บริหารสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสม เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๓.๖  

๓.๖ การตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
 ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง 

การย้าย เพื่อพิจารณาคําร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้าย และผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ไปแต่งตั้ง
ในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ประกอบด้วย  

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที ่   
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบหมาย           ประธาน 

 (๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมาย รองประธาน 

(๓) กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่มีส่วนได้เสีย 
กับการย้าย จํานวน ๒ คน            กรรมการ 

(๔) ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบ 
งานด้านการบริหารจัดการการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย        กรรมการ 

(๕) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้ง  
จํานวน  ๖ คน (๕ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร)              กรรมการ 

(๖) ผู้อํานวยการสถานศึกษาและหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ไม่มีส่วนได้เสีย 
กับการย้าย ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้ง 
จํานวน  ๖ คน (๕ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร)                    กรรมการ               

 (๗) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
และนิติการ        กรรมการและเลขานุการ       

(๘) เจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มอบหมาย จํานวน ๒ คน                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ทั้งนี้ หากกรรมการตาม (๓) และ (๖) ไม่สามารถตั้งได้หรือตั้งได้แต่มีจํานวน 
ไม่ครบ เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทน  



- ๑๕ - 
 

๓.๗ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย นําคําร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายทุกรายที่มี
คุณสมบัติ และผู้บริหารสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสม มาดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๓.๘.๑ ก่อน และข้อ ๓.๘.๒ ตามลําดับ  
พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย แล้วนําผลการพิจารณามาจัดเรียงลําดับตามข้อ ๓.๘.๑ ก่อน 
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาต่อไป   

๓.๘ การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๘.๑ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้พิจารณาย้ายในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

หรือสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ที่มีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อน 
โดยให้มีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย และผู้บริหาร

สถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นํา ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน 
ประสบการณ์ คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลา 
การดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน โดยให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจัดทํารายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดทําเป็นประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓.๘.๒. การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๓.๘.๑  
 เมื่อพิจารณาย้ายตามข้อ ๓.๘.๑ แล้ว ให้พิจารณาผู้บริหารสถานศึกษา 

ที่ประสงค์ขอย้าย และผู้บริหารสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่ต่างไปจากที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓.๘.๑ ได้  

๓.๙ การขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายและผู้บริหาร
สถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
ไปดํารงตําแหน่ง ให้ดําเนินการดังนี้ 

๓.๙.๑ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้าย นําคําร้องของผู้ที่ได้รับ 
การพิจารณาตามข้อ ๓.๘ ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้รับพิจารณาให้ย้ายไปแต่งตั้ง  
โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคมของปีเดียวกัน หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  
มิได้รับความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ถือว่าคณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง  

 ๓.๙.๒ สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม (ซึ่งมิได้ย่ืนคําร้องขอย้ายไว้) และได้รับการพิจารณาให้ย้าย 
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้ายแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้นั้น เพื่อขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งอยู่  โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๕ ตุลาคมของปีเดียวกัน หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วมิได้รับความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ถือว่าคณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง ทั้งนี้ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้าย 

 



- ๑๖ - 
 

๓.๑๐ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา นําความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การย้าย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา มาประกอบการพิจารณาย้าย โดยให้คํานึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ผู้ที่ ย่ืนคําร้องขอย้ายไม่จําเป็นต้องได้รับการพิจารณา 
ให้ย้ายเสมอไป 

  หาก อ .ก .ค .ศ .เขตพื้นที่การศึกษา มีความเห็นต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน  

๓.๑๑ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
ไปดํารงตําแหน่งภายในเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้มีอาํนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น 

๓.๑๒ กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้ายประสานกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเสนอผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว 

๓.๑๓ สําหรับการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 

๓.๑๔ เมื่อออกคําสั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งสําเนาคําสั่งให้สํานักงาน ก.ค.ศ.และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง  



แบบคําร้องขอย้ายผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
ยื่นคําร้องขอย้าย  ๑ – ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. .................  สังกัด        เขตพื้นที่การศึกษา.........................................................          สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ชื่อ-สกุล.....................................................ตําแหน่ง..............................วิทยฐานะ................................. 
โรงเรียน/ศูนย์.............................................................................................................................................. 
รับเงินเดือนอันดับ..................ขั้น.................................บาท (ปีงบประมาณ..........................................) 

ขอ
ย้าย 
กรณี 

 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา/ภายในสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ    ต่างเขตพื้นที่การศึกษา 

  ปกติ                                    พิเศษ  กรณี.................................................................. 
ประวัติส่วนตัว 

1. เกิดวันที่........เดือน....................พ.ศ............... 
2. วุฒิ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

3. ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 

4. ประสบการณ์…………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………........................................................ 

5. คู่สมรสชื่อ......................................................
อาชีพ..............................................................
ที่ทํางาน.........................................................
ตําบล..............................................................
อําเภอ............................................................
จังหวัด............................................................ 

ข้อมูลอื่น ๆ 
1. ผลการปฏิบัติงาน (ระบุ) 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...…………………… 
…….…..………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…….…..………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
เคยถูกลงโทษทางวินัย 

 ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน 
เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 

 ตักเตือน                    ภาคทัณฑ์   
 พักใช้ใบอนุญาต         เพิกถอนใบอนุญาต 

ขอย้ายไปดํารงตําแหน่งที่ 
๑. สถานศึกษา 

(๑) โรงเรียน............................................................... 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 
(๒) โรงเรียน............................................................... 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 
(๓) โรงเรียน............................................................... 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 

๒. ถ้าไม่ได้ตามระบุ 
........(๑) ขอระงับการย้าย 
........(๒) สถานศึกษาใดก็ได้ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา........................................................ 
กรณีได้รับพิจารณาให้ย้ายตามข้อ  ๑ และข้อ ๒ (๒) แล้ว  
จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

เหตุผลการขอย้าย 
 กรณีปกติ.............................................................. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
 กรณีพิเศษ............................................................. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 

 

 



- ๒ - 
 

๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่......................................... 
หมู่ที่....................ตําบล.................................... 
อําเภอ............................................................... 
จังหวัด............................................................. 

๗. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว..................................... 
หมู่ที่....................ตําบล.................................... 
อําเภอ............................................................... 
จังหวัด............................................................. 

ประวัติการรับราชการ 
๑. เริ่มรับราชการตําแหน่ง...................................... 

สังกัด................................................................ 
ตั้งแต่วันที่.........เดือน....................พ.ศ............. 

๒. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง....................................... 
สังกัด................................................................ 
ตั้งแต่วันที่.........เดือน....................พ.ศ............. 

๓. เคยลาศึกษาต่อ (ครั้งหลังสุด) ระดับ................ 
สถานศึกษา....................................................... 
ตั้งแต่วันที่...........เดือน...................พ.ศ............. 
ถึงวันที่...........เดือน.......................พ.ศ.............. 

๔. รวมเวลารับราชการทั้งหมด........................ป ี
..................เดือน.............................วัน 

๓. ปริมาณงานหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 
จํานวนบุคลากร.............................................คน 
จํานวนห้องเรียน..........................................ห้อง 
จํานวนนักเรียน..............................................คน 

  ปฐมวัย                จํานวน.....................คน 
  ระดับชั้น ป.๑ - ๖   จํานวน.....................คน 
  ระดับชั้น ม.๑ - ๓   จํานวน.....................คน 
  ระดับชั้น ม.๔ - ๖   จํานวน.....................คน 

 
๔. ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการที่ 

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

.......................................................................... 
ตั้งแต่วันที่...........เดือน......................พ.ศ.............. 
 

ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ (กรณีสับเปลี่ยน) 
นาย/นาง/นางสาว............................................................ 
ตําแหน่ง.......................................................................... 
ตําแหน่งเลขที่...........................อันดับ............................ 
ขั้น............................................บาท 
โรงเรียน/ศูนย์.................................................................. 
........................................................................................ 
สังกัด............................................................................... 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 สําเนา ก.พ.๗ 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 สําเนาใบสําคัญการสมรส 
 ใบรับรองแพทย์ 
 บันทึกประจําวัน ตํารวจ/ฝ่ายปกครอง 
 บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนทุกคน 
 วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นํา 
 อื่นๆ  ระบุ.................................................................. 
....................................................................................
....................................................................................
................................................................................. 

ความเห็นผู้อํานวยการสถานศึกษา 
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................ 
  
ลงชื่อ.............................................................. 
        (............................................................) 
ตําแหน่ง............................................................ 
 
ความเห็นผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................ 
 
ลงชื่อ.............................................................. 
        (............................................................) 
ตําแหน่ง............................................................ 
 

 
 
 
 
 
 

ขอรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 
ลงชื่อ......................................................................ผูขอยาย 

(......................................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ................. 



แบบคําร้องขอย้ายผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (ตามประกาศเพิ่มเติม) 
ยื่นคําร้องขอย้ายวันที่................................................  สังกัด        เขตพื้นที่การศึกษา.........................................................          สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ชื่อ-สกุล.....................................................ตําแหน่ง..............................วิทยฐานะ................................. 
โรงเรียน/ศูนย์.............................................................................................................................................. 
รับเงินเดือนอันดับ..................ขั้น.................................บาท (ปีงบประมาณ..........................................) 

กรณี สพท. /สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศตําแหน่งว่างเพิ่มเติม 
 

 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา/ภายในสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ    ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา 

ประวัติส่วนตัว 
๑. เกิดวันที่........เดือน...................พ.ศ............. 
๒. วุฒิ ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 

๓. ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
....................................................................  
.................................................................... 

๔. ประสบการณ์…………………………………………… 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 

๕. คู่สมรสชื่อ.................................................. 
  อาชีพ....................................................... 
  ที่ทํางาน.................................................. 
  ตําบล....................................................... 
  อําเภอ...................................................... 
  จังหวัด..................................................... 

ข้อมูลอื่น ๆ 
3. ผลการปฏิบัติงาน (ระบุ) 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...…………………… 
…….…..………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…….…..………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

4. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
เคยถูกลงโทษทางวินัย 

 ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน 
เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 

 ตักเตือน                    ภาคทัณฑ์   
 พักใช้ใบอนุญาต         เพิกถอนใบอนุญาต 

ขอย้ายไปดํารงตําแหน่งที่ 
๑. สถานศึกษา 

(๑) โรงเรียน............................................................... 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 
(๒) โรงเรียน............................................................... 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 
(๓) โรงเรียน............................................................... 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 
(๔) สถานศึกษาใดก็ได้ที่ประกาสเพิ่มเติม 
 

๒. กรณีได้รับพิจารณาให้ย้ายตามข้อ  ๑ แล้ว  
จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

เหตุผลการขอย้าย 
............................................................................. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 

     ............................................................................ 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
............................................................................. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 

 



- ๒ - 
 

๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................................... 
หมู่ที่....................ตําบล................................. 
อําเภอ........................................................... 
จังหวัด.......................................................... 

๗. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว................................. 
หมู่ที่....................ตําบล............................... 
อําเภอ......................................................... 
จังหวัด........................................................ 

ประวัติการรับราชการ 
๑. เริ่มรับราชการตําแหน่ง............................... 

สังกัด........................................................... 
ตั้งแต่วันที่.........เดือน.................พ.ศ........... 

๒. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง................................ 
สังกัด.......................................................... 
ตั้งแต่วันที่.........เดือน..................พ.ศ......... 

๓. เคยลาศึกษาต่อ (ครั้งหลังสุด) ระดับ.......... 
สถานศึกษา................................................ 
ตั้งแต่วันที่...........เดือน................พ.ศ......... 
ถึงวันที่...........เดือน....................พ.ศ......... 

๔. รวมเวลารับราชการทั้งหมด........................ป ี
..................เดือน.............................วัน 

๓. ปริมาณงานหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 
จํานวนบุคลากร.............................................คน 
จํานวนห้องเรียน..........................................ห้อง 
จํานวนนักเรียน..............................................คน 

  ปฐมวัย                จํานวน.....................คน 
  ระดับชั้น ป.๑ - ๖   จํานวน.....................คน 
  ระดับชั้น ม.๑ - ๓   จํานวน.....................คน 
  ระดับชั้น ม.๔ - ๖   จํานวน.....................คน 

 
๔. ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการที่ 

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

.......................................................................... 
ตั้งแต่วันที่...........เดือน......................พ.ศ.............. 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 สําเนา ก.พ.๗ 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 สําเนาใบสําคัญการสมรส 
 ใบรับรองแพทย์ 
 บันทึกประจําวัน ตํารวจ/ฝ่ายปกครอง 
 วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นํา 
 อื่นๆ  ระบุ.................................................................. 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................... 

ความเห็นผู้อํานวยการสถานศึกษา 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
.............................................................................. 
 
ลงชื่อ.............................................................. 
        (............................................................) 
ตําแหน่ง............................................................ 
 
ความเห็นผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
.............................................................................. 
 
ลงชื่อ.............................................................. 
        (............................................................) 
ตําแหน่ง............................................................ 
 

 
 ขอรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 

ลงชื่อ......................................................................ผูขอยาย 
(......................................................................) 

วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ................. 

















 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคท้ังในด้านโครงสร้างขององค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา 
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ  แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามที่ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะข้อ  ๘ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(๓) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด 

(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง  ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการท่ีรับโอน  และการโอนหรือการนํารายจ่าย 
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน  นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ให้กระทําได้ 

(๕) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้   
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 



 หน้า   ๑๖ 
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(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ  ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค  จํานวนสิบแปดภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ  ๓  (๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหน่ึงคน  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  หรือศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค  และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค  จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละหน่ึงคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กศจ .   อาจแต่งตั้ งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เ กินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
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(๒) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ  กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยให้นําองค์ประกอบของ  อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้  กศจ.  เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”  เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่  กศจ.  เก่ียวกับ
การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การดําเนินการทางวินัย  การกําหนดวิทยฐานะ  หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
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(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน  
เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  กศจ.  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจําเป็น  กศจ.  อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน 

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้อ  ๘  (๙)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานตา่ง ๆ  ในจังหวัด 
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ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  กศจ.  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  วิชาการ  การบริหารทั่วไป  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  กําหนด 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการ  กิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  
หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้สาํนักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๒)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการ

บรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
แผนดิน งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

“ขาราชการครู”  หมายความวา ผูที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการ
เรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คณาจารย”  หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการ
วิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ 

“บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหนวยงาน
การศึกษา 

“วิชาชีพ”  หมายความวา วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

“เขตพ้ืนที่การศึกษา”  หมายความวา เขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง 
“หนวยงานการศึกษา”  หมายความวา 
(๑)  สถานศึกษา 
(๒)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๓)  สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
(๔)  แหลงการเรียนรูตามประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕)  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

หรือตามประกาศกระทรวง หรือหนวยงานที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากําหนด 

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

“สวนราชการ”  หมายความวา หนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา
กรม 

“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความวา ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือ
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา 

“กระทรวง”  หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ 
“รัฐมนตรีเจาสังกัด”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงในกระทรวงที่มี

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูในสังกัด 
“รัฐมนตร”ี  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  บรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” ที่มีอยูในกฎหมาย ประกาศ 

ระเบียบ และขอบังคับอื่นใด ใหหมายความรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย 
เวนแตจะไดมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใดที่บัญญัติไวสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการบริหารงานบคุคลของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   

 
มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

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

(๑)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ 
(๒)  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการ 
(๓)๒ กรรมการโดยตําแหนงจํานวนแปดคน ไดแก ปลัดกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.
ศ. และเลขาธิการคุรุสภา 

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

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

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวนสี่คน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวนหนึ่งคน และในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมจํานวนหนึ่งคน และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจํานวนหนึ่งคน 

 
มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี ้
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๔)  ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๕)  ไมเปนเจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรคการเมือง 
(๖)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๙  กรรมการผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองมี

คุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่

เรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  มีประสบการณดานการบริหารในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือ

ผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหาป 
(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๑๑  กรรมการผูแทนขาราชการครูตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการ

หรือเทียบเทาหรือมีประสบการณการสอนเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี ้
(๑)  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตร ี
(๒)  มีประสบการณดานสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือ

ปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และ
ปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 

(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 
มาตรา ๑๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการผูแทนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหมได
อีก แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระมิได 

ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวางลงใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวัน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๗ วรรคสอง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการผูนั้นเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนก็ได และให
กรรมการซึ่งแทนกรรมการในตําแหนงที่วางลงมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน 

ในระหวางท่ียังมิไดดําเนินการใหมีกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงตามวรรคสอง 
และยังมีกรรมการที่เหลืออยูเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปได 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม ให
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับแตงตั้งหรือ
เลือกตั้งใหมเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

จากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗)  คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก 
 
มาตรา ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓)  พนจากการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ 
(๕)  ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ. ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด เมื่อปรากฏวามีความประพฤติไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ หรือมีเจตนากระทําการโดยไมถูกตองหรือไมยุติธรรม หรือใช
อํานาจหนาที่ที่ขัดตอกฎหมาย ทั้งนี้ กอนมีการถอดถอน ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นสอบสวน 

(๖)๕ มิไดเปนผูดํารงตําแหนงหรือเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
ผูสอนในหนวยงานการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ตนไดรับเลือก 

 
มาตรา ๑๖  การประชุม ก.ค.ศ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

ในการประชุมถามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะ หรือเม่ือ
มีกรณีเขาขายที่กฎหมายกําหนดวากรรมการผูนั้นมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๗  ก.ค.ศ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.

ก.ค.ศ. วิสามัญ” เพ่ือทําการใดๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทําหนาที่เชนเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่
กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ได 
                                                 

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

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๑๘๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จะเปนกรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอื่น
ตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได เวนแตการเปนกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตําแหนง 

 
มาตรา ๑๙  ให ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการผลิตและ

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒)  กําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดเกณฑอัตรากําลังของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งใหความเห็นชอบจํานวนและอัตราตําแหนงของหนวยงาน
การศึกษา 

(๓)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในกรณีที่คาครองชีพ
เปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชนเก้ือกูลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษายังไมเหมาะสมเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเก้ือกูลสําหรับขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม 

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

(๕)   พิจารณาวินิ จฉั ยตีความปญหาที่ เ กิดขึ้ น เนื่ อ งจากการใชบั งคับ
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น 

(๖)  พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการ
พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๗)  กําหนดวิธีการและเง่ือนไขการจางเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา รวมทั้งกําหนดอัตรา
เงินเดือนหรือคาตอบแทน 

                                                 
๖ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ และการยกยอง
เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๙)  สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเก้ือกูลอ่ืนแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

(๑๑)  สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนําและช้ีแจงดานการ
บริหารงานบุคคลแกหนวยงานการศึกษา 

(๑๒)  กําหนดมาตรฐาน พิจารณา และใหคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินการทาง
วินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้

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

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

(๑๕)  พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
คุณวุฒิอยางอ่ืนเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่ควรไดรับ 

(๑๖)  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการตางๆ ตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๗)  พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเก่ียวกับวัน 
เดือน ปเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                                 
๗ มาตรา ๑๙ (๑๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๘)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมาย
อ่ืน 

 
มาตรา ๒๐  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เ รียกโดยยอวา “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซึ่งมีฐานะเปนอธิบดีเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

สํานักงาน ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  เปนเจาหนาที่เก่ียวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
(๒)  วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหนวยงานการศึกษา 
(๓)  ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  พัฒนาระบบขอมูล และจัดทําแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
(๕)  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับ

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๖)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
(๗)  กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของ

หนวยงานการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 
(๘)  จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

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

ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๒๑๘  ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําเขตพื้นที่การศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพื้นที่
การศึกษานั้นๆ ประกอบดวย 

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคนโดยเลือก
จากอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

                                                 
๘ มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

(๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากผูที่มีความรู 
ความสามารถ หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมายหรือดาน
การเงินการคลัง และดานอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา 
ดานละหนึ่งคน 

(๔) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาจํานวนหาคน ไดแก ผูแทนขาราชการครูผูสอนสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยาง
ละหนึ่งคน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน และ
ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจํานวนหนึ่งคน 

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
อนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการตาม (๓) ตองไม

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนอนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทนคุรุสภาตอง
เปนสมาชิกคุรุสภาและเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้ อนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน เจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรค
การเมือง 

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

 
มาตรา ๒๒๙  การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหนําความในมาตรา 

๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๓  ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

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

(๒)  พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

                                                 
๙ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การ
อุทธรณ และการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้

(๕)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปอง
คุมครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

(๖)  กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๗)  จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๘)  จัดทํารายงานประจําปที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.  

(๙)  พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ไมอยูในอํานาจและหนาที่ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา 

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

 
มาตรา ๒๔  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบริหารราชการใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เปนอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

(๒)  เสนอแนะการบรรจุและแตงตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนที่อยู
ในอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๓)  พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๕)  จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(๖)  จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ํา และเกณฑการ
ประเมินผลงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

 
มาตรา ๒๕  ในสวนราชการอื่นนอกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพ่ือทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสวนราชการนั้น ทั้งนี้ การตั้ง การพนจากตําแหนงและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นที่อางถึง อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคหนึ่งดวย เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนด
เปนอยางอ่ืน 

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

ในกรณีที่สวนราชการตามวรรคหนึ่งมิใชสวนราชการในกระทรวง ให ก.ค.ศ. มี
อํานาจกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการนั้น 

 
มาตรา ๒๖  ใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจและหนาที่เก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 
(๑)  กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
กําหนด 

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

(๓)  ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 

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

ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกคณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๗  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  ควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 

(๓)  สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(๔)  จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา 

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

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

 
มาตรา ๒๘  ใหผูบริหารหนวยงานการศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. 

กําหนด เปนผูบังคับบัญชาและบริหารหนวยงาน และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับแกผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๒๙  การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับ
การปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไมตรงกันในเรื่องอ่ืนๆ จะกระทํา
มิได 

 
มาตรา ๓๐  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูซึ่งจะเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(๓)  เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหาร

ทองถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

(๖)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้นๆ 

(๗)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๘)  ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๙)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๑๐)  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
(๑๒)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๓)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐ 
 
มาตรา ๓๑  อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงสําหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ 
ค. (๒) ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงไมถือเปนเงินเดือน 
 
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนในการออมทรัพยของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการใหกระทรวงการคลังหักเงินเดือนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนเงินสะสมก็ได โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นใหใน
อัตราไมต่ํากวาดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย 

เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจายคืนหรือใหกูยืมเพื่อดําเนินการตามโครงการ
สวัสดิการสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่กระทรวงกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๓๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับ

ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจไดรับเงินเพิ่มคาครอง

ชีพช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓๕  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ

ประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด ในกรณี ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนด ใหนําหลักเกณฑเก่ียวกับเรื่องดังกลาวที่ใชกับ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๖  เครื่องแบบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบ

การแตงเคร่ืองแบบใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๓๗  บําเหน็จบํานาญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๓ 
การกําหนดตาํแหนง 

วิทยฐานะ และการใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง 
   

 
มาตรา ๓๘  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภทดังนี้ 
ก. ตําแหนงซึ่งมีหนาที่ เปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา ไดแก ตําแหนง

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

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

ดังตอไปนี้ 
(๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๘ ข. แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ผูอํานวยการสถานศึกษา 
(๓) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ตําแหนงผูบริหารใน (๑) และ (๒) ใหมีในสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษา

ตามประกาศกระทรวง ตําแหนงผูบริหารใน (๓) และ (๔) ใหมีในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตําแหนงผูบริหารในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การกําหนดระดับ

ตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ค. ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีดังตอไปนี้ 
(๑)  ศึกษานิเทศก 
(๒)  ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือตําแหนงของ

ขาราชการที่ ก.ค.ศ. นํามาใชกําหนดใหเปนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี ้

การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม ค. (๒) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยใหนํา
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เก่ียวของกับการกําหนดตําแหนง และการให
ไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๙  ใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังตอไปนี้ เปน

ตําแหนงที่มีวิทยฐานะ ไดแก 
ก. ตําแหนงครู มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  ครูชํานาญการ 
(๒)  ครูชํานาญการพิเศษ 
(๓)  ครูเช่ียวชาญ 
(๔)  ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  รองผูอํานวยการชํานาญการ 
(๒)  รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
(๓)  รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
(๔)  ผูอํานวยการชํานาญการ 
(๕)  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
(๖)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
(๗)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
ค. ตําแหนงผูบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 
(๒)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
(๓)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
(๔)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 
ง. ตําแหนงศึกษานิเทศก มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
(๒)  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
(๓)  ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ 
(๔)  ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญพิเศษ 
จ. ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหมีวิทยฐานะ 
 
มาตรา ๔๐๑๑  ใหตําแหนงคณาจารยดังตอไปนี้ เปนตําแหนงทางวิชาการ 
(ก) อาจารย 
(ข) ผูชวยศาสตราจารย 
(ค) รองศาสตราจารย 
(ง) ศาสตราจารย 
การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตาม

วรรคหนึ่ง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๑  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหนวยงาน

การศึกษาใดจํานวนเทาใด และตองใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใด ใหเปนไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๒  ให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะและ

มาตรฐานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวเปนบรรทัดฐานทุก
ตําแหนง ทุกวิทยฐานะเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิ
การศึกษา การอบรม ประสบการณ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงาน
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ 

ในการจัดทํามาตรฐานตําแหนงทุกตําแหนง ใหจําแนกตําแหนงเปนประเภทและ
สายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทและสายงานที่มีลักษณะงานอยางเดียวกัน
หรือคลายคลึงกันใหอยูในตําแหนงประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเปนกลุม

                                                 
๑๑ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เดียวกัน โดยแสดงชื่อตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูที่ดํารงตําแหนงนั้น 

 
มาตรา ๔๓  ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกําหนด

ตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม ในกรณีที่
ลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานของตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด ที่ ก.ค.ศ. กําหนดเปลี่ยนแปลงไป ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย พิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นใหมใหเหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๔  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือน เงินวิทย

ฐานะ และเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาํตาํแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

 
หมวด ๔ 

การบรรจุและการแตงตั้ง 
   

 
มาตรา ๔๕  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดสําหรับตาํแหนงนัน้ 
โดยบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

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

 
มาตรา ๔๖  ผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด  ตองมีคุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา  ๓๐  และตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนงนั้นตามมาตรา ๔๒ 

สําหรับผูดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๓๐ (๔) และ (๘) ใหมี สิทธิสมัคร
สอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตามที่สอบแขงขันไดก็ตอเมื่อ
พนจากตําแหนงนั้นๆ แลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

 
มาตรา ๔๘  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหนวยงานการศึกษาอาจรับสมัคร

สอบแขงขันเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาใดได ทั้งนี้ ผูสมัครสอบแขงขันตองมี
คุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชานั้นๆ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๙  ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ 
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลังปรากฏวาผูนั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาด
คุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนงตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๔๘ อยู
กอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตอง
หานั้นก็ดี ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตทั้งนี้ไม
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําส่ังใหออกจากราชการนั้น 
และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษาไมสามารถดําเนินการสอบแขงขันได หรือการสอบแขงขันอาจทําใหไมไดบุคคลตองตาม
ประสงคของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอ่ืนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.
ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๕๑  หนวยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิงเพ่ือ

ประโยชนแกราชการที่จะตองบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ มีความชํานาญ
หรือเช่ียวชาญระดับสูงเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหหนวยงาน
การศึกษาดําเนินการขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษากอน แลวใหขออนุมัติ
จาก ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ. ไดพิจารณาอนุมัติใหส่ังบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใด วิทยฐานะใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๕๒  นอกจากการบรรจุและแตงตั้งเพ่ือใหบุคคลเขารับราชการเปน

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

ในกรณีที่ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลภายนอก และ 
ก.ค.ศ. กําหนดใหมีสถานภาพเปนขาราชการ ใหผูนั้นมีสิทธิหนาที่และไดรับสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 
เชนเดียวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวางสัญญาจาง 
เวนแตสัญญาจางนั้นจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน หรือกําหนดยกเวนเปนกรณีเฉพาะไว 

ใหนําบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง การ
สรรหาและการบรรจุและแตงตั้งของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับกับผูดํารง
ตําแหนงตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ค.ศ. 

 
มาตรา ๕๓  ภายใตบังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา 

๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

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

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

(๓)๑๓ การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงผูบริหารที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) 
ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสํานักงาน

                                                 
๑๒ มาตรา ๕๓ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

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

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

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

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

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ที่บัญญัติถึงผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 

ใหหมายถึงผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามวรรค
หนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๕๔  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และ

การเลื่อนเปนวิทยฐานะใดตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซึ่งผานการประเมิน 
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ 
คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดาน
การเรียน การสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

                                                 
๑๔ มาตรา ๕๓ (๖) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๕  ใหมีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะสําหรับตําแหนงที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเปนระยะๆ เพ่ือดํารงไวซึ่งความรู ความสามารถ ความชํานาญการ 
หรือความเชี่ยวชาญในตําแหนงและวิทยฐานะที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

กรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ใหดําเนินการตามความเหมาะสม 
ดังตอไปนี ้

(๑)  ใหมีการพัฒนาขาราชการผูนั้นใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือใหสามารถผานการประเมินผลการปฏิบัติงานได 

(๒)  ใหดําเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗๓ หรืองดเงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ แลวแตกรณี 

(๓)  ในกรณีที่ผู ใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับที่กําหนด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามมาตรา 
๑๑๐ (๖) 

การดําเนินการตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๕๖๑๕  ผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐ 
ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้น แตถาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครู
ผูชวย ใหผูนั้นเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลาสองปกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

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

                                                 
๑๕ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวแตกรณี ถูกส่ังใหออกจากราชการเพื่อไป
รับราชการทหารตามมาตรา ๖๖ และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีจะตองถูกส่ังใหออกจากราชการ
ตามวรรคสองหรือตามมาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น 
แลวแตกรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกตามมาตรา ๖๖ เปนใหออกจากราชการตามวรรค
สอง หรือมาตราอื่นนั้นได 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมในตําแหนงใดถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรอื
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหม 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ผูใดถูกลาวหาวากระทําความผิดอาญาหรือกระทําผิดวินัย โดยมีมูลตามที่กลาวหาวาได
กระทําผิดดังกลาวใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยไดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือเมื่อมีกรณีที่บุคคลดังกลาวจะตองออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือตาม
มาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น ส่ังลงโทษหรือส่ังใหผู
นั้นออกจากราชการ แลวแตกรณี 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือส่ังใหออกจาก
ราชการตามมาตราอื่นในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ที่มิใชเปนการถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ
หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ผูนั้นอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรอื
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

 
มาตรา ๕๗  การเปลี่ยนตําแหนง การยายและการโอนของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูนั้นอาจถูกเปล่ียนตําแหนงหรือยายตาม
วรรคหนึ่งได เวนแตถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน หรือถูกส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอนในกรณีอ่ืนตามมาตรา ๑๑๙ 

 
มาตรา ๕๘  การโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินที่มิใชพนักงานวิสามัญ และการโอนขาราชการอื่นที่มิใชขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจทําไดหากบุคคลนั้นสมัครใจ โดยใหผูมีอํานาจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามมาตรา ๕๓ ของหนวยงานการศึกษาท่ีประสงคจะรับโอนทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม แลวเสนอเรื่องให ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา แลวแตกรณี อนุมัติโดยใหคํานึงถึงประโยชนที่หนวยงานการศึกษานั้นจะไดรับเปน
สําคัญ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใดและใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให
เปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เวน
แตจะเปนการโอนตามวรรคสอง 

การโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ินและขาราชการอื่น ซึ่งเปนผูสอบแขงขันไดหรือผูไดรับคัดเลือกมาใหบรรจุและแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่
โอนตามมาตรานี้ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่น เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

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

 
มาตรา ๕๙๑๖ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารง

ตําแหนงในหนวยงานการศึกษาอ่ืนภายในสวนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือตางเขต
พ้ืนที่การศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
ของผูประสงคยายและผูรับยาย แลวแตกรณี และใหสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. 
ตั้ง ดวย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแลว 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นตอไป 

การยายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูส่ังยายโดยอนุมัติ ก.ค.
ศ.๑๗ 

                                                 
๑๖ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗ มาตรา ๕๙ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

หลักเกณฑและวิธีการยายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๖๐  ภายใตบังคับตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ให ก.ค.ศ. ดาํเนนิการ

ใหมีการสับเปลี่ยนหนาที่หรือยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตําแหนงที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
โดยยึดหลักการใหอยูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังกลาวไดไมเกินสี่ป เวนแตมี
เหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการจะใหปฏิบัติหนาที่ติดตอในคราวเดียวกันได
คราวละหนึ่งปแตตองไมเกินหกป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๖๑  การเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนตําแหนงที่มิได

กําหนดใหมีวิทยฐานะเพื่อใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน ใหกระทําไดโดยการสอบแขงขัน 
สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมินดวยวิธีการอื่น 

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

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

 
มาตรา ๖๒  การแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๑ สําหรับผู

สอบแขงขันได ใหแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
สําหรับผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหแตงตั้งไดตามความเหมาะสม 

โดยคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและ
ประวัติการรับราชการ 

 
มาตรา ๖๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการแตงตั้ง ให

เล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ โดยไมเขาเกณฑมาตรฐานตําแหนง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ 
หรือไมผานกระบวนการเลื่อนตําแหนงหรือกระบวนการเลื่อนวิทยฐานะตามกฎหมาย หลักเกณฑ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดหรือผูส่ังส่ังไมถูกตองหรือไมมีอํานาจสั่ง ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 
๕๓ ส่ังใหผูนั้นกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมโดยพลัน ในกรณีเชนนี้ไมกระทบกระเทือน
ถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนทีไ่ดรับไป
แลวหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ
นั้น เวนแต ก.ค.ศ. จะอนุมัติใหเล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะในกรณีนั้นเปนพิเศษเฉพาะราย 

ผูที่ถูกส่ังใหกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับ
เงินเดือนที่พึงจะไดรับตามสถานะเดิมถาหากวาผูนั้นไมไดเล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
รวมทั้งใหมีสิทธิไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปสําหรับตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิม 
และใหถือวาผูนั้นไมมีและไมเคยมีสถานภาพอยางใดที่ไดรับเลื่อนตําแหนง หรือเล่ือนวิทยฐานะ
นั้น 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหผูบังคับบัญชา
ของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจดําเนินการแทนได 

 
มาตรา ๖๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการไปแลว 

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

 
มาตรา ๖๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับอนุมัติจาก

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

 
มาตรา ๖๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังใหออกจาก

ราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการ
ทหารโดยมิไดกระทําการใดๆ ในระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือ
ไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรงและผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และไมได
ถูกส่ังเปล่ียนแปลงคําส่ังตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่น หาก
ประสงคจะกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา
เดิม ใหย่ืนเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการ
ทหาร และใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากร



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรค
หนึ่ง ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการกอนถูกส่ังใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลา
ราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกส่ังใหออกจากราชการ 

 
มาตรา ๖๗  พนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินที่ไมใชพนักงานวิสามัญ หรือไมใชขาราชการหรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหวาง
ทดลองปฏิบัติงานหรือขาราชการที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไมใช
ขาราชการการเมือง ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ผูใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงครับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ ที่ประสงคจะรับเขารับราชการเสนอเรื่องไปให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่
ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใดให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
กําหนด แตจะตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถและ
ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขา
รับราชการตามวรรคหนึ่ง ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือในขณะที่เปนขาราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการนั้น เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา  ๖๘   ภายใตบั งคั บกฎหมายว าด วยระ เบี ยบบริห ารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ถาตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลง หรือผู
ดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในตําแหนงนั้นได 

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

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๙  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ ก.ค.ศ. อาจ
เสนอแนะตอหัวหนาสวนราชการ ใหส่ังใหขาราชการผูใดไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษา
ใดเปนการชั่วคราวได 

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

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการ

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

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

 
มาตรา  ๗๑   ในกรณีที่มี เหตุผลความจําเปน  หัวหนาสวนราชการหรือ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม โดยใหไดรับเงินเดือนใน
อัตรากําลังทดแทนที่ ก.ค.ศ. กําหนดได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

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

 
หมวด ๕ 

การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
   

 
มาตรา ๗๒  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงาน
เปนที่ประจักษ ถือวาผูนั้นมีความชอบสมควรไดรับบําเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเปนบันทึกคําชมเชย 
รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน ทั้งนี้ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๓  การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาใหยึดหลักคุณธรรม มีความ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เที่ยงธรรม เปดเผย โปรงใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเปนหลัก และความประพฤติใน
การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๗๔ 

การเล่ือนข้ันเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ เปน
ประโยชนตอผูเรียนเปนหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาต ิ

หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใดใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้นทราบพรอมเหตุผลที่ไมเล่ือนข้ันเงินเดือน 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได

ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคสามแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เปนผูส่ัง
เล่ือนข้ันเงินเดือน 

 
มาตรา ๗๔  ให ก.ค.ศ. กําหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงที่มีวิทยฐานะ เพ่ือใหปฏิบัติงานบังเกิดผลดี
และมีความกาวหนาและไดมาตรฐานงานของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.
ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการและหนวยงาน
การศึกษาดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติตามควรแกกรณี 

เพ่ือประโยชนในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจ
กําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือผู
ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหไดรับเงินวิทยพัฒนได ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๗๖  ใหสวนราชการและหนวยงานการศึกษามีหนาที่จัดสวัสดิการใหแก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพ่ือ
เสริมสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๗๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถึงแกความตายอัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหจัดสวัสดิการแกครอบครัวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นเปนกรณีพิเศษ เพ่ือ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได 

 
มาตรา ๗๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการบรรจุและ

แตงตั้งตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๐ กอนการมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ ใหผูบังคับบัญชาแจง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงาน 
ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปน
พลเมืองท่ีดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๙  ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา

และมีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหมีความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๘๐  ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๘๑  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนผูอยูใตบังคับ

บัญชา โดยการใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

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

 
หมวด ๖ 

วินัยและการรักษาวินัย 
   

 
มาตรา ๘๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยที่บัญญัติเปน

ขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 
 
มาตรา ๘๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองสนับสนุนการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยดวยความบริสุทธิ์ใจและมีหนาที่วางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตน ไมวาจะ
โดยทางตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรางแรง 

 
มาตรา ๘๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการ 

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอ
หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติตามคําส่ังของ

ผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัด
ขืนหรือหลีกเล่ียงแตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการ
ไม รักษาประโยชนของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือให
ผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้นก็ไดและเมื่อเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปน
หนังสือใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติตาม 

การขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหนาที่
ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตรงตอเวลา อุทิศเวลา

ของตนใหแกทางราชการและผูเรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
มิได 

การละท้ิงหนาที่หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน
กวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยาง
ที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลตอผูเรียน
และระหวางขาราชการดวยกันหรือผูรวมปฏิบัติราชการ ตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปน
ธรรมแกผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ 

การกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงผูเรียน หรือประชาชนผูมา
ติดตอราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๙  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกล่ันแกลง กลาวหา

หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยปราศจากความเปนจริง 
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 
มาตรา ๙๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกระทําการหรือยอม

ใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเส่ือมเสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ใน
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน 

การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยมีความมุงหมายจะใหเปนการซื้อ
ขาย หรือใหไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการ
กระทําอันมีลักษณะเปนการให หรือไดมาซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอ่ืน เพ่ือใหตนเองหรือ
ผูอ่ืนไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิชอบหรือเส่ือมเสียความเที่ยงธรรม เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง 

 
มาตรา ๙๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมคัดลอกหรือลอก

เลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือจาง วาน 
ใชผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเลื่อน
ตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน การฝาฝนหลักการ
ดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรวมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียน
ผลงานของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เพ่ือให
ผูอ่ืนนําผลงานนั้นไปใชประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเปนกรรมการ

ผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวน
หรือบริษัท 

 
มาตรา ๙๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองวางตนเปนกลาง

ทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวของกับประชาชน โดยตองไม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุม
บุคคล หรือพรรคการเมืองใด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการ
ใดๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาทองถ่ินผูบริหารทองถ่ิน หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งจะตองไมใหการสงเสริม สนับสนุน หรือชักจูงใหผูอ่ืนกระทําการใน
ลักษณะเดียวกัน การดําเนินการที่ฝาฝนหลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตน

และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อัน
ไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 

การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันใดชื่อวาเปนผูประพฤติช่ัวอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนใหผูอ่ืน
เสพยาเสพติด เลนการพนันเปนอาจิณ หรือกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษา 
ไมวาจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๕  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับ

บัญชามีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใต
บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะ
เสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มี
วินัย 

การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยใหกระทําโดยการเอาใจใส 
สังเกตการณและขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการ
ปองกันตามควรแกกรณีได 

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
ทันที 

เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเร่ืองได ถาเห็นวากรณีมีมูล 
ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที 

การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยใหดําเนินการตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้และตามหมวด ๗ หรือมี
พฤติกรรมปกปอง ชวยเหลือเพ่ือมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวโดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

 
มาตรา ๙๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดฝาฝนขอหามหรือไม

ปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับ
โทษทางวินัยเวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑)  ภาคทัณฑ 
(๒)  ตัดเงินเดือน 
(๓)  ลดขั้นเงินเดือน 
(๔)  ปลดออก 
(๕)  ไลออก 
ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาเปนผู

ลาออกจากราชการ 
 
มาตรา ๙๗  การลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหทําเปนคําส่ัง 

วิธีการออกคําส่ังเก่ียวกับการลงโทษใหเปนไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษ
ใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูที่
ไมมีความผิด ในคําส่ังลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และ
มีเหตุผลอยางใดในการกําหนดสถานโทษเชนนั้น 

 
หมวด ๗ 

การดําเนินการทางวินัย 
   

 
มาตรา ๙๘  การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักชา และในการสอบสวนจะตอง
แจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดย
ระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได เพ่ือใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 

การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ เปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และตองมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินัยอยาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายแรงเทานั้น เวนแตกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และ
ในจํานวนผูถูกกลาวหาดังกลาวผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกลาวหาผูหนึ่งผูใดเปน
ผูบังคับบัญชาที่มีลําดับชั้นสูงกวาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกกลาวหารายอื่น ก็ให
ผูบังคับบัญชาในลําดับชั้นสูงกวาดังกลาวเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหา
ทั้งหมด 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางหนวยงานการศึกษาหรือ
ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา กระทําผิดวินัยรวมกัน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกกลาวหาแต
ละรายประสานการดําเนินการรวมกันในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ในกรณีที่มีปญหาหรือความเห็นขัดแยงในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
วรรคสามถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ตาง
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณี
ตางสวนราชการใหรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนเพื่อ
รักษาประโยชนของทางราชการ หรือจะทําใหการสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ใหผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาวมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได 

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด มีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองได 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 

ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดําเนินการทาง
วินัยโดยไมสอบสวนก็ได 

 
มาตรา ๙๙  เมื่อไดดําเนินการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๙๘ แลว ถาฟง

ไดวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย ใหส่ังยุติเร่ือง ถาฟงไดวากระทําผิดวินัยใหดําเนินการตาม
มาตรา ๑๐๐ และในกรณีที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรงตองลงโทษปลดออก หรือไลออก ถามีเหตุ
อันควรลดหยอนผอนโทษหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก 

 
มาตรา ๑๐๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไม

รายแรงใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีให
เหมาะสมกับความผิดถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แต
สําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน
ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทํา
ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับ
บัญชาในสถานโทษใด ไดเพียงใด ใหเปนไปตามทีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน แลวแตกรณีเห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออก ใหดําเนินการดังนี้ 

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

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

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถาเปนกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตางหนวยงานการศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และถาผูมี
อํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาของผูถูกกลาวหาแตละ
รายที่สังกัดแลวแตกรณี มีความเห็นขัดแยงกัน ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ใหนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณา ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ให
ผูบังคับบัญชาของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือข้ึนไป มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๙๘ 
วรรคสองหรือมาตรานี้ได 

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

 
มาตรา ๑๐๑  ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

และใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เทาที่เก่ียวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจ ดังตอไปนี้ดวย 
คือ 

(๑)  เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของ
รัฐ หรือหางหุนสวนบริษัท ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ สงผูแทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒)  เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 
มาตรา ๑๐๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา

กระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหา
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผู
นั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทที่ไมเก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว 
เวนแตออกจากราชการเพราะตาย ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาตามมาตรา ๙๕ และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้ตอไปได เสมือนวาผูนั้น
ยังมิไดออกจากราชการ เวนแตผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่
จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนใหส่ังงดโทษ 

 
มาตรา ๑๐๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา

กระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวา
กระทําความผิดอาญาเวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคหา แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งพักราชการหรือส่ังให
ออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังปรากฏผลการ
สอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก
จากราชการ และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้น
กลับเขารับราชการในตําแหนงและวิทยฐานะเดิม หรือตําแหนงเดียวกับที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและวิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๐ วรรคหก มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือส่ังใหผู
ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอด
ระยะเวลาระหวางที่ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอ่ืน และการจายเงิน
ดังกลาวของผูถูกส่ังพักราชการและผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบ
ดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

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

 
มาตรา ๑๐๔  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการสอบสวน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด หรือส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการไปแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑)๑๘ การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแต
หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาได
ดําเนินการทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแลวแตกรณี และเม่ือหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ไดรับรายงานแลวเห็นวาการยุติเร่ือง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็
ใหมีอํานาจสั่งงดโทษลดสถานโทษ เพ่ิมสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแกไขขอความในคําส่ังเดิม 
หรือดําเนินการอยางใดเพ่ิมเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและความยุติธรรมได
ตามควรแกกรณี และหากเห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหมีอํานาจสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนไดหรือหากเห็นวาเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของตน ก็ใหแจงหรือ
รายงานไปยังผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจหนาที่เพ่ือดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป เมื่อหัวหนาสวน
ราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดพิจารณาตามอํานาจหนาที่แลวใหเสนอ
หรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาไดพิจารณา
แลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการพิจารณา แตในกรณีที่หัวหนาสวนราชการซึ่งไดรับ
รายงานมีความเห็นขัดแยงกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป 

(๒)๑๙ การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแต
หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาได

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๐๔ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

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

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

สําหรับการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงเหนือหัวหนาสวน
ราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้ึนไป และมิใชเปนการดําเนินการตามมติ
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

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

การรายงานตามมาตรานี้ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 
มาตรา ๑๐๕  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัย หรือส่ังใหขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเปนการ
สมควรใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพ่ือ
ประโยชนในการควบคุมดูแลใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวด ๖ และหมวดนี้โดย
ถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ให ก.ค.ศ. มีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพ่ิมเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือ
คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน หรือกําหนดประเด็นหรือขอ
สําคัญที่ตองการทราบสงไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการ
สอบสวนเพิ่มเติมได 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการ
ทางวินัยหรือการออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. ให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้นมีอํานาจสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมโดยจะสอบสวนเอง หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน และมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปให 
เพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สอง หรือวรรคสาม ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๑๐๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
มาตรา ๑๐๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน

สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือขาราชการอื่นตาม
มาตรา ๕๘ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยู
ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน ก็ใหสืบสวนสอบสวน
ตอไปจนเสร็จ แลวสงเร่ืองไปใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น 
พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีที่จะตองส่ังลงโทษทางวินัยใหปรับ
บทความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมาย
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดยอนุโลม 

 
หมวด ๘ 

การออกจากราชการ 
   

 
มาตรา ๑๐๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(๓)  ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตาม

มาตรา ๑๐๘ 
(๔)  ถูกส่ังใหออกตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา 

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

(๕)  ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก 
(๖)  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงอ่ืนที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐๙ 
วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. วาง

ไว 
การตอเวลาราชการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตองออกจาก

ราชการตาม (๒) รับราชการตอไป จะกระทํามิได 
 
มาตรา ๑๐๘  นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ เปนผูพิจารณาอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแก
ราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวันขอลาออกก็ได แต
ตองแจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และเมื่อครบ
กําหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออกมีผลตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง 

ถาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและไมได
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกตามวรรคสอง ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจาก
ราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผู
นั้นขอลาออก 

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

 
มาตรา ๑๐๙  ภายใตบังคับตามมาตรา ๑๑๙ เมื่อขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใดถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมมีกรณีเปนผูถูกส่ังใหออกจาก
ราชการตามมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ถาภายในสามสิบวันนับแตวันที่หนวยงานการศึกษา
ของผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยูไดรับหนังสือแจงการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีตําแหนงวางหรือตําแหนงอ่ืนที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว และไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๒ ให
ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูบริหารหนวยงานการศึกษานั้น สงเร่ืองให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และใหนํามาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดย
อนุโลม. 

ในกรณีที่หนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่
สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
พิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนที่ไมตอง
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในหนวยงานการศึกษาอื่น ถาภายในสามสิบวันนับแตวันที่สวน
ราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับเรื่องจากหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มี
หนวยงานการศึกษาอ่ืนที่มีตําแหนงวาง หรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได 
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาผูนั้นมีความเหมาะสม
ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ใหนํามาตรา ๕๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาหนวยงาน
การศึกษาใดไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได หรือ อ.



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๑๑๐  ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการไดในกรณีที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ แต
ในการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานจะตองมีกรณีตามที่
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ดวย และการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
นอกจากทําไดในกรณีที่บัญญัติไวในมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีที่กฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการบัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนแลว 
ใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ 

(๑)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ ถาผูมีอํานาจดังกลาวเห็นสมควรใหออกจากราชการแลว 
ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได 

(๒)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ 
ตามความประสงคของทางราชการ ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

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

(๔)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมี
เหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
เห็นวากรณีมีมูลก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และนํา
มาตรา ๑๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติวา
ผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการ 

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

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

 
มาตรา ๑๑๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหา

หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
เห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติใหผูนั้นออกจาก
ราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนผูถูก
กลาวหาตามมาตรา ๙๘ ในเรื่องที่จะตองสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๙๘ ไดสอบสวนไวแลว ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งจะใชสํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณา
ดําเนินการโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได 

 
มาตรา ๑๑๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการ

สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ วรรค
สอง วรรคสี่หรือวรรคหา หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แลวแตกรณี เห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยาง
ย่ิงวาผูนั้นไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะสั่งใหลงโทษ
วินัยอยางรายแรง ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหสงเร่ืองให ก.ค.ศ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแลวแตกรณี พิจารณาใหออกจากราชการ ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 
๑๐๐ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติให
ผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 
๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

 
มาตรา ๑๑๓  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดตองรับโทษจําคุก

โดยคําส่ังของศาลหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓ จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย 
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการก็ได 

 
มาตรา ๑๑๔  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปรับราชการ

ทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจาก
ราชการ 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่
จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูมีอํานาจตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง เปนใหออกจากราชการ
ตามมาตราอื่นนั้นได 

 
มาตรา ๑๑๕  ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติหนาที่ตามหมวดนี้ 

หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา ใหผูบังคับบัญชาที่มี
ตําแหนงเหนือข้ึนไปของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งดังกลาวมีอํานาจดําเนินการตามหมวดนี้ 
หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา แลวแตกรณีได 

 
มาตรา ๑๑๖  ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

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

ในกรณีที่จะตองส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการกลับเขารับราชการใหนํามาตรา 
๑๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

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

 
มาตรา ๑๑๗  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือส่ังใหขาราชการครู

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

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการใหสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่
ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติม หรือเพ่ือใหหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา หรือตางเขตพ้ืนที่การศึกษาทําการสอบสวน
แทนในเรื่องเก่ียวกับกรณีตามมาตรา ๑๑๐ (๔) และมาตรา ๑๑๑ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการตามมาตรา 
๕๘ ผูใดมีกรณีที่สมควรใหออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นอยู
กอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีอํานาจ
พิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ ได โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูใน
ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือสอบสวน
ตอไปจนเสร็จ แลวสงเร่ืองใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น
พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้หรือมาตรา ๔๙ แลวแตกรณี โดยอนุโลม และในกรณีที่
จะตองส่ังใหออกจากราชการ ใหปรับบทกรณีใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๙  ภายใตบังคับหมวด ๗ และหมวด ๙ ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอาจถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนในกรณีอ่ืนตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. ได 

 
มาตรา ๑๒๐  การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในตําแหนงซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 
เวนแตการออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๗ (๑) 

 
หมวด ๙ 

การอุทธรณและการรองทุกข 
   

 
มาตรา ๑๒๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษ

ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน ใหมีสิทธิอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.
ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

 
มาตรา ๑๒๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษปลด

ออก ไลออกหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ ใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกข แลวแตกรณี ตอ ก.ค.ศ. 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง และให ก.ค.ศ. พิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน 

 
มาตรา ๑๒๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับ

ความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีมติไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ 
ก.ค.ศ.๒๐ 

มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ใหเปนที่สุด๒๑ 
 
มาตรา ๑๒๔  หลักเกณฑและวิธีการในเรื่องที่เก่ียวกับการอุทธรณและพิจารณา

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

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

ในกรณีที่ส่ังใหผูอุทธรณหรือผูรองทุกขกลับเขารับราชการ ใหนํามาตรา ๑๐๓ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

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

หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ไดวินิจฉัยอุทธรณหรือรองทุกขตามมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ 
แลว ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือกรณีที่
มิไดบัญญัติใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตามหมวดนี้ ผูนั้นยอมมีสิทธิที่จะฟองรองคดีตอศาล
ปกครองไดภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 

เมื่อศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนประการใดแลว ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการแกไขคําส่ังไปตามนั้น 

 
มาตรา ๑๒๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน

สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือขาราชการตามมาตรา 
๕๘ ผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุและผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการที่โอนมา แตยังมิไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายดังกลาวก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตาม
หมวดนี้ได แตถาผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการที่โอนมาไวแลว และในวันที่ผูนั้นไดโอน
มาบรรจุเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ ก็
ใหสงเร่ืองใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๒๑ เปนผูพิจารณาอุทธรณ 
                                                 

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

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

ให ก.ค. ซึ่งทําหนาที่เปน ก.ค.ศ. ตามวรรคหนึ่ง ทําหนาที่เปน อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. อ่ืนที่จําเปนในการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ดวย ใน
การทําหนาที่ดังกลาวอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือทําหนาที่แทนก็ได 

ในกรณีที่ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการให ก.ค. วางลง ให ก.ค. ตามวรรคหนึ่ง
ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู เวนแตจะมีจํานวนกรรมการเหลือไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเปนกรรมการใน ก.ค. เพ่ิมขึ้นจนครบ
จํานวน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๒๘  ให ก.ค. ซึ่งทําหนาที่ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๗ ดําเนินการสรรหา

บุคคลที่เหมาะสม  เพ่ือเสนอตอรัฐมนตรีแตงตั้งเปน ก.ค.ศ. ช่ัวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาช่ัวคราวทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้ การสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งดังกลาวใหคํานึงถึง
องคประกอบของ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ดวย เวนแต
กรณีมีความจําเปนจะตองแตงตั้งเปนอยางอ่ืนเพื่อปฏิบัติหนาที่ช่ัวคราว 

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

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

ให ก.ค.ศ. ช่ัวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาช่ัวคราว ซึ่งไดรับแตงตั้ง
ตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา  ๑๒๙   หน วยงานทางการศึกษาใดที่ ได มี ก าร กํ าหนดไวต าม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ใหถือวาเปนหนวยงานการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. 
จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

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

 
มาตรา ๑๓๑  ผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ

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

 
มาตรา ๑๓๒  ในระหวางที่ยังไมมีการตรากฎหมายกําหนดใหขาราชการครูซึ่ง

ปฏิบัติงานอยูในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และใหนําความในมาตรา ๑๓๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือทําหนาที่บริหารงานบุคคลขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาแตละแหงตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให อ.ก.ค.
ศ. วิสามัญมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนด
เปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๓๓  ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิไดออก

กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือจัดทํามาตรฐานตําแหนง วิทยฐานะ หรือกําหนดกรณีใดเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. 
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ มาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีที่ ก.ค. หรือ ก.พ. กําหนดไวแลว 
ซึ่งใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งให ก.ค.ศ. มีอํานาจวินิจฉัยชี้
ขาด 

ในกรณีที่การดําเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนไปตามกฎ 
ก.ค.ศ. ถายังมิไดมีกฎ ก.ค.ศ. ในเรื่องนั้นและไมอาจนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับได ให ก.ค.
ศ. ช่ัวคราว ซึ่งทําหนาที่ ก.ค.ศ. มีมติกําหนดการในเรื่องนั้นเพื่อใชบังคับเปนการชั่วคราวได 

 
มาตรา ๑๓๔  ขาราชการครูหรือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดที่เปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้มีกรณีกระทําผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควรใหออก
จากราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ มี
อํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน แลวแตกรณี ที่ใชอยูขณะนั้น สวนการสอบสวน
พิจารณาและการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออกจากราชการใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้ เวนแต 

(๑)  กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมแลวเสร็จ ก็ใหสอบสวนตาม
กฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

(๒)  ในกรณีที่มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนหรือการพิจารณา
นั้นแลวแตกรณี เปนอันใชได 

(๓)  กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเร่ืองหรือสงสํานวนเสนอให อ.ก.ค. กรม ซึ่ง
ทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
ที่ใชอยูในขณะนั้นและ อ.ก.ค. กรม ซึ่งทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจารณาเรื่องนั้นยังไมแลวเสร็จก็ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่นตาม
มาตรา ๕๘ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดกระทําผิดวินัยหรือมีกรณีที่สมควรใหออก
จากราชการหรือออกจากงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้น อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นหรือดําเนินการใหผูนั้น
ออกจากราชการได ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓๖  ผูใดถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 

๒๕๒๓ หรือพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ แหง
พระราชบัญญัตินี้ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๑๒๑ หรือตามมาตรา ๑๒๒ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๓๗  ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๕๖ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๗ มาตรา 
๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนํามาใชบังคับแกขาราชการครูโดยอนุโลม หรือผูซึ่งถูกส่ังให
ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา 
๑๓๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหมีสิทธิรองทุกขไดตามมาตรา ๑๒๒ 

 
มาตรา ๑๓๘  การใดอยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เฉพาะการบริหารงานบุคคลที่เก่ียวกับขาราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การ
ดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๑๓๙  การใดที่เคยดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

ครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ กอนวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ และมิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้จะดําเนินการ
ตอไปไดประการใด ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๔๐  ในกรณีที่ ก.ค. ตั้ง อ.ก.ค. วิสามัญ และ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจ

ข้ึนปฏิบัติหนาที่ใดๆ แทน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให อ.
ก.ค. วิสามัญ หรือ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจนั้น ปฏิบัติหนาที่ตามที่ ก.ค. มอบหมายตอไป 
จนกวากรณีจะแลวเสร็จ เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหมีการจัดระบบขาราชการครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม ตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ โดยเฉพาะในมาตรา ๕๔ ไดกําหนดให
มีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูสวนราชการที่บริหารและจัด
การศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงเห็นควรกําหนดใหบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการ
บริหารและการจัดการศึกษาสังกัดอยูในองคกรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกันและโดยที่องคกร
กลางบริหารงานบุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน มีหลักการที่ไมสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใหยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงาน
บุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอีกทั้งไมสอดคลองกับหลักการปฏิรูประบบราชการ 
สมควรยกรางกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้ึนใหมแทน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และเพ่ือใหเอกภาพทางดานนโยบายการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาท้ังหมด จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๒ 
 

มาตรา ๑๖  ใหกรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซ่ึงปฏิบัติ
หนาที่อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะครบวาระ และให
ดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมใหครบจํานวนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหมีวาระอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการดังกลาว โดยมิใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาและดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมการใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาจนครบจํานวนตามองคประกอบ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา  ๑๗   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงศึกษาธิการรั กษาการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนที่เก่ียวกับคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ทําให
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยลาชาและไมมี
ประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นอันจะ
เปนประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายิ่งข้ึน  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคท้ังในด้านโครงสร้างขององค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา 
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ  แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามที่ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะข้อ  ๘ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 
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(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(๓) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด 

(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง  ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการท่ีรับโอน  และการโอนหรือการนํารายจ่าย 
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน  นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ให้กระทําได้ 

(๕) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้   
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 
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(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ  ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค  จํานวนสิบแปดภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ  ๓  (๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหน่ึงคน  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  หรือศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค  และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค  จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละหน่ึงคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กศจ .   อาจแต่งตั้ งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เ กินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
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(๒) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ  กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยให้นําองค์ประกอบของ  อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้  กศจ.  เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”  เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่  กศจ.  เก่ียวกับ
การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การดําเนินการทางวินัย  การกําหนดวิทยฐานะ  หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
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(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน  
เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  กศจ.  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจําเป็น  กศจ.  อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน 

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้อ  ๘  (๙)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานตา่ง ๆ  ในจังหวัด 
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ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  กศจ.  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  วิชาการ  การบริหารทั่วไป  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  กําหนด 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการ  กิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  
หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้สาํนักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๒)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการ

บรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
แผนดิน งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

“ขาราชการครู”  หมายความวา ผูที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการ
เรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คณาจารย”  หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการ
วิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ 

“บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหนวยงาน
การศึกษา 

“วิชาชีพ”  หมายความวา วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

“เขตพ้ืนที่การศึกษา”  หมายความวา เขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง 
“หนวยงานการศึกษา”  หมายความวา 
(๑)  สถานศึกษา 
(๒)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๓)  สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
(๔)  แหลงการเรียนรูตามประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕)  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

หรือตามประกาศกระทรวง หรือหนวยงานที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากําหนด 

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

“สวนราชการ”  หมายความวา หนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา
กรม 

“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความวา ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือ
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา 

“กระทรวง”  หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ 
“รัฐมนตรีเจาสังกัด”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงในกระทรวงที่มี

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูในสังกัด 
“รัฐมนตร”ี  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  บรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” ที่มีอยูในกฎหมาย ประกาศ 

ระเบียบ และขอบังคับอื่นใด ใหหมายความรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย 
เวนแตจะไดมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใดที่บัญญัติไวสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการบริหารงานบคุคลของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   

 
มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

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

(๑)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ 
(๒)  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการ 
(๓)๒ กรรมการโดยตําแหนงจํานวนแปดคน ไดแก ปลัดกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.
ศ. และเลขาธิการคุรุสภา 

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

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

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวนสี่คน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวนหนึ่งคน และในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมจํานวนหนึ่งคน และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจํานวนหนึ่งคน 

 
มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี ้
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๔)  ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๕)  ไมเปนเจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรคการเมือง 
(๖)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๙  กรรมการผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองมี

คุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่

เรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  มีประสบการณดานการบริหารในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือ

ผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหาป 
(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๑๑  กรรมการผูแทนขาราชการครูตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการ

หรือเทียบเทาหรือมีประสบการณการสอนเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี ้
(๑)  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตร ี
(๒)  มีประสบการณดานสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือ

ปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และ
ปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 

(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 
มาตรา ๑๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการผูแทนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหมได
อีก แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระมิได 

ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวางลงใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวัน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๗ วรรคสอง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการผูนั้นเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนก็ได และให
กรรมการซึ่งแทนกรรมการในตําแหนงที่วางลงมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน 

ในระหวางท่ียังมิไดดําเนินการใหมีกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงตามวรรคสอง 
และยังมีกรรมการที่เหลืออยูเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปได 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม ให
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับแตงตั้งหรือ
เลือกตั้งใหมเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

จากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗)  คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก 
 
มาตรา ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓)  พนจากการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ 
(๕)  ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ. ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด เมื่อปรากฏวามีความประพฤติไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ หรือมีเจตนากระทําการโดยไมถูกตองหรือไมยุติธรรม หรือใช
อํานาจหนาที่ที่ขัดตอกฎหมาย ทั้งนี้ กอนมีการถอดถอน ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นสอบสวน 

(๖)๕ มิไดเปนผูดํารงตําแหนงหรือเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
ผูสอนในหนวยงานการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ตนไดรับเลือก 

 
มาตรา ๑๖  การประชุม ก.ค.ศ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

ในการประชุมถามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะ หรือเม่ือ
มีกรณีเขาขายที่กฎหมายกําหนดวากรรมการผูนั้นมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๗  ก.ค.ศ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.

ก.ค.ศ. วิสามัญ” เพ่ือทําการใดๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทําหนาที่เชนเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่
กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ได 
                                                 

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

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๑๘๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จะเปนกรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอื่น
ตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได เวนแตการเปนกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตําแหนง 

 
มาตรา ๑๙  ให ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการผลิตและ

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒)  กําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดเกณฑอัตรากําลังของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งใหความเห็นชอบจํานวนและอัตราตําแหนงของหนวยงาน
การศึกษา 

(๓)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในกรณีที่คาครองชีพ
เปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชนเก้ือกูลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษายังไมเหมาะสมเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเก้ือกูลสําหรับขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม 

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

(๕)   พิจารณาวินิ จฉั ยตีความปญหาที่ เ กิดขึ้ น เนื่ อ งจากการใชบั งคับ
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น 

(๖)  พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการ
พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๗)  กําหนดวิธีการและเง่ือนไขการจางเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา รวมทั้งกําหนดอัตรา
เงินเดือนหรือคาตอบแทน 

                                                 
๖ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ และการยกยอง
เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๙)  สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเก้ือกูลอ่ืนแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

(๑๑)  สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนําและช้ีแจงดานการ
บริหารงานบุคคลแกหนวยงานการศึกษา 

(๑๒)  กําหนดมาตรฐาน พิจารณา และใหคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินการทาง
วินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้

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

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

(๑๕)  พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
คุณวุฒิอยางอ่ืนเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่ควรไดรับ 

(๑๖)  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการตางๆ ตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๗)  พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเก่ียวกับวัน 
เดือน ปเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                                 
๗ มาตรา ๑๙ (๑๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๘)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมาย
อ่ืน 

 
มาตรา ๒๐  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เ รียกโดยยอวา “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซึ่งมีฐานะเปนอธิบดีเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

สํานักงาน ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  เปนเจาหนาที่เก่ียวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
(๒)  วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหนวยงานการศึกษา 
(๓)  ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  พัฒนาระบบขอมูล และจัดทําแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
(๕)  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับ

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๖)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
(๗)  กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของ

หนวยงานการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 
(๘)  จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

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

ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๒๑๘  ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําเขตพื้นที่การศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพื้นที่
การศึกษานั้นๆ ประกอบดวย 

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคนโดยเลือก
จากอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

                                                 
๘ มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

(๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากผูที่มีความรู 
ความสามารถ หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมายหรือดาน
การเงินการคลัง และดานอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา 
ดานละหนึ่งคน 

(๔) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาจํานวนหาคน ไดแก ผูแทนขาราชการครูผูสอนสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยาง
ละหนึ่งคน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน และ
ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจํานวนหนึ่งคน 

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
อนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการตาม (๓) ตองไม

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนอนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทนคุรุสภาตอง
เปนสมาชิกคุรุสภาและเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้ อนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน เจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรค
การเมือง 

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

 
มาตรา ๒๒๙  การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหนําความในมาตรา 

๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๓  ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

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

(๒)  พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

                                                 
๙ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การ
อุทธรณ และการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้

(๕)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปอง
คุมครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

(๖)  กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๗)  จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๘)  จัดทํารายงานประจําปที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.  

(๙)  พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ไมอยูในอํานาจและหนาที่ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา 

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

 
มาตรา ๒๔  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบริหารราชการใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เปนอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

(๒)  เสนอแนะการบรรจุและแตงตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนที่อยู
ในอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๓)  พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๕)  จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(๖)  จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ํา และเกณฑการ
ประเมินผลงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

 
มาตรา ๒๕  ในสวนราชการอื่นนอกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพ่ือทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสวนราชการนั้น ทั้งนี้ การตั้ง การพนจากตําแหนงและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นที่อางถึง อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคหนึ่งดวย เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนด
เปนอยางอ่ืน 

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

ในกรณีที่สวนราชการตามวรรคหนึ่งมิใชสวนราชการในกระทรวง ให ก.ค.ศ. มี
อํานาจกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการนั้น 

 
มาตรา ๒๖  ใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจและหนาที่เก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 
(๑)  กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
กําหนด 

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

(๓)  ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 

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

ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกคณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๗  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  ควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 

(๓)  สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(๔)  จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา 

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

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

 
มาตรา ๒๘  ใหผูบริหารหนวยงานการศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. 

กําหนด เปนผูบังคับบัญชาและบริหารหนวยงาน และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับแกผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๒๙  การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับ
การปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไมตรงกันในเรื่องอ่ืนๆ จะกระทํา
มิได 

 
มาตรา ๓๐  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูซึ่งจะเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(๓)  เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหาร

ทองถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

(๖)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้นๆ 

(๗)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๘)  ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๙)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๑๐)  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
(๑๒)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๓)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐ 
 
มาตรา ๓๑  อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงสําหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ 
ค. (๒) ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงไมถือเปนเงินเดือน 
 
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนในการออมทรัพยของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการใหกระทรวงการคลังหักเงินเดือนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนเงินสะสมก็ได โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นใหใน
อัตราไมต่ํากวาดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย 

เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจายคืนหรือใหกูยืมเพื่อดําเนินการตามโครงการ
สวัสดิการสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่กระทรวงกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๓๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับ

ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจไดรับเงินเพิ่มคาครอง

ชีพช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓๕  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ

ประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด ในกรณี ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนด ใหนําหลักเกณฑเก่ียวกับเรื่องดังกลาวที่ใชกับ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๖  เครื่องแบบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบ

การแตงเคร่ืองแบบใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๓๗  บําเหน็จบํานาญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๓ 
การกําหนดตาํแหนง 

วิทยฐานะ และการใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง 
   

 
มาตรา ๓๘  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภทดังนี้ 
ก. ตําแหนงซึ่งมีหนาที่ เปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา ไดแก ตําแหนง

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

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

ดังตอไปนี้ 
(๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๘ ข. แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ผูอํานวยการสถานศึกษา 
(๓) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ตําแหนงผูบริหารใน (๑) และ (๒) ใหมีในสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษา

ตามประกาศกระทรวง ตําแหนงผูบริหารใน (๓) และ (๔) ใหมีในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตําแหนงผูบริหารในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การกําหนดระดับ

ตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ค. ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีดังตอไปนี้ 
(๑)  ศึกษานิเทศก 
(๒)  ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือตําแหนงของ

ขาราชการที่ ก.ค.ศ. นํามาใชกําหนดใหเปนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี ้

การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม ค. (๒) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยใหนํา
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เก่ียวของกับการกําหนดตําแหนง และการให
ไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๙  ใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังตอไปนี้ เปน

ตําแหนงที่มีวิทยฐานะ ไดแก 
ก. ตําแหนงครู มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  ครูชํานาญการ 
(๒)  ครูชํานาญการพิเศษ 
(๓)  ครูเช่ียวชาญ 
(๔)  ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  รองผูอํานวยการชํานาญการ 
(๒)  รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
(๓)  รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
(๔)  ผูอํานวยการชํานาญการ 
(๕)  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
(๖)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
(๗)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
ค. ตําแหนงผูบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 
(๒)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
(๓)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
(๔)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 
ง. ตําแหนงศึกษานิเทศก มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
(๒)  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
(๓)  ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ 
(๔)  ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญพิเศษ 
จ. ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหมีวิทยฐานะ 
 
มาตรา ๔๐๑๑  ใหตําแหนงคณาจารยดังตอไปนี้ เปนตําแหนงทางวิชาการ 
(ก) อาจารย 
(ข) ผูชวยศาสตราจารย 
(ค) รองศาสตราจารย 
(ง) ศาสตราจารย 
การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตาม

วรรคหนึ่ง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๑  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหนวยงาน

การศึกษาใดจํานวนเทาใด และตองใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใด ใหเปนไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๒  ให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะและ

มาตรฐานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวเปนบรรทัดฐานทุก
ตําแหนง ทุกวิทยฐานะเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิ
การศึกษา การอบรม ประสบการณ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงาน
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ 

ในการจัดทํามาตรฐานตําแหนงทุกตําแหนง ใหจําแนกตําแหนงเปนประเภทและ
สายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทและสายงานที่มีลักษณะงานอยางเดียวกัน
หรือคลายคลึงกันใหอยูในตําแหนงประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเปนกลุม

                                                 
๑๑ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เดียวกัน โดยแสดงชื่อตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูที่ดํารงตําแหนงนั้น 

 
มาตรา ๔๓  ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกําหนด

ตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม ในกรณีที่
ลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานของตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด ที่ ก.ค.ศ. กําหนดเปลี่ยนแปลงไป ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย พิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นใหมใหเหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๔  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือน เงินวิทย

ฐานะ และเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาํตาํแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

 
หมวด ๔ 

การบรรจุและการแตงตั้ง 
   

 
มาตรา ๔๕  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดสําหรับตาํแหนงนัน้ 
โดยบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

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

 
มาตรา ๔๖  ผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด  ตองมีคุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา  ๓๐  และตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนงนั้นตามมาตรา ๔๒ 

สําหรับผูดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๓๐ (๔) และ (๘) ใหมี สิทธิสมัคร
สอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตามที่สอบแขงขันไดก็ตอเมื่อ
พนจากตําแหนงนั้นๆ แลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

 
มาตรา ๔๘  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหนวยงานการศึกษาอาจรับสมัคร

สอบแขงขันเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาใดได ทั้งนี้ ผูสมัครสอบแขงขันตองมี
คุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชานั้นๆ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๙  ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ 
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลังปรากฏวาผูนั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาด
คุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนงตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๔๘ อยู
กอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตอง
หานั้นก็ดี ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตทั้งนี้ไม
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําส่ังใหออกจากราชการนั้น 
และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษาไมสามารถดําเนินการสอบแขงขันได หรือการสอบแขงขันอาจทําใหไมไดบุคคลตองตาม
ประสงคของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอ่ืนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.
ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๕๑  หนวยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิงเพ่ือ

ประโยชนแกราชการที่จะตองบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ มีความชํานาญ
หรือเช่ียวชาญระดับสูงเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหหนวยงาน
การศึกษาดําเนินการขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษากอน แลวใหขออนุมัติ
จาก ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ. ไดพิจารณาอนุมัติใหส่ังบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใด วิทยฐานะใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๕๒  นอกจากการบรรจุและแตงตั้งเพ่ือใหบุคคลเขารับราชการเปน

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

ในกรณีที่ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลภายนอก และ 
ก.ค.ศ. กําหนดใหมีสถานภาพเปนขาราชการ ใหผูนั้นมีสิทธิหนาที่และไดรับสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 
เชนเดียวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวางสัญญาจาง 
เวนแตสัญญาจางนั้นจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน หรือกําหนดยกเวนเปนกรณีเฉพาะไว 

ใหนําบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง การ
สรรหาและการบรรจุและแตงตั้งของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับกับผูดํารง
ตําแหนงตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ค.ศ. 

 
มาตรา ๕๓  ภายใตบังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา 

๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

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

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

(๓)๑๓ การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงผูบริหารที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) 
ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสํานักงาน

                                                 
๑๒ มาตรา ๕๓ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

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

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

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

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

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ที่บัญญัติถึงผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 

ใหหมายถึงผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามวรรค
หนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๕๔  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และ

การเลื่อนเปนวิทยฐานะใดตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซึ่งผานการประเมิน 
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ 
คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดาน
การเรียน การสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

                                                 
๑๔ มาตรา ๕๓ (๖) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๕  ใหมีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะสําหรับตําแหนงที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเปนระยะๆ เพ่ือดํารงไวซึ่งความรู ความสามารถ ความชํานาญการ 
หรือความเชี่ยวชาญในตําแหนงและวิทยฐานะที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

กรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ใหดําเนินการตามความเหมาะสม 
ดังตอไปนี ้

(๑)  ใหมีการพัฒนาขาราชการผูนั้นใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือใหสามารถผานการประเมินผลการปฏิบัติงานได 

(๒)  ใหดําเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗๓ หรืองดเงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ แลวแตกรณี 

(๓)  ในกรณีที่ผู ใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับที่กําหนด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามมาตรา 
๑๑๐ (๖) 

การดําเนินการตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๕๖๑๕  ผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐ 
ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้น แตถาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครู
ผูชวย ใหผูนั้นเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลาสองปกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

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

                                                 
๑๕ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวแตกรณี ถูกส่ังใหออกจากราชการเพื่อไป
รับราชการทหารตามมาตรา ๖๖ และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีจะตองถูกส่ังใหออกจากราชการ
ตามวรรคสองหรือตามมาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น 
แลวแตกรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกตามมาตรา ๖๖ เปนใหออกจากราชการตามวรรค
สอง หรือมาตราอื่นนั้นได 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมในตําแหนงใดถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรอื
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหม 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ผูใดถูกลาวหาวากระทําความผิดอาญาหรือกระทําผิดวินัย โดยมีมูลตามที่กลาวหาวาได
กระทําผิดดังกลาวใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยไดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือเมื่อมีกรณีที่บุคคลดังกลาวจะตองออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือตาม
มาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น ส่ังลงโทษหรือส่ังใหผู
นั้นออกจากราชการ แลวแตกรณี 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือส่ังใหออกจาก
ราชการตามมาตราอื่นในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ที่มิใชเปนการถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ
หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ผูนั้นอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรอื
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

 
มาตรา ๕๗  การเปลี่ยนตําแหนง การยายและการโอนของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูนั้นอาจถูกเปล่ียนตําแหนงหรือยายตาม
วรรคหนึ่งได เวนแตถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน หรือถูกส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอนในกรณีอ่ืนตามมาตรา ๑๑๙ 

 
มาตรา ๕๘  การโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินที่มิใชพนักงานวิสามัญ และการโอนขาราชการอื่นที่มิใชขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจทําไดหากบุคคลนั้นสมัครใจ โดยใหผูมีอํานาจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามมาตรา ๕๓ ของหนวยงานการศึกษาท่ีประสงคจะรับโอนทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม แลวเสนอเรื่องให ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา แลวแตกรณี อนุมัติโดยใหคํานึงถึงประโยชนที่หนวยงานการศึกษานั้นจะไดรับเปน
สําคัญ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใดและใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให
เปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เวน
แตจะเปนการโอนตามวรรคสอง 

การโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ินและขาราชการอื่น ซึ่งเปนผูสอบแขงขันไดหรือผูไดรับคัดเลือกมาใหบรรจุและแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่
โอนตามมาตรานี้ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่น เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

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

 
มาตรา ๕๙๑๖ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารง

ตําแหนงในหนวยงานการศึกษาอ่ืนภายในสวนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือตางเขต
พ้ืนที่การศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
ของผูประสงคยายและผูรับยาย แลวแตกรณี และใหสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. 
ตั้ง ดวย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแลว 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นตอไป 

การยายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูส่ังยายโดยอนุมัติ ก.ค.
ศ.๑๗ 

                                                 
๑๖ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗ มาตรา ๕๙ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

หลักเกณฑและวิธีการยายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๖๐  ภายใตบังคับตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ให ก.ค.ศ. ดาํเนนิการ

ใหมีการสับเปลี่ยนหนาที่หรือยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตําแหนงที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
โดยยึดหลักการใหอยูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังกลาวไดไมเกินสี่ป เวนแตมี
เหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการจะใหปฏิบัติหนาที่ติดตอในคราวเดียวกันได
คราวละหนึ่งปแตตองไมเกินหกป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๖๑  การเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนตําแหนงที่มิได

กําหนดใหมีวิทยฐานะเพื่อใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน ใหกระทําไดโดยการสอบแขงขัน 
สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมินดวยวิธีการอื่น 

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

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

 
มาตรา ๖๒  การแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๑ สําหรับผู

สอบแขงขันได ใหแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
สําหรับผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหแตงตั้งไดตามความเหมาะสม 

โดยคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและ
ประวัติการรับราชการ 

 
มาตรา ๖๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการแตงตั้ง ให

เล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ โดยไมเขาเกณฑมาตรฐานตําแหนง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ 
หรือไมผานกระบวนการเลื่อนตําแหนงหรือกระบวนการเลื่อนวิทยฐานะตามกฎหมาย หลักเกณฑ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดหรือผูส่ังส่ังไมถูกตองหรือไมมีอํานาจสั่ง ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 
๕๓ ส่ังใหผูนั้นกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมโดยพลัน ในกรณีเชนนี้ไมกระทบกระเทือน
ถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนทีไ่ดรับไป
แลวหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ
นั้น เวนแต ก.ค.ศ. จะอนุมัติใหเล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะในกรณีนั้นเปนพิเศษเฉพาะราย 

ผูที่ถูกส่ังใหกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับ
เงินเดือนที่พึงจะไดรับตามสถานะเดิมถาหากวาผูนั้นไมไดเล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
รวมทั้งใหมีสิทธิไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปสําหรับตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิม 
และใหถือวาผูนั้นไมมีและไมเคยมีสถานภาพอยางใดที่ไดรับเลื่อนตําแหนง หรือเล่ือนวิทยฐานะ
นั้น 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหผูบังคับบัญชา
ของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจดําเนินการแทนได 

 
มาตรา ๖๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการไปแลว 

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

 
มาตรา ๖๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับอนุมัติจาก

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

 
มาตรา ๖๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังใหออกจาก

ราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการ
ทหารโดยมิไดกระทําการใดๆ ในระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือ
ไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรงและผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และไมได
ถูกส่ังเปล่ียนแปลงคําส่ังตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่น หาก
ประสงคจะกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา
เดิม ใหย่ืนเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการ
ทหาร และใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากร



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรค
หนึ่ง ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการกอนถูกส่ังใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลา
ราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกส่ังใหออกจากราชการ 

 
มาตรา ๖๗  พนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินที่ไมใชพนักงานวิสามัญ หรือไมใชขาราชการหรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหวาง
ทดลองปฏิบัติงานหรือขาราชการที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไมใช
ขาราชการการเมือง ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ผูใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงครับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ ที่ประสงคจะรับเขารับราชการเสนอเรื่องไปให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่
ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใดให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
กําหนด แตจะตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถและ
ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขา
รับราชการตามวรรคหนึ่ง ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือในขณะที่เปนขาราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการนั้น เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา  ๖๘   ภายใตบั งคั บกฎหมายว าด วยระ เบี ยบบริห ารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ถาตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลง หรือผู
ดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในตําแหนงนั้นได 

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

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๙  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ ก.ค.ศ. อาจ
เสนอแนะตอหัวหนาสวนราชการ ใหส่ังใหขาราชการผูใดไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษา
ใดเปนการชั่วคราวได 

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

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการ

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

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

 
มาตรา  ๗๑   ในกรณีที่มี เหตุผลความจําเปน  หัวหนาสวนราชการหรือ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม โดยใหไดรับเงินเดือนใน
อัตรากําลังทดแทนที่ ก.ค.ศ. กําหนดได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

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

 
หมวด ๕ 

การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
   

 
มาตรา ๗๒  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงาน
เปนที่ประจักษ ถือวาผูนั้นมีความชอบสมควรไดรับบําเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเปนบันทึกคําชมเชย 
รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน ทั้งนี้ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๓  การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาใหยึดหลักคุณธรรม มีความ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เที่ยงธรรม เปดเผย โปรงใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเปนหลัก และความประพฤติใน
การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๗๔ 

การเล่ือนข้ันเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ เปน
ประโยชนตอผูเรียนเปนหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาต ิ

หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใดใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้นทราบพรอมเหตุผลที่ไมเล่ือนข้ันเงินเดือน 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได

ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคสามแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เปนผูส่ัง
เล่ือนข้ันเงินเดือน 

 
มาตรา ๗๔  ให ก.ค.ศ. กําหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงที่มีวิทยฐานะ เพ่ือใหปฏิบัติงานบังเกิดผลดี
และมีความกาวหนาและไดมาตรฐานงานของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.
ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการและหนวยงาน
การศึกษาดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติตามควรแกกรณี 

เพ่ือประโยชนในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจ
กําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือผู
ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหไดรับเงินวิทยพัฒนได ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๗๖  ใหสวนราชการและหนวยงานการศึกษามีหนาที่จัดสวัสดิการใหแก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพ่ือ
เสริมสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๗๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถึงแกความตายอัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหจัดสวัสดิการแกครอบครัวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นเปนกรณีพิเศษ เพ่ือ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได 

 
มาตรา ๗๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการบรรจุและ

แตงตั้งตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๐ กอนการมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ ใหผูบังคับบัญชาแจง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงาน 
ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปน
พลเมืองท่ีดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๙  ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา

และมีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหมีความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๘๐  ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๘๑  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนผูอยูใตบังคับ

บัญชา โดยการใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

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

 
หมวด ๖ 

วินัยและการรักษาวินัย 
   

 
มาตรา ๘๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยที่บัญญัติเปน

ขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 
 
มาตรา ๘๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองสนับสนุนการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยดวยความบริสุทธิ์ใจและมีหนาที่วางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตน ไมวาจะ
โดยทางตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรางแรง 

 
มาตรา ๘๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการ 

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอ
หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติตามคําส่ังของ

ผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัด
ขืนหรือหลีกเล่ียงแตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการ
ไม รักษาประโยชนของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือให
ผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้นก็ไดและเมื่อเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปน
หนังสือใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติตาม 

การขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหนาที่
ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตรงตอเวลา อุทิศเวลา

ของตนใหแกทางราชการและผูเรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
มิได 

การละท้ิงหนาที่หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน
กวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยาง
ที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลตอผูเรียน
และระหวางขาราชการดวยกันหรือผูรวมปฏิบัติราชการ ตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปน
ธรรมแกผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ 

การกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงผูเรียน หรือประชาชนผูมา
ติดตอราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๙  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกล่ันแกลง กลาวหา

หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยปราศจากความเปนจริง 
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 
มาตรา ๙๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกระทําการหรือยอม

ใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเส่ือมเสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ใน
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน 

การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยมีความมุงหมายจะใหเปนการซื้อ
ขาย หรือใหไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการ
กระทําอันมีลักษณะเปนการให หรือไดมาซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอ่ืน เพ่ือใหตนเองหรือ
ผูอ่ืนไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิชอบหรือเส่ือมเสียความเที่ยงธรรม เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง 

 
มาตรา ๙๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมคัดลอกหรือลอก

เลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือจาง วาน 
ใชผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเลื่อน
ตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน การฝาฝนหลักการ
ดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรวมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียน
ผลงานของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เพ่ือให
ผูอ่ืนนําผลงานนั้นไปใชประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเปนกรรมการ

ผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวน
หรือบริษัท 

 
มาตรา ๙๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองวางตนเปนกลาง

ทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวของกับประชาชน โดยตองไม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุม
บุคคล หรือพรรคการเมืองใด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการ
ใดๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาทองถ่ินผูบริหารทองถ่ิน หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งจะตองไมใหการสงเสริม สนับสนุน หรือชักจูงใหผูอ่ืนกระทําการใน
ลักษณะเดียวกัน การดําเนินการที่ฝาฝนหลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตน

และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อัน
ไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 

การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันใดชื่อวาเปนผูประพฤติช่ัวอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนใหผูอ่ืน
เสพยาเสพติด เลนการพนันเปนอาจิณ หรือกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษา 
ไมวาจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๕  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับ

บัญชามีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใต
บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะ
เสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มี
วินัย 

การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยใหกระทําโดยการเอาใจใส 
สังเกตการณและขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการ
ปองกันตามควรแกกรณีได 

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
ทันที 

เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเร่ืองได ถาเห็นวากรณีมีมูล 
ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที 

การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยใหดําเนินการตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้และตามหมวด ๗ หรือมี
พฤติกรรมปกปอง ชวยเหลือเพ่ือมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวโดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

 
มาตรา ๙๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดฝาฝนขอหามหรือไม

ปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับ
โทษทางวินัยเวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑)  ภาคทัณฑ 
(๒)  ตัดเงินเดือน 
(๓)  ลดขั้นเงินเดือน 
(๔)  ปลดออก 
(๕)  ไลออก 
ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาเปนผู

ลาออกจากราชการ 
 
มาตรา ๙๗  การลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหทําเปนคําส่ัง 

วิธีการออกคําส่ังเก่ียวกับการลงโทษใหเปนไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษ
ใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูที่
ไมมีความผิด ในคําส่ังลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และ
มีเหตุผลอยางใดในการกําหนดสถานโทษเชนนั้น 

 
หมวด ๗ 

การดําเนินการทางวินัย 
   

 
มาตรา ๙๘  การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักชา และในการสอบสวนจะตอง
แจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดย
ระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได เพ่ือใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 

การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ เปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และตองมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินัยอยาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายแรงเทานั้น เวนแตกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และ
ในจํานวนผูถูกกลาวหาดังกลาวผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกลาวหาผูหนึ่งผูใดเปน
ผูบังคับบัญชาที่มีลําดับชั้นสูงกวาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกกลาวหารายอื่น ก็ให
ผูบังคับบัญชาในลําดับชั้นสูงกวาดังกลาวเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหา
ทั้งหมด 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางหนวยงานการศึกษาหรือ
ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา กระทําผิดวินัยรวมกัน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกกลาวหาแต
ละรายประสานการดําเนินการรวมกันในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ในกรณีที่มีปญหาหรือความเห็นขัดแยงในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
วรรคสามถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ตาง
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณี
ตางสวนราชการใหรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนเพื่อ
รักษาประโยชนของทางราชการ หรือจะทําใหการสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ใหผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาวมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได 

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด มีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองได 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 

ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดําเนินการทาง
วินัยโดยไมสอบสวนก็ได 

 
มาตรา ๙๙  เมื่อไดดําเนินการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๙๘ แลว ถาฟง

ไดวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย ใหส่ังยุติเร่ือง ถาฟงไดวากระทําผิดวินัยใหดําเนินการตาม
มาตรา ๑๐๐ และในกรณีที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรงตองลงโทษปลดออก หรือไลออก ถามีเหตุ
อันควรลดหยอนผอนโทษหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก 

 
มาตรา ๑๐๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไม

รายแรงใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีให
เหมาะสมกับความผิดถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แต
สําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน
ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทํา
ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับ
บัญชาในสถานโทษใด ไดเพียงใด ใหเปนไปตามทีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน แลวแตกรณีเห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออก ใหดําเนินการดังนี้ 

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

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

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถาเปนกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตางหนวยงานการศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และถาผูมี
อํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาของผูถูกกลาวหาแตละ
รายที่สังกัดแลวแตกรณี มีความเห็นขัดแยงกัน ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ใหนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณา ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ให
ผูบังคับบัญชาของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือข้ึนไป มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๙๘ 
วรรคสองหรือมาตรานี้ได 

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

 
มาตรา ๑๐๑  ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

และใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เทาที่เก่ียวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจ ดังตอไปนี้ดวย 
คือ 

(๑)  เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของ
รัฐ หรือหางหุนสวนบริษัท ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ สงผูแทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒)  เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 
มาตรา ๑๐๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา

กระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหา
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผู
นั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทที่ไมเก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว 
เวนแตออกจากราชการเพราะตาย ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาตามมาตรา ๙๕ และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้ตอไปได เสมือนวาผูนั้น
ยังมิไดออกจากราชการ เวนแตผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่
จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนใหส่ังงดโทษ 

 
มาตรา ๑๐๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา

กระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวา
กระทําความผิดอาญาเวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคหา แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งพักราชการหรือส่ังให
ออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังปรากฏผลการ
สอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก
จากราชการ และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้น
กลับเขารับราชการในตําแหนงและวิทยฐานะเดิม หรือตําแหนงเดียวกับที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและวิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๐ วรรคหก มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือส่ังใหผู
ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอด
ระยะเวลาระหวางที่ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอ่ืน และการจายเงิน
ดังกลาวของผูถูกส่ังพักราชการและผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบ
ดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

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

 
มาตรา ๑๐๔  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการสอบสวน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด หรือส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการไปแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑)๑๘ การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแต
หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาได
ดําเนินการทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแลวแตกรณี และเม่ือหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ไดรับรายงานแลวเห็นวาการยุติเร่ือง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็
ใหมีอํานาจสั่งงดโทษลดสถานโทษ เพ่ิมสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแกไขขอความในคําส่ังเดิม 
หรือดําเนินการอยางใดเพ่ิมเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและความยุติธรรมได
ตามควรแกกรณี และหากเห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหมีอํานาจสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนไดหรือหากเห็นวาเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของตน ก็ใหแจงหรือ
รายงานไปยังผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจหนาที่เพ่ือดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป เมื่อหัวหนาสวน
ราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดพิจารณาตามอํานาจหนาที่แลวใหเสนอ
หรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาไดพิจารณา
แลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการพิจารณา แตในกรณีที่หัวหนาสวนราชการซึ่งไดรับ
รายงานมีความเห็นขัดแยงกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป 

(๒)๑๙ การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแต
หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาได

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๐๔ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

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

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

สําหรับการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงเหนือหัวหนาสวน
ราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้ึนไป และมิใชเปนการดําเนินการตามมติ
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

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

การรายงานตามมาตรานี้ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 
มาตรา ๑๐๕  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัย หรือส่ังใหขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเปนการ
สมควรใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพ่ือ
ประโยชนในการควบคุมดูแลใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวด ๖ และหมวดนี้โดย
ถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ให ก.ค.ศ. มีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพ่ิมเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือ
คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน หรือกําหนดประเด็นหรือขอ
สําคัญที่ตองการทราบสงไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการ
สอบสวนเพิ่มเติมได 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการ
ทางวินัยหรือการออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. ให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้นมีอํานาจสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมโดยจะสอบสวนเอง หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน และมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปให 
เพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สอง หรือวรรคสาม ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๑๐๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
มาตรา ๑๐๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน

สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือขาราชการอื่นตาม
มาตรา ๕๘ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยู
ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน ก็ใหสืบสวนสอบสวน
ตอไปจนเสร็จ แลวสงเร่ืองไปใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น 
พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีที่จะตองส่ังลงโทษทางวินัยใหปรับ
บทความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมาย
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดยอนุโลม 

 
หมวด ๘ 

การออกจากราชการ 
   

 
มาตรา ๑๐๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(๓)  ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตาม

มาตรา ๑๐๘ 
(๔)  ถูกส่ังใหออกตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา 

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

(๕)  ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก 
(๖)  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงอ่ืนที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐๙ 
วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. วาง

ไว 
การตอเวลาราชการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตองออกจาก

ราชการตาม (๒) รับราชการตอไป จะกระทํามิได 
 
มาตรา ๑๐๘  นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ เปนผูพิจารณาอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแก
ราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวันขอลาออกก็ได แต
ตองแจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และเมื่อครบ
กําหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออกมีผลตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง 

ถาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและไมได
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกตามวรรคสอง ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจาก
ราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผู
นั้นขอลาออก 

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

 
มาตรา ๑๐๙  ภายใตบังคับตามมาตรา ๑๑๙ เมื่อขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใดถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมมีกรณีเปนผูถูกส่ังใหออกจาก
ราชการตามมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ถาภายในสามสิบวันนับแตวันที่หนวยงานการศึกษา
ของผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยูไดรับหนังสือแจงการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีตําแหนงวางหรือตําแหนงอ่ืนที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว และไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๒ ให
ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูบริหารหนวยงานการศึกษานั้น สงเร่ืองให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และใหนํามาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดย
อนุโลม. 

ในกรณีที่หนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่
สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
พิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนที่ไมตอง
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในหนวยงานการศึกษาอื่น ถาภายในสามสิบวันนับแตวันที่สวน
ราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับเรื่องจากหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มี
หนวยงานการศึกษาอ่ืนที่มีตําแหนงวาง หรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได 
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาผูนั้นมีความเหมาะสม
ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ใหนํามาตรา ๕๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาหนวยงาน
การศึกษาใดไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได หรือ อ.



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๑๑๐  ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการไดในกรณีที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ แต
ในการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานจะตองมีกรณีตามที่
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ดวย และการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
นอกจากทําไดในกรณีที่บัญญัติไวในมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีที่กฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการบัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนแลว 
ใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ 

(๑)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ ถาผูมีอํานาจดังกลาวเห็นสมควรใหออกจากราชการแลว 
ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได 

(๒)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ 
ตามความประสงคของทางราชการ ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

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

(๔)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมี
เหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
เห็นวากรณีมีมูลก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และนํา
มาตรา ๑๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติวา
ผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการ 

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

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

 
มาตรา ๑๑๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหา

หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
เห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติใหผูนั้นออกจาก
ราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนผูถูก
กลาวหาตามมาตรา ๙๘ ในเรื่องที่จะตองสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๙๘ ไดสอบสวนไวแลว ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งจะใชสํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณา
ดําเนินการโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได 

 
มาตรา ๑๑๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการ

สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ วรรค
สอง วรรคสี่หรือวรรคหา หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แลวแตกรณี เห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยาง
ย่ิงวาผูนั้นไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะสั่งใหลงโทษ
วินัยอยางรายแรง ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหสงเร่ืองให ก.ค.ศ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแลวแตกรณี พิจารณาใหออกจากราชการ ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 
๑๐๐ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติให
ผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 
๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

 
มาตรา ๑๑๓  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดตองรับโทษจําคุก

โดยคําส่ังของศาลหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓ จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย 
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการก็ได 

 
มาตรา ๑๑๔  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปรับราชการ

ทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจาก
ราชการ 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่
จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูมีอํานาจตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง เปนใหออกจากราชการ
ตามมาตราอื่นนั้นได 

 
มาตรา ๑๑๕  ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติหนาที่ตามหมวดนี้ 

หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา ใหผูบังคับบัญชาที่มี
ตําแหนงเหนือข้ึนไปของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งดังกลาวมีอํานาจดําเนินการตามหมวดนี้ 
หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา แลวแตกรณีได 

 
มาตรา ๑๑๖  ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

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

ในกรณีที่จะตองส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการกลับเขารับราชการใหนํามาตรา 
๑๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

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

 
มาตรา ๑๑๗  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือส่ังใหขาราชการครู

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

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการใหสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่
ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติม หรือเพ่ือใหหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา หรือตางเขตพ้ืนที่การศึกษาทําการสอบสวน
แทนในเรื่องเก่ียวกับกรณีตามมาตรา ๑๑๐ (๔) และมาตรา ๑๑๑ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการตามมาตรา 
๕๘ ผูใดมีกรณีที่สมควรใหออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นอยู
กอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีอํานาจ
พิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ ได โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูใน
ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือสอบสวน
ตอไปจนเสร็จ แลวสงเร่ืองใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น
พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้หรือมาตรา ๔๙ แลวแตกรณี โดยอนุโลม และในกรณีที่
จะตองส่ังใหออกจากราชการ ใหปรับบทกรณีใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๙  ภายใตบังคับหมวด ๗ และหมวด ๙ ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอาจถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนในกรณีอ่ืนตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. ได 

 
มาตรา ๑๒๐  การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในตําแหนงซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 
เวนแตการออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๗ (๑) 

 
หมวด ๙ 

การอุทธรณและการรองทุกข 
   

 
มาตรา ๑๒๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษ

ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน ใหมีสิทธิอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.
ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

 
มาตรา ๑๒๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษปลด

ออก ไลออกหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ ใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกข แลวแตกรณี ตอ ก.ค.ศ. 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง และให ก.ค.ศ. พิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน 

 
มาตรา ๑๒๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับ

ความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีมติไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ 
ก.ค.ศ.๒๐ 

มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ใหเปนที่สุด๒๑ 
 
มาตรา ๑๒๔  หลักเกณฑและวิธีการในเรื่องที่เก่ียวกับการอุทธรณและพิจารณา

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

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

ในกรณีที่ส่ังใหผูอุทธรณหรือผูรองทุกขกลับเขารับราชการ ใหนํามาตรา ๑๐๓ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

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

หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ไดวินิจฉัยอุทธรณหรือรองทุกขตามมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ 
แลว ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือกรณีที่
มิไดบัญญัติใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตามหมวดนี้ ผูนั้นยอมมีสิทธิที่จะฟองรองคดีตอศาล
ปกครองไดภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 

เมื่อศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนประการใดแลว ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการแกไขคําส่ังไปตามนั้น 

 
มาตรา ๑๒๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน

สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือขาราชการตามมาตรา 
๕๘ ผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุและผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการที่โอนมา แตยังมิไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายดังกลาวก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตาม
หมวดนี้ได แตถาผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการที่โอนมาไวแลว และในวันที่ผูนั้นไดโอน
มาบรรจุเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ ก็
ใหสงเร่ืองใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๒๑ เปนผูพิจารณาอุทธรณ 
                                                 

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

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

ให ก.ค. ซึ่งทําหนาที่เปน ก.ค.ศ. ตามวรรคหนึ่ง ทําหนาที่เปน อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. อ่ืนที่จําเปนในการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ดวย ใน
การทําหนาที่ดังกลาวอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือทําหนาที่แทนก็ได 

ในกรณีที่ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการให ก.ค. วางลง ให ก.ค. ตามวรรคหนึ่ง
ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู เวนแตจะมีจํานวนกรรมการเหลือไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเปนกรรมการใน ก.ค. เพ่ิมขึ้นจนครบ
จํานวน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๒๘  ให ก.ค. ซึ่งทําหนาที่ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๗ ดําเนินการสรรหา

บุคคลที่เหมาะสม  เพ่ือเสนอตอรัฐมนตรีแตงตั้งเปน ก.ค.ศ. ช่ัวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาช่ัวคราวทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้ การสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งดังกลาวใหคํานึงถึง
องคประกอบของ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ดวย เวนแต
กรณีมีความจําเปนจะตองแตงตั้งเปนอยางอ่ืนเพื่อปฏิบัติหนาที่ช่ัวคราว 

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

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

ให ก.ค.ศ. ช่ัวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาช่ัวคราว ซึ่งไดรับแตงตั้ง
ตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา  ๑๒๙   หน วยงานทางการศึกษาใดที่ ได มี ก าร กํ าหนดไวต าม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ใหถือวาเปนหนวยงานการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. 
จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

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

 
มาตรา ๑๓๑  ผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ

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

 
มาตรา ๑๓๒  ในระหวางที่ยังไมมีการตรากฎหมายกําหนดใหขาราชการครูซึ่ง

ปฏิบัติงานอยูในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และใหนําความในมาตรา ๑๓๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือทําหนาที่บริหารงานบุคคลขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาแตละแหงตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให อ.ก.ค.
ศ. วิสามัญมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนด
เปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๓๓  ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิไดออก

กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือจัดทํามาตรฐานตําแหนง วิทยฐานะ หรือกําหนดกรณีใดเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. 
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ มาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีที่ ก.ค. หรือ ก.พ. กําหนดไวแลว 
ซึ่งใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งให ก.ค.ศ. มีอํานาจวินิจฉัยชี้
ขาด 

ในกรณีที่การดําเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนไปตามกฎ 
ก.ค.ศ. ถายังมิไดมีกฎ ก.ค.ศ. ในเรื่องนั้นและไมอาจนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับได ให ก.ค.
ศ. ช่ัวคราว ซึ่งทําหนาที่ ก.ค.ศ. มีมติกําหนดการในเรื่องนั้นเพื่อใชบังคับเปนการชั่วคราวได 

 
มาตรา ๑๓๔  ขาราชการครูหรือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดที่เปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้มีกรณีกระทําผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควรใหออก
จากราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ มี
อํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน แลวแตกรณี ที่ใชอยูขณะนั้น สวนการสอบสวน
พิจารณาและการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออกจากราชการใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้ เวนแต 

(๑)  กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมแลวเสร็จ ก็ใหสอบสวนตาม
กฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

(๒)  ในกรณีที่มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนหรือการพิจารณา
นั้นแลวแตกรณี เปนอันใชได 

(๓)  กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเร่ืองหรือสงสํานวนเสนอให อ.ก.ค. กรม ซึ่ง
ทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
ที่ใชอยูในขณะนั้นและ อ.ก.ค. กรม ซึ่งทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจารณาเรื่องนั้นยังไมแลวเสร็จก็ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่นตาม
มาตรา ๕๘ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดกระทําผิดวินัยหรือมีกรณีที่สมควรใหออก
จากราชการหรือออกจากงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้น อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นหรือดําเนินการใหผูนั้น
ออกจากราชการได ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓๖  ผูใดถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 

๒๕๒๓ หรือพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ แหง
พระราชบัญญัตินี้ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๑๒๑ หรือตามมาตรา ๑๒๒ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๓๗  ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๕๖ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๗ มาตรา 
๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนํามาใชบังคับแกขาราชการครูโดยอนุโลม หรือผูซึ่งถูกส่ังให
ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา 
๑๓๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหมีสิทธิรองทุกขไดตามมาตรา ๑๒๒ 

 
มาตรา ๑๓๘  การใดอยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เฉพาะการบริหารงานบุคคลที่เก่ียวกับขาราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การ
ดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๑๓๙  การใดที่เคยดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

ครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ กอนวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ และมิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้จะดําเนินการ
ตอไปไดประการใด ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๔๐  ในกรณีที่ ก.ค. ตั้ง อ.ก.ค. วิสามัญ และ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจ

ข้ึนปฏิบัติหนาที่ใดๆ แทน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให อ.
ก.ค. วิสามัญ หรือ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจนั้น ปฏิบัติหนาที่ตามที่ ก.ค. มอบหมายตอไป 
จนกวากรณีจะแลวเสร็จ เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหมีการจัดระบบขาราชการครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม ตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ โดยเฉพาะในมาตรา ๕๔ ไดกําหนดให
มีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูสวนราชการที่บริหารและจัด
การศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงเห็นควรกําหนดใหบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการ
บริหารและการจัดการศึกษาสังกัดอยูในองคกรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกันและโดยที่องคกร
กลางบริหารงานบุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน มีหลักการที่ไมสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใหยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงาน
บุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอีกทั้งไมสอดคลองกับหลักการปฏิรูประบบราชการ 
สมควรยกรางกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้ึนใหมแทน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และเพ่ือใหเอกภาพทางดานนโยบายการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาท้ังหมด จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๒ 
 

มาตรา ๑๖  ใหกรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซ่ึงปฏิบัติ
หนาที่อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะครบวาระ และให
ดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมใหครบจํานวนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหมีวาระอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการดังกลาว โดยมิใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาและดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมการใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาจนครบจํานวนตามองคประกอบ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา  ๑๗   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงศึกษาธิการรั กษาการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนที่เก่ียวกับคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ทําให
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยลาชาและไมมี
ประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นอันจะ
เปนประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายิ่งข้ึน  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 





 
หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 

(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กนัยายน 2560)                 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 19 (4) มาตรา 57 และมาตรา 59 ประกอบกับมาตรา 29 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม และคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี  19/2560 ส่ัง ณ วัน ท่ี  
3 เมษายน 2560 
  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปล่ียนตําแหนง การยาย และการโอน ขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ดังตอไปนี ้
 

  1. ในหลักเกณฑนี้ 
 “การเปล่ียนตําแหนง” หมายถึง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
ท่ีมิใชบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสวนราชการเดียวกัน 
 “การยาย” หมายถึง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดํารงตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทเดิม และระดับตําแหนงท่ีไมสูงกวาเดิม       
ในหนวยงานการศึกษาท่ีสังกัดสวนราชการเดียวกัน 
 “การโอน” หมายถึง การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
สังกัดสวนราชการอ่ืน ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ประเภทเดิม และระดับตําแหนงท่ีไมสูงกวาเดิม   
  2. ใหดําเนินการใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบ
คุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรงใส และตรวจสอบได 
 3. หนวยงานการศึกษาท่ีรับเปล่ียนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
และรับโอน ตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดหรือบัญชีผู ได รับคัดเลือก ตําแหนงบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงท่ีจะรับเปล่ียนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
และรับโอน ท่ีขึ้นบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชี
ของสวนราชการนั้น แลวแตกรณี ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง 
  

สิ่งที่สงมาดวย 1 
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4. ผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
4.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ตามมาตรฐานตําแหนงท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 4.2 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของตําแหนงประเภท สายงาน และระดับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
 4.3 ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม 
 4.4 ไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทําความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 4.5 ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
 4.6 ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

สําหรับผูขอโอนนอกจากตองมีคุณสมบัติตามขอ 4.1 – 4.6 แลว ตองไดรับ
ความยินยอมใหโอนจากผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดเดิม
ของผูนั้นดวย 
 5. หนวยงานการศึกษาท่ีรับการแตงตั้ง ตองมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ไมเกินกรอบอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 ท้ังนี้ ตําแหนงท่ีจะใชในการบรรจุและแตงตั้ง ตองเปนตําแหนงวางท่ีมีอัตรา
เงินเดือน และมิ ใช เปนตําแหนงท่ีรอการเลิกหรือยุบ หรือตําแหนงท่ีมี เง่ือนไขตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด หรือตําแหนง 
ท่ีสงวนไว  

6. ให กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณีดําเนินการดังนี้ 
6.1 ใหความเห็นชอบในการนําตําแหนงวางท่ีมีอัตราเงินเดือนมาใช 

สําหรับการเปล่ียนตําแหนง รับยาย หรือรับโอน 
สําหรับกรณีการรับโอน  เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ใหความเห็นชอบ 

ใหนําตําแหนงวางมาใชในการรับโอนแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ของหนวยงานการศึกษา 
ท่ีประสงคจะรับโอน ทําความตกลงกับผูมีอํานาจส่ังบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม
ของผูขอโอน พรอมสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาตอ การถกูดําเนินการ
ทางวินัยหรือจรรยาบรรณ วิชาชีพ การถูกดํ าเนินคดีห รือถูกลงโทษทางอาญา หรือ 
การถูกดําเนินคดีลมละลายหรือเปนบุคคลลมละลายและขอมูลอ่ืนๆ ตามแบบท่ีกําหนด 
และเม่ือไดรับความยินยอมพรอมขอมูลดังกลาวจากสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม 
ของผูขอโอนแลวใหนําเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณีพิจารณาตอไป 
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6.2 กําหนดองคประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด แบบประเมิน และคะแนน
ประเมิน 

6.3 ประกาศรับเปล่ียนตําแหนง รับยาย และรับโอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) กอนวันรับสมัครไมนอยกวา 7 วัน โดยระบุ
ตําแหนงวางท่ีจะรับเปล่ียนตําแหนง รับยาย และรับโอน คุณสมบัติของผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย
และโอน และองคประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน รวมท้ัง
ขอความอ่ืนท่ีผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย และโอนควรทราบ โดยปดประกาศไวในท่ีเปดเผยและ
ประชาสัมพันธทางส่ือตางๆ ตามความเหมาะสม 

6.4 ตั้งคณะกรรมการซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถและความเหมาะสม 
ไมนอยกวา 5 คน ทําหนาท่ีประเมินความรูความสามารถและความเหมาะสมของผูขอเปล่ียน
ตําแหนง ยาย หรือโอนท่ีย่ืนคําขอไว ตามองคประกอบการประเมินและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

6.5 พิจารณาการแตงตั้งใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้ 
1) ใหพิจารณาจากผลการประเมินฯ ตามขอ 6.4 สําหรับการพิจารณารับโอน

ใหนําขอมูลตามขอ 6.1 วรรคสอง มาประกอบการพิจารณาดวย 
2) กรณีการเปล่ียนตําแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตําแหนง  

ไปแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคล
และผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนดดวย และการพิจารณารับโอน            
ใหดําเนินการภายหลังจากการยายหรือการเปล่ียนตําแหนงและการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จส้ินแลว 

 3) การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด  
ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการเทียบตําแหนงตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยใหคํานึงถึง
ความจําเปนและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับจากความรู ความสามารถ และประสบการณ
ของผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอน เทียบกับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) 
ในหนวยงานการศึกษานั้นดวย 

7. การใหไดรับเงินเดือนใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมกรณีท่ีเงินเดือนสูงกวาขั้นสูง
ของระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

8. เม่ือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี  ก.ค.ศ. ตั้ ง พิ จารณาและมีมติอนุมัติแลว  
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําส่ังบรรจุและแตงตั้ง แลวดําเนินการดังนี้ 

 8.1 กรณีการเปล่ียนตําแหนง หรือยาย เม่ือออกคําส่ังแลวใหแจงหนวยงาน
สังกัดเดิมทราบ  

 8.2 กรณีการรับโอน เมื่อออกคําส่ังแลวใหแจงสวนราชการหรือหนวยงาน
สังกัดเดิมของผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งส่ังใหพนจากตําแหนงหนาท่ีและอัตราเงินเดือนเดิม 
โดยใหมีผลในวันเดียวกันกับวันท่ีมีคําส่ังรับโอน และสงตัวไปรับตําแหนงใหมตอไป 
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ท้ั งนี้  ให ผู ท่ี ได รับคํา ส่ั งรับโอนตองรายงานตัวเพ่ื อปฏิ บัติหน าท่ี          
ในหนวยงานการศึกษาท่ีรับโอน ภายใน 45 วัน นับแตวันท่ีออกคําส่ังรับโอน หากพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ผูมีอํานาจส่ังรับโอนอาจดําเนินการเพื่อยกเลิกการรับโอนก็ได 

9. สงสําเนาคําส่ังพรอมบัญชีรายละเอียดการบรรจุและแตงตั้ง จํานวน 3 ชุด ไปยัง
สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีออกคําส่ัง พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

1) บัญชี รายละเอียดอั ตรากํ าลั งตํ าแหน งบุคลากรทางการศึ กษาอื่ น 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหนวยงานการศึกษาท่ีรับการแตงตั้ง 

2) สําเนาเอกสารหลักฐาน ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดในแบบคําขอ 
3) สําเนารายงานการประชุม กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี 

เฉพาะวาระท่ีพิจารณาและมีมติใหเปล่ียนตําแหนง รับยาย หรือรับโอน 
10. ใหดําเนินการพิจารณาเปล่ียนตําแหนง รับยาย หรือรับโอน ตามหลักเกณฑ

และวิธีการน้ีโดยเครงครัด กรณีท่ีตางไปจากหลักเกณฑและวิธีการน้ี หาก กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.  
ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาเปนกรณีมีเหตุผลความจําเปนเพ่ือประโยชนทางราชการ     
ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  

 
 
 

 

 



 
แบบคําขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

        เขียนท่ี ........................................................
      วันท่ี ............. เดือน .................... พ.ศ. .................. 
 

เรื่อง  ขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

เรียน  (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ แลวแตกรณี)  

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ชัน้ยศ) ............................................................................. อาย ุ........... ป 

เกิดวนัท่ี ................ เดือน ..................... พ.ศ. .................. เลขประจาํตัวประชาชน ................................................. 

ปจจบัุนเปนขาราชการ............................................................ ตําแหนง.................................................................... 

ระดับ/วิทยฐานะ..................................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น............................. อัตรา/ข้ัน............................. บาท  

สังกัด/หนวยงานการศึกษา/กอง/สาํนกั........................................................ กรม ................................................... 

กระทรวง................................................. ตั้งอยูท่ี............................................ หมูท่ี......... ถนน............................. 

ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต.............................. จงัหวดั......................... รหสัไปรษณีย................. 

โทรศัพท............................ โทรศัพทเคลือ่นท่ี.......................... โทรสาร.......................... e-mail ………………….…… 

 ปจจบัุนอยูบานเลขท่ี................ หมูท่ี................ ถนน............................... ตําบล/แขวง............................... 

อําเภอ/เขต.............................. จงัหวดั............................... รหสัไปรษณีย...................... โทรศัพทบาน..................... 

โทรศัพทเคลือ่นท่ี.......................................... โทรสาร.......................... e-mail ………………………………………….…… 

มีความสมัครใจขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  

ตําแหนง...................................................... กลุม/สถานศึกษา ................................................................................. 

สังกัดหนวยงานการศึกษา/สวนราชการ.................................................................................................................... 

ขาพเจาขอเรียนวา 
1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ................................ เม่ือวันท่ี......... เดือน..................... พ.ศ. ...........                       
ตําแหนง............................................................ระดับ/ชั้น....................................... สังกัด…………………………………… 
สวนราชการ........................................................... กระทรวง..................................................................................... 

3. วินัย/คดีความ 

(    )  เคยถูกลงโทษทางวนิยั   (    )  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา  (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

/4. เหตุผล... 

 
รูปถาย 1 นิ้ว 

ถายไวไมเกิน 6 เดือน 
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4. เหตุผลการขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน

................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาข้ึนไป) 

 

ท่ี คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1 ................................... .......................................................... ........................................................... 
2 ................................... .......................................................... ........................................................... 
3 ................................... .......................................................... ........................................................... 
4 ................................... .......................................................... ........................................................... 
5 ................................... 

ฯลฯ 
.......................................................... ........................................................... 

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลีย่นหนวยงาน) 
 

ท่ี วัน เดือน ป ตําแหนง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 
1 ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
2 ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
3 ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
4 ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
5 
 

...............................
ฯลฯ 

.......................................... ....................................... ............................... 

 สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
 

 7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษ      
ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ีประสงคจะขอยาย/โอน     
(ใหแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (ยอนหลงั 2 ป) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.2 ผลงานท่ีเคยเสนอเพ่ือเลื่อนตําแหนง/วิทยฐานะ (ถามี) 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.3 ผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 / 8. ปจจบัุน ... 
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8. ปจจบุันขาพเจาไดรับเงินประจาํตําแหนง /คาตอบแทน/วิทยฐานะ  เดือนละ........................................... บาท 
เม่ือไดเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนมาดํารงตําแหนงใด ขาพเจายินยอมท่ีจะรับเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน ตามท่ีกําหนด
สําหรับตําแหนงนั้น    
 9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีสงเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสําเนาตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ  ดังนี้ 
  9.1  สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษา 
   9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
   9.3 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 
    ตั้งแตวันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน 
   9.4  หนังสือยนิยอมใหโอนของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ 

      หรือหนวยงานสังกัดเดิม ซ่ึงระบุวัน เดือน ปท่ีใหโอน 
   9.5 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนท่ีต่ํากวาเดิม (ถามี) 
   9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
   9.7 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชน   

      ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอโอน 
   9.8 สําเนามาตรฐานตําแหนงท่ีผูขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนดํารงตําแหนงอยูปจจุบัน           

 ในสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม 
   9.9  สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล   
    ใบสําคัญการสมรส เปนตน (ถามี) 
   9.๑0 เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีผูขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณา

 รับยาย/โอน 
   9.๑1 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และ2 

 ตอมาไดเปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน  
    ประเภทตําแหนง 
 

  ขาพเจาขอรบัรองวาขอความและเอกสารหลกัฐานตามท่ีระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนไวนี้
ถูกตองตรงตามความเปนจรงิทุกประการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา       

                                              ขอแสดงความนับถือ 

                                               (ลงชื่อ) ....................................................... 
                                                     (..........................................................) 
                                               ตําแหนง ..................................................... 
 
 
 

/คํารบัรอง ... 
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คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
(ลงชื่อ) .......................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 

                                                             (.....................................................) 
                                                    ตําแหนง ..................................................... /ความเห็น... 

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา)* 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
(ลงชื่อ) .......................................................ผูบังคับบัญชา 

                                                             (.....................................................) 
                                                    ตําแหนง ..................................................... 

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับสวนราชการ) ** 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... 
                                                             (.....................................................) 
                                                   ตําแหนง ..................................................... 
 

 

 

หมายเหตุ * 1.    ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง/
ยาย/โอน ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ พรอมท้ังรับรองความประพฤติ ความรู    
และความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูขอโอนดวย โดยผูรับรองตองเปน
ผูบังคับบัญชาไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเทา 

** 2.    ใหระบุความเห็นวา ยนิยอมหรอืไมยินยอมใหเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน พรอมเหตุผล 

 



 
 

คําอธิบาย 

ประกอบหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 

(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)                          

 

หลกัเกณฑ 

                  3. หนวยงานการศึกษาทีรั่บเปลี่ยนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน 

ตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดหรือบัญชีผูไดรับคัดเลือก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงที่จะรับเปลี่ยนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน 

ที่ข้ึนบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชีของสวนราชการนั้น 

แลวแตกรณี ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง 

  คําอธิบาย 

ตําแหนงท่ีขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับการคัดเลือก รอการบรรจุและแตงตั้ง 

คือ ตําแหนงแรกบรรจุ ไดแก ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ และประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ดังน้ัน หนวยงานการศึกษาน้ันๆ ไมสามารถรับเปล่ียนตําแหนง  

รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน มาดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

หรือระดับชํานาญการ และประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือระดับชํานาญงาน  
 

6.5 พิจารณาการแตงตั้งใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้ 
2) กรณีการเปลี่ยนตําแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตําแหนง   

ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการข้ึนไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคล
และผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ. กําหนดดวยและการพิจารณารับโอน 
ใหดําเนินการภายหลังจากการยายหรือการเปลี่ยนตําแหนงและการบรรจแุละแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จสิ้นแลว 
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คําอธิบาย 

กรณีการเปล่ียนตําแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตําแหนง ไปแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป และตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับ 

ชํานาญงานขึ้นไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2552  

ซึ่งกําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร1006/ว 10 ลงวันท่ี  

15 กันยายน 2548 และ ท่ี นร1006/ว 34 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 มาใชโดยอนุโลม 

การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการยายหรือการเปล่ียนตําแหนง       
และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จส้ินแลว หมายถึง ใหพิจารณาการยายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) การพิจารณายายขาราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาเปล่ียนตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามลําดับ มาบรรจุและหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

 

7. การใหไดรับเงินเดือนใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมกรณีที่เงินเดือนสูงกวาข้ันสูง
ของระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

คําอธิบาย 
กรณีท่ีเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือน 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 23 
ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งกําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการ ตามหนังสือสํานักเลขาคณะรัฐมนตรี 
ท่ี นร 0505/ว 347 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 มาใชโดยอนุโลม 
 

_____________________ 

 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคท้ังในด้านโครงสร้างขององค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา 
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ  แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามที่ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะข้อ  ๘ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(๓) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด 

(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง  ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการท่ีรับโอน  และการโอนหรือการนํารายจ่าย 
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน  นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ให้กระทําได้ 

(๕) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้   
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 



 หน้า   ๑๖ 
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(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ  ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค  จํานวนสิบแปดภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ  ๓  (๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหน่ึงคน  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  หรือศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค  และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค  จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละหน่ึงคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กศจ .   อาจแต่งตั้ งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เ กินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
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(๒) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ  กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยให้นําองค์ประกอบของ  อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้  กศจ.  เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”  เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่  กศจ.  เก่ียวกับ
การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การดําเนินการทางวินัย  การกําหนดวิทยฐานะ  หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
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(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน  
เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  กศจ.  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจําเป็น  กศจ.  อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน 

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้อ  ๘  (๙)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานตา่ง ๆ  ในจังหวัด 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  กศจ.  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  วิชาการ  การบริหารทั่วไป  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  กําหนด 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการ  กิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  
หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้สาํนักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคท้ังในด้านโครงสร้างขององค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา 
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ  แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามที่ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะข้อ  ๘ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 
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(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(๓) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด 

(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง  ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการท่ีรับโอน  และการโอนหรือการนํารายจ่าย 
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน  นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ให้กระทําได้ 

(๕) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้   
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 
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(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ  ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค  จํานวนสิบแปดภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ  ๓  (๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหน่ึงคน  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  หรือศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค  และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค  จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละหน่ึงคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กศจ .   อาจแต่งตั้ งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เ กินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
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(๒) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ  กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยให้นําองค์ประกอบของ  อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้  กศจ.  เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”  เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่  กศจ.  เก่ียวกับ
การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การดําเนินการทางวินัย  การกําหนดวิทยฐานะ  หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
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(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน  
เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  กศจ.  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจําเป็น  กศจ.  อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน 

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้อ  ๘  (๙)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานตา่ง ๆ  ในจังหวัด 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  กศจ.  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  วิชาการ  การบริหารทั่วไป  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  กําหนด 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการ  กิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  
หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้สาํนักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๒)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการ

บรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
แผนดิน งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

“ขาราชการครู”  หมายความวา ผูที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการ
เรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

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



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 

 
 
 
 
 

กฎ  ก.พ. 
วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการ 

ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๕๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ  ก.พ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎ  ก.พ.  นี้ 
“สวนราชการ”  หมายความวา  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะไมตํ่ากวากรม  

และใหหมายความรวมถึงสํานักงานรัฐมนตรีดวย 
ขอ ๓ ผูได รับการบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา   ๕๓   วรรคหนึ่ง   หรือมาตรา   ๕๕   

และขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซ่ึงโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา  ๖๔  
ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง  
ตามระยะเวลาที่สวนราชการกําหนด  ซ่ึงตองไมนอยกวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป   

ในกรณีที่มีความจําเปนตองใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป  
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  อาจขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดไมเกินสองคร้ัง  
คร้ังละไมเกินสามเดือน  แตเมื่อรวมกันแลวระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองไมเกินหนึ่งป 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหมีการพัฒนาขาราชการเพื่อใหรูระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี  โดยใหถือวาระยะเวลาในการพัฒนาดังกลาวเปนเวลาทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย 

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

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

ขอ ๖ ใหผูบังคับบัญชาตามขอ  ๕  ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทําหนาที่สอนงาน  
และใหคําปรึกษาแนะนํา  รวมทั้งติดตามประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และจัดทําบันทึก
ผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทุกสองเดือน  เพื่อประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ 

ในกรณีที่เห็นสมควร  ผูบังคับบัญชาตามขอ  ๕  อาจมอบหมายใหขาราชการที่มีความรูความเขาใจ 
ในระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเปนขาราชการที่ดี  ทําหนาที่เปนผูดูแลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการตามวรรคหนึ่งแทนได  ในการนี้  ใหผูไดรับมอบหมายจัดทําบันทึกผลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ถายายไป
ดํารงตําแหนงซ่ึงเปนตําแหนงประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตอไปโดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิม 

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



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ถายายไปดํารงตําแหนง 
ซ่ึงเปนตําแหนงคนละประเภทกับตําแหนงเดิม  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหเร่ิมนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการนับแตวันที่ดํารงตําแหนงใหม 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบั ติหนาที่ราชการ  ถาโอนไป 
ดํารงตําแหนงใหม  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหเร่ิมนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
นับแตวันที่ดํารงตําแหนงใหม  แตถาเปนการโอนโดยผลของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป  
โดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิม   

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และไดออกจาก
ราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  ถาไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการ
ตามมาตรา  ๖๓  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปโดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิม 

ขอ ๘ การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อให
รูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี  ใหดําเนินการในกระบวนการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับโครงสราง  อํานาจหนาที่  ผูบริหาร  และวัฒนธรรม
ของสวนราชการ  รวมทั้งสรางขวัญและกําลังใจใหผูที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

(๒) การเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย  กฎ  และระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการ   

(๓) การอบรมสัมมนารวมกันเพื่อปลูกฝงการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนขาราชการที่ดี 
การดําเนินการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง  และการประเมินผลการพัฒนา  ใหเปนไปตามที่

สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด   
ใหสวนราชการนําผลการพัฒนาตามวรรคหนึ่งไปใชประกอบการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย   
ขอ ๙ ใหมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการอยางนอยสองคร้ัง  โดยคร้ังแรกใหประเมินเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลวเปนเวลา 
สามเดือน  และคร้ังที่สองใหประเมินเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลวเปนเวลาหกเดือน   

ในกรณีที่มีการกําหนดเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเกินกวาหกเดือน  หรือมีการขยาย
เวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวดวย   



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๐ ในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการถาผูบังคับบัญชาตามขอ  ๖  ไดพิจารณาแลว

เห็นวาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดนาจะมีผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตํ่ากวามาตรฐาน 

ที่กําหนด  อาจขอใหคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดําเนินการประเมินผล

การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการกอนครบกําหนดเวลาประเมินที่กําหนดไว  แลวรายงานผลการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  พิจารณาสั่งการ 

ตามขอ  ๑๔  ก็ได   
ขอ ๑๑ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหกระทําโดยผูบังคับบัญชาตาม  

ขอ  ๕  และคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ตามลําดับ  แลวใหรายงานผล

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เพื่อพิจารณา 

ส่ังการตอไป   
ขอ ๑๒ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการ  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  และกรรมการอีกจํานวนสองคน  โดยตอง

แตงต้ังจากขาราชการที่เกี่ยวของกับงานที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดรับมอบหมายตามขอ  ๕   
ขอ ๑๓ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของการ

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และพฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  โดยใหนําบันทึกผลการ

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามขอ  ๖  และผลการพัฒนาขาราชการตามขอ  ๘  มาประกอบการประเมินดวย   
ใหสวนราชการกําหนดรายละเอียดของการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   

โดยในสวนของผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยางนอยตองกําหนดใหประกอบดวย  

ความสามารถในการเรียนรูงาน  ความสามารถในการปรับใชความรูกับงานในหนาที่  และความสําเร็จ

ของงานที่ไดรับมอบหมาย  และในสวนของพฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  อยางนอย 

ตองกําหนดใหประกอบดวย  ความประพฤติ  ความมีคุณธรรม  จริยธรรม  และการรักษาวินัย 
คะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และพฤติกรรมของ 

ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหมีสัดสวนเทากัน  และผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองไดคะแนน 

ในแตละสวนไมนอยกวารอยละหกสิบ  จึงจะถือวาผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

ตามมาตรฐานที่กําหนด 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๔ เมื่อไดรับรายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว  ใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผลการประเมินไมตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด  ใหมีคําส่ังใหผูทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการนั้นรับราชการตอไป  แลวแจงใหผูนั้นทราบ 

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

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

(๔) ในกรณีที่ผลการประเมินตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด  และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  
เห็นวาไมควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปหรือไมควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  
ใหมีคําส่ังใหผูนั้นออกจากราชการภายในหาวันทําการ  นับแตวันที่ไดรับรายงาน  แลวแจงใหผูนั้นทราบ  
และใหสงสําเนาคําส่ังใหออกจากราชการใหสํานักงาน  ก.พ.  ภายในหาวันทําการนับแตวันที่มีคําส่ัง   
ในการนี้  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  อาจสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได  โดยไมจําเปนตองรอ
ใหครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

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

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่  มาตรา  ๕๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดใหผูไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๕๓  วรรคหนึ่ง  
หรือมาตรา  ๕๕  และขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ซ่ึงโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามมาตรา  ๖๔  ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและใหไดรับการ
พัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี  และมีผลการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จึงจําเปนตองออก  กฎ  ก.พ.  นี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คณาจารย”  หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการ
วิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ 

“บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหนวยงาน
การศึกษา 

“วิชาชีพ”  หมายความวา วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

“เขตพ้ืนที่การศึกษา”  หมายความวา เขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง 
“หนวยงานการศึกษา”  หมายความวา 
(๑)  สถานศึกษา 
(๒)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๓)  สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
(๔)  แหลงการเรียนรูตามประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕)  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

หรือตามประกาศกระทรวง หรือหนวยงานที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากําหนด 

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

“สวนราชการ”  หมายความวา หนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา
กรม 

“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความวา ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือ
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา 

“กระทรวง”  หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ 
“รัฐมนตรีเจาสังกัด”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงในกระทรวงที่มี

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูในสังกัด 
“รัฐมนตร”ี  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  บรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” ที่มีอยูในกฎหมาย ประกาศ 

ระเบียบ และขอบังคับอื่นใด ใหหมายความรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย 
เวนแตจะไดมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใดที่บัญญัติไวสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการบริหารงานบคุคลของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   

 
มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

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

(๑)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ 
(๒)  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการ 
(๓)๒ กรรมการโดยตําแหนงจํานวนแปดคน ไดแก ปลัดกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.
ศ. และเลขาธิการคุรุสภา 

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

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

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวนสี่คน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวนหนึ่งคน และในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมจํานวนหนึ่งคน และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจํานวนหนึ่งคน 

 
มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี ้
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๔)  ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๕)  ไมเปนเจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรคการเมือง 
(๖)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๙  กรรมการผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองมี

คุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่

เรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  มีประสบการณดานการบริหารในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือ

ผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหาป 
(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๑๑  กรรมการผูแทนขาราชการครูตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการ

หรือเทียบเทาหรือมีประสบการณการสอนเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี ้
(๑)  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตร ี
(๒)  มีประสบการณดานสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือ

ปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และ
ปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 

(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 
มาตรา ๑๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการผูแทนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหมได
อีก แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระมิได 

ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวางลงใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวัน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๗ วรรคสอง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการผูนั้นเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนก็ได และให
กรรมการซึ่งแทนกรรมการในตําแหนงที่วางลงมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน 

ในระหวางท่ียังมิไดดําเนินการใหมีกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงตามวรรคสอง 
และยังมีกรรมการที่เหลืออยูเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปได 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม ให
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับแตงตั้งหรือ
เลือกตั้งใหมเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

จากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗)  คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก 
 
มาตรา ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓)  พนจากการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ 
(๕)  ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ. ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด เมื่อปรากฏวามีความประพฤติไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ หรือมีเจตนากระทําการโดยไมถูกตองหรือไมยุติธรรม หรือใช
อํานาจหนาที่ที่ขัดตอกฎหมาย ทั้งนี้ กอนมีการถอดถอน ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นสอบสวน 

(๖)๕ มิไดเปนผูดํารงตําแหนงหรือเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
ผูสอนในหนวยงานการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ตนไดรับเลือก 

 
มาตรา ๑๖  การประชุม ก.ค.ศ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

ในการประชุมถามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะ หรือเม่ือ
มีกรณีเขาขายที่กฎหมายกําหนดวากรรมการผูนั้นมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๗  ก.ค.ศ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.

ก.ค.ศ. วิสามัญ” เพ่ือทําการใดๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทําหนาที่เชนเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่
กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ได 
                                                 

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

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๑๘๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จะเปนกรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอื่น
ตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได เวนแตการเปนกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตําแหนง 

 
มาตรา ๑๙  ให ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการผลิตและ

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒)  กําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดเกณฑอัตรากําลังของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งใหความเห็นชอบจํานวนและอัตราตําแหนงของหนวยงาน
การศึกษา 

(๓)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในกรณีที่คาครองชีพ
เปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชนเก้ือกูลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษายังไมเหมาะสมเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเก้ือกูลสําหรับขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม 

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

(๕)   พิจารณาวินิ จฉั ยตีความปญหาที่ เ กิดขึ้ น เนื่ อ งจากการใชบั งคับ
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น 

(๖)  พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการ
พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๗)  กําหนดวิธีการและเง่ือนไขการจางเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา รวมทั้งกําหนดอัตรา
เงินเดือนหรือคาตอบแทน 

                                                 
๖ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ และการยกยอง
เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๙)  สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเก้ือกูลอ่ืนแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

(๑๑)  สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนําและช้ีแจงดานการ
บริหารงานบุคคลแกหนวยงานการศึกษา 

(๑๒)  กําหนดมาตรฐาน พิจารณา และใหคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินการทาง
วินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้

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

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

(๑๕)  พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
คุณวุฒิอยางอ่ืนเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่ควรไดรับ 

(๑๖)  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการตางๆ ตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๗)  พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเก่ียวกับวัน 
เดือน ปเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                                 
๗ มาตรา ๑๙ (๑๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๘)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมาย
อ่ืน 

 
มาตรา ๒๐  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เ รียกโดยยอวา “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซึ่งมีฐานะเปนอธิบดีเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

สํานักงาน ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  เปนเจาหนาที่เก่ียวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
(๒)  วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหนวยงานการศึกษา 
(๓)  ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  พัฒนาระบบขอมูล และจัดทําแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
(๕)  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับ

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๖)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
(๗)  กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของ

หนวยงานการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 
(๘)  จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

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

ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๒๑๘  ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําเขตพื้นที่การศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพื้นที่
การศึกษานั้นๆ ประกอบดวย 

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคนโดยเลือก
จากอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

                                                 
๘ มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

(๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากผูที่มีความรู 
ความสามารถ หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมายหรือดาน
การเงินการคลัง และดานอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา 
ดานละหนึ่งคน 

(๔) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาจํานวนหาคน ไดแก ผูแทนขาราชการครูผูสอนสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยาง
ละหนึ่งคน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน และ
ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจํานวนหนึ่งคน 

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
อนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการตาม (๓) ตองไม

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนอนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทนคุรุสภาตอง
เปนสมาชิกคุรุสภาและเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้ อนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน เจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรค
การเมือง 

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

 
มาตรา ๒๒๙  การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหนําความในมาตรา 

๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๓  ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

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

(๒)  พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

                                                 
๙ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การ
อุทธรณ และการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้

(๕)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปอง
คุมครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

(๖)  กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๗)  จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๘)  จัดทํารายงานประจําปที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.  

(๙)  พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ไมอยูในอํานาจและหนาที่ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา 

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

 
มาตรา ๒๔  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบริหารราชการใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เปนอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

(๒)  เสนอแนะการบรรจุและแตงตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนที่อยู
ในอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๓)  พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๕)  จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(๖)  จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ํา และเกณฑการ
ประเมินผลงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

 
มาตรา ๒๕  ในสวนราชการอื่นนอกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพ่ือทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสวนราชการนั้น ทั้งนี้ การตั้ง การพนจากตําแหนงและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นที่อางถึง อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคหนึ่งดวย เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนด
เปนอยางอ่ืน 

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

ในกรณีที่สวนราชการตามวรรคหนึ่งมิใชสวนราชการในกระทรวง ให ก.ค.ศ. มี
อํานาจกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการนั้น 

 
มาตรา ๒๖  ใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจและหนาที่เก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 
(๑)  กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
กําหนด 

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

(๓)  ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 

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

ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกคณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๗  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  ควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 

(๓)  สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(๔)  จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา 

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

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

 
มาตรา ๒๘  ใหผูบริหารหนวยงานการศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. 

กําหนด เปนผูบังคับบัญชาและบริหารหนวยงาน และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับแกผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๒๙  การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับ
การปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไมตรงกันในเรื่องอ่ืนๆ จะกระทํา
มิได 

 
มาตรา ๓๐  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูซึ่งจะเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(๓)  เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหาร

ทองถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

(๖)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้นๆ 

(๗)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๘)  ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๙)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๑๐)  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
(๑๒)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๓)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐ 
 
มาตรา ๓๑  อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงสําหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ 
ค. (๒) ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงไมถือเปนเงินเดือน 
 
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนในการออมทรัพยของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการใหกระทรวงการคลังหักเงินเดือนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนเงินสะสมก็ได โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นใหใน
อัตราไมต่ํากวาดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย 

เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจายคืนหรือใหกูยืมเพื่อดําเนินการตามโครงการ
สวัสดิการสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่กระทรวงกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๓๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับ

ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจไดรับเงินเพิ่มคาครอง

ชีพช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓๕  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ

ประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด ในกรณี ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนด ใหนําหลักเกณฑเก่ียวกับเรื่องดังกลาวที่ใชกับ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๖  เครื่องแบบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบ

การแตงเคร่ืองแบบใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๓๗  บําเหน็จบํานาญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๓ 
การกําหนดตาํแหนง 

วิทยฐานะ และการใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง 
   

 
มาตรา ๓๘  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภทดังนี้ 
ก. ตําแหนงซึ่งมีหนาที่ เปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา ไดแก ตําแหนง

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

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

ดังตอไปนี้ 
(๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๘ ข. แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ผูอํานวยการสถานศึกษา 
(๓) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ตําแหนงผูบริหารใน (๑) และ (๒) ใหมีในสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษา

ตามประกาศกระทรวง ตําแหนงผูบริหารใน (๓) และ (๔) ใหมีในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตําแหนงผูบริหารในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การกําหนดระดับ

ตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ค. ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีดังตอไปนี้ 
(๑)  ศึกษานิเทศก 
(๒)  ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือตําแหนงของ

ขาราชการที่ ก.ค.ศ. นํามาใชกําหนดใหเปนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี ้

การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม ค. (๒) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยใหนํา
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เก่ียวของกับการกําหนดตําแหนง และการให
ไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๙  ใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังตอไปนี้ เปน

ตําแหนงที่มีวิทยฐานะ ไดแก 
ก. ตําแหนงครู มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  ครูชํานาญการ 
(๒)  ครูชํานาญการพิเศษ 
(๓)  ครูเช่ียวชาญ 
(๔)  ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  รองผูอํานวยการชํานาญการ 
(๒)  รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
(๓)  รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
(๔)  ผูอํานวยการชํานาญการ 
(๕)  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
(๖)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
(๗)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
ค. ตําแหนงผูบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 
(๒)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
(๓)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
(๔)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 
ง. ตําแหนงศึกษานิเทศก มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
(๒)  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
(๓)  ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ 
(๔)  ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญพิเศษ 
จ. ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหมีวิทยฐานะ 
 
มาตรา ๔๐๑๑  ใหตําแหนงคณาจารยดังตอไปนี้ เปนตําแหนงทางวิชาการ 
(ก) อาจารย 
(ข) ผูชวยศาสตราจารย 
(ค) รองศาสตราจารย 
(ง) ศาสตราจารย 
การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตาม

วรรคหนึ่ง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๑  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหนวยงาน

การศึกษาใดจํานวนเทาใด และตองใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใด ใหเปนไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๒  ให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะและ

มาตรฐานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวเปนบรรทัดฐานทุก
ตําแหนง ทุกวิทยฐานะเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิ
การศึกษา การอบรม ประสบการณ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงาน
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ 

ในการจัดทํามาตรฐานตําแหนงทุกตําแหนง ใหจําแนกตําแหนงเปนประเภทและ
สายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทและสายงานที่มีลักษณะงานอยางเดียวกัน
หรือคลายคลึงกันใหอยูในตําแหนงประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเปนกลุม

                                                 
๑๑ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เดียวกัน โดยแสดงชื่อตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูที่ดํารงตําแหนงนั้น 

 
มาตรา ๔๓  ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกําหนด

ตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม ในกรณีที่
ลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานของตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด ที่ ก.ค.ศ. กําหนดเปลี่ยนแปลงไป ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย พิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นใหมใหเหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๔  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือน เงินวิทย

ฐานะ และเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาํตาํแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

 
หมวด ๔ 

การบรรจุและการแตงตั้ง 
   

 
มาตรา ๔๕  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดสําหรับตาํแหนงนัน้ 
โดยบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

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

 
มาตรา ๔๖  ผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด  ตองมีคุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา  ๓๐  และตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนงนั้นตามมาตรา ๔๒ 

สําหรับผูดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๓๐ (๔) และ (๘) ใหมี สิทธิสมัคร
สอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตามที่สอบแขงขันไดก็ตอเมื่อ
พนจากตําแหนงนั้นๆ แลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

 
มาตรา ๔๘  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหนวยงานการศึกษาอาจรับสมัคร

สอบแขงขันเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาใดได ทั้งนี้ ผูสมัครสอบแขงขันตองมี
คุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชานั้นๆ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๙  ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ 
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลังปรากฏวาผูนั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาด
คุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนงตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๔๘ อยู
กอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตอง
หานั้นก็ดี ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตทั้งนี้ไม
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําส่ังใหออกจากราชการนั้น 
และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษาไมสามารถดําเนินการสอบแขงขันได หรือการสอบแขงขันอาจทําใหไมไดบุคคลตองตาม
ประสงคของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอ่ืนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.
ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๕๑  หนวยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิงเพ่ือ

ประโยชนแกราชการที่จะตองบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ มีความชํานาญ
หรือเช่ียวชาญระดับสูงเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหหนวยงาน
การศึกษาดําเนินการขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษากอน แลวใหขออนุมัติ
จาก ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ. ไดพิจารณาอนุมัติใหส่ังบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใด วิทยฐานะใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๕๒  นอกจากการบรรจุและแตงตั้งเพ่ือใหบุคคลเขารับราชการเปน

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

ในกรณีที่ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลภายนอก และ 
ก.ค.ศ. กําหนดใหมีสถานภาพเปนขาราชการ ใหผูนั้นมีสิทธิหนาที่และไดรับสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 
เชนเดียวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวางสัญญาจาง 
เวนแตสัญญาจางนั้นจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน หรือกําหนดยกเวนเปนกรณีเฉพาะไว 

ใหนําบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง การ
สรรหาและการบรรจุและแตงตั้งของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับกับผูดํารง
ตําแหนงตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ค.ศ. 

 
มาตรา ๕๓  ภายใตบังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา 

๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

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

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

(๓)๑๓ การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงผูบริหารที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) 
ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสํานักงาน

                                                 
๑๒ มาตรา ๕๓ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

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

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

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

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

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ที่บัญญัติถึงผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 

ใหหมายถึงผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามวรรค
หนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๕๔  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และ

การเลื่อนเปนวิทยฐานะใดตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซึ่งผานการประเมิน 
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ 
คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดาน
การเรียน การสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

                                                 
๑๔ มาตรา ๕๓ (๖) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๕  ใหมีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะสําหรับตําแหนงที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเปนระยะๆ เพ่ือดํารงไวซึ่งความรู ความสามารถ ความชํานาญการ 
หรือความเชี่ยวชาญในตําแหนงและวิทยฐานะที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

กรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ใหดําเนินการตามความเหมาะสม 
ดังตอไปนี ้

(๑)  ใหมีการพัฒนาขาราชการผูนั้นใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือใหสามารถผานการประเมินผลการปฏิบัติงานได 

(๒)  ใหดําเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗๓ หรืองดเงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ แลวแตกรณี 

(๓)  ในกรณีที่ผู ใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับที่กําหนด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามมาตรา 
๑๑๐ (๖) 

การดําเนินการตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๕๖๑๕  ผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐ 
ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้น แตถาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครู
ผูชวย ใหผูนั้นเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลาสองปกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

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

                                                 
๑๕ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวแตกรณี ถูกส่ังใหออกจากราชการเพื่อไป
รับราชการทหารตามมาตรา ๖๖ และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีจะตองถูกส่ังใหออกจากราชการ
ตามวรรคสองหรือตามมาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น 
แลวแตกรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกตามมาตรา ๖๖ เปนใหออกจากราชการตามวรรค
สอง หรือมาตราอื่นนั้นได 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมในตําแหนงใดถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรอื
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหม 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ผูใดถูกลาวหาวากระทําความผิดอาญาหรือกระทําผิดวินัย โดยมีมูลตามที่กลาวหาวาได
กระทําผิดดังกลาวใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยไดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือเมื่อมีกรณีที่บุคคลดังกลาวจะตองออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือตาม
มาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น ส่ังลงโทษหรือส่ังใหผู
นั้นออกจากราชการ แลวแตกรณี 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือส่ังใหออกจาก
ราชการตามมาตราอื่นในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ที่มิใชเปนการถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ
หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ผูนั้นอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรอื
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

 
มาตรา ๕๗  การเปลี่ยนตําแหนง การยายและการโอนของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูนั้นอาจถูกเปล่ียนตําแหนงหรือยายตาม
วรรคหนึ่งได เวนแตถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน หรือถูกส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอนในกรณีอ่ืนตามมาตรา ๑๑๙ 

 
มาตรา ๕๘  การโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินที่มิใชพนักงานวิสามัญ และการโอนขาราชการอื่นที่มิใชขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจทําไดหากบุคคลนั้นสมัครใจ โดยใหผูมีอํานาจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามมาตรา ๕๓ ของหนวยงานการศึกษาท่ีประสงคจะรับโอนทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม แลวเสนอเรื่องให ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา แลวแตกรณี อนุมัติโดยใหคํานึงถึงประโยชนที่หนวยงานการศึกษานั้นจะไดรับเปน
สําคัญ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใดและใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให
เปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เวน
แตจะเปนการโอนตามวรรคสอง 

การโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ินและขาราชการอื่น ซึ่งเปนผูสอบแขงขันไดหรือผูไดรับคัดเลือกมาใหบรรจุและแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่
โอนตามมาตรานี้ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่น เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

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

 
มาตรา ๕๙๑๖ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารง

ตําแหนงในหนวยงานการศึกษาอ่ืนภายในสวนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือตางเขต
พ้ืนที่การศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
ของผูประสงคยายและผูรับยาย แลวแตกรณี และใหสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. 
ตั้ง ดวย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแลว 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นตอไป 

การยายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูส่ังยายโดยอนุมัติ ก.ค.
ศ.๑๗ 

                                                 
๑๖ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗ มาตรา ๕๙ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

หลักเกณฑและวิธีการยายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๖๐  ภายใตบังคับตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ให ก.ค.ศ. ดาํเนนิการ

ใหมีการสับเปลี่ยนหนาที่หรือยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตําแหนงที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
โดยยึดหลักการใหอยูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังกลาวไดไมเกินสี่ป เวนแตมี
เหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการจะใหปฏิบัติหนาที่ติดตอในคราวเดียวกันได
คราวละหนึ่งปแตตองไมเกินหกป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๖๑  การเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนตําแหนงที่มิได

กําหนดใหมีวิทยฐานะเพื่อใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน ใหกระทําไดโดยการสอบแขงขัน 
สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมินดวยวิธีการอื่น 

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

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

 
มาตรา ๖๒  การแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๑ สําหรับผู

สอบแขงขันได ใหแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
สําหรับผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหแตงตั้งไดตามความเหมาะสม 

โดยคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและ
ประวัติการรับราชการ 

 
มาตรา ๖๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการแตงตั้ง ให

เล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ โดยไมเขาเกณฑมาตรฐานตําแหนง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ 
หรือไมผานกระบวนการเลื่อนตําแหนงหรือกระบวนการเลื่อนวิทยฐานะตามกฎหมาย หลักเกณฑ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดหรือผูส่ังส่ังไมถูกตองหรือไมมีอํานาจสั่ง ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 
๕๓ ส่ังใหผูนั้นกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมโดยพลัน ในกรณีเชนนี้ไมกระทบกระเทือน
ถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนทีไ่ดรับไป
แลวหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ
นั้น เวนแต ก.ค.ศ. จะอนุมัติใหเล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะในกรณีนั้นเปนพิเศษเฉพาะราย 

ผูที่ถูกส่ังใหกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับ
เงินเดือนที่พึงจะไดรับตามสถานะเดิมถาหากวาผูนั้นไมไดเล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
รวมทั้งใหมีสิทธิไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปสําหรับตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิม 
และใหถือวาผูนั้นไมมีและไมเคยมีสถานภาพอยางใดที่ไดรับเลื่อนตําแหนง หรือเล่ือนวิทยฐานะ
นั้น 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหผูบังคับบัญชา
ของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจดําเนินการแทนได 

 
มาตรา ๖๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการไปแลว 

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

 
มาตรา ๖๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับอนุมัติจาก

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

 
มาตรา ๖๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังใหออกจาก

ราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการ
ทหารโดยมิไดกระทําการใดๆ ในระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือ
ไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรงและผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และไมได
ถูกส่ังเปล่ียนแปลงคําส่ังตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่น หาก
ประสงคจะกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา
เดิม ใหย่ืนเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการ
ทหาร และใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากร



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรค
หนึ่ง ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการกอนถูกส่ังใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลา
ราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกส่ังใหออกจากราชการ 

 
มาตรา ๖๗  พนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินที่ไมใชพนักงานวิสามัญ หรือไมใชขาราชการหรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหวาง
ทดลองปฏิบัติงานหรือขาราชการที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไมใช
ขาราชการการเมือง ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ผูใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงครับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ ที่ประสงคจะรับเขารับราชการเสนอเรื่องไปให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่
ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใดให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
กําหนด แตจะตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถและ
ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขา
รับราชการตามวรรคหนึ่ง ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือในขณะที่เปนขาราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการนั้น เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา  ๖๘   ภายใตบั งคั บกฎหมายว าด วยระ เบี ยบบริห ารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ถาตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลง หรือผู
ดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในตําแหนงนั้นได 

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

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๙  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ ก.ค.ศ. อาจ
เสนอแนะตอหัวหนาสวนราชการ ใหส่ังใหขาราชการผูใดไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษา
ใดเปนการชั่วคราวได 

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

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการ

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

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

 
มาตรา  ๗๑   ในกรณีที่มี เหตุผลความจําเปน  หัวหนาสวนราชการหรือ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม โดยใหไดรับเงินเดือนใน
อัตรากําลังทดแทนที่ ก.ค.ศ. กําหนดได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

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

 
หมวด ๕ 

การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
   

 
มาตรา ๗๒  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงาน
เปนที่ประจักษ ถือวาผูนั้นมีความชอบสมควรไดรับบําเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเปนบันทึกคําชมเชย 
รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน ทั้งนี้ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๓  การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาใหยึดหลักคุณธรรม มีความ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เที่ยงธรรม เปดเผย โปรงใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเปนหลัก และความประพฤติใน
การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๗๔ 

การเล่ือนข้ันเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ เปน
ประโยชนตอผูเรียนเปนหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาต ิ

หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใดใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้นทราบพรอมเหตุผลที่ไมเล่ือนข้ันเงินเดือน 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได

ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคสามแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เปนผูส่ัง
เล่ือนข้ันเงินเดือน 

 
มาตรา ๗๔  ให ก.ค.ศ. กําหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงที่มีวิทยฐานะ เพ่ือใหปฏิบัติงานบังเกิดผลดี
และมีความกาวหนาและไดมาตรฐานงานของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.
ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการและหนวยงาน
การศึกษาดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติตามควรแกกรณี 

เพ่ือประโยชนในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจ
กําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือผู
ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหไดรับเงินวิทยพัฒนได ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๗๖  ใหสวนราชการและหนวยงานการศึกษามีหนาที่จัดสวัสดิการใหแก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพ่ือ
เสริมสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๗๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถึงแกความตายอัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหจัดสวัสดิการแกครอบครัวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นเปนกรณีพิเศษ เพ่ือ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได 

 
มาตรา ๗๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการบรรจุและ

แตงตั้งตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๐ กอนการมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ ใหผูบังคับบัญชาแจง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงาน 
ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปน
พลเมืองท่ีดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๙  ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา

และมีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหมีความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๘๐  ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๘๑  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนผูอยูใตบังคับ

บัญชา โดยการใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

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

 
หมวด ๖ 

วินัยและการรักษาวินัย 
   

 
มาตรา ๘๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยที่บัญญัติเปน

ขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 
 
มาตรา ๘๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองสนับสนุนการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยดวยความบริสุทธิ์ใจและมีหนาที่วางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตน ไมวาจะ
โดยทางตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรางแรง 

 
มาตรา ๘๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการ 

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอ
หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติตามคําส่ังของ

ผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัด
ขืนหรือหลีกเล่ียงแตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการ
ไม รักษาประโยชนของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือให
ผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้นก็ไดและเมื่อเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปน
หนังสือใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติตาม 

การขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหนาที่
ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตรงตอเวลา อุทิศเวลา

ของตนใหแกทางราชการและผูเรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
มิได 

การละท้ิงหนาที่หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน
กวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยาง
ที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลตอผูเรียน
และระหวางขาราชการดวยกันหรือผูรวมปฏิบัติราชการ ตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปน
ธรรมแกผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ 

การกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงผูเรียน หรือประชาชนผูมา
ติดตอราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๙  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกล่ันแกลง กลาวหา

หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยปราศจากความเปนจริง 
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 
มาตรา ๙๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกระทําการหรือยอม

ใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเส่ือมเสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ใน
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน 

การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยมีความมุงหมายจะใหเปนการซื้อ
ขาย หรือใหไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการ
กระทําอันมีลักษณะเปนการให หรือไดมาซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอ่ืน เพ่ือใหตนเองหรือ
ผูอ่ืนไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิชอบหรือเส่ือมเสียความเที่ยงธรรม เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง 

 
มาตรา ๙๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมคัดลอกหรือลอก

เลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือจาง วาน 
ใชผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเลื่อน
ตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน การฝาฝนหลักการ
ดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรวมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียน
ผลงานของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เพ่ือให
ผูอ่ืนนําผลงานนั้นไปใชประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเปนกรรมการ

ผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวน
หรือบริษัท 

 
มาตรา ๙๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองวางตนเปนกลาง

ทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวของกับประชาชน โดยตองไม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุม
บุคคล หรือพรรคการเมืองใด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการ
ใดๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาทองถ่ินผูบริหารทองถ่ิน หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งจะตองไมใหการสงเสริม สนับสนุน หรือชักจูงใหผูอ่ืนกระทําการใน
ลักษณะเดียวกัน การดําเนินการที่ฝาฝนหลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตน

และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อัน
ไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 

การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันใดชื่อวาเปนผูประพฤติช่ัวอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนใหผูอ่ืน
เสพยาเสพติด เลนการพนันเปนอาจิณ หรือกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษา 
ไมวาจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๕  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับ

บัญชามีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใต
บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะ
เสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มี
วินัย 

การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยใหกระทําโดยการเอาใจใส 
สังเกตการณและขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการ
ปองกันตามควรแกกรณีได 

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
ทันที 

เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเร่ืองได ถาเห็นวากรณีมีมูล 
ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที 

การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยใหดําเนินการตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้และตามหมวด ๗ หรือมี
พฤติกรรมปกปอง ชวยเหลือเพ่ือมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวโดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

 
มาตรา ๙๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดฝาฝนขอหามหรือไม

ปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับ
โทษทางวินัยเวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑)  ภาคทัณฑ 
(๒)  ตัดเงินเดือน 
(๓)  ลดขั้นเงินเดือน 
(๔)  ปลดออก 
(๕)  ไลออก 
ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาเปนผู

ลาออกจากราชการ 
 
มาตรา ๙๗  การลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหทําเปนคําส่ัง 

วิธีการออกคําส่ังเก่ียวกับการลงโทษใหเปนไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษ
ใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูที่
ไมมีความผิด ในคําส่ังลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และ
มีเหตุผลอยางใดในการกําหนดสถานโทษเชนนั้น 

 
หมวด ๗ 

การดําเนินการทางวินัย 
   

 
มาตรา ๙๘  การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักชา และในการสอบสวนจะตอง
แจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดย
ระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได เพ่ือใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 

การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ เปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และตองมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินัยอยาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายแรงเทานั้น เวนแตกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และ
ในจํานวนผูถูกกลาวหาดังกลาวผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกลาวหาผูหนึ่งผูใดเปน
ผูบังคับบัญชาที่มีลําดับชั้นสูงกวาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกกลาวหารายอื่น ก็ให
ผูบังคับบัญชาในลําดับชั้นสูงกวาดังกลาวเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหา
ทั้งหมด 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางหนวยงานการศึกษาหรือ
ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา กระทําผิดวินัยรวมกัน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกกลาวหาแต
ละรายประสานการดําเนินการรวมกันในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ในกรณีที่มีปญหาหรือความเห็นขัดแยงในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
วรรคสามถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ตาง
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณี
ตางสวนราชการใหรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนเพื่อ
รักษาประโยชนของทางราชการ หรือจะทําใหการสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ใหผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาวมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได 

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด มีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองได 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 

ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดําเนินการทาง
วินัยโดยไมสอบสวนก็ได 

 
มาตรา ๙๙  เมื่อไดดําเนินการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๙๘ แลว ถาฟง

ไดวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย ใหส่ังยุติเร่ือง ถาฟงไดวากระทําผิดวินัยใหดําเนินการตาม
มาตรา ๑๐๐ และในกรณีที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรงตองลงโทษปลดออก หรือไลออก ถามีเหตุ
อันควรลดหยอนผอนโทษหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก 

 
มาตรา ๑๐๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไม

รายแรงใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีให
เหมาะสมกับความผิดถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แต
สําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน
ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทํา
ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับ
บัญชาในสถานโทษใด ไดเพียงใด ใหเปนไปตามทีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน แลวแตกรณีเห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออก ใหดําเนินการดังนี้ 

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

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

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถาเปนกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตางหนวยงานการศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และถาผูมี
อํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาของผูถูกกลาวหาแตละ
รายที่สังกัดแลวแตกรณี มีความเห็นขัดแยงกัน ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ใหนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณา ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ให
ผูบังคับบัญชาของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือข้ึนไป มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๙๘ 
วรรคสองหรือมาตรานี้ได 

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

 
มาตรา ๑๐๑  ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

และใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เทาที่เก่ียวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจ ดังตอไปนี้ดวย 
คือ 

(๑)  เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของ
รัฐ หรือหางหุนสวนบริษัท ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ สงผูแทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒)  เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 
มาตรา ๑๐๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา

กระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหา
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผู
นั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทที่ไมเก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว 
เวนแตออกจากราชการเพราะตาย ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาตามมาตรา ๙๕ และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้ตอไปได เสมือนวาผูนั้น
ยังมิไดออกจากราชการ เวนแตผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่
จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนใหส่ังงดโทษ 

 
มาตรา ๑๐๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา

กระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวา
กระทําความผิดอาญาเวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคหา แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งพักราชการหรือส่ังให
ออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังปรากฏผลการ
สอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก
จากราชการ และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้น
กลับเขารับราชการในตําแหนงและวิทยฐานะเดิม หรือตําแหนงเดียวกับที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและวิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๐ วรรคหก มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือส่ังใหผู
ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอด
ระยะเวลาระหวางที่ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอ่ืน และการจายเงิน
ดังกลาวของผูถูกส่ังพักราชการและผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบ
ดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

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

 
มาตรา ๑๐๔  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการสอบสวน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด หรือส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการไปแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑)๑๘ การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแต
หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาได
ดําเนินการทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแลวแตกรณี และเม่ือหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ไดรับรายงานแลวเห็นวาการยุติเร่ือง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็
ใหมีอํานาจสั่งงดโทษลดสถานโทษ เพ่ิมสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแกไขขอความในคําส่ังเดิม 
หรือดําเนินการอยางใดเพ่ิมเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและความยุติธรรมได
ตามควรแกกรณี และหากเห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหมีอํานาจสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนไดหรือหากเห็นวาเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของตน ก็ใหแจงหรือ
รายงานไปยังผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจหนาที่เพ่ือดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป เมื่อหัวหนาสวน
ราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดพิจารณาตามอํานาจหนาที่แลวใหเสนอ
หรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาไดพิจารณา
แลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการพิจารณา แตในกรณีที่หัวหนาสวนราชการซึ่งไดรับ
รายงานมีความเห็นขัดแยงกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป 

(๒)๑๙ การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแต
หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาได

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๐๔ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

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

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

สําหรับการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงเหนือหัวหนาสวน
ราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้ึนไป และมิใชเปนการดําเนินการตามมติ
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

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

การรายงานตามมาตรานี้ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 
มาตรา ๑๐๕  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัย หรือส่ังใหขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเปนการ
สมควรใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพ่ือ
ประโยชนในการควบคุมดูแลใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวด ๖ และหมวดนี้โดย
ถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ให ก.ค.ศ. มีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพ่ิมเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือ
คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน หรือกําหนดประเด็นหรือขอ
สําคัญที่ตองการทราบสงไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการ
สอบสวนเพิ่มเติมได 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการ
ทางวินัยหรือการออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. ให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้นมีอํานาจสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมโดยจะสอบสวนเอง หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน และมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปให 
เพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สอง หรือวรรคสาม ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๑๐๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
มาตรา ๑๐๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน

สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือขาราชการอื่นตาม
มาตรา ๕๘ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยู
ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน ก็ใหสืบสวนสอบสวน
ตอไปจนเสร็จ แลวสงเร่ืองไปใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น 
พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีที่จะตองส่ังลงโทษทางวินัยใหปรับ
บทความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมาย
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดยอนุโลม 

 
หมวด ๘ 

การออกจากราชการ 
   

 
มาตรา ๑๐๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(๓)  ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตาม

มาตรา ๑๐๘ 
(๔)  ถูกส่ังใหออกตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา 

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

(๕)  ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก 
(๖)  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงอ่ืนที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐๙ 
วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. วาง

ไว 
การตอเวลาราชการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตองออกจาก

ราชการตาม (๒) รับราชการตอไป จะกระทํามิได 
 
มาตรา ๑๐๘  นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ เปนผูพิจารณาอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแก
ราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวันขอลาออกก็ได แต
ตองแจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และเมื่อครบ
กําหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออกมีผลตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง 

ถาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและไมได
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกตามวรรคสอง ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจาก
ราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผู
นั้นขอลาออก 

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

 
มาตรา ๑๐๙  ภายใตบังคับตามมาตรา ๑๑๙ เมื่อขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใดถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมมีกรณีเปนผูถูกส่ังใหออกจาก
ราชการตามมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ถาภายในสามสิบวันนับแตวันที่หนวยงานการศึกษา
ของผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยูไดรับหนังสือแจงการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีตําแหนงวางหรือตําแหนงอ่ืนที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว และไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๒ ให
ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูบริหารหนวยงานการศึกษานั้น สงเร่ืองให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และใหนํามาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดย
อนุโลม. 

ในกรณีที่หนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่
สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
พิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนที่ไมตอง
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในหนวยงานการศึกษาอื่น ถาภายในสามสิบวันนับแตวันที่สวน
ราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับเรื่องจากหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มี
หนวยงานการศึกษาอ่ืนที่มีตําแหนงวาง หรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได 
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาผูนั้นมีความเหมาะสม
ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ใหนํามาตรา ๕๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาหนวยงาน
การศึกษาใดไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได หรือ อ.



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๑๑๐  ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการไดในกรณีที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ แต
ในการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานจะตองมีกรณีตามที่
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ดวย และการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
นอกจากทําไดในกรณีที่บัญญัติไวในมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีที่กฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการบัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนแลว 
ใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ 

(๑)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ ถาผูมีอํานาจดังกลาวเห็นสมควรใหออกจากราชการแลว 
ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได 

(๒)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ 
ตามความประสงคของทางราชการ ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

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

(๔)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมี
เหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
เห็นวากรณีมีมูลก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และนํา
มาตรา ๑๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติวา
ผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการ 

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

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

 
มาตรา ๑๑๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหา

หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
เห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติใหผูนั้นออกจาก
ราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนผูถูก
กลาวหาตามมาตรา ๙๘ ในเรื่องที่จะตองสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๙๘ ไดสอบสวนไวแลว ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งจะใชสํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณา
ดําเนินการโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได 

 
มาตรา ๑๑๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการ

สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ วรรค
สอง วรรคสี่หรือวรรคหา หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แลวแตกรณี เห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยาง
ย่ิงวาผูนั้นไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะสั่งใหลงโทษ
วินัยอยางรายแรง ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหสงเร่ืองให ก.ค.ศ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแลวแตกรณี พิจารณาใหออกจากราชการ ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 
๑๐๐ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติให
ผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 
๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

 
มาตรา ๑๑๓  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดตองรับโทษจําคุก

โดยคําส่ังของศาลหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓ จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย 
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการก็ได 

 
มาตรา ๑๑๔  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปรับราชการ

ทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจาก
ราชการ 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่
จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูมีอํานาจตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง เปนใหออกจากราชการ
ตามมาตราอื่นนั้นได 

 
มาตรา ๑๑๕  ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติหนาที่ตามหมวดนี้ 

หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา ใหผูบังคับบัญชาที่มี
ตําแหนงเหนือข้ึนไปของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งดังกลาวมีอํานาจดําเนินการตามหมวดนี้ 
หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา แลวแตกรณีได 

 
มาตรา ๑๑๖  ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

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

ในกรณีที่จะตองส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการกลับเขารับราชการใหนํามาตรา 
๑๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

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

 
มาตรา ๑๑๗  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือส่ังใหขาราชการครู

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

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการใหสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่
ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติม หรือเพ่ือใหหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา หรือตางเขตพ้ืนที่การศึกษาทําการสอบสวน
แทนในเรื่องเก่ียวกับกรณีตามมาตรา ๑๑๐ (๔) และมาตรา ๑๑๑ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการตามมาตรา 
๕๘ ผูใดมีกรณีที่สมควรใหออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นอยู
กอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีอํานาจ
พิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ ได โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูใน
ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือสอบสวน
ตอไปจนเสร็จ แลวสงเร่ืองใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น
พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้หรือมาตรา ๔๙ แลวแตกรณี โดยอนุโลม และในกรณีที่
จะตองส่ังใหออกจากราชการ ใหปรับบทกรณีใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๙  ภายใตบังคับหมวด ๗ และหมวด ๙ ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอาจถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนในกรณีอ่ืนตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. ได 

 
มาตรา ๑๒๐  การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในตําแหนงซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 
เวนแตการออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๗ (๑) 

 
หมวด ๙ 

การอุทธรณและการรองทุกข 
   

 
มาตรา ๑๒๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษ

ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน ใหมีสิทธิอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.
ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

 
มาตรา ๑๒๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษปลด

ออก ไลออกหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ ใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกข แลวแตกรณี ตอ ก.ค.ศ. 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง และให ก.ค.ศ. พิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน 

 
มาตรา ๑๒๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับ

ความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีมติไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ 
ก.ค.ศ.๒๐ 

มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ใหเปนที่สุด๒๑ 
 
มาตรา ๑๒๔  หลักเกณฑและวิธีการในเรื่องที่เก่ียวกับการอุทธรณและพิจารณา

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

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

ในกรณีที่ส่ังใหผูอุทธรณหรือผูรองทุกขกลับเขารับราชการ ใหนํามาตรา ๑๐๓ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

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

หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ไดวินิจฉัยอุทธรณหรือรองทุกขตามมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ 
แลว ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือกรณีที่
มิไดบัญญัติใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตามหมวดนี้ ผูนั้นยอมมีสิทธิที่จะฟองรองคดีตอศาล
ปกครองไดภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 

เมื่อศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนประการใดแลว ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการแกไขคําส่ังไปตามนั้น 

 
มาตรา ๑๒๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน

สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือขาราชการตามมาตรา 
๕๘ ผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุและผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการที่โอนมา แตยังมิไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายดังกลาวก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตาม
หมวดนี้ได แตถาผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการที่โอนมาไวแลว และในวันที่ผูนั้นไดโอน
มาบรรจุเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ ก็
ใหสงเร่ืองใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๒๑ เปนผูพิจารณาอุทธรณ 
                                                 

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

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

ให ก.ค. ซึ่งทําหนาที่เปน ก.ค.ศ. ตามวรรคหนึ่ง ทําหนาที่เปน อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. อ่ืนที่จําเปนในการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ดวย ใน
การทําหนาที่ดังกลาวอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือทําหนาที่แทนก็ได 

ในกรณีที่ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการให ก.ค. วางลง ให ก.ค. ตามวรรคหนึ่ง
ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู เวนแตจะมีจํานวนกรรมการเหลือไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเปนกรรมการใน ก.ค. เพ่ิมขึ้นจนครบ
จํานวน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๒๘  ให ก.ค. ซึ่งทําหนาที่ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๗ ดําเนินการสรรหา

บุคคลที่เหมาะสม  เพ่ือเสนอตอรัฐมนตรีแตงตั้งเปน ก.ค.ศ. ช่ัวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาช่ัวคราวทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้ การสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งดังกลาวใหคํานึงถึง
องคประกอบของ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ดวย เวนแต
กรณีมีความจําเปนจะตองแตงตั้งเปนอยางอ่ืนเพื่อปฏิบัติหนาที่ช่ัวคราว 

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

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

ให ก.ค.ศ. ช่ัวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาช่ัวคราว ซึ่งไดรับแตงตั้ง
ตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา  ๑๒๙   หน วยงานทางการศึกษาใดที่ ได มี ก าร กํ าหนดไวต าม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ใหถือวาเปนหนวยงานการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. 
จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

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

 
มาตรา ๑๓๑  ผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ

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

 
มาตรา ๑๓๒  ในระหวางที่ยังไมมีการตรากฎหมายกําหนดใหขาราชการครูซึ่ง

ปฏิบัติงานอยูในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และใหนําความในมาตรา ๑๓๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือทําหนาที่บริหารงานบุคคลขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาแตละแหงตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให อ.ก.ค.
ศ. วิสามัญมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนด
เปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๓๓  ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิไดออก

กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือจัดทํามาตรฐานตําแหนง วิทยฐานะ หรือกําหนดกรณีใดเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. 
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ มาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีที่ ก.ค. หรือ ก.พ. กําหนดไวแลว 
ซึ่งใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งให ก.ค.ศ. มีอํานาจวินิจฉัยชี้
ขาด 

ในกรณีที่การดําเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนไปตามกฎ 
ก.ค.ศ. ถายังมิไดมีกฎ ก.ค.ศ. ในเรื่องนั้นและไมอาจนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับได ให ก.ค.
ศ. ช่ัวคราว ซึ่งทําหนาที่ ก.ค.ศ. มีมติกําหนดการในเรื่องนั้นเพื่อใชบังคับเปนการชั่วคราวได 

 
มาตรา ๑๓๔  ขาราชการครูหรือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดที่เปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้มีกรณีกระทําผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควรใหออก
จากราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ มี
อํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน แลวแตกรณี ที่ใชอยูขณะนั้น สวนการสอบสวน
พิจารณาและการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออกจากราชการใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้ เวนแต 

(๑)  กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมแลวเสร็จ ก็ใหสอบสวนตาม
กฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

(๒)  ในกรณีที่มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนหรือการพิจารณา
นั้นแลวแตกรณี เปนอันใชได 

(๓)  กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเร่ืองหรือสงสํานวนเสนอให อ.ก.ค. กรม ซึ่ง
ทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
ที่ใชอยูในขณะนั้นและ อ.ก.ค. กรม ซึ่งทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจารณาเรื่องนั้นยังไมแลวเสร็จก็ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่นตาม
มาตรา ๕๘ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดกระทําผิดวินัยหรือมีกรณีที่สมควรใหออก
จากราชการหรือออกจากงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้น อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นหรือดําเนินการใหผูนั้น
ออกจากราชการได ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓๖  ผูใดถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 

๒๕๒๓ หรือพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ แหง
พระราชบัญญัตินี้ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๑๒๑ หรือตามมาตรา ๑๒๒ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๓๗  ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๕๖ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๗ มาตรา 
๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนํามาใชบังคับแกขาราชการครูโดยอนุโลม หรือผูซึ่งถูกส่ังให
ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา 
๑๓๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหมีสิทธิรองทุกขไดตามมาตรา ๑๒๒ 

 
มาตรา ๑๓๘  การใดอยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เฉพาะการบริหารงานบุคคลที่เก่ียวกับขาราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การ
ดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๑๓๙  การใดที่เคยดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

ครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ กอนวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ และมิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้จะดําเนินการ
ตอไปไดประการใด ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๔๐  ในกรณีที่ ก.ค. ตั้ง อ.ก.ค. วิสามัญ และ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจ

ข้ึนปฏิบัติหนาที่ใดๆ แทน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให อ.
ก.ค. วิสามัญ หรือ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจนั้น ปฏิบัติหนาที่ตามที่ ก.ค. มอบหมายตอไป 
จนกวากรณีจะแลวเสร็จ เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหมีการจัดระบบขาราชการครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม ตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ โดยเฉพาะในมาตรา ๕๔ ไดกําหนดให
มีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูสวนราชการที่บริหารและจัด
การศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงเห็นควรกําหนดใหบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการ
บริหารและการจัดการศึกษาสังกัดอยูในองคกรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกันและโดยที่องคกร
กลางบริหารงานบุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน มีหลักการที่ไมสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใหยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงาน
บุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอีกทั้งไมสอดคลองกับหลักการปฏิรูประบบราชการ 
สมควรยกรางกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้ึนใหมแทน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และเพ่ือใหเอกภาพทางดานนโยบายการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาท้ังหมด จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๒ 
 

มาตรา ๑๖  ใหกรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซ่ึงปฏิบัติ
หนาที่อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะครบวาระ และให
ดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมใหครบจํานวนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหมีวาระอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการดังกลาว โดยมิใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาและดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมการใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาจนครบจํานวนตามองคประกอบ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา  ๑๗   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงศึกษาธิการรั กษาการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนที่เก่ียวกับคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ทําให
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยลาชาและไมมี
ประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นอันจะ
เปนประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายิ่งข้ึน  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๒)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการ

บรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
แผนดิน งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

“ขาราชการครู”  หมายความวา ผูที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการ
เรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คณาจารย”  หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการ
วิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ 

“บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหนวยงาน
การศึกษา 

“วิชาชีพ”  หมายความวา วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

“เขตพ้ืนที่การศึกษา”  หมายความวา เขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง 
“หนวยงานการศึกษา”  หมายความวา 
(๑)  สถานศึกษา 
(๒)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๓)  สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
(๔)  แหลงการเรียนรูตามประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕)  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

หรือตามประกาศกระทรวง หรือหนวยงานที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากําหนด 

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

“สวนราชการ”  หมายความวา หนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา
กรม 

“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความวา ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือ
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา 

“กระทรวง”  หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ 
“รัฐมนตรีเจาสังกัด”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงในกระทรวงที่มี

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูในสังกัด 
“รัฐมนตร”ี  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  บรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” ที่มีอยูในกฎหมาย ประกาศ 

ระเบียบ และขอบังคับอื่นใด ใหหมายความรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย 
เวนแตจะไดมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใดที่บัญญัติไวสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการบริหารงานบคุคลของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   

 
มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

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

(๑)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ 
(๒)  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการ 
(๓)๒ กรรมการโดยตําแหนงจํานวนแปดคน ไดแก ปลัดกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.
ศ. และเลขาธิการคุรุสภา 

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

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

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวนสี่คน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวนหนึ่งคน และในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมจํานวนหนึ่งคน และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจํานวนหนึ่งคน 

 
มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี ้
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๔)  ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๕)  ไมเปนเจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรคการเมือง 
(๖)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๙  กรรมการผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองมี

คุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่

เรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  มีประสบการณดานการบริหารในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือ

ผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหาป 
(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๑๑  กรรมการผูแทนขาราชการครูตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการ

หรือเทียบเทาหรือมีประสบการณการสอนเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี ้
(๑)  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตร ี
(๒)  มีประสบการณดานสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือ

ปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และ
ปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 

(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 
มาตรา ๑๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการผูแทนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหมได
อีก แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระมิได 

ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวางลงใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวัน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๗ วรรคสอง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการผูนั้นเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนก็ได และให
กรรมการซึ่งแทนกรรมการในตําแหนงที่วางลงมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน 

ในระหวางท่ียังมิไดดําเนินการใหมีกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงตามวรรคสอง 
และยังมีกรรมการที่เหลืออยูเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปได 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม ให
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับแตงตั้งหรือ
เลือกตั้งใหมเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

จากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗)  คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก 
 
มาตรา ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓)  พนจากการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ 
(๕)  ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ. ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด เมื่อปรากฏวามีความประพฤติไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ หรือมีเจตนากระทําการโดยไมถูกตองหรือไมยุติธรรม หรือใช
อํานาจหนาที่ที่ขัดตอกฎหมาย ทั้งนี้ กอนมีการถอดถอน ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นสอบสวน 

(๖)๕ มิไดเปนผูดํารงตําแหนงหรือเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
ผูสอนในหนวยงานการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ตนไดรับเลือก 

 
มาตรา ๑๖  การประชุม ก.ค.ศ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

ในการประชุมถามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะ หรือเม่ือ
มีกรณีเขาขายที่กฎหมายกําหนดวากรรมการผูนั้นมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๗  ก.ค.ศ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.

ก.ค.ศ. วิสามัญ” เพ่ือทําการใดๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทําหนาที่เชนเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่
กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ได 
                                                 

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

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๑๘๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จะเปนกรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอื่น
ตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได เวนแตการเปนกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตําแหนง 

 
มาตรา ๑๙  ให ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการผลิตและ

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒)  กําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดเกณฑอัตรากําลังของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งใหความเห็นชอบจํานวนและอัตราตําแหนงของหนวยงาน
การศึกษา 

(๓)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในกรณีที่คาครองชีพ
เปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชนเก้ือกูลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษายังไมเหมาะสมเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเก้ือกูลสําหรับขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม 

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

(๕)   พิจารณาวินิ จฉั ยตีความปญหาที่ เ กิดขึ้ น เนื่ อ งจากการใชบั งคับ
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น 

(๖)  พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการ
พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๗)  กําหนดวิธีการและเง่ือนไขการจางเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา รวมทั้งกําหนดอัตรา
เงินเดือนหรือคาตอบแทน 

                                                 
๖ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ และการยกยอง
เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๙)  สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเก้ือกูลอ่ืนแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

(๑๑)  สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนําและช้ีแจงดานการ
บริหารงานบุคคลแกหนวยงานการศึกษา 

(๑๒)  กําหนดมาตรฐาน พิจารณา และใหคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินการทาง
วินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้

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

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

(๑๕)  พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
คุณวุฒิอยางอ่ืนเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่ควรไดรับ 

(๑๖)  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการตางๆ ตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๗)  พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเก่ียวกับวัน 
เดือน ปเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                                 
๗ มาตรา ๑๙ (๑๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๘)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมาย
อ่ืน 

 
มาตรา ๒๐  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เ รียกโดยยอวา “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซึ่งมีฐานะเปนอธิบดีเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

สํานักงาน ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  เปนเจาหนาที่เก่ียวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
(๒)  วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหนวยงานการศึกษา 
(๓)  ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  พัฒนาระบบขอมูล และจัดทําแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
(๕)  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับ

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๖)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
(๗)  กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของ

หนวยงานการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 
(๘)  จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

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

ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๒๑๘  ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําเขตพื้นที่การศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพื้นที่
การศึกษานั้นๆ ประกอบดวย 

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคนโดยเลือก
จากอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

                                                 
๘ มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

(๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากผูที่มีความรู 
ความสามารถ หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมายหรือดาน
การเงินการคลัง และดานอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา 
ดานละหนึ่งคน 

(๔) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาจํานวนหาคน ไดแก ผูแทนขาราชการครูผูสอนสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยาง
ละหนึ่งคน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน และ
ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจํานวนหนึ่งคน 

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
อนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการตาม (๓) ตองไม

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนอนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทนคุรุสภาตอง
เปนสมาชิกคุรุสภาและเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้ อนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน เจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรค
การเมือง 

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

 
มาตรา ๒๒๙  การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหนําความในมาตรา 

๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๓  ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

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

(๒)  พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

                                                 
๙ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การ
อุทธรณ และการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้

(๕)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปอง
คุมครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

(๖)  กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๗)  จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๘)  จัดทํารายงานประจําปที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.  

(๙)  พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ไมอยูในอํานาจและหนาที่ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา 

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

 
มาตรา ๒๔  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบริหารราชการใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เปนอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

(๒)  เสนอแนะการบรรจุและแตงตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนที่อยู
ในอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๓)  พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๕)  จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(๖)  จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ํา และเกณฑการ
ประเมินผลงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

 
มาตรา ๒๕  ในสวนราชการอื่นนอกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพ่ือทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสวนราชการนั้น ทั้งนี้ การตั้ง การพนจากตําแหนงและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นที่อางถึง อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคหนึ่งดวย เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนด
เปนอยางอ่ืน 

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

ในกรณีที่สวนราชการตามวรรคหนึ่งมิใชสวนราชการในกระทรวง ให ก.ค.ศ. มี
อํานาจกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการนั้น 

 
มาตรา ๒๖  ใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจและหนาที่เก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 
(๑)  กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
กําหนด 

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

(๓)  ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 

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

ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกคณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๗  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  ควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 

(๓)  สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(๔)  จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา 

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

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

 
มาตรา ๒๘  ใหผูบริหารหนวยงานการศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. 

กําหนด เปนผูบังคับบัญชาและบริหารหนวยงาน และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับแกผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๒๙  การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับ
การปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไมตรงกันในเรื่องอ่ืนๆ จะกระทํา
มิได 

 
มาตรา ๓๐  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูซึ่งจะเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(๓)  เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหาร

ทองถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

(๖)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้นๆ 

(๗)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๘)  ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๙)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๑๐)  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
(๑๒)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๓)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐ 
 
มาตรา ๓๑  อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงสําหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ 
ค. (๒) ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงไมถือเปนเงินเดือน 
 
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนในการออมทรัพยของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการใหกระทรวงการคลังหักเงินเดือนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนเงินสะสมก็ได โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นใหใน
อัตราไมต่ํากวาดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย 

เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจายคืนหรือใหกูยืมเพื่อดําเนินการตามโครงการ
สวัสดิการสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่กระทรวงกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๓๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับ

ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจไดรับเงินเพิ่มคาครอง

ชีพช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓๕  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ

ประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด ในกรณี ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนด ใหนําหลักเกณฑเก่ียวกับเรื่องดังกลาวที่ใชกับ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๖  เครื่องแบบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบ

การแตงเคร่ืองแบบใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๓๗  บําเหน็จบํานาญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๓ 
การกําหนดตาํแหนง 

วิทยฐานะ และการใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง 
   

 
มาตรา ๓๘  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภทดังนี้ 
ก. ตําแหนงซึ่งมีหนาที่ เปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา ไดแก ตําแหนง

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

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

ดังตอไปนี้ 
(๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๘ ข. แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ผูอํานวยการสถานศึกษา 
(๓) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ตําแหนงผูบริหารใน (๑) และ (๒) ใหมีในสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษา

ตามประกาศกระทรวง ตําแหนงผูบริหารใน (๓) และ (๔) ใหมีในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตําแหนงผูบริหารในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การกําหนดระดับ

ตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ค. ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีดังตอไปนี้ 
(๑)  ศึกษานิเทศก 
(๒)  ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือตําแหนงของ

ขาราชการที่ ก.ค.ศ. นํามาใชกําหนดใหเปนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี ้

การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม ค. (๒) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยใหนํา
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เก่ียวของกับการกําหนดตําแหนง และการให
ไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๙  ใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังตอไปนี้ เปน

ตําแหนงที่มีวิทยฐานะ ไดแก 
ก. ตําแหนงครู มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  ครูชํานาญการ 
(๒)  ครูชํานาญการพิเศษ 
(๓)  ครูเช่ียวชาญ 
(๔)  ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  รองผูอํานวยการชํานาญการ 
(๒)  รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
(๓)  รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
(๔)  ผูอํานวยการชํานาญการ 
(๕)  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
(๖)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
(๗)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
ค. ตําแหนงผูบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 
(๒)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
(๓)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
(๔)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 
ง. ตําแหนงศึกษานิเทศก มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
(๒)  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
(๓)  ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ 
(๔)  ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญพิเศษ 
จ. ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหมีวิทยฐานะ 
 
มาตรา ๔๐๑๑  ใหตําแหนงคณาจารยดังตอไปนี้ เปนตําแหนงทางวิชาการ 
(ก) อาจารย 
(ข) ผูชวยศาสตราจารย 
(ค) รองศาสตราจารย 
(ง) ศาสตราจารย 
การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตาม

วรรคหนึ่ง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๑  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหนวยงาน

การศึกษาใดจํานวนเทาใด และตองใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใด ใหเปนไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๒  ให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะและ

มาตรฐานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวเปนบรรทัดฐานทุก
ตําแหนง ทุกวิทยฐานะเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิ
การศึกษา การอบรม ประสบการณ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงาน
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ 

ในการจัดทํามาตรฐานตําแหนงทุกตําแหนง ใหจําแนกตําแหนงเปนประเภทและ
สายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทและสายงานที่มีลักษณะงานอยางเดียวกัน
หรือคลายคลึงกันใหอยูในตําแหนงประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเปนกลุม

                                                 
๑๑ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เดียวกัน โดยแสดงชื่อตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูที่ดํารงตําแหนงนั้น 

 
มาตรา ๔๓  ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกําหนด

ตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม ในกรณีที่
ลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานของตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด ที่ ก.ค.ศ. กําหนดเปลี่ยนแปลงไป ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย พิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นใหมใหเหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๔  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือน เงินวิทย

ฐานะ และเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาํตาํแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

 
หมวด ๔ 

การบรรจุและการแตงตั้ง 
   

 
มาตรา ๔๕  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดสําหรับตาํแหนงนัน้ 
โดยบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

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

 
มาตรา ๔๖  ผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด  ตองมีคุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา  ๓๐  และตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนงนั้นตามมาตรา ๔๒ 

สําหรับผูดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๓๐ (๔) และ (๘) ใหมี สิทธิสมัคร
สอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตามที่สอบแขงขันไดก็ตอเมื่อ
พนจากตําแหนงนั้นๆ แลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

 
มาตรา ๔๘  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหนวยงานการศึกษาอาจรับสมัคร

สอบแขงขันเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาใดได ทั้งนี้ ผูสมัครสอบแขงขันตองมี
คุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชานั้นๆ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๙  ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ 
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลังปรากฏวาผูนั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาด
คุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนงตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๔๘ อยู
กอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตอง
หานั้นก็ดี ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตทั้งนี้ไม
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําส่ังใหออกจากราชการนั้น 
และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษาไมสามารถดําเนินการสอบแขงขันได หรือการสอบแขงขันอาจทําใหไมไดบุคคลตองตาม
ประสงคของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอ่ืนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.
ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๕๑  หนวยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิงเพ่ือ

ประโยชนแกราชการที่จะตองบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ มีความชํานาญ
หรือเช่ียวชาญระดับสูงเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหหนวยงาน
การศึกษาดําเนินการขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษากอน แลวใหขออนุมัติ
จาก ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ. ไดพิจารณาอนุมัติใหส่ังบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใด วิทยฐานะใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๕๒  นอกจากการบรรจุและแตงตั้งเพ่ือใหบุคคลเขารับราชการเปน

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

ในกรณีที่ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลภายนอก และ 
ก.ค.ศ. กําหนดใหมีสถานภาพเปนขาราชการ ใหผูนั้นมีสิทธิหนาที่และไดรับสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 
เชนเดียวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวางสัญญาจาง 
เวนแตสัญญาจางนั้นจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน หรือกําหนดยกเวนเปนกรณีเฉพาะไว 

ใหนําบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง การ
สรรหาและการบรรจุและแตงตั้งของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับกับผูดํารง
ตําแหนงตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ค.ศ. 

 
มาตรา ๕๓  ภายใตบังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา 

๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

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

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

(๓)๑๓ การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงผูบริหารที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) 
ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสํานักงาน

                                                 
๑๒ มาตรา ๕๓ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

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

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

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

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

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ที่บัญญัติถึงผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 

ใหหมายถึงผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามวรรค
หนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๕๔  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และ

การเลื่อนเปนวิทยฐานะใดตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซึ่งผานการประเมิน 
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ 
คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดาน
การเรียน การสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

                                                 
๑๔ มาตรา ๕๓ (๖) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๕  ใหมีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะสําหรับตําแหนงที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเปนระยะๆ เพ่ือดํารงไวซึ่งความรู ความสามารถ ความชํานาญการ 
หรือความเชี่ยวชาญในตําแหนงและวิทยฐานะที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

กรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ใหดําเนินการตามความเหมาะสม 
ดังตอไปนี ้

(๑)  ใหมีการพัฒนาขาราชการผูนั้นใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือใหสามารถผานการประเมินผลการปฏิบัติงานได 

(๒)  ใหดําเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗๓ หรืองดเงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ แลวแตกรณี 

(๓)  ในกรณีที่ผู ใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับที่กําหนด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามมาตรา 
๑๑๐ (๖) 

การดําเนินการตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๕๖๑๕  ผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐ 
ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้น แตถาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครู
ผูชวย ใหผูนั้นเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลาสองปกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

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

                                                 
๑๕ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวแตกรณี ถูกส่ังใหออกจากราชการเพื่อไป
รับราชการทหารตามมาตรา ๖๖ และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีจะตองถูกส่ังใหออกจากราชการ
ตามวรรคสองหรือตามมาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น 
แลวแตกรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกตามมาตรา ๖๖ เปนใหออกจากราชการตามวรรค
สอง หรือมาตราอื่นนั้นได 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมในตําแหนงใดถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรอื
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหม 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ผูใดถูกลาวหาวากระทําความผิดอาญาหรือกระทําผิดวินัย โดยมีมูลตามที่กลาวหาวาได
กระทําผิดดังกลาวใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยไดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือเมื่อมีกรณีที่บุคคลดังกลาวจะตองออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือตาม
มาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น ส่ังลงโทษหรือส่ังใหผู
นั้นออกจากราชการ แลวแตกรณี 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือส่ังใหออกจาก
ราชการตามมาตราอื่นในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ที่มิใชเปนการถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ
หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ผูนั้นอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรอื
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

 
มาตรา ๕๗  การเปลี่ยนตําแหนง การยายและการโอนของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูนั้นอาจถูกเปล่ียนตําแหนงหรือยายตาม
วรรคหนึ่งได เวนแตถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน หรือถูกส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอนในกรณีอ่ืนตามมาตรา ๑๑๙ 

 
มาตรา ๕๘  การโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินที่มิใชพนักงานวิสามัญ และการโอนขาราชการอื่นที่มิใชขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจทําไดหากบุคคลนั้นสมัครใจ โดยใหผูมีอํานาจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามมาตรา ๕๓ ของหนวยงานการศึกษาท่ีประสงคจะรับโอนทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม แลวเสนอเรื่องให ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา แลวแตกรณี อนุมัติโดยใหคํานึงถึงประโยชนที่หนวยงานการศึกษานั้นจะไดรับเปน
สําคัญ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใดและใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให
เปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เวน
แตจะเปนการโอนตามวรรคสอง 

การโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ินและขาราชการอื่น ซึ่งเปนผูสอบแขงขันไดหรือผูไดรับคัดเลือกมาใหบรรจุและแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่
โอนตามมาตรานี้ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่น เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

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

 
มาตรา ๕๙๑๖ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารง

ตําแหนงในหนวยงานการศึกษาอ่ืนภายในสวนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือตางเขต
พ้ืนที่การศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
ของผูประสงคยายและผูรับยาย แลวแตกรณี และใหสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. 
ตั้ง ดวย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแลว 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นตอไป 

การยายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูส่ังยายโดยอนุมัติ ก.ค.
ศ.๑๗ 

                                                 
๑๖ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗ มาตรา ๕๙ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

หลักเกณฑและวิธีการยายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๖๐  ภายใตบังคับตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ให ก.ค.ศ. ดาํเนนิการ

ใหมีการสับเปลี่ยนหนาที่หรือยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตําแหนงที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
โดยยึดหลักการใหอยูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังกลาวไดไมเกินสี่ป เวนแตมี
เหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการจะใหปฏิบัติหนาที่ติดตอในคราวเดียวกันได
คราวละหนึ่งปแตตองไมเกินหกป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๖๑  การเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนตําแหนงที่มิได

กําหนดใหมีวิทยฐานะเพื่อใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน ใหกระทําไดโดยการสอบแขงขัน 
สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมินดวยวิธีการอื่น 

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

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

 
มาตรา ๖๒  การแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๑ สําหรับผู

สอบแขงขันได ใหแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
สําหรับผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหแตงตั้งไดตามความเหมาะสม 

โดยคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและ
ประวัติการรับราชการ 

 
มาตรา ๖๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการแตงตั้ง ให

เล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ โดยไมเขาเกณฑมาตรฐานตําแหนง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ 
หรือไมผานกระบวนการเลื่อนตําแหนงหรือกระบวนการเลื่อนวิทยฐานะตามกฎหมาย หลักเกณฑ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดหรือผูส่ังส่ังไมถูกตองหรือไมมีอํานาจสั่ง ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 
๕๓ ส่ังใหผูนั้นกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมโดยพลัน ในกรณีเชนนี้ไมกระทบกระเทือน
ถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนทีไ่ดรับไป
แลวหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ
นั้น เวนแต ก.ค.ศ. จะอนุมัติใหเล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะในกรณีนั้นเปนพิเศษเฉพาะราย 

ผูที่ถูกส่ังใหกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับ
เงินเดือนที่พึงจะไดรับตามสถานะเดิมถาหากวาผูนั้นไมไดเล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
รวมทั้งใหมีสิทธิไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปสําหรับตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิม 
และใหถือวาผูนั้นไมมีและไมเคยมีสถานภาพอยางใดที่ไดรับเลื่อนตําแหนง หรือเล่ือนวิทยฐานะ
นั้น 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหผูบังคับบัญชา
ของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจดําเนินการแทนได 

 
มาตรา ๖๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการไปแลว 

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

 
มาตรา ๖๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับอนุมัติจาก

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

 
มาตรา ๖๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังใหออกจาก

ราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการ
ทหารโดยมิไดกระทําการใดๆ ในระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือ
ไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรงและผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และไมได
ถูกส่ังเปล่ียนแปลงคําส่ังตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่น หาก
ประสงคจะกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา
เดิม ใหย่ืนเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการ
ทหาร และใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากร



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรค
หนึ่ง ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการกอนถูกส่ังใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลา
ราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกส่ังใหออกจากราชการ 

 
มาตรา ๖๗  พนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินที่ไมใชพนักงานวิสามัญ หรือไมใชขาราชการหรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหวาง
ทดลองปฏิบัติงานหรือขาราชการที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไมใช
ขาราชการการเมือง ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ผูใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงครับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ ที่ประสงคจะรับเขารับราชการเสนอเรื่องไปให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่
ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใดให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
กําหนด แตจะตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถและ
ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขา
รับราชการตามวรรคหนึ่ง ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือในขณะที่เปนขาราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการนั้น เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา  ๖๘   ภายใตบั งคั บกฎหมายว าด วยระ เบี ยบบริห ารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ถาตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลง หรือผู
ดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในตําแหนงนั้นได 

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

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๙  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ ก.ค.ศ. อาจ
เสนอแนะตอหัวหนาสวนราชการ ใหส่ังใหขาราชการผูใดไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษา
ใดเปนการชั่วคราวได 

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

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการ

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

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

 
มาตรา  ๗๑   ในกรณีที่มี เหตุผลความจําเปน  หัวหนาสวนราชการหรือ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม โดยใหไดรับเงินเดือนใน
อัตรากําลังทดแทนที่ ก.ค.ศ. กําหนดได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

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

 
หมวด ๕ 

การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
   

 
มาตรา ๗๒  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงาน
เปนที่ประจักษ ถือวาผูนั้นมีความชอบสมควรไดรับบําเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเปนบันทึกคําชมเชย 
รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน ทั้งนี้ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๓  การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาใหยึดหลักคุณธรรม มีความ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เที่ยงธรรม เปดเผย โปรงใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเปนหลัก และความประพฤติใน
การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๗๔ 

การเล่ือนข้ันเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ เปน
ประโยชนตอผูเรียนเปนหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาต ิ

หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใดใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้นทราบพรอมเหตุผลที่ไมเล่ือนข้ันเงินเดือน 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได

ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคสามแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เปนผูส่ัง
เล่ือนข้ันเงินเดือน 

 
มาตรา ๗๔  ให ก.ค.ศ. กําหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงที่มีวิทยฐานะ เพ่ือใหปฏิบัติงานบังเกิดผลดี
และมีความกาวหนาและไดมาตรฐานงานของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.
ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการและหนวยงาน
การศึกษาดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติตามควรแกกรณี 

เพ่ือประโยชนในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจ
กําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือผู
ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหไดรับเงินวิทยพัฒนได ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๗๖  ใหสวนราชการและหนวยงานการศึกษามีหนาที่จัดสวัสดิการใหแก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพ่ือ
เสริมสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๗๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถึงแกความตายอัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหจัดสวัสดิการแกครอบครัวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นเปนกรณีพิเศษ เพ่ือ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได 

 
มาตรา ๗๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการบรรจุและ

แตงตั้งตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๐ กอนการมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ ใหผูบังคับบัญชาแจง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงาน 
ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปน
พลเมืองท่ีดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๙  ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา

และมีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหมีความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๘๐  ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๘๑  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนผูอยูใตบังคับ

บัญชา โดยการใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

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

 
หมวด ๖ 

วินัยและการรักษาวินัย 
   

 
มาตรา ๘๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยที่บัญญัติเปน

ขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 
 
มาตรา ๘๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองสนับสนุนการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยดวยความบริสุทธิ์ใจและมีหนาที่วางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตน ไมวาจะ
โดยทางตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรางแรง 

 
มาตรา ๘๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการ 

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอ
หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติตามคําส่ังของ

ผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัด
ขืนหรือหลีกเล่ียงแตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการ
ไม รักษาประโยชนของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือให
ผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้นก็ไดและเมื่อเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปน
หนังสือใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติตาม 

การขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหนาที่
ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตรงตอเวลา อุทิศเวลา

ของตนใหแกทางราชการและผูเรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
มิได 

การละท้ิงหนาที่หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน
กวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยาง
ที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลตอผูเรียน
และระหวางขาราชการดวยกันหรือผูรวมปฏิบัติราชการ ตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปน
ธรรมแกผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ 

การกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงผูเรียน หรือประชาชนผูมา
ติดตอราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๙  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกล่ันแกลง กลาวหา

หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยปราศจากความเปนจริง 
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 
มาตรา ๙๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกระทําการหรือยอม

ใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเส่ือมเสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ใน
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน 

การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยมีความมุงหมายจะใหเปนการซื้อ
ขาย หรือใหไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการ
กระทําอันมีลักษณะเปนการให หรือไดมาซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอ่ืน เพ่ือใหตนเองหรือ
ผูอ่ืนไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิชอบหรือเส่ือมเสียความเที่ยงธรรม เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง 

 
มาตรา ๙๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมคัดลอกหรือลอก

เลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือจาง วาน 
ใชผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเลื่อน
ตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน การฝาฝนหลักการ
ดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรวมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียน
ผลงานของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เพ่ือให
ผูอ่ืนนําผลงานนั้นไปใชประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเปนกรรมการ

ผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวน
หรือบริษัท 

 
มาตรา ๙๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองวางตนเปนกลาง

ทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวของกับประชาชน โดยตองไม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุม
บุคคล หรือพรรคการเมืองใด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการ
ใดๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาทองถ่ินผูบริหารทองถ่ิน หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งจะตองไมใหการสงเสริม สนับสนุน หรือชักจูงใหผูอ่ืนกระทําการใน
ลักษณะเดียวกัน การดําเนินการที่ฝาฝนหลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตน

และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อัน
ไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 

การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันใดชื่อวาเปนผูประพฤติช่ัวอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนใหผูอ่ืน
เสพยาเสพติด เลนการพนันเปนอาจิณ หรือกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษา 
ไมวาจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๕  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับ

บัญชามีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใต
บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะ
เสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มี
วินัย 

การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยใหกระทําโดยการเอาใจใส 
สังเกตการณและขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการ
ปองกันตามควรแกกรณีได 

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
ทันที 

เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเร่ืองได ถาเห็นวากรณีมีมูล 
ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที 

การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยใหดําเนินการตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้และตามหมวด ๗ หรือมี
พฤติกรรมปกปอง ชวยเหลือเพ่ือมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวโดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

 
มาตรา ๙๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดฝาฝนขอหามหรือไม

ปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับ
โทษทางวินัยเวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑)  ภาคทัณฑ 
(๒)  ตัดเงินเดือน 
(๓)  ลดขั้นเงินเดือน 
(๔)  ปลดออก 
(๕)  ไลออก 
ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาเปนผู

ลาออกจากราชการ 
 
มาตรา ๙๗  การลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหทําเปนคําส่ัง 

วิธีการออกคําส่ังเก่ียวกับการลงโทษใหเปนไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษ
ใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูที่
ไมมีความผิด ในคําส่ังลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และ
มีเหตุผลอยางใดในการกําหนดสถานโทษเชนนั้น 

 
หมวด ๗ 

การดําเนินการทางวินัย 
   

 
มาตรา ๙๘  การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักชา และในการสอบสวนจะตอง
แจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดย
ระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได เพ่ือใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 

การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ เปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และตองมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินัยอยาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายแรงเทานั้น เวนแตกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และ
ในจํานวนผูถูกกลาวหาดังกลาวผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกลาวหาผูหนึ่งผูใดเปน
ผูบังคับบัญชาที่มีลําดับชั้นสูงกวาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกกลาวหารายอื่น ก็ให
ผูบังคับบัญชาในลําดับชั้นสูงกวาดังกลาวเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหา
ทั้งหมด 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางหนวยงานการศึกษาหรือ
ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา กระทําผิดวินัยรวมกัน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกกลาวหาแต
ละรายประสานการดําเนินการรวมกันในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ในกรณีที่มีปญหาหรือความเห็นขัดแยงในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
วรรคสามถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ตาง
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณี
ตางสวนราชการใหรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนเพื่อ
รักษาประโยชนของทางราชการ หรือจะทําใหการสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ใหผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาวมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได 

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด มีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองได 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 

ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดําเนินการทาง
วินัยโดยไมสอบสวนก็ได 

 
มาตรา ๙๙  เมื่อไดดําเนินการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๙๘ แลว ถาฟง

ไดวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย ใหส่ังยุติเร่ือง ถาฟงไดวากระทําผิดวินัยใหดําเนินการตาม
มาตรา ๑๐๐ และในกรณีที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรงตองลงโทษปลดออก หรือไลออก ถามีเหตุ
อันควรลดหยอนผอนโทษหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก 

 
มาตรา ๑๐๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไม

รายแรงใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีให
เหมาะสมกับความผิดถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แต
สําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน
ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทํา
ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับ
บัญชาในสถานโทษใด ไดเพียงใด ใหเปนไปตามทีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน แลวแตกรณีเห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออก ใหดําเนินการดังนี้ 

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

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

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถาเปนกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตางหนวยงานการศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และถาผูมี
อํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาของผูถูกกลาวหาแตละ
รายที่สังกัดแลวแตกรณี มีความเห็นขัดแยงกัน ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ใหนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณา ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ให
ผูบังคับบัญชาของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือข้ึนไป มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๙๘ 
วรรคสองหรือมาตรานี้ได 

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

 
มาตรา ๑๐๑  ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

และใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เทาที่เก่ียวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจ ดังตอไปนี้ดวย 
คือ 

(๑)  เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของ
รัฐ หรือหางหุนสวนบริษัท ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ สงผูแทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒)  เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 
มาตรา ๑๐๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา

กระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหา
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผู
นั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทที่ไมเก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว 
เวนแตออกจากราชการเพราะตาย ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาตามมาตรา ๙๕ และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้ตอไปได เสมือนวาผูนั้น
ยังมิไดออกจากราชการ เวนแตผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่
จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนใหส่ังงดโทษ 

 
มาตรา ๑๐๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา

กระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวา
กระทําความผิดอาญาเวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคหา แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งพักราชการหรือส่ังให
ออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังปรากฏผลการ
สอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก
จากราชการ และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้น
กลับเขารับราชการในตําแหนงและวิทยฐานะเดิม หรือตําแหนงเดียวกับที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและวิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๐ วรรคหก มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือส่ังใหผู
ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอด
ระยะเวลาระหวางที่ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอ่ืน และการจายเงิน
ดังกลาวของผูถูกส่ังพักราชการและผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบ
ดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

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

 
มาตรา ๑๐๔  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการสอบสวน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด หรือส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการไปแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑)๑๘ การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแต
หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาได
ดําเนินการทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแลวแตกรณี และเม่ือหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ไดรับรายงานแลวเห็นวาการยุติเร่ือง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็
ใหมีอํานาจสั่งงดโทษลดสถานโทษ เพ่ิมสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแกไขขอความในคําส่ังเดิม 
หรือดําเนินการอยางใดเพ่ิมเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและความยุติธรรมได
ตามควรแกกรณี และหากเห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหมีอํานาจสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนไดหรือหากเห็นวาเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของตน ก็ใหแจงหรือ
รายงานไปยังผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจหนาที่เพ่ือดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป เมื่อหัวหนาสวน
ราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดพิจารณาตามอํานาจหนาที่แลวใหเสนอ
หรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาไดพิจารณา
แลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการพิจารณา แตในกรณีที่หัวหนาสวนราชการซึ่งไดรับ
รายงานมีความเห็นขัดแยงกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป 

(๒)๑๙ การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแต
หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาได

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๐๔ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

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

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

สําหรับการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงเหนือหัวหนาสวน
ราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้ึนไป และมิใชเปนการดําเนินการตามมติ
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

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

การรายงานตามมาตรานี้ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 
มาตรา ๑๐๕  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัย หรือส่ังใหขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเปนการ
สมควรใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพ่ือ
ประโยชนในการควบคุมดูแลใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวด ๖ และหมวดนี้โดย
ถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ให ก.ค.ศ. มีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพ่ิมเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือ
คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน หรือกําหนดประเด็นหรือขอ
สําคัญที่ตองการทราบสงไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการ
สอบสวนเพิ่มเติมได 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการ
ทางวินัยหรือการออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. ให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้นมีอํานาจสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมโดยจะสอบสวนเอง หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน และมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปให 
เพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สอง หรือวรรคสาม ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๑๐๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
มาตรา ๑๐๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน

สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือขาราชการอื่นตาม
มาตรา ๕๘ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยู
ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน ก็ใหสืบสวนสอบสวน
ตอไปจนเสร็จ แลวสงเร่ืองไปใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น 
พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีที่จะตองส่ังลงโทษทางวินัยใหปรับ
บทความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมาย
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดยอนุโลม 

 
หมวด ๘ 

การออกจากราชการ 
   

 
มาตรา ๑๐๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(๓)  ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตาม

มาตรา ๑๐๘ 
(๔)  ถูกส่ังใหออกตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา 

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

(๕)  ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก 
(๖)  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงอ่ืนที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐๙ 
วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. วาง

ไว 
การตอเวลาราชการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตองออกจาก

ราชการตาม (๒) รับราชการตอไป จะกระทํามิได 
 
มาตรา ๑๐๘  นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ เปนผูพิจารณาอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแก
ราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวันขอลาออกก็ได แต
ตองแจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และเมื่อครบ
กําหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออกมีผลตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง 

ถาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและไมได
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกตามวรรคสอง ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจาก
ราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผู
นั้นขอลาออก 

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

 
มาตรา ๑๐๙  ภายใตบังคับตามมาตรา ๑๑๙ เมื่อขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใดถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมมีกรณีเปนผูถูกส่ังใหออกจาก
ราชการตามมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ถาภายในสามสิบวันนับแตวันที่หนวยงานการศึกษา
ของผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยูไดรับหนังสือแจงการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีตําแหนงวางหรือตําแหนงอ่ืนที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว และไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๒ ให
ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูบริหารหนวยงานการศึกษานั้น สงเร่ืองให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และใหนํามาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดย
อนุโลม. 

ในกรณีที่หนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่
สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
พิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนที่ไมตอง
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในหนวยงานการศึกษาอื่น ถาภายในสามสิบวันนับแตวันที่สวน
ราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับเรื่องจากหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มี
หนวยงานการศึกษาอ่ืนที่มีตําแหนงวาง หรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได 
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาผูนั้นมีความเหมาะสม
ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ใหนํามาตรา ๕๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาหนวยงาน
การศึกษาใดไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได หรือ อ.



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๑๑๐  ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการไดในกรณีที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ แต
ในการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานจะตองมีกรณีตามที่
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ดวย และการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
นอกจากทําไดในกรณีที่บัญญัติไวในมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีที่กฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการบัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนแลว 
ใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ 

(๑)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ ถาผูมีอํานาจดังกลาวเห็นสมควรใหออกจากราชการแลว 
ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได 

(๒)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ 
ตามความประสงคของทางราชการ ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

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

(๔)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมี
เหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
เห็นวากรณีมีมูลก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และนํา
มาตรา ๑๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติวา
ผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการ 

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

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

 
มาตรา ๑๑๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหา

หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
เห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติใหผูนั้นออกจาก
ราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนผูถูก
กลาวหาตามมาตรา ๙๘ ในเรื่องที่จะตองสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๙๘ ไดสอบสวนไวแลว ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งจะใชสํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณา
ดําเนินการโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได 

 
มาตรา ๑๑๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการ

สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ วรรค
สอง วรรคสี่หรือวรรคหา หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แลวแตกรณี เห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยาง
ย่ิงวาผูนั้นไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะสั่งใหลงโทษ
วินัยอยางรายแรง ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหสงเร่ืองให ก.ค.ศ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแลวแตกรณี พิจารณาใหออกจากราชการ ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 
๑๐๐ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติให
ผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 
๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

 
มาตรา ๑๑๓  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดตองรับโทษจําคุก

โดยคําส่ังของศาลหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓ จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย 
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการก็ได 

 
มาตรา ๑๑๔  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปรับราชการ

ทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจาก
ราชการ 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่
จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูมีอํานาจตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง เปนใหออกจากราชการ
ตามมาตราอื่นนั้นได 

 
มาตรา ๑๑๕  ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติหนาที่ตามหมวดนี้ 

หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา ใหผูบังคับบัญชาที่มี
ตําแหนงเหนือข้ึนไปของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งดังกลาวมีอํานาจดําเนินการตามหมวดนี้ 
หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา แลวแตกรณีได 

 
มาตรา ๑๑๖  ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

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

ในกรณีที่จะตองส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการกลับเขารับราชการใหนํามาตรา 
๑๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

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

 
มาตรา ๑๑๗  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือส่ังใหขาราชการครู

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

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการใหสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่
ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติม หรือเพ่ือใหหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา หรือตางเขตพ้ืนที่การศึกษาทําการสอบสวน
แทนในเรื่องเก่ียวกับกรณีตามมาตรา ๑๑๐ (๔) และมาตรา ๑๑๑ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการตามมาตรา 
๕๘ ผูใดมีกรณีที่สมควรใหออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นอยู
กอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีอํานาจ
พิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ ได โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูใน
ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือสอบสวน
ตอไปจนเสร็จ แลวสงเร่ืองใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น
พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้หรือมาตรา ๔๙ แลวแตกรณี โดยอนุโลม และในกรณีที่
จะตองส่ังใหออกจากราชการ ใหปรับบทกรณีใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๙  ภายใตบังคับหมวด ๗ และหมวด ๙ ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอาจถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนในกรณีอ่ืนตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. ได 

 
มาตรา ๑๒๐  การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในตําแหนงซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 
เวนแตการออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๗ (๑) 

 
หมวด ๙ 

การอุทธรณและการรองทุกข 
   

 
มาตรา ๑๒๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษ

ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน ใหมีสิทธิอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.
ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

 
มาตรา ๑๒๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษปลด

ออก ไลออกหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ ใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกข แลวแตกรณี ตอ ก.ค.ศ. 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง และให ก.ค.ศ. พิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน 

 
มาตรา ๑๒๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับ

ความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีมติไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ 
ก.ค.ศ.๒๐ 

มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ใหเปนที่สุด๒๑ 
 
มาตรา ๑๒๔  หลักเกณฑและวิธีการในเรื่องที่เก่ียวกับการอุทธรณและพิจารณา

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

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

ในกรณีที่ส่ังใหผูอุทธรณหรือผูรองทุกขกลับเขารับราชการ ใหนํามาตรา ๑๐๓ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

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

หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ไดวินิจฉัยอุทธรณหรือรองทุกขตามมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ 
แลว ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือกรณีที่
มิไดบัญญัติใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตามหมวดนี้ ผูนั้นยอมมีสิทธิที่จะฟองรองคดีตอศาล
ปกครองไดภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 

เมื่อศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนประการใดแลว ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการแกไขคําส่ังไปตามนั้น 

 
มาตรา ๑๒๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน

สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือขาราชการตามมาตรา 
๕๘ ผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุและผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการที่โอนมา แตยังมิไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายดังกลาวก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตาม
หมวดนี้ได แตถาผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการที่โอนมาไวแลว และในวันที่ผูนั้นไดโอน
มาบรรจุเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ ก็
ใหสงเร่ืองใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๒๑ เปนผูพิจารณาอุทธรณ 
                                                 

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

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

ให ก.ค. ซึ่งทําหนาที่เปน ก.ค.ศ. ตามวรรคหนึ่ง ทําหนาที่เปน อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. อ่ืนที่จําเปนในการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ดวย ใน
การทําหนาที่ดังกลาวอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือทําหนาที่แทนก็ได 

ในกรณีที่ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการให ก.ค. วางลง ให ก.ค. ตามวรรคหนึ่ง
ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู เวนแตจะมีจํานวนกรรมการเหลือไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเปนกรรมการใน ก.ค. เพ่ิมขึ้นจนครบ
จํานวน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๒๘  ให ก.ค. ซึ่งทําหนาที่ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๗ ดําเนินการสรรหา

บุคคลที่เหมาะสม  เพ่ือเสนอตอรัฐมนตรีแตงตั้งเปน ก.ค.ศ. ช่ัวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาช่ัวคราวทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้ การสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งดังกลาวใหคํานึงถึง
องคประกอบของ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ดวย เวนแต
กรณีมีความจําเปนจะตองแตงตั้งเปนอยางอ่ืนเพื่อปฏิบัติหนาที่ช่ัวคราว 

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

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

ให ก.ค.ศ. ช่ัวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาช่ัวคราว ซึ่งไดรับแตงตั้ง
ตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา  ๑๒๙   หน วยงานทางการศึกษาใดที่ ได มี ก าร กํ าหนดไวต าม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ใหถือวาเปนหนวยงานการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. 
จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

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

 
มาตรา ๑๓๑  ผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ

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

 
มาตรา ๑๓๒  ในระหวางที่ยังไมมีการตรากฎหมายกําหนดใหขาราชการครูซึ่ง

ปฏิบัติงานอยูในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และใหนําความในมาตรา ๑๓๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือทําหนาที่บริหารงานบุคคลขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาแตละแหงตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให อ.ก.ค.
ศ. วิสามัญมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนด
เปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๓๓  ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิไดออก

กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือจัดทํามาตรฐานตําแหนง วิทยฐานะ หรือกําหนดกรณีใดเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. 
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ มาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีที่ ก.ค. หรือ ก.พ. กําหนดไวแลว 
ซึ่งใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งให ก.ค.ศ. มีอํานาจวินิจฉัยชี้
ขาด 

ในกรณีที่การดําเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนไปตามกฎ 
ก.ค.ศ. ถายังมิไดมีกฎ ก.ค.ศ. ในเรื่องนั้นและไมอาจนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับได ให ก.ค.
ศ. ช่ัวคราว ซึ่งทําหนาที่ ก.ค.ศ. มีมติกําหนดการในเรื่องนั้นเพื่อใชบังคับเปนการชั่วคราวได 

 
มาตรา ๑๓๔  ขาราชการครูหรือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดที่เปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้มีกรณีกระทําผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควรใหออก
จากราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ มี
อํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน แลวแตกรณี ที่ใชอยูขณะนั้น สวนการสอบสวน
พิจารณาและการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออกจากราชการใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้ เวนแต 

(๑)  กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมแลวเสร็จ ก็ใหสอบสวนตาม
กฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

(๒)  ในกรณีที่มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนหรือการพิจารณา
นั้นแลวแตกรณี เปนอันใชได 

(๓)  กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเร่ืองหรือสงสํานวนเสนอให อ.ก.ค. กรม ซึ่ง
ทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
ที่ใชอยูในขณะนั้นและ อ.ก.ค. กรม ซึ่งทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจารณาเรื่องนั้นยังไมแลวเสร็จก็ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่นตาม
มาตรา ๕๘ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดกระทําผิดวินัยหรือมีกรณีที่สมควรใหออก
จากราชการหรือออกจากงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้น อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นหรือดําเนินการใหผูนั้น
ออกจากราชการได ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓๖  ผูใดถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 

๒๕๒๓ หรือพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ แหง
พระราชบัญญัตินี้ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๑๒๑ หรือตามมาตรา ๑๒๒ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๓๗  ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๕๖ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๗ มาตรา 
๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนํามาใชบังคับแกขาราชการครูโดยอนุโลม หรือผูซึ่งถูกส่ังให
ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา 
๑๓๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหมีสิทธิรองทุกขไดตามมาตรา ๑๒๒ 

 
มาตรา ๑๓๘  การใดอยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เฉพาะการบริหารงานบุคคลที่เก่ียวกับขาราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การ
ดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๑๓๙  การใดที่เคยดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

ครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ กอนวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ และมิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้จะดําเนินการ
ตอไปไดประการใด ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๔๐  ในกรณีที่ ก.ค. ตั้ง อ.ก.ค. วิสามัญ และ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจ

ข้ึนปฏิบัติหนาที่ใดๆ แทน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให อ.
ก.ค. วิสามัญ หรือ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจนั้น ปฏิบัติหนาที่ตามที่ ก.ค. มอบหมายตอไป 
จนกวากรณีจะแลวเสร็จ เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหมีการจัดระบบขาราชการครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม ตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ โดยเฉพาะในมาตรา ๕๔ ไดกําหนดให
มีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูสวนราชการที่บริหารและจัด
การศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงเห็นควรกําหนดใหบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการ
บริหารและการจัดการศึกษาสังกัดอยูในองคกรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกันและโดยที่องคกร
กลางบริหารงานบุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน มีหลักการที่ไมสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใหยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงาน
บุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอีกทั้งไมสอดคลองกับหลักการปฏิรูประบบราชการ 
สมควรยกรางกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้ึนใหมแทน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และเพ่ือใหเอกภาพทางดานนโยบายการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาท้ังหมด จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๒ 
 

มาตรา ๑๖  ใหกรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซ่ึงปฏิบัติ
หนาที่อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะครบวาระ และให
ดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมใหครบจํานวนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหมีวาระอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการดังกลาว โดยมิใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาและดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมการใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาจนครบจํานวนตามองคประกอบ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา  ๑๗   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงศึกษาธิการรั กษาการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนที่เก่ียวกับคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ทําให
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยลาชาและไมมี
ประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นอันจะ
เปนประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายิ่งข้ึน  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 



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

15  กันยายน  2548

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

เรียน (กระทรวง  กรม  จังหวัด)

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

ส่ิงที่สงมาดวย 1. หลักเกณฑและวธิกีารคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน
2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับ
    ทีสู่งขึ้น
3. หลักเกณฑและวิธกีารประเมนิผลงานเพือ่ยาย โอนหรอืบรรจกุลับ
4. คณุสมบัติของบุคคลที่จะไดรับแตงตั้ง

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

บดันี ้ก.พ. พิจารณาเห็นวา เพ่ือใหการประเมินบุคคลดํ าเนินการไดอยางเปนระบบ มีความ
โปรงใส  เปนธรรมและตรวจสอบไดในทุกขั้นตอน สามารถคัดสรรผูที่มีความรู  ความสามารถ          
ความช ํานาญงานและมีความเหมาะสมกับตํ าแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน
และระบบราชการโดยรวมมากยิ่งขึ้น ก.พ. จึงมีมติใหยกเลิกหลักเกณฑและวิธกีารประเมนิบุคคลเพื่อ        
แตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตํ าแหนงประเภททั่วไป) และตํ าแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตํ าแหนงระดับ 8 ลงมา ตามหนังสือที่อางถึง 1 รวมทั้งใหยกเลิกมติ ก.พ.               
ตามหนังสือที่อางถึง 2 และ 3  และมีมติมอบให อ.ก.พ.กรมและผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แหง    
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน    
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผูปฏิบตังิานทีม่ปีระสบการณ (ตํ าแหนงประเภททั่วไป) และ
ต ําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต ําแหนงระดบั 8 ลงมา ดังนี้



2

1. ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกอนที่จะใหสงผลงานประเมิน และให
ประกาศผลการพิจารณาอยางเปดเผย โปรงใส รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายในเวลา 30 วัน 
นบัตัง้แตวนัประกาศผล โดยใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามสิ่งที่สงมาดวย 1

2. การสงผลงานและการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับ      
ทีสู่งขึน้ ใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามสิ่งที่สงมาดวย 2

3. การประเมินผลงานเพือ่ยาย โอน หรือบรรจุกลับ ใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 3

4. ผูไดรับแตงตัง้ตองมคีณุสมบตัคิรบถวนตามทีกํ่ าหนดตามสิง่ทีส่งมาดวย 4
5. เมือ่ผูขอรบัการประเมนิผานการประเมนิบคุคลแลว ใหผูมอํี านาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52

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

6.  โดยที่ ก.พ. กํ าหนดให อ.ก.พ.กรม มีอํ านาจหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
คณะกรรมการประเมินผลงาน รวมทั้งพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณา       
คดัเลอืกบคุคล การประเมินผลงาน การพิจารณาคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาขั้นตํ่ าในการด ํารงต ําแหนง
และอ่ืน ๆ เพ่ิมเตมิจากหลกัเกณฑและวิธกีารที ่ก.พ. กํ าหนดได  ดงันัน้ จงึขอใหสวนราชการรบีด ําเนินการ
ให อ.ก.พ.กรมดํ าเนินการตามอํ านาจหนาที่ดังกลาวโดยเร็ว เพ่ือสวนราชการจะไดมีหลักปฏิบัติและ
สามารถดํ าเนินการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํ ารงตํ าแหนงตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง           
มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

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

8. การประเมนิบคุคลต ําแหนงระดบั 8 ลงมา ทีอ่ยูระหวางการด ําเนนิการของกรมเจาสังกัดกอน
วนัทีห่ลักเกณฑและวิธกีารตามหนงัสือฉบบันีม้ผีลใชบงัคบั ก็ใหด ําเนนิการตามหลกัเกณฑและวิธกีารที ่ ก.พ. 
กํ าหนดไวเดิมตามหนังสือที่อางถึง 1-3 ตอไปจนแลวเสร็จ

อนึง่  สํ าหรับการประเมนิบคุคลเพือ่แตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงตัง้แตระดบั 9 ขึน้ไป ยังคงใช    
หลักเกณฑและวิธกีารประเมินบุคคลตามที่ ก.พ. กํ าหนดไวเดิมในหนังสือที่อางถึง 1 ทั้งนี้ เฉพาะวิธีการ
ประเมินบคุคลส ําหรับต ําแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะตัง้แตระดบั 9 ขึน้ไป ใหใชวิธีการประเมินบุคคล      
ทัง้ 4 ขัน้ตอนเชนเดียวกับตํ าแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ



3

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป  ทั้งนี้  ไดแจงใหกรมและจังหวัดตาง ๆ       
ทราบดวยแลว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีมา   สีมานันท)
เลขาธิการ  ก.พ.

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



ส่ิงที่สงมาดวย 1

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน

1. กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้ง    
ใหด ํารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น

1.1 ใหคัดเลือกเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ
ตํ าแหนงที่ผูน้ันดํ ารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ

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

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

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

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

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

1.4.2 กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลโดยตองมี   
องคประกอบตาง ๆ เหลานี ้ไดแก คณุสมบตัขิองบคุคล คณุลักษณะของบคุคล ผลการปฏบัิตงิาน
ยอนหลัง 3 ป ชื่อผลงานที่จะสงประเมินพรอมทั้งเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนที่
ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทํ าผลงาน (ถามี) ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน รวมทั้ง
กํ าหนดเกณฑการตัดสินและอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

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

1.4.4 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการในขอ 1.4.1–1.4.3 ใหขาราชการ
ในสังกัดไดทราบทั่วกัน

1.4.5 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นตํ่ าในการดํ ารง
ตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล
กับสายงานที่จะแตงตั้ง

1.4.6 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน ตํ าแหนงละ 
1 คน สํ าหรับตํ าแหนงตามขอ 1.3.2

1.4.7 วินิจฉยักรณมีปีญหาเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองบคุคลในเรือ่งระยะเวลา   
ขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่น        
ทีเ่กี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง

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

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

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

ผูที่ไดรับมอบหมาย กํ าหนดเปนตํ าแหนงที่ปรับระดบัสงูขึน้ไดจากระดบัเริม่ตนของสายงาน 
และมีผู ครองตํ าแหนงอยูแลว  ใหหนวยงานการเจาหนาที่หรือหนวยงานที่ปฏิบัติงาน             
การเจาหนาทีด่ ําเนนิการดังนี้

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

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

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

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

(5) แจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามจํ านวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกํ าหนด

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

1.5.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงที่ไมใช
ตํ าแหนงตามขอ 1.5.1 และกรณีการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงวางทุกกรณี ใหหนวยงาน                  
การเจาหนาทีห่รือหนวยงานทีป่ฏบัิตงิานการเจาหนาทีด่ ําเนนิการในขัน้ตอนที ่ (1)-(4) และ
คณะกรรมการคดัเลอืกบุคคลด ําเนนิการในขัน้ตอนที ่(5)-(7) โดยใหด ําเนนิการดงัน้ี

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

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

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

(4) รวบรวมขอมลูทัง้หมดเสนอให อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการ
คดัเลอืกบุคคลที ่อ.ก.พ.กรมแตงตัง้เปนผูพจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะเขารับการประเมนิผลงาน

(5) รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพรอมทั้งเหตุผลในการ
พิจารณาตอผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

(6) แจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามจํ านวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกํ าหนด

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

2. กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารบัการประเมินผลงานเพื่อยาย โอนหรือ
บรรจกุลับเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม

อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการคดัเลอืกบุคคลจะก ําหนดใหมกีารคดัเลอืกบุคคล
ทํ านองเดียวกับกรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้ง      
ใหด ํารงต ําแหนงในระดบัทีสู่งขึน้หรอืจะก ําหนดวธิกีารอืน่ ๆ ตามความเหมาะสมกไ็ด

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



ส่ิงที่สงมาดวย 2

หลักเกณฑ และวิ ธีการประเมินผลงานเพื่ อเลื่อนขึ้นแต งตั้ งให ดํ  ารงตํ  าแหน ง                
ในระดับที่สูงขึ้น

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

อ.ก.พ.กรมแตงตัง้ และผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 เห็นชอบแลว หรือผูที่ไดรับการ            
คดัเลอืกจากผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ใหสง     
ผลงานประเมินตามหัวขอเร่ืองที่ไดเสนอไวในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล

1.2 ผลงานที่สงประเมินจะตองประกอบดวยผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับผิดชอบและขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน ดงัน้ี

1.2.1 ผลงานทีเ่ปนผลการด ําเนนิงานทีผ่านมาทีเ่ปนผลส ําเร็จของงานที่
เกดิจากการปฏบัิตงิานในตํ าแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูน้ัน ซึ่งอาจไมจํ าเปนตองมีการ   
จัดทํ าผลงานขึ้นใหมเพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ โดยใหนํ าเสนอในรูปแบบของการสรุป
วิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้น แสดงถึงความรู ความสามารถ และความชํ านาญงานของบุคคล   
สามารถระบผุลส ําเร็จของงาน หรือประโยชนทีเ่กดิจากผลงานดงักลาว หรือการน ําผลงานไปใช 
เพือ่แกไขปญหางานหรอืใชเสริมยทุธศาสตรของหนวยงาน โดยมใิชเปนเพยีงการรวบรวมผลงาน
ยอนหลัง ซึ่งรูปแบบการนํ าเสนออาจใชรูปแบบการเสนอผลงานตามตัวอยางที่ 1 ตาม     
เอกสารแนบทาย 2.1 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกํ าหนดเพิ่มเติมใหมีความ   
เหมาะสมกบัสายงานและลกัษณะงานของหนวยงานกไ็ด และ

1.2.2 ขอเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมี
ประสิทธภิาพมากขึน้ ควรเปนแนวคดิ วิสัยทศันหรือแผนงานทีจ่ะท ําในอนาคต เพือ่พฒันางาน
ในตํ าแหนงที่จะไดรับการแตงตั้งและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมทั้ง      
ควรเปนแนวคดิหรอืแผนงานทีส่ามารถน ําไปปฏบัิตไิดจรงิ และใหมกีารตดิตามผลภายหลงัการ
แตงตั้งแลวดวย ซึ่งรูปแบบการนํ าเสนออาจใชรูปแบบการเสนอตามตัวอยางที่ 2 ตาม   
เอกสารแนบทาย 2.1 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกํ าหนดเพิ่มเติมใหมีความ
เหมาะสมกับสายงานและลักษณะงานของหนวยงานก็ได

1.3 ผลงานที่สงประเมินจะตองอยูในเงื่อนไขและลักษณะของผลงานของ
ต ําแหนงในแตละระดบัและแตละสายงาน ตามเอกสารแนบทาย 2.2 และตามทีค่ณะกรรมการ
ประเมนิผลงานก ําหนดเพิม่เตมิ (ถามี)
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1.4 ใหมีการเปดเผยผลงานตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการศึกษาหรือ   
ใชอางอิงและปองกันการลอกเลียนผลงาน เชน นํ าลงใน Intranet หรือลง Web-site เปนตน

2. คณะกรรมการประเมินผลงาน

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

2.1.1 กรณีการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงระดับ 6
(1) ประธาน ใหแตงตั้งจาก

- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํ ารงตํ าแหนงหรือ
เคยดํ ารงตํ าแหนงตั้งแตระดับ 8 หรือเทียบเทาขึ้นไป ในสายงานที่จะประเมิน หรือในสายงาน
ทีเ่กี่ยวของตามทีก่รมเจาสังกดัไดจดักลุมไว โดยความเหน็ชอบของ ก.พ. หรือ

- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํ านาญในสายงานนั้นๆ     
ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน หรือ

- รองอธบิดหีรือผูอ ํานวยการส ํานกัหรือผูอ ํานวยการกองหรือ
หัวหนาสวนราชการประจํ าจังหวัด ตั้งแตระดับ 8 หรือเทียบเทาขึ้นไป ที่กํ ากับดูแลสายงานที่
จะประเมิน

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

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

- ผูทรงคณุวุฒเิฉพาะดานทีม่คีวามช ํานาญในสายงานนัน้ ๆ      
ซึง่ไมเคยเปนขาราชการมากอน

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

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

- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํ านาญในสายงานนั้น ๆ   
ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน หรือ

- รองอธิบดีหรือผูอํ านวยการสํ านักตั้งแตระดับ 9 หรือ    
เทียบเทาขึ้นไป  ที่กํ ากับดูแลสายงานที่จะประเมิน

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

เคยด ํารงต ําแหนงตัง้แตระดบั 8 หรือเทยีบเทาขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงาน       
ทีเ่กีย่วของตามทีก่รมเจาสังกดัไดจดักลุมไว  โดยความเหน็ชอบของ ก.พ. ซึง่ผูน้ันตองมีผลงาน
เปนที่ประจักษในความสามารถแลว หรือ

- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํ านาญในสายงานนั้น ๆ    
ซึง่ไมเคยเปนขาราชการมากอน

ทั้งนี้ มีบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ ซึ่งดํ ารงตํ าแหนง
ไมตํ่ ากวาระดับ 6 เปนเลขานุการ

2.2 คณะกรรมการประเมินผลงาน มีอํ านาจหนาที่ดังนี้
2.2.1 กํ าหนดเงื่อนไข ขอบเขต มาตรฐานของผลงานแตละสายงานและ    

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

2.2.2 กํ าหนดจํ านวนของผลงานที่จะใหสงประเมิน ทั้งนี้ ตองเปนผลงาน
ทีเ่ปนผลการด ําเนนิงานทีผ่านมาจ ํานวนอยางนอย 1 เร่ือง และขอเสนอแนวคดิเพือ่พฒันางาน
จํ านวนอยางนอย 1 เร่ือง
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2.2.3 กํ าหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาประเมิน
คณุภาพของผลงาน ทั้งนี้ อาจใชวิธีการสัมภาษณเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาก็ได

2.2.4 ตรวจสอบขอมูลกรณีมีผูทักทวงในเรื่องผลงานซํ้ าซอนหรือการ        
ลอกเลียนผลงาน โดยใหดํ าเนินการโดยเร็ว หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานผูมีอํ านาจ       
ส่ังบรรจตุามมาตรา 52 เพือ่ด ําเนนิการตามหนงัสือสํ านกังาน ก.พ. ที ่นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 
12 เมษายน 2542 ตอไป แตถาตรวจสอบแลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกล่ันแกลง
หรือไมสุจริตใหรายงานผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ดํ าเนินการสอบสวนผูทักทวง      
เพื่อหาขอเท็จจริง แลวดํ าเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป

2.2.5 วินิจฉัยกรณมีปีญหาเกีย่วกบัคณุภาพของผลงาน ผลการพจิารณาของ             
คณะกรรมการประเมินผลงานถือเปนที่สุด

2.2.6 รายงานผลการประเมินผลงานตอผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 
และในกรณีที่ผลงานของผูน้ันไมผานการประเมิน ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบดวย

2.2.7 หนาที่อื่น ๆ ตามที่ อ.ก.พ.กรมมอบหมาย

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

รูปแบบการเสนอผลงาน

1. ผลงานที่เปนผลการดํ าเนินงานที่ผานมา
ใหสรุปสาระสํ าคัญของผลงาน ขั้นตอนที่ไดปฏิบัติ ความรูความสามารถที่ใชใน

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

2. ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ใหนํ าเสนอในรูปของงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่จะดํ าเนินการ และกํ าหนด
ตัวชี้วัดความสํ าเร็จไวดวยตัวอยางรูปแบบการนํ าเสนอตามตัวอยางที่ 2

ทั้งนี้ อาจปรับรายละเอียด รูปแบบการนํ าเสนอผลงานใหมีหัวขอครอบคลุม
ตามความตองการของแตละสายงาน



6
ตัวอยางที่ 1

ผลงานที่เปนผลการดํ าเนินงานที่ผานมา

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

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

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

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

6. สวนของงานทีผู่เสนอเปนผูปฏิบตัิ  (ระบรุายละเอยีดของผลงานพรอมทัง้สัดสวนของผลงาน)
………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..

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

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

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

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

ขอรบัรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

     ลงช่ือ …………………………………
           (………………………….………)
                 ผูเสนอผลงาน
             .……../……….…/………..

ขอรบัรองวาสัดสวนหรอืลักษณะงานในการด ําเนนิการของผูเสนอขางตนถกูตองตรงกบั
ความเปนจริงทุกประการ

ลงช่ือ ……………………………… ลงช่ือ ……………………………
(……………………………)       (.……………….…………)
  ผูรวมดํ าเนินการ                             ผูรวมดํ าเนินการ
………/…………./………..       ………/…………./……….

ลงช่ือ ……………………………… ลงช่ือ ……………………………
(……………………………)       (.……………….…………)
 ผูรวมดํ าเนินการ                             ผูรวมดํ าเนินการ
………/…………./………..          ………/…………./……….

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริง       
ทุกประการ

ลงช่ือ ……………………………… ลงช่ือ ……………………………
(……………………………)       (.……………….…………)

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

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

อาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได
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ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของ…………………………………………………
เพ่ือประกอบการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง……………………………………………………………ต ําแหนงเลขที่…….....……….

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

เร่ือง………….............................…………………………………………………………………………………………………………………….

หลักการและเหตผุล…………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

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

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

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

ลงช่ือ …………………………………
      (..………………………………)

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

ตัวอยางที่ 2
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เอกสารแนบทาย 2.2

ผลงานที่จะนํ ามาประเมิน  จะตองอยูในเงื่อนไข ดังน้ี
1. เปนผลงานที่จัดทํ าขึ้นในระหวางที่ดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่ตํ่ ากวาระดับที่จะประเมิน      

1 ระดับ เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงานจะกํ าหนดเปนอยางอ่ืน แตอยางนอยจะตองมีผลงาน       
ทีต่ํ ่ากวา 1 ระดับอยูดวย

2. ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม

3. กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเสนอผลงาน
ประเมนิไดมสีวนรวมในการจัดทํ า หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํ ารับรองจาก
ผูมสีวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย

4. ผลงานทีน่ ํามาใชประเมนิเพือ่เล่ือนขึน้แตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงในระดบัทีสู่งขึน้แลว จะน ํามา
เสนอใหประเมินเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งในระดับที่สูงขึ้นอีกไมได

5. แนวคิดเพื่อการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดที่จะพัฒนางาน    
ในต ําแหนงทีจ่ะไดรับการแตงตัง้ และมกีารก ําหนดตวัชีว้ดัความส ําเร็จของระยะเวลาของการด ําเนนิงานไวดวย

6. จํ านวนผลงานและขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานใหสงตามจํ านวนที่คณะกรรมการ
ประเมนิผลงานในแตละสายงานจะกํ าหนด

7. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร

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

1.1 ขอบเขตของผลงาน
เปนผลการปฏบิตังิานและหรอืผลส ําเร็จของงานทีเ่กิดจากงานในหนาทีค่วามรบัผดิชอบ

ของต ําแหนง และแนวคดิหรอืแผนงานทีจ่ะด ําเนนิการในอนาคต ทีเ่ปนการพฒันางานในต ําแหนงทีจ่ะไดรับ
การแตงตั้ง

1.2 คุณภาพของผลงาน
มคีณุภาพของผลงานที่เช่ือถือได

1.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมาก จํ าเปนตองมีการ

ตดัสนิใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติดวยตนเองได
1.4 ประโยชนของผลงาน

เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน  หรือตอความกาวหนาทางราชการ 
หรือการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ สามารถชวยเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี

1.5 ความรูความชํ านาญงานและประสบการณ
มคีวามรู ความช ํานาญงาน และประสบการณทีส่ามารถปฏบิตังิานในความรบัผดิชอบ

ดวยตนเองได เปนที่ยอมรับในงานนั้น ๆ
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2. ต ําแหนงส ําหรบัผูปฏบิตังิานทีม่ปีระสบการณ (ต ําแหนงประเภททัว่ไป) และต ําแหนง
ประเภทวชิาชพีเฉพาะ ต ําแหนงระดบั 7

  2.1 ขอบเขตของผลงาน
 เปนผลการปฏบิตังิานและหรอืผลส ําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาทีค่วามรบัผดิชอบ

ของต ําแหนง และแนวคดิหรอืแผนงานทีจ่ะด ําเนนิการในอนาคต ทีเ่ปนการพฒันางานในต ําแหนงทีจ่ะไดรับ
การแตงตั้ง

  2.2 คุณภาพของผลงาน
 มคีณุภาพของผลงานดี

  2.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวชิาการเฉพาะทางหรอืหลักวชิาชพีเฉพาะดานในการปฏบิตังิานทีม่คีวามยุงยาก

เปนพเิศษ จํ าเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติมาก

  2.4 ประโยชนของผลงาน
 เปนประโยชนตอทางราชการ  หรือประชาชน  หรือประเทศชาติ  หรือตอกาวหนา  

ทางวชิาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูง หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง

  2.5 ความรูความชํ านาญงานและประสบการณ
มคีวามรู ความชํ านาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับในระดับกอง

หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ

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

  3.1 ขอบเขตของผลงาน
 เปนผลการปฏบิตังิานและหรอืผลส ําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาทีค่วามรบัผดิชอบ

ของต ําแหนง และแนวคดิหรอืแผนงานทีจ่ะด ําเนนิการในอนาคต ทีเ่ปนการพฒันางานในต ําแหนงทีจ่ะไดรับ
การแตงตั้ง

  3.2 คุณภาพของผลงาน
 มคีณุภาพของผลงานดีมาก

  3.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวชิาการเฉพาะทางหรอืหลักวชิาชพีเฉพาะดานในการปฏบิตังิานทีม่คีวามยุงยาก

มากเปนพเิศษ จํ าเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติเปนประจํ า
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  3.4 ประโยชนของผลงาน
 เปนประโยชนตอทางราชการหรอืประชาชน หรือประเทศชาต ิหรือตอความกาวหนา

ทางวชิาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก

  3.5 ความรูความชํ านาญงานและประสบการณ
 มีความรู  ความช ํานาญงาน  และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  เปนที่ยอมรับ      

ในระดับกองหรือระดับกรม หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ

********************************
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หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อยาย โอนหรือบรรจุกลับ

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

2. กรณผีูทีด่ ํารงต ําแหนงหรือเคยด ํารงต ําแหนงสํ าหรับผูปฏบัิตงิานทีม่ปีระสบการณ
(ต ําแหนงประเภททัว่ไป) หรือต ําแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะในระดบัเดยีวกนักบัตํ าแหนงที่จะ
แตงตั้ง และจัดอยูในกลุมตํ าแหนงเดียวกันตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไวโดยความเหน็ชอบ
ของ ก.พ. เมือ่ผานการพจิารณาคดัเลอืกตามวธิกีารที ่ อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการคดัเลอืก
บุคคลกํ าหนดแลว ใหแตงตั้งไดโดยไมตองมีการประเมินผลงาน

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

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

 1. เปนผูผานการประเมนิบคุคล
2. มคีณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสํ าหรับต ําแหนงตามทีก่ ําหนดไวในมาตรฐาน

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

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

แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตํ าแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้

                      ระดับ
คุณวุฒิ

6 7 8

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

ทั้งนี้
(1) บุคคลดังกลาวจะตองไดดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง

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

1 ป อาจพิจารณานํ าระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานอื่นซึ่งมี  
ลักษณะงานเชงิวิชาการหรอืวิชาชพีทีเ่กีย่วของหรอืเกือ้กลูกบัสายงานทีจ่ะแตงตัง้ หรือระยะเวลา
การปฏบัิตหินาทีใ่นสายงานทีจ่ะแตงตัง้ มานบัรวมเปนระยะเวลาด ํารงต ําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตัง้ใหครบ 1 ป ได  โดยใหนับไดเฉพาะการด ํารงต ําแหนงหรือเคยด ํารงต ําแหนงหรือปฏบัิติ
หนาทีใ่นสายงานทีเ่ร่ิมตนจากระดบั 3 หรือระดบั 4 หรือสายงานทีเ่ทยีบเทากรณเีปนขาราชการ
ตามกฎหมายอื่นและขณะนํ าเวลาดังกลาวมานับผูน้ันตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สํ าหรับต ําแหนงและขอก ําหนดอืน่ทีก่ ําหนดไวในมาตรฐานก ําหนดต ําแหนงทีจ่ะแตงตัง้
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(3) การพิจารณานํ าระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารง
ตํ าแหนงในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชงิวิชาการหรอืวิชาชพีทีเ่กีย่วของหรอืเกือ้กลูมานบัรวม
เปนระยะเวลาขั้นตํ่ า ในการดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง ใหพิจารณาระยะเวลาที่ได
ปฏบัิตงิานในชวงที่ผูน้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนง และขอกํ าหนด
อื่นที่กํ าหนดไวในมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงที่จะแตงตั้งและดํ ารงตํ าแหนงไมตํ่ ากวาระดับ 3 
หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของขาราชการแตละราย และ
ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับและใหนับเปนระยะเวลาขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงในสายงาน
ที่จะแตงตั้งไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวนแตการนับระยะเวลาการดํ ารง
ตํ าแหนงของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และ 2 หรือสายงานที่เทียบเทากรณีเปนขาราชการ
ตามกฎหมายอื่น ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํ ามานับ

(4) กรณกีารนบัระยะเวลาปฏบัิตหินาทีใ่นต ําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้ง จะตองมีคํ าส่ังรักษาราชการแทน/รักษาการในตํ าแหนง หรือคํ าส่ังมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอยางชัดเจน รวมทั้งตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย

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

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

*****************************
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 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคท้ังในด้านโครงสร้างขององค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา 
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ  แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามที่ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะข้อ  ๘ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 
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(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(๓) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด 

(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง  ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการท่ีรับโอน  และการโอนหรือการนํารายจ่าย 
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน  นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ให้กระทําได้ 

(๕) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้   
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 
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(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ  ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค  จํานวนสิบแปดภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ  ๓  (๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหน่ึงคน  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  หรือศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค  และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค  จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละหน่ึงคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กศจ .   อาจแต่งตั้ งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เ กินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
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(๒) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ  กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยให้นําองค์ประกอบของ  อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้  กศจ.  เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”  เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่  กศจ.  เก่ียวกับ
การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การดําเนินการทางวินัย  การกําหนดวิทยฐานะ  หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
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(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน  
เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  กศจ.  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจําเป็น  กศจ.  อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน 

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้อ  ๘  (๙)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานตา่ง ๆ  ในจังหวัด 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  กศจ.  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  วิชาการ  การบริหารทั่วไป  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  กําหนด 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการ  กิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  
หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้สาํนักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคท้ังในด้านโครงสร้างขององค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา 
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ  แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามที่ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะข้อ  ๘ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 
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(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(๓) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด 

(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง  ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการท่ีรับโอน  และการโอนหรือการนํารายจ่าย 
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน  นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ให้กระทําได้ 

(๕) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้   
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 
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(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ  ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค  จํานวนสิบแปดภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ  ๓  (๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหน่ึงคน  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  หรือศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค  และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค  จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละหน่ึงคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กศจ .   อาจแต่งตั้ งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เ กินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
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(๒) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ  กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยให้นําองค์ประกอบของ  อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้  กศจ.  เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”  เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่  กศจ.  เก่ียวกับ
การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การดําเนินการทางวินัย  การกําหนดวิทยฐานะ  หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
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(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน  
เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  กศจ.  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจําเป็น  กศจ.  อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน 

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้อ  ๘  (๙)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานตา่ง ๆ  ในจังหวัด 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  กศจ.  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  วิชาการ  การบริหารทั่วไป  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  กําหนด 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการ  กิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  
หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้สาํนักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 





 
 
 

มาตรฐานตําแหนง่มาตรฐานตําแหนง่  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
 
 
 
    
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สํานักงานสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                            
                                                                                                        กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ  
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มาตรฐานตาํแหน่ง 
 

ตําแหน่งประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน      จัดการงานท่ัวไป 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการบริหาร
ราชการทั่ วไป ซึ่ งมีลักษณะงานที่ ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคําสั่ ง โดยไม่จํา กัดขอบเขตหน้าที่  
เช่น การศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย 
จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง
รายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืน ๆ ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่ง
หัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น 
งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี 
งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา 
เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
ชื่อตาํแหน่งในสายงานและระดบัตาํแหน่ง 

ตําแหน่งในสายงานน้ีประกอบด้วย 
นักจัดการงานท่ัวไป  ระดับปฏิบัติการ 
นักจัดการงานท่ัวไป  ระดับชํานาญการ 
นักจัดการงานท่ัวไป  ระดับชํานาญการพิเศษ 

 
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน      จัดการงานท่ัวไป 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน   นักจัดการงานท่ัวไป  
 
ระดับ      ปฏิบัติการ  
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
ในการทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
1. ด้านการปฏิบัติการ  

 (1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงาน 
ในด้านต่างๆ เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ  
งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 

 (2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร
สําหรับการประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 

 (3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ 
เพ่ือให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 (4) ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้การดําเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 

 (5)  ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 
 

2. ด้านการวางแผน  
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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3. ด้านการประสานงาน  
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4. ด้านการบริการ  

 ตอบปัญหา ช้ีแจง และให้คําแนะนําเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบ้ืองต้น 
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ
ในงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที่ปฏิบัติ  
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที ่ ก .ค .ศ .  กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท   วิชาการ 
 

สายงาน      จัดการงานท่ัวไป 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน   นักจัดการงานท่ัวไป  
 

ระดับ      ชํานาญการ  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูง ในงานบริหารจัดการภายในสํานักงาน
หรือการบริหารราชการทั่วไป  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงในงานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไป  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
 (1) ศึกษา วิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูล สถิติ เพ่ือทําสรุปรายงานสนับสนุนการบริหารสํานักงาน

ในด้านต่างๆ  
 (2) ช่วยวางแผน และติดตามงานในสํานักงาน เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ 
เป็นต้น เพ่ือให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่กําหนด 

 (3) ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติ 
เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร  

 (4)  ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการต่างๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร 
การนําเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ เพ่ือให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่างๆ 
น้ันบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 

  (5)  ดําเนินการเก่ียวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด 

 (6)  ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าหน่วยงาน 
เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 

 
2. ด้านการวางแผน  

 วางแผนหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการทํางานแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ
สํานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 



5 
 
 

 

3. ด้านการประสานงาน  
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น

แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4. ด้านการบริการ  
 ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจง ในเรื่องเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ  

แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน
และหน่วยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
 2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
 2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี

สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4  
ที่ เทียบได้ไม่ ตํ่ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก 

 2.3 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

และ 
3. ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง

ตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
            1.   ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
              2.   ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
              3.   สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน จัดการงานท่ัวไป 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน   นักจัดการงานท่ัวไป  
 
ระดับ      ชํานาญการพิเศษ  
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก ในงานบริหารจัดการภายในสํานักงาน
หรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงมากในงานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  
1. ด้านการปฏิบัติการ  

 (1)  ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงาน 
หรือการบริหารราชการท่ัวไป ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกําหนดในการบริหารสํานักงาน 

 (2)  กํากับดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการสําคัญๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร 
การนําเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่าง  ๆ เพ่ือให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่าง  ๆน้ัน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 

  (3) กํากับ วางแนวทางการทํางาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลาง เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

 (4) ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าหน่วยงาน 
เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 

(5)   จัดทําประเด็น ข้อเสนอ ความเห็น สรุปรายงาน เพ่ือการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี คณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย 

(6)  ควบคุมการจัดทําและการพัฒนาวิธีการต่างๆ ในงานทั่วไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
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2. ด้านการวางแผน  
 วางแผนหรือร่วมดําเนินการการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

3. ด้านการประสานงาน  
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการช้ีแนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน

ในระดับสํานักหรือกอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
 (2) ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์

และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
 

4. ด้านการบริการ  
 ให้คําปรึกษาแนะนํา ถ่ายทอดความรู้ นิเทศงานให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 

เกี่ยวกับเทคนิควิธีการบริหารจัดการต่างๆ ในหน่วยงาน หรือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในความรับผิดชอบ
หรือที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1.   มีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
 2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
 2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
 2.4 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
และ 
3.  ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป หรืองานอ่ืน 

ที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

  1.  ความรู้ความสามารถทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
  2.  ทักษะทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
  3.  สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

 



8 
 

มาตรฐานตาํแหน่ง 
 
ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 
สายงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ  ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน      
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน  พิจารณาเสนอแนะ 
เก่ียวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ  หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม  
การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงในระดับประเทศ  รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม  ทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการของส่วนราชการ  
หรือใช้เป็นข้อมูลสําหรับกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่งดังน้ี 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเช่ียวชาญ 
   
 
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ระดบัตําแหนง่ ปฏิบัติการ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 1. ด้านการปฏบิตักิาร 
  (1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม  ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมาย
ของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง 
  (2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์
ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ 
  (3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
  (4) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน 
หรือกําหนดยุทธศาสตร์ 
  (5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล 
เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผล
ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
 

 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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 3.  ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 4. ด้านการบริการ 
  (1) รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดทําแผนงานโครงการ  
  (2) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานนโยบายและแผน 
เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง       
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง      
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง     
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                4.    ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

 2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ชื่อตาํแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ระดบัตําแหนง่ ชํานาญการ 
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ  แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงานวิชาการการวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 
 1. ด้านการปฏบิตักิาร 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือวางแผนประกอบการกําหนดนโยบาย และเป้าหมายของส่วนราชการ 
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง 
  (2) ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ  หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจ
ที่กําหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 
  (3) ประมวลและวิเคราะห์น โยบายของส่วนราชการ  หรือนโยบาย  แผนงาน      
และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความม่ันคง  เพ่ือช่วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน 
โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
      (4)  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพ่ือช่วยกําหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการของส่วนราชการ  
                 (5)  วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจน
ประเด็นนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
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  (6)  ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการขององค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับพ้ืนที่ และทุกระดับชุมชน รวมท้ังแผนงานโครงการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กําหนด 
 
 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรอืโครงการของหน่วยงานระดับสาํนัก
หรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองต้น
แก่สมาชิกในทมีงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสมัฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ให้ข้อคิดเห็นหรอืคําแนะนําเบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 4. ด้านการบรกิาร 
  (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเก่ียวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ในระดับที่ซับซ้อน หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  (2) ร่วมกําหนดแนวทางการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล               
เพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจ 
  (3) ประมวลผลข้อมูลเก่ียวกับงานของส่วนราชการ เพ่ือใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ  และ 
 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว  ดังต่อไปน้ี 
  2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
  2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี 
สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 
ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก   
  2.3 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 และ 
 3. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ระดบัตําแหนง่ ชํานาญการพิเศษ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 1. ด้านการปฏบิตักิาร 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ให้คําปรึกษา เก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกําหนดนโยบาย 
และเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
หรือความม่ันคง 
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ ร่วมจัดทําแผนงาน แผน
งบประมาณ หรือโครงการของส่วนราชการ หรือกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
เพ่ือวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ  หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจที่กําหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 
  (3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง หรือความม่ันคง  เพ่ือจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                 (4) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพ่ือกําหนดนโยบาย 
แผนงาน โครงการของส่วนราชการ  
  (5) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเก่ียวกับนโยบายและแผน ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการ เพ่ือปรับปรุงแผนงานให้มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น และเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงการกําหนดนโยบาย
และแผนงานในครั้งต่อไป 
 

          2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกองมอบหมายงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 



15 
 

 
 

 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอ่ืนในระดับสํานักหรือกอง  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
 

 4. ด้านการบรกิาร 
  (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนใน
ระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  (2) ฝึกอบรม และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าระดับรองลงมา เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  (3) กําหนดแนวทางในการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจ 
  (4) เผยแพร่และส่งเสริมให้สาธารณะเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการทํางานและร่วมมือกับ
ส่วนราชการ เพื่อให้การจัดทําแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ 
 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว  ดังต่อไปน้ี 
  2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
  2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
  2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
  2.4 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์         
และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 และ 
 3.  ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน็สําหรบัตําแหนง่ 
 1.   มีความรู้ความสามารถทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2.  มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3.  มีสมรรถนะทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ระดบัตําแหนง่ เช่ียวชาญ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเช่ียวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้างและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 1. ด้านการปฏบิตักิาร 
  (1) กํากับดูแล ตรวจสอบ เก่ียวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของส่วนราชการ หรือนโยบาย 
แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง เพ่ือให้การจัดทํานโยบาย
และการวางแผนเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด  
  (2) จัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของส่วนราชการ กําหนดทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ  หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจ
ที่กําหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 
  (3) ให้คําปรึกษา และให้คําแนะนําเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ของส่วนราชการ 
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง เพ่ือให้การดําเนินงาน
เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ 
                 (4) เสนอแนะระบบและวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาสามารถสรุปและประเมินผลการดําเนินงานได้ 
  (5) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย หาแนวทางในการพัฒนาข้อมูลในระดับมหภาค เพ่ือนําไป
ประกอบการจัดทําแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ในระดับชาติ    
  (6) ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือกําหนด 
ทิศทางยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแผนงานโครงการในระดับจุลภาค 
หรือมหภาค   
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  (7) กํากับดูแล ควบคุมงาน การบริหารแผนงาน  รวมถึงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
  (8) วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย  
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 
 

 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์
ของส่วนราชการระดับกรม มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาท
ในการจูงใจ โน้มน้าวเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ให้ข้อคิดเห็นและคําแนะนํา แก่หน่วยงานระดับกองหรือสํานัก รวมทั้งที่ประชุม 
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
 

 4. ด้านการบรกิาร 
  (1) อํานวยการด้านการประชาสัมพันธ์ และการช้ีแจงแนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงาน 
ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  (2) ฝึกอบรม  ถ่ายทอด และให้คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ 
 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว  ดังต่อไปน้ี 
  2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
  2.2 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  2.2 ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
  2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  2.4 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่ เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แล้วแต่กรณี                    
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 และ 
 3.  ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

 3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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มาตรฐานตําแหน่ง 
 

ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 
สายงาน นิติการ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณา 
วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง จัดทํานิติกรรม 
รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับ
วินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เก่ียวข้อง  

 
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 

ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตําแหน่ง ดังน้ี 
นิติกร ระดับปฏิบัติการ 
นิติกร ระดับชํานาญการ 
นิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ 
นิติกร ระดับเชี่ยวชาญ 

 
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน นิติการ 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นิติกร 
 

ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)   เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเก่ียวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา
ของผู้บังคับบัญชา 
  (2)   ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ และอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
  (3)   ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดําเนินการเรื่องใด ๆ ที่ เ ก่ียวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึง 
การดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงาน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง 
 

            2. ด้านการวางแผน  
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
            3. ด้านการประสานงาน  
  (1)   ประสานงานทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 4. ด้านการบริการ  
  ให้คําปรึกษาแนะนําด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์กับการดําเนินงานของบุคคล
หรือหน่วยงานดังกล่าว 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้  
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตาํแหน่ง 
2. มีทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน นิติการ 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นิติกร    

ระดับตําแหน่ง ชํานาญการ  
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงในด้านนิติการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี        
 

 1.  ด้านการปฏบิตักิาร 
  (1) พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ
ของทางราชการท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือหาทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
กับหน่วยงาน 
  (2)  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
  (3) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  
เพ่ือนําข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  
  (4) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็น
ในการดําเนินการเรื ่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดี
ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง 
  (5) ช่วยให้คําปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
กับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพ 
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 2. ด้านการวางแผน  
  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสํานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 3.  ด้านการประสานงาน   
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2)   ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 4. ด้านการบรกิาร  
  ให้คําปรึกษาแนะนํา เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ หรือจัดทําคู่มือปฏิบัติงานเก่ียวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรของรัฐมีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
กฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว และสามารถดําเนินการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 
 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร  ระดับปฏิบัติการ  และ 
 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี  

 2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
 2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น  

4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้
ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ 
ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก 

 2.3 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด  

และ 
3.  ปฏิบัติงานด้านนิติการหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน นิติการ 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นิติกร    
 

ระดับตําแหน่ง ชํานาญการพิเศษ  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านนิติการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงมากในด้านนิติการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) เสนอแนะและช้ีแนวทางในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายที่เก่ียวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อช่วยให้การวินิจฉัย
หรือการแก้ปัญหานั้น ๆ มีความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
  (2)   ตรวจสอบและเสนอแนะรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
  (3)   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ 
เพ่ือนําข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ   

 (4)  ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็น 
ในการดําเนินการเรื่องใดๆ ที่เก่ียวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึง
การดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงาน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง 

 (5)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์
รายงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับหรือคณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เก่ียวข้องให้รับทราบและพิจารณา 

 (6)  ให้คําปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
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            2.  ด้านการวางแผน  
  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานัก หรือกอง 
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 3. ด้านการประสานงาน  
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการช้ีแนะ จูงใจทีมงาน
หรือหน่วยงานอ่ืนในระดับสํานักหรือกอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
 
 4. ด้านการบริการ  
  ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ความรู้ทางกฎหมาย การผลิตคู่มือ หรือเอกสาร 
ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนาเก่ียวกับกฎหมาย เพ่ือช่วยให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการและประชาชน 
 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง  
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ 
 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี  

 2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
 2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการไม่น้อยกว่า 4 ปี   
 2.4 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
และ 
3.  ปฏิบัติงานด้านนิติการหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน นิติการ 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นิติกร    
 

ระดับตําแหน่ง เช่ียวชาญ 
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเช่ียวชาญในงาน   โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในด้านนิติการ  ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในด้านนิติการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับการตีความกฎหมายและตอบข้อหารือ
ทางกฎหมายที่เหมาะสม เพ่ือให้นิติกรระดับรองลงมาสามารถนําไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) วิเคราะห์ วิจัยถึงข้อกฎหมายที่มักมีปัญหาในการตีความหรือมีการหารือบ่อยๆ 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องและพิจารณาตีความข้อกฎหมายน้ันให้ชัดเจน 
เป็นมาตรฐานและเข้าใจง่ายขึ้น 
  (3) กํากับ ดูแล ตรวจสอบและเสนอแนะรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงกฎหมาย 
และระเบียบเก่ียวกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
  (4) ศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  เสนอความเห็นในการดําเนินการ
เรื่องใดๆ ที่เก่ียวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการใดๆ ตาม
กฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง 

(5)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์
รายงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับหรือคณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เก่ียวข้องให้รับทราบและพิจารณา 
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(6)  ให้คําปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน

ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 
 2. ด้านการวางแผน  
  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์
ของส่วนราชการระดับกรม มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 3.  ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาท
ในการจูงใจ โน้มน้าวเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ให้ข้อคิดเห็นและคําแนะนําแก่หน่วยงานระดับสํานักหรือกอง รวมท้ังที่ประชุม 
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
 
 4. ด้านการบริการ  

ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ความรู้ทางกฎหมาย การผลิตคู่มือ หรือเอกสาร 
ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนาเก่ียวกับกฎหมาย เพ่ือช่วยให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการและประชาชน 
 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ 
 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี  

 2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 2.2 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 2.3 ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
 2.4 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 2.5 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แล้วแต่กรณี  

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
และ 
3.  ปฏิบัติงานด้านนิติการหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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มาตรฐานตาํแหน่ง 
 
ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

สายงาน วิชาการศึกษา 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับ

การศึกษา วิเคราะห์  วิจัย เพ่ือจัดทํานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ 
รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษา 
การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่ง ดังน้ี 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ 
นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักวิชาการศึกษา ระดับเช่ียวชาญ 

 
 
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน วิชาการศึกษา 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นักวิชาการศึกษา 
 

ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติการ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี                

 

1.  ด้านการปฏบิตักิาร 
(1)  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางาน

ด้านวิชาการศึกษาและที่เก่ียวข้อง   
(2)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบ้องต้น เพ่ือประกอบการจัดทําข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน

การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  

(3)  จัดทําแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(4)  ดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและ เอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย 

เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(5)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
(6)  ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 

เพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 
 

2.  ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผดิชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
3.  ด้านการประสานงาน 

(1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 

(2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4.  ด้านการบริการ 
(1)  จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา

และแหล่งเรียนรู้  เพ่ือให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
(2)  ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คําแนะนําปรึกษาเบ้ืองต้น

แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไปเพ่ือให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสะดวก      
(3)  ดําเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนา

เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษา
และแนวทางการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 

(4)  เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทําวารสาร 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้ความรู้ด้านการศึกษา 
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
     มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
     1.  มีความรู้ความสามารถท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
     2.  มทีักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
     3.  มสีมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน วิชาการศึกษา 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นักวิชาการศึกษา 
 

ระดับตําแหน่ง ชํานาญการ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน

ด้านการศึกษาและที่เก่ียวข้อง 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะความเห็นทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนานโยบาย 

แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(3)  กําหนดแผนงาน/โครงการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(4) วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการจัดต้ัง การยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณา จัดต้ัง 

หรือยุบรวมสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(5) ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา และแก้ไขให้ทันสมัย เพ่ือให้การส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
(6) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และจัดทํากิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(7) ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหา และสรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการด้านการศึกษา  

เพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 
 

2.  ด้านการวางแผน 
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสาํนัก

หรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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3.  ด้านการประสานงาน 
(1)  ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองต้นแก่สมาชิก

ในทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
(2)  ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรอืหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. ด้านการบริการ 
(1) จัดทําข้อมูลสารสนเทศและเสนอแนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ 

ตลอดจนแนวทางพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและวิชาชีพแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงานมีข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ 

(2) ส่งเสริมการผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ สื่อคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย สื่อการศึกษารูปแบบอ่ืน  ๆรวมท้ังจัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ เพ่ือส่งเสริมการให้บริการความรู้แก่ประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากข้ึน  

(3) ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ควบคุม ดูแลการจัดบริการ 
ส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา  แหล่งเรียนรู้  เพ่ือให้การบริการความรู้และบริการ
ทางด้านการศึกษาและวิชาชีพ 

(4) ดูแลการเผยแพร่การศึกษาหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เช่น การจัด
รายการวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ การจัดทําวารสารหรือเอกสารต่างๆ  เผยแพร่ทางสื่อสารมวลชน   
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อการศึกษารูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษา
และวิชาชีพอย่างทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
 2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
 2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี

สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้
ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก 

 2.3 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

และ 
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน วิชาการศึกษา 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นักวิชาการศึกษา 
 

ระดับตําแหน่ง ชํานาญการพิเศษ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1. ด้านการปฏบิตักิาร 
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพ่ือแนะแนวทางการพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ 
(2)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือจัดทําความเห็นทางวิชาการ ข้อเสนอนโยบาย แผน 

มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะ ระบบการเทียบคุณวุฒิ  

(3)  ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นการจัดต้ัง การยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษา
มีมาตรฐานและคุณภาพ   

(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือ
กับต่างประเทศ 

(5)  วางแนวทางการติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนางาน
ด้านการศึกษา 

 

2.  ด้านการวางแผน 
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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3.  ด้านการประสานงาน 
(1)  ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการช้ีแนะ จูงใจ ทีมงานหรือ

หน่วยงานอ่ืนในระดับกองหรือสํานักงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
(2)  ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์

และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
 

4. ด้านการบรกิาร 
(1) ฝึกอบรม ตลอดจนตอบข้อหารือแก้ปัญหาแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือบุคคลทั่วไป 

ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหรืองานที่รับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจให้บุคคลดังกล่าว
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือใช้ในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(2) สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการผลิตคู่มือ เอกสารทางวิชาการ สื่อคอมพิวเตอร์  
มัลติมิเดีย  สื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ  รวมทั้งการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทุกระดับและทุกรูปแบบ  
เพ่ือส่งเสริมการให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากข้ึน 

(3) เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ในการจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา
และการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา เพ่ือให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาทุกระดับและวิชาชีพ 

(4) กํากับ ดูแล และตรวจสอบการเผยแพร่การศึกษาหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เช่น การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ การจัดทําวารสารหรือเอกสารต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา สื่อการศึกษารูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ
อย่างทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
 2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
 2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
 2.4 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
และ 
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี    
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ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน วิชาการศึกษา 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นักวิชาการศึกษา 
 

ระดับตําแหน่ง เช่ียวชาญ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความเช่ียวชาญในงาน   โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในด้านการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยาก
และซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในด้านการศึกษา ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1.   ด้านการปฏบิตักิาร 
(1)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและสร้างองค์ความรู้ เทคนิควิธีการและนวัตกรรมใหม่ๆ 

เก่ียวกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือนํามาเสนอแนะในการกําหนดนโยบายและพัฒนางาน
ด้านการศึกษา  

(2)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําตัวช้ีวัด 
นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา  หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา 
ระบบการรับรองวิทยฐานะ ระบบการเทียบคุณวุฒิ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

(3)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดทํากิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(4)  กํากับ ดูแล เร่งรัดกําหนดแนวทาง ให้ข้อเสนอและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล 

การพัฒนา การดําเนินงาน แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 
 
2.  ด้านการวางแผน 

วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์
ของส่วนราชการระดับกรม มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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3.  ด้านการประสานงาน 
(1)  ประสานการทํางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทใน

การจูงใจ โน้มน้าวเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
(2)  ให้ข้อคิดเห็นและคําแนะนํา แก่หน่วยงานระดับสํานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุม ทั้งใน

และต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
 

4.   ด้านการบรกิาร 
(1) ให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ปัญหาทางด้านการบริการการศึกษา ให้การส่งเสริมและ

สนับสนุนในส่วนที่เก่ียวข้องกับงานในความรับผิดชอบแก่บุคคลหรือหน่วยงาน  เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงาน 
สามารถดําเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนด 

(2)  สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริการความรู้  หรือเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการทุกระดับ ทุกรูปแบบ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพ 

(3) ให้ความรู้ คําแนะนํา ช้ีแนะแนวทาง เผยแพร่เก่ียวกับด้านวิชาการ มาตรฐานประกัน
คุณภาพทุกระดับ ทุกประเภท และงานที่รับผิดชอบ แก่หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมให้
ความรู้ทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ และ   
2.   ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
 2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 2.2 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 2.3 ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
 2.4 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 2.5 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
และ 
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
1.   มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2.   มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3.   มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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มาตรฐานตาํแหน่ง 
 
ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 
สายงาน ประชาสัมพันธ์ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ
การสํารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือการดําเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล 
การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือเป็นสื่อเช่ือมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ 
การดําเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนงาน
และนโยบายการประชาสัมพันธ์ หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 

ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่งดังน้ี 
นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ 
นักประชาสัมพันธ์ ระดับชํานาญการ 
นักประชาสัมพันธ์ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 
 
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน ประชาสัมพันธ์ 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นักประชาสัมพันธ์ 
 

ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติการ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 

ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์  ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 

1. ด้านการปฏบิตักิาร 
(1) จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงาน

กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
(2) สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  และสรุปผล

เพ่ือเป็นข้อมูลในการดําเนินการประชาสัมพันธ์ 
(3) ศึกษา ค้นคว้าขอ้มูล วิเคราะห์เพ่ือประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล 
(4) จัดทําเอกสาร และผลิตบทความเพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่
 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4. ด้านการบริการ 

ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง      

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง     

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง    

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน ประชาสัมพันธ์ 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นักประชาสัมพันธ์ 
 

ระดับตําแหน่ง ชํานาญการ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านประชาสัมพันธ์  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1. ด้านการปฏบิตักิาร 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพการณ์และปัญหาเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือเสนอความเห็น

ในการจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ 
(2) ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ โดยการศึกษา 

วิเคราะห์ การพัฒนาเทคนิคใหม่ในการผลิตและออกแบบสื่อประเภทต่าง ๆ ประมวลจัดทําข่าวสาร/บทความ
เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

(3) รับผิดชอบการจัดกิจกรรมตามโครงการ เพ่ือให้สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ 
(4) ดําเนินการผลิตสื่อ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
(5) ปรับปรุง แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน

ภายในหน่วยงานสําเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน

ระดับสํานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบรกิาร 
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลผู้ที่มีความสนใจทั่วไป 

เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์  ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
 2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
 2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี

สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้
ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ 
ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก  

 2.3 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

และ 
3.  ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน ประชาสัมพันธ์ 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นักประชาสัมพันธ์ 
 

ระดับตําแหน่ง ชํานาญการพิเศษ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงมากในด้านประชาสัมพันธ์  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1. ด้านการปฏบิตักิาร 
(1) กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์  

เพ่ือแนะนําปรับปรุงการพัฒนาระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ 
(2) กํากับ ดูแล การจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ 
(3) วางแผนปฏิบัติการเสนออัตรากําลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เพ่ือให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) ให้คําแนะนําปรึกษา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาข้อขัดข้อง

ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการช้ีแนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน
ในระดับสํานักหรือกอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสมัฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

(2) ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
 

4. ด้านการบริการ 
ให้การอบรมและเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานประชาสัมพันธ์

ในความรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
 2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
 2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
 2.4 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข

ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
และ 
3. ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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มาตรฐานตาํแหน่ง 
 
ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 
สายงาน ทรัพยากรบุคคล 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับวางระบบมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล  การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งต้ัง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
และบุคลากรอ่ืน การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ  
การคุ้มครองระบบคุณธรรม  เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่ง ดังน้ี 
  นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 
  นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ 
  นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ 
    
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน ทรัพยากรบุคคล 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล 
 

ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติการ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 

ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย    

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 1.   ด้านการปฏบิตักิาร 
(1)   ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ 

การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 
(2)   ศึกษา รวบรวม  ตรวจสอบ  และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือประกอบการดําเนินงาน

เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(3)   ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการกําหนดความต้องการและความจําเป็น

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ 
การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผน
และเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษา
และการฝึกอบรม 

(4)   ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหน่ง และการวางแผน
อัตรากําลังของส่วนราชการ 

(5)  ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 

(6)   ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคํา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการ
ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา 

(7)   ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
(8)   ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังผู้มีความรู้

ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง 
 

 2.   ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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3.   ด้านการประสานงาน 
 (1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั ้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.   ด้านการบรกิาร 
 (1)  ให้คําแนะนํา ช้ีแจง ตอบปัญหาเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ 

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

 (2)  ให้บริการข้อมูล เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ 

 (3)  ดําเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที ่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง        
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง      
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน ทรัพยากรบุคคล 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล 
 

ระดับตําแหน่ง ชํานาญการ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1.   ด้านการปฏบิตักิาร 
 (1)  ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เก่ียวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
 (2)  ดําเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเก่ียวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น

การประเมินค่างานของตําแหน่ง การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล 
เป็นต้น เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

 (3)   ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทําข้อเสนอ และดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการกําหนดนโยบายหรือการตัดสินใจ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 (4)   ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทําข้อเสนอเพ่ือกําหนดความต้องการและความจําเป็น
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ 
การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผน
และเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษา
และการฝึกอบรม 

 (5)   ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะ เพ่ือการกําหนดตําแหน่ง และการวางแผน
อัตรากําลังของส่วนราชการ 

 (6)   ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทําข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการเก่ียวกับการสรรหา
และเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังผู้มีความรู้ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง 
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 (7)  ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทําข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล

การปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทน
ให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 (8)  ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคํา ข้อเท็จจริง เพื่อดําเนินการทางวินัย 
การรักษาวินัยและจรรยา 

 (9)   ประมวล วิเคราะห์ วิจัยข้อมูล เพ่ือวางระบบการพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
 

2.   ด้านการวางแผน 
 วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน

ระดับสํานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

3.   ด้านการประสานงาน 
 (1)  ประสานการทํางานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น

แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด  
 (2)  ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.   ด้านการบรกิาร 
 (1)  ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หรือประชาชนทั่วไป เก่ียวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม/ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญ 
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 (2)  ให้คําปรึกษาแนะนําและช้ีแจงแก่ส่วนราชการ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เก่ียวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนา
แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้ 

(3)   ดําเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือการประมวล วิเคราะห์ และการนําเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
มาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

(4)   ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําเอกสาร ตํารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ  
รวมท้ังพัฒนาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือการเรียนรู้ และการทําความเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ  และ 
 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 

2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี 

สําหรับผู้มีคณุสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทยีบได้
ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สาํหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ  3 หรือข้อ  4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก  

2.3 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด  

และ 
 3.  ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2.  มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน ทรัพยากรบุคคล 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล 
 

ระดับตําแหน่ง ชํานาญการพิเศษ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญในงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1.   ด้านการปฏบิตักิาร 
 (1)   ศึกษา วิเคราะห์ ให้คําปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรัพยากรบุคคล

ขององค์กร เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยง สอดคล้อง และต่อเน่ือง 
 (2)   จัดทํา ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
 (3)  กํากับ ติดตามการดําเนินงาน หรือพิจารณากําหนดประเด็นวิเคราะห์เสนอแนะ

ให้ความเห็นเก่ียวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้การบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

 (4)  กํากับ วางแนวทางการทํางาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลาง เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

 (5)   จัดทําประเด็น ข้อเสนอ ความเห็น สรุปรายงาน เพ่ือการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
2.   ด้านการวางแผน 

 วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง 
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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3.   ด้านการประสานงาน 
 (1)  ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงาน โดยมบีทบาทในการช้ีแนะ จูงใจทมีงานหรือหน่วยงานอ่ืน

ในระดับสาํนักหรือกอง  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสมัฤทธ์ิตามท่ีกําหนด  
 (2)  ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์

และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน  
 

4.   ด้านการบริการ 
 (1)  ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เก่ียวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปล่ียนความรู้ ความเช่ียวชาญ 
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 (2)  ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เก่ียวกับ
หลักเกณฑ์พ้ืนฐานหรือเทคนิควิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพ่ือให้มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

 (3)  จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่  
ในหน่วยงาน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

 (4)  จัดทําและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ 
หรือผู้สนใจทั่วไปนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์     
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ 
 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 

2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
2.4 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
และ 

 3.  ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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มาตรฐานตาํแหน่ง 
 
ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 
สายงาน วิชาการพัสดุ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อ
และสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเก่ียวกับพัสดุ การวางระบบเก่ียวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
ชื่อตาํแหน่งในสายงานและระดบัตาํแหน่ง 

ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่งดังน้ี 
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการพัสดุ ระดับชํานาญการ 
นักวิชาการพัสดุ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 
 
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน  วิชาการพัสดุ   
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน     นักวิชาการพัสดุ 
 

ระดบัตําแหนง่ ปฏิบัติการ   
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการพัสดุ  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี  
 

 1. ด้านการปฏบิตักิาร 
  (1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ 

(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา
ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

(3) จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก 

(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
(5) จําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป 

เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด 
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน 

วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง 
เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด 
 

 2. ด้านการวางแผน  
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 3. ด้านการประสานงาน  
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมอื
และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 4. ด้านการบรกิาร  
  (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงเก่ียวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ 
  (2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
 ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
 ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท  วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน  วิชาการพัสดุ   
 
ชื่อตาํแหน่งในสายงาน     นักวิชาการพัสดุ 
 
ระดบัตําแหนง่  ชํานาญการ 
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงานวิชาการพัสดุปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญสูงในงานวิชาการงานวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย    
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทําคําขอ เพ่ือกําหนดงบประมาณประจําปีในทุกหมวดรายจ่าย  
  (2) วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพ่ือจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ 
  (3) ประเมินและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา
ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
  (4) วิเคราะห์และจัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน เก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ เพ่ือให้การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (5) ควบคุมการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
  (6) ควบคุมการจําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานทางราชการ
อีกต่อไป เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด 
  (7) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน 
วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง 
เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด 
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 2. ด้านการวางแผน  
  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสํานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 3. ด้านการประสานงาน  
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
  (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 4. ด้านการบริการ  
  (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ 
ในระดับที่ซับซ้อน หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  (2) จัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานพัสดุเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ระดับปฏิบัติการ  และ 
 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี  
                    2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
                    2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี 
สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้
ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 
ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก  
                    2.3 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและ 
              3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุหรืองานอื่นที่ เ กี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท  วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน   วิชาการพัสดุ   
 
ชื่อตาํแหน่งในสายงาน       นักวิชาการพัสดุ 
 
ระดบัตําแหนง่  ชํานาญการพิเศษ   
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  
และความชํานาญในงานสูงมากในงานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 
 1. ด้านการปฏบิตักิาร 
  (1) ประเมินและสรุปผลการจัดทําคําขอ เพ่ือกําหนดงบประมาณประจําปีในทุกหมวดรายจ่าย  
  (2) ควบคุมการรวบรวมข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพ่ือจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ 
  (3) กํากับดูแลจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคา 
วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
  (4) ควบคุมการจัดทํารายละเอียด เก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ บัญชี หรือทะเบียน
คุมทรัพย์สิน แยกประเภทวัสดุ  เพ่ือให้การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (5) กําหนดแนวทางการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
  (6) กําหนดแนวทางการจําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งาน
ทางราชการอีกต่อไป เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด 
  (7) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน 
วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด 
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 2. ด้านการวางแผน  
  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 3. ด้านการประสานงาน  
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการช้ีแนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน
ในระดับสํานักหรือกองเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
 
 4. ด้านการบรกิาร  
  (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ 
ในระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  (2) กําหนดแนวทางการจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที ่เกี ่ยวกับงานพัสดุ
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ 
 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
                     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
                     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
                     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
                      2.4  ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และ 
              3.  ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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มาตรฐานตาํแหน่ง 
 
ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 
สายงาน วิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  

สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ กําหนดคณุลกัษณะของเคร่ือง จัดระบบติดต้ัง เช่ือมโยงระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเก่ียวกับชุดคาํสั่งระบบ ชุดคาํสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่างๆ 
กําหนดคุณลักษณะ ติดต้ังและใช้เครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมท้ัง
การดําเนินการเก่ียวกับการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร ์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การให้คําปรึกษาแนะนํา 
อบรมเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ติดตามความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
ชื่อตาํแหน่งในสายงานและระดบัตาํแหน่ง 

ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่งดังน้ี 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชํานาญการ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชํานาญการพิเศษ 
  
 
 
 

  ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน วิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
ชื่อตาํแหน่งในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
ระดบัตําแหนง่  ปฏิบัติการ 
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี                
 
1. ด้านการปฏบิตักิาร  

  (1) ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
  (2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยําและทันสมัย 
  (3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที ่ถูกต้อง 
ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
  (4) เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (5) เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง 
เพ่ือให้ระบบปฏิบัติการทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพ 
  (6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล
ของหน่วยงานท่ีไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
  (7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ 
เพ่ือให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
  (8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเคร่ือง 
การติดต้ังระบบเครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้
ของหน่วยงาน 
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  (9) ช่วยตรวจสอบ  สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข้าข่าย
ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ กําหนด หรือไม่เป็นไปตามาตรฐานสากล 
เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 
  (10)  ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล เ พื ่อประกอบการออกใบอนุญาต 
เพ่ือให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 
 2. ดา้นการวางแผน  
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 3. ด้านการประสานงาน  

  (1)  ประสานงานทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

        (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 4. ด้านการบรกิาร  

  (1)  ช่วยจัดทําคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (2)  ดําเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่ พัฒนา 
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  (3)  ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ี 
                1.   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหน่ึง 
ทางคอมพิวเตอร์ 

 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหน่ึง 
ทางคอมพิวเตอร์ 

 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหน่ึง 
ทางคอมพิวเตอร์ 

 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้   
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ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง   

 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง  
 2 มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง  
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน วิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
ชื่อตาํแหน่งในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 
ระดบั  ชํานาญการ 
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 
1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

  (1) ศึกษาวิเคราะห์ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง 
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน 
และตรงตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน 
  (2) กําหนดแนวทางการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบ
มีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน 
                     (3) เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ยากและซับซ้อน
ที่ได้วางแผนไว้ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 (4) ศึกษาวิเคราะห์ และกําหนดความต้องการของหน่วยงาน เพ่ือออกแบบระบบงาน 
ระบบการประมวลผลข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล เพ่ือสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงาน 
  (5) รวบรวมข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
  (6) ให้คําปรึกษา แนะนํา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา 
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  (7) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย 
ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดต้ังระบบเครื่อง 
เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน 
  (9) ตรวจสอบ  สืบค้น การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนด หรือไม่เป็นไปตามาตรฐานสากล เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 
  (10) ตรวจสอบและดําเนินการออกใบอนุญาต  เพ่ือให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด 
 

2.  ด้านการวางแผน  
 วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสํานัก

หรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
3.  ด้านการประสานงาน 
 (1)   ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนํา

เบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
 (2)  ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4.  ด้านการบรกิาร  
 (1) จัดทํ าสื่ อ ในการ ใ ห้บริ การ เผยแพ ร่ข้ อมู ล ด้ าน เทคโนโล ยีสารสนเทศ 

แก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนผู้สนใจ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (2) ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน        

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ระดับปฏิบัติการ  และ 
 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว  ดังต่อไปน้ี 
  2.1 ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
  2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี 
สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือ ข้อ 4       
ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก   
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                 2.3 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 และ 
 3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง   

1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง 
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง  
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน วิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
ชื่อตาํแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
ระดบั  ชํานาญการพิเศษ  
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 1.  ด้านการปฏบิตักิาร  
  (1) ศึกษาวิเคราะห์  พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือร่วมพัฒนางานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
  (2) ช่วยกํากับ  ติดตามการดําเนินงาน  หรือเสนอแนะให้ความเห็นเก่ียวกับ         
การพัฒนาระบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ และระบบงาน
สารสนเทศ เพ่ือให้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
                     (3) จัดทําข้อเสนอ  สรุปรายงาน การนําเสนอต่อคณะกรรมการต่างๆ  เพ่ือกําหนดแนวทาง  
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงาน
ประยุกต์ และระบบงานสารสนเทศ 
  (4) จัดทําและพัฒนาระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศ ระบบการเช่ือมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และระบบคลังข้อมูลที่มีขอบข่ายกว้าง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศในหน่วยงาน 
  (5) กํากับ บริหารจัดการ พัฒนาระบบงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน โครงการ 
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  (6) กําหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศการจัดการระบบการทํางานเครื่อง 
การติดต้ังระบบเครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้
ของหน่วยงาน 
  (7) กําหนดหลักสูตรการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงาน 
ที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพ่ือสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  (8) กํากับ ตรวจสอบ  สืบค้น การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม     
ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนด หรือไม่เป็นไปตามาตรฐานสากล เพ่ือความม่ันคงปลอดภัย
ของข้อมูลหรือระบบ 
  (10) กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการออกใบอนุญาต รวมท้ังกําหนดแนวทางการกํากับดูแล
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใบอนุญาตการประกอบกิจการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้การดําเนินการมีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 2.  ด้านการวางแผน  
  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 3.  ด้านการประสานงาน 
   (1)   ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการช้ีแนะ จูงใจ ทีมงาน
หรือหน่วยงานอ่ืนในระดับสํานักหรือกองเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2)   ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
 4.  ด้านการบรกิาร  
  (1) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานราชการ  เอกชน  เก่ียวกับการพัฒนาระบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ และระบบงานสารสนเทศ  
เพ่ือให้การพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
               (2) ฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้  ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้แก่ข้าราชการ
หน่วยงานที ่เ กี ่ยวข ้อง  และประชาชน  เ พื ่อสร ้างความเข ้า ใจ  และเสร ิมสร ้างศ ักยภาพ           
ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ระดับปฏิบัติการ  และ 
 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว  ดังต่อไปน้ี 
  2.1 ประเภทอํานวยการ  ระดับต้น 
  2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
  2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการไม่น้อยกว่า 4 ปี 
  2.4 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 และ 
 3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง   

1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง 
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง  

 
 
 
 



72 
 
 

มาตรฐานตาํแหน่ง 
 

ตําแหน่งประเภท  วิชาการ 
 
สายงาน    วิชาการเงินและบัญชี 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล 
การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง 
ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
ชื่อตาํแหน่งในสายงานและระดบัตาํแหน่ง 

ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่ง ดังน้ี 
นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับชํานาญการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับชํานาญการพิเศษ 
 
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท  วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน   วิชาการเงินและบัญชี 
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน    นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

ระดับตําแหน่ง  ปฏิบัติการ  
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 

ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 

1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ 
เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี  ของส่วนราชการ  
  (2)  รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย 
  (3)  จัดทําและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณ 
ตรงกับความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
  (4)  ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ 
  (5)  ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จ่ายเงิน 
เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
  (6)  ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม
และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกําหนด 
 

2.  ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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3.  ด้านการประสานงาน  
  (1)   ประสานการทํางานร่วมกันทั ้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
  (2)    ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.  ด้านการบรกิาร 
  (1)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ 
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  (2)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เก่ียวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
1.   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว 
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

2.   ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว 
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

3.   ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว 
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

4.   ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
1.   ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2.  ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3.  สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท   วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน   วิชาการเงินและบัญชี 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

ระดับตําแหน่ง  ชํานาญการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ควบคุมจัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ 
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี
ของส่วนราชการ  
  (2) วิเคราะห์และสรุปข้อมูลและรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูล
ให้ถูกต้องและทันสมัย 
  (3) จัดและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
  (4) ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ 
  (5)  วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงินและบัญชี เช่น การจัดสรรงบประมาณ 
การรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับและจ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงิน
ขององค์กรมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
  (6)  ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม
และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานและข้อกําหนด 
 
 



 

 

76 
 

2.  ด้านการวางแผน 
  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสํานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)    ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
  (2)   ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจง ในเรื่องเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ 
ในระดับที่ซับซ้อน หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  (2)  จัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
 2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
 2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี

สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 
ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท และใหล้ดเป็น 2 ปี สําหรับผูม้ีคณุสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก 

 2.3 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

และ 
3.  ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด

เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
1.   ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2.  ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3.  สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท  วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน   วิชาการเงินและบัญชี 
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

ระดับตําแหน่ง  ชํานาญการพิเศษ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญในงานสูงมากในด้านวิชาการเงินบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  กําหนดนโยบาย เป้าหมาย วิธีการจัดทําบัญชีทางราชการ เอกสารรายงานทางการเงิน 
เพ่ือให้รายงานฐานะการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามแนวทางปฏิรูประบบราชการ 
  (2)  ตรวจสอบประเมินผลและแก้ปัญหา รายงานทางการเงินและบัญชีและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน และรายงานการเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดให้เป็นปัจจุบัน 
  (3)  จัดและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
  (4)  ให้คําปรึกษาเก่ียวกับปัญหาที่สําคัญทางการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและข้อกําหนด  
           2.  ด้านการวางแผน 
  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)   ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงาน
หรือหน่วยงานอ่ืนในระดับสํานักหรือกอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
  (2)   ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
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4.  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจง ในเรื่องเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี ที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  (2)  กําหนดแนวทางการจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานการเงินและบัญชี 
เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเป็นใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ และ 
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
 2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
 2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
 2.4 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
และ 
3. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1.   ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2.   ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3.   สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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มาตรฐานตาํแหน่ง 
 

ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 
สายงาน   วิชาการตรวจสอบภายใน  
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการร่ัวไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือของผู้บริหาร 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน 
การบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ 
และนโยบายของส่วนราชการ กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน 
และเทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการ การควบคุมภายใน 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
ชื่อตาํแหน่งในสายงานและระดบัตาํแหน่ง 

ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่ง ดังน้ี 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชํานาญการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชํานาญการพิเศษ 
  
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท  วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน   วิชาการตรวจสอบภายใน 
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน             นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
 

ระดบัตําแหนง่  ปฏิบัติการ  
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 

1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน
การทําสัญญา และเอกสารต่างๆทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดําเนินไปอย่างถูกต้อง
และได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 
  (2)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน 
รวมท้ังการบริหารด้านอ่ืนๆของส่วนราชการ เพ่ือดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด 
มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 
  (3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพ่ือเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา
หรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดําเนินงาน 
 

2.  ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

3.  ด้านการประสานงาน  
  (1)    ประสานการทํางานร่วมกันทั ้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2)   ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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4.  ด้านการบริการ 
   (1) ฝึกอบรม ให้คําปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหา  ข้อขัดแย้ง
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
                    (2) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจง เก่ียวกับงานตรวจสอบภายในทีต่นมีความรับผดิชอบ  
ในระดับเบ้ืองต้นแก่หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
1.   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว 
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืน
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

2.   ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว  
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวชิาอ่ืน
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

3.   ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว 
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืน
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

4.   ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

1.   ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2.   ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3.   สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท  วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน   วิชาการตรวจสอบภายใน 
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน      นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

ระดบัตําแหนง่  ชํานาญการ  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงานวิชาการงานตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญสูงในงานวิชาการงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล ตัวเลข 
หลักฐานการทําสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพ่ือให้การตรวจสอบดําเนินไปอย่างถูกต้อง
และได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 
  (2)  ตรวจสอบการและประเมินผลปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ 
ทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต 
เพ่ือดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนด 
  (3)  ออกแบบและประเมินความเก่ียวข้องการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
เพ่ือนําไปสู่การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและลดความเส่ียงต่อไป 
                     (4)  จัดทํากระดาษทําการและรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพ่ือเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดําเนินงาน 
  (5)  ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ เช่น ให้คําแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด 
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 2.  ด้านการวางแผน 
  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสํานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิ 
ที่กําหนด 
 

 3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)    ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองต้นแก่สมาชิก
ในทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2)   ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 4.  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ตนรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ 
  (2)  จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เก่ียวกับงานเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  ระดับปฏิบัติการ  และ 
 2.  ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
                2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
                  2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 
4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 
หรือ ข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท และใหล้ดเป็น 2 ปี สําหรับผูม้ีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก                                    
                2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และ 
            3. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรอืงานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสงักัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1.   ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2.   ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3.   สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท  วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน   วิชาการตรวจสอบภายใน 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน       นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

ระดับตําแหน่ง  ชํานาญการพิเศษ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญในงานสูงมากในงานวิชาการงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  กํากับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ
ทรัพย์สิน และการบริหารด้านอ่ืนๆของส่วนราชการ รวมท้ังการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต 
เพ่ือดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนด 
  (2)  ควบคุมการออกแบบและการประเมินผลความเสี่ยงของการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพ่ือนําไปสู่การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงต่อไป 
                (3)   ดําเนินการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน งานหรือโครงการ
ของผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ 
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบระดับกรมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
  (4)  ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ เช่น ให้คําแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด 
 

2.  ด้านการวางแผน 
  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)    ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการช้ีแนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน
ในระดับสํานักหรือกองเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2)   ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน  

 

4.  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจง ในเรื่องเก่ียวกับงานตรวจสอบภายในในความรับผิดชอบ 
ในระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  (2)  กําหนดแนวทางการจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน
เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเป็นใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ 

2.  ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
     2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
     2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญพิเศษ 
     2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
     2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3.   ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี    
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
1.   ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2.   ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3.   สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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มาตรฐานตาํแหน่ง 
 
ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 
สายงาน พยาบาลวิชาชีพ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
ที่เก่ียวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชนท้ังในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน
ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล  ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทําการรักษาโรค ทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์
และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน  ประสานงาน ประเมินผล 
และบันทึกผลการให้การพยาบาลและผดุงครรภ์ ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุม
การพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาล
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล 
ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา จัดเตรียมและ ส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์
ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพ่ือการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ตลอดจน
ปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 

ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่งดังน้ี 
พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ 
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 

 
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน พยาบาลวิชาชีพ 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน พยาบาลวิชาชีพ 
 

ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติการ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี    
 

 1. ด้านการปฏบิตักิาร 
  (1) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ทางนิติวิทยาศาสตร์  การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  (3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบ้ืองต้น เพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ป่วย 
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 
  (4) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ   
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน  
 

 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมอื
และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 4. ด้านการบรกิาร 
  (1) สอน แนะนํา ให้คําปรึกษา เบ้ืองต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับการส่งเสริม 
ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  (2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการพยาบาล  เพ่ือให้ประชาชน
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง 
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง 
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง 
 4.  ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง 
 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน พยาบาลวิชาชีพ 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน พยาบาลวิชาชีพ 
 

ระดับตําแหน่ง ชํานาญการ 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในด้านพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญสูงในด้านพยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ปฏิบัติการพยาบาลท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาล
แก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อน และปรับปรุงบริการพยาบาล  รวมท้ังการปรับใช้
การบําบัด เค ร่ืองมือพิเศษ  ให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เ พ่ือช่วยเหลือทางนิติ วิทยาศาสตร์  
ช่วยให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่างทันท่วงที 
  (3) บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยด้านการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
ให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล 
  (4) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ
ที่เป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่   เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสํานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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 3 ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ให ้ข ้อค ิด เห ็นหร ือคําแนะนํา เ บื ้อ งต ้นแก ่สมาชิก ในท ีมงานหรือบ ุคคลหร ือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 4. ด้านการบริการ 
  (1) ให้บริการวิชาการพยาบาลที่ซับซ้อน ที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการ
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ สามารถดูแลตนเองได้ 
  (2) สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) พัฒนาข้อมูล จัดทําเอกสาร  คู่มือ ตํารา  สื่อเอกสารเผยแพร่  พัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณ์  
วิธีการ  หรือประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้   เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ  และ 
 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
  2.1   ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
  2.2   ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี 
สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 
ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท  และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก   
  2.3   ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข    
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
 และ 
 3.   ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน พยาบาลวิชาชีพ 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน พยาบาลวิชาชีพ 
 
ระดับตําแหน่ง ชํานาญการพิเศษ 
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านพยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงมากในด้านพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ียากมาก  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ปฏิบัติการพยาบาลท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน  หรือภาวะวิกฤต  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้ปลอดภัยจากภาวะคุกคาม  ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (2) คัดกรอง ประเมินวินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง คาดการณ์และวางแผนช่วยเหลือ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแล ทั่วไป หรือการให้ความช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ 
  (3) ศึกษา  วิจัย  พัฒนาระบบหรือรูปแบบบริการพยาบาลเฉพาะทางที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอก ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
เพ่ือกําหนดแนวทาง พัฒนามาตรฐานงานทางการพยาบาล ประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน 
  (4) ประเมินผลการดําเนินงาน การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน  
หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานและสุขภาพที่ดีของประชาชน 
 
 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการช้ีแนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน
ในระดับสํานักหรือกอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง  ๆเพ่ือเป็นให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
 
 4. ด้านการบริการ 
  (1) ให้คําปรึกษา อํานวยการ  ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใช้บริการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน  เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและดูแลตนเองได้ 
  (2) กําหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให้สอดคล้อง
สนับสนุนภารกิจขององค์กร 
  (3) จัดทําฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และพัฒนาองค์กร 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ 
 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 

 2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
 2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมน้่อยกว่า 4 ปี  
 2.4 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรอื 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
และ 
3.   ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี    
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

1.  ความรู้ความสามารถท่ีจาํเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2.  ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3.  สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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มาตรฐานตาํแหน่ง 
 

ตําแหน่งประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน       บรรณารักษ์  
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ทําบัตรรายการ  
ทําบรรณานุกรม ทําดรรชนี ทําสาระสังเขป จัดทําคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการ
แก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
ชื่อตาํแหน่งในสายงานและระดบัตาํแหน่ง 
 ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่งดังน้ี 
  บรรณารักษ ์ ระดับปฏิบัติการ 
   บรรณารักษ ์ ระดับชํานาญการ 
   บรรณารักษ ์ ระดับชํานาญการพิเศษ 
      
 
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท   วิชาการ 

ชื่อสายงาน     บรรณารักษ ์

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน  บรรณารักษ์     

ระดบัตําแหนง่    ปฏิบัติการ  
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 

ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์  ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี                 

1. ด้านการปฏิบัติการ        
 (1)    จัดหา  คัดเลือก  วิเคราะห์ จําแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 

สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทํารายการบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  เพ่ือเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ 

 (2)   ศึกษา  ค้นคว้า  วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  เพ่ือเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการ
และการให้บริการ 

 (3)  จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ 
  

 2.  ด้านการวางแผน  
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ  
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 3.  ด้านการประสานงาน    
   (1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั ้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
                  (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
 4.  ด้านการบริการ  
                    ให้คําแนะนํา และตอบคําถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง 
ทางบรรณารักษศาสตร์  ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ทางสารสนเทศศึกษา  หรือทางสารนิเทศศาสตร์  หรือทางใดทางหน่ึงหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
   2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง 
ทางบรรณารักษศาสตร์  ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ทางสารสนเทศศึกษา  หรือทางสารนิเทศศาสตร์  หรือทางใดทางหน่ึงหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหน่ึง 
ทางบรรณารักษศาสตร์  ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ทางสารสนเทศศึกษา  หรือทางสารนิเทศศาสตร์  หรือทางใดทางหน่ึงหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

4.    ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
           1.   มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
           2.   มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
           3.   มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท   วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน     บรรณารักษ ์
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน  บรรณารักษ์     
 

ระดบัตําแหนง่    ชํานาญการ  
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ  แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านบรรณารักษ์  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงในด้านบรรณารักษ์  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
              โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 1.  ด้านการปฏิบัติการ 
 (1)    ควบคุม จัดหา  คัดเลือก  วิเคราะห์ จําแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท   

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทํารายการบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป 
และบันทึกลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  เพ่ือเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ 

(2)    ศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย  
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการและการให้บริการ 

 (3)   ควบคุมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ 

(4)   ร่วมวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ  
เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกจัดหาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

(5)    ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ
ของการให้บริการและการใช้ห้องสมุด เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในการใช้บริการห้องสมุด 

 
 2.  ด้านการวางแผน  
  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน ระดับสํานัก
หรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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 3.   ด้านการประสานงาน   
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
  (2)   ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 4.  ด้านการบริการ   
 (1) ควบคุมการให้บริการข่าวสาร ความรู้ บริการตอบคําถามต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดความสะดวก

แก่ผู้ใช้บริการ   
 (2)  ให้คําแนะนํา  ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานบรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา บุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การทํางาน
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1.    มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ  และ 
 2.    ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี  
  2.1   ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
  2.2   ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5        
ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท  และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบรรณารักษ์ 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก 
  2.3   ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
  และ  
 3.   ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

 
      
 



98 
 

 

ตําแหน่งประเภท   วิชาการ 

ชื่อสายงาน     บรรณารักษ ์

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน  บรรณารักษ์     

ระดบัตําแหนง่    ชํานาญการพิเศษ  
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านบรรณารักษ์  ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญในงานสูงมากในด้านบรรณารักษ์  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ียากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  

 1.  ด้านการปฏิบัติการ  
(1)   ตรวจสอบการจัดหา  คัดเลือก  วิเคราะห์ จําแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทส่ือสิ่งพิมพ์ 

สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทํารายการบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  เพ่ือเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ 

(2) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
รูปแบบงานวิชาการและงานบริการให้มีประสิทธิภาพ 

(3)  ตรวจสอบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ 

(4) วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ  เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการคัดเลือกจัดหาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

(5)  ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดวิธีการเก่ียวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ
ของการให้บริการและการใช้ห้องสมุด เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในการใช้บริการห้องสมุด 

(6)  ควบคุมการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน                     
เข้าใช้บริการห้องสมุด 

(7)  จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  เพ่ือให้การดําเนินงาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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 2.  ด้านการวางแผน   
  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงานโครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง 
มอบหมายงาน  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล  เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 3.  ด้านการประสานงาน   
  (1)  ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงาน
หรือหน่วยงานอ่ืนในระดับสํานักหรือกอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
 
 4.  ด้านการบริการ  

 (1) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา ช้ีแจง และถ่ายทอดความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง 

 (2) ถ่ายทอดความรู้ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์  แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ความรู้และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1.    มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ 
2.   ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
 2.1   ประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
 2.2   ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 2.3   ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
 2.4   ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
และ 
3. ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี    
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จาํเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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มาตรฐานตาํแหน่ง 
 

ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
สายงาน ปฏิบัติงานธุรการ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานน้ีคลุมถึ งตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิ บั ติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่ งมีลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติเก่ียวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธ์ิในทรัพย์สิน
ของทางราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปล่ียนแปลงรายการและเก็บรักษา
เอกสารสําคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม
และจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  

 
ชื่อตาํแหน่งในสายงานและระดบัตาํแหน่ง 

ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่งดังน้ี 
  เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 
  เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน 
   
 
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 

ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานธุรการ 
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ 
 

ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติงาน 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี  
 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการท่ัวไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น
และมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
  (2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
  (3) ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  (4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือนําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
 

2. ด้านการบริการ 
  (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
  (2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
  (3) ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1.   ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2.   ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3.  สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานธุรการ 
 
ชื่อตาํแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ 
 
ระดับตําแหน่ง ชํานาญงาน 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา 
ที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านธุรการหรือบริการทั ่วไป 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1)     วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
 (2) มอบหมายงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล

และงานบริการทั่วไป เพ่ือให้การดําเนินงานได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 (3) จัดทําแผนการจัดซื้อ จัดหา รายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจําปี การขออนุมัติให้ความเห็นชอบ

ในการจัดซื้อจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีอุปกรณ์ไว้ใช้งานที่มีคุณภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 (4) รวบรวมข้อมูล สรุปความเห็น และรายงาน การปฏิบัติงานเพ่ือจัดทํารายงานและนําเสนอ

ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
 (5) จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุม

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 
 (6) ควบคุมการเบิกจ่าย  การลงทะเบียนรับ – จ่าย งานพัสดุครุภัณฑ์ งานยานพาหนะและสถานที่ 

เพ่ือควบคุมการใช้การเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
 (7) จัดทําทะเบียนเอกสาร หลักฐานเก่ียวกับบุคลากร เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา

และนําไปใช้ประโยชน์ 
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2. ด้านการกํากับดูแล 
 (1) ควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู ้ใต้บังคับบัญชา  เ พื่อให้การทํางาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) ให้คําแนะนําแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ืองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. ด้านการบริการ 
 (1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 (2) บริการข้อมูล ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ

แก่ผู้บังคับบัญชา บุคคล หรือหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนงานต่างๆให้บรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน และ 
2.   เคยดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี 

ให้ลดเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือ       
ข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคและให้ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  หรือดํารงตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว 
ดังต่อไปน้ี ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด  โดยจะต้องปฏิบัติงานธุรการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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มาตรฐานตาํแหน่ง 
 
ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
สายงาน   ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ค่อนข้างยากเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลกัฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี  ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการขอจัดต้ัง
งบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจําปี ทําหนังสือช้ีแจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่งดังน้ี 
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน 
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชํานาญงาน 
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส 

  
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท  ทั่วไป 
 

ชื่อสายงาน   ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

ระดับตําแหน่ง  ปฏิบัติงาน 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย    
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 

 1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)    จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนด 
  (2)   รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการทํางบประมาณประจําปี
ของหน่วยงาน 

 (3)  ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน 

 (4)  ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทํางาน
ของหน่วยงาน 
 

 2. ด้านการบริการ 
 (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่

ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญแก่ผู้ที่สนใจ 
 (2)   ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 

เพ่ือขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี  และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

4.  ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท  ทั่วไป 
 

ชื่อสายงาน   ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

ระดับตําแหน่ง  ชํานาญงาน 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานด้านการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1.  ด้านการปฏิบัติการ 
 (1)   ปฏิบัติงานและควบคุมเอกสารทางการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความชํานาญ เพ่ือช่วยให้ระบบงาน

เป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง 
 (2)   ปฏิบัติงาน วางแผน ประเมินผลงาน ด้านการเงินและบัญชี เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 (3)   ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน 

เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
 (4)   ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําปรึกษาแนะนํา

ในการปฏิบัติงาน  วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม
และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานและข้อกําหนด 

 
2. ด้านการกํากับดูแล 

 (1)   ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพ่ือให้การดําเนินงาน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

 (2)   วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  
ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3.  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ที่มีความซับซ้อน

แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ 
ความชํานาญ แก่ผู้ที่สนใจ 

   (2)  ประสานงานในระดับกองหรือหน่วยงานที่สูงกว่า กับหน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้
ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน และ 
2.  เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี 

ให้ลดเป็น 5 ปีสําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 
หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  และให้ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือดํารงตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึง
มาแล้ว ดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนดโดยจะต้องปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 

ชื่อสายงาน              ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  

ระดบัตําแหนง่               อาวุโส  
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงาน
ด้านการเงินและบัญชีค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ควบคุมเอกสารทางการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความชํานาญ เพ่ือช่วยให้ระบบงาน
เป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง 
  (2) วางแผน ประเมินผลงาน ด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  (3) เสนอความคิดเห็น เก่ียวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงาน 
  (4) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงาน  วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม
และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกําหนด 
 

 2. ด้านการกํากับดูแล 
  (1) ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพ่ือให้การดําเนินงาน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
  (2) วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 3. ด้านการบริการ 
  (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ช้ีแจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี ที่มีความซับซ้อน 
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญ 
แก่ผู้ที่สนใจ 
  (2) ประสานงานในระดับกองหรือหน่วยงานท่ีสูงกว่า กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้
ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน และ 
 2. เคยดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดํารงตําแหน่งอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
หรือตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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มาตรฐานตาํแหน่ง 
 

ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
สายงาน ปฏิบัติงานพัสดุ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี
ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ การแทงจําหน่ายพัสดุที่ชํารุด การทําสัญญา 
การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
ชื่อตาํแหน่งในสายงานและระดบัตาํแหน่ง 

ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่งดังน้ี 
เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชํานาญงาน 
เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับอาวุโส 
 
 

 
ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 

ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานพัสดุ 
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานพัสดุ 
 

ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติงาน  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 

 1. ด้านการปฏิบัติการ  
  (1) ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นําส่งการซ่อมแซม  
และบํารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 
  (2) ทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ  การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  
เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดําเนินงาน 
  (3) ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ  สัญญาจ้าง  หนังสือโต้ตอบ  บันทึกย่อเรื่องเก่ียวกับงานพัสดุ  
เพ่ือเป็นหลักฐานในการดําเนินงาน 
  (4) รายงาน สรุปความเห็นเก่ียวกับงานพัสดุ  เพ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
  (5) ศึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วย่ิงขึ้น  
  (6) ช้ีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 2. ด้านการบริการ  
  (1) ให้คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน  และให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วง 
  (2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน  ต่างหน่วยงาน  หรือประชาชนทั่วไป  
เพ่ือให้บริการ  หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 
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คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 1.   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 3.   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 4.   ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน็สําหรบัตําแหนง่ 
 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 

ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานพัสดุ 
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานพัสดุ 
 

ระดับตําแหน่ง ชํานาญงาน  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบั ติงานของผู้ ร่ วมปฏิบั ติงาน โดยใช้ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์  
และความชํานาญงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  หรือ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 1.  ด้านการปฏิบัติการ  
  (1) จัดหา  จัดซื้อ  ว่าจ้าง  ตรวจรับ  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา  นําส่ง  การซ่อมแซม  
และบํารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เพ่ือให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วง 
  (2) จัดทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ  ทํารายงานเกี่ยวกับพัสดุ  เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล
ในการดําเนินงาน 
  (3) ตรวจร่างสัญญาซื้อ  สัญญาจ้าง  หนังสือโต้ตอบ  บันทึกย่อเรื่องเก่ียวกับงานพัสดุ  
ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  ให้มีความถูกต้องเรียบร้อย
และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต 
                 (4) รายงาน  สรุปความเห็นเก่ียวกับงานพัสดุ  รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดทํารายงาน  
และนําเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
            
           2. ด้านการกํากับดูแล 
               (1)  ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้การทํางาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2)  ให้คําแนะนําแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ืองอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. ด้านการบริการ 
 (1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 (2) บริการข้อมูล ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
แก่ผู้บังคับบัญชา บุคคล หรือหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนงานต่างๆให้บรรลุภารกิจที่กําหนดไว้  
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน และ 
 2. เคยดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี 
ให้ลดเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือข้อ 4 
ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  และให้ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  หรือดํารงตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี  หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว
ดังต่อไปน้ี ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด  โดยจะต้องปฏิบัติงานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 

ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานพัสดุ 
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน    เจ้าพนักงานพัสดุ 
 

ระดับตําแหน่ง อาวุโส  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานด้านการพัสดุค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 

 1. ด้านการปฏิบัติการ  
  (1) จัดหา  จัดซื้อ  ว่าจ้าง  ตรวจรับ  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา  นําส่ง  การซ่อมแซม  
และบํารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เพ่ือให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วง 
  (2) ตรวจสอบทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ  ทํารายงานเก่ียวกับพัสดุ  เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูล
ในการดําเนินงาน 
  (3) ตรวจร่างสัญญาซื้อ  สัญญาจ้าง  หนังสือโต้ตอบ  บันทึกย่อเรื่องเก่ียวกับงานพัสดุ  
ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  ให้มีความถูกต้องเรียบร้อย
และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต 
  (4) สรุปความเห็นเก่ียวกับงานพัสดุ  รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดทํารายงาน  
และนําเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
 

 2. ด้านการกํากับดูแล  
  (1) ควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
  (2) กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงานสําเร็จลุล่วง 
  (3) ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหา
และช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ  เก่ียวกับงานในหน้าที่  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 
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 3. ด้านการบริการ  
 (1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุน

การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน  
 (2) ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาหรือช้ีแจงเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน และ 
 2. เคยดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดํารงตําแหน่งอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
หรือตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานพัสดุ
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 
 
 



119 
 
 

มาตรฐานตาํแหน่ง 
 
ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
สายงาน ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านห้องสมุดหรือให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด  
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมดูแลกิจการของห้องสมุด จัดหา ดูแลเก็บรักษาหนังสือ 
รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมู่และทําบัตรรายการหนังสือ แนะนํา
และให้บริการแก่ประชาชนในการใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม เผยแพร่ และชักจูงให้ประชาชน
ใช้ห้องสมุด รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปีของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่งดังน้ี 

เจ้าพนักงานห้องสมุด   ระดับปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานห้องสมุด   ระดับชํานาญงาน 

 
 
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 

ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานห้องสมุด 
 

ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติงาน 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานห้องสมุด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 
1.   ด้านการปฏบิตักิาร 

 (1)   ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ  เพ่ือเตรียมการจัดระบบหนังสือ 
 (2) ช่วยบรรณารักษ์ในการจัดและจําแนกทรัพยากรสารสนเทศ  เช่น จัดทําคําค้น ดัชนี 

กฤตภาค  บรรณานุกรม เป็นต้น เพ่ือการบริการและการสืบค้น 
 (3) ดูแล  เก็บรักษา  ซ่อมแซมหนังสือ  เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้บริการ 
 (4) ดูแล อาคาร สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด   เพ่ือให้ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดี 

 
2.   ด้านการบริการ 

    (1)  ให้บริการแนะนําแหล่งข้อมูลและวิธีการใช้ห้องสมุดแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เข้าใช้บริการ 
เพ่ืออํานวยความสะดวก 
  (2) ร่วมจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
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3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

1.  ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2.   ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3.   สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 

ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานห้องสมุด 
 

ระดับตําแหน่ง ชํานาญงาน 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ 

แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานด้านห้องสมุด  ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  หรือ  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านห้องสมุด ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 
1.   ด้านการปฏิบัติการ 

(1)  ควบคุมการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ  เพ่ือเตรียมการจัดระบบหนังสือ 
(2) ช่วยบรรณารักษ์ในด้านต่างๆ  เช่น การจัดหา คัดเลือก วิเคราะห์  จําแนกหมวดหมู่

และทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น ให้เป็นระบบ  เพ่ือให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศครบถ้วนสมบูรณ์
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

(3) ควบคุม ดูแล  เก็บรักษา  ซ่อมแซมหนังสือ  เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้บริการ 
(4) ควบคุม ดูแล อาคาร สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด เพ่ือให้ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดี 
 

2.   ด้านการกํากับดูแล 
 กํากับ  ดูแล และให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  เพ่ือให้การดําเนินงาน

ของห้องสมุดเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กําหนด 
 

3.   ด้านการบริการ 
  (1) ให้บริการแนะนําแหล่งข้อมูลและวิธีการใช้ห้องสมุดแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เข้าใช้บริการ 
เพ่ืออํานวยความสะดวก 

(2) จัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใช้บริการห้องสมุด 
 



123 
 

 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน และ 

2. เคยดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี 
ให้ลดเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน ขอ้ 2 หรอืข้อ 4  
ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือดํารงตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้วดังต่อไปน้ี 
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
โดยจะต้องปฏิบัติงานห้องสมุด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
1.   ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2.   ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3.   สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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มาตรฐานตาํแหน่ง 
 
ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
สายงาน ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เก่ียวกับการให้บริการติดต้ัง ใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และการแสดง
นิทรรศการต่าง ๆ ตลอดจน การจัดหา จัดทํา เก็บรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 

ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่งดังน้ี 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับชํานาญงาน 

 
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
 
ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติงาน 
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 

1. ด้านการปฏบิตักิาร 
(1) จัดทําแผนภาพ แผนภูมิ กร๊าฟ โปสเตอร์แผนที่และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ 

เพ่ือใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่างๆ  
(2) ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์  

เครื่องฉายภาพน่ิง เครื่องเสียงต่างๆ เพ่ือประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่างๆ 
(3) เก็บรักษาซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ์  
(4) ติดตาม รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  

เพ่ือนําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
 

2. ด้านการบรกิาร 
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
(2) ให้คําแนะนํา ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบในประเด็นที่ไม่มี

ความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแล
ของผู้บังคับบัญชา 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
 
ระดับตําแหน่ง ชํานาญงาน 
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานโสตทัศนศึกษา  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1. จัดทําแผนภาพ แผนภูมิ กร๊าฟ โปสเตอร์แผนที่และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ 
เพ่ือใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่างๆ  
  2. ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์  
เครื่องฉายภาพน่ิง เครื่องเสียงต่างๆ เพ่ือประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่างๆ 
  3. เก็บรักษาซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ์  
  4. ติดตาม รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือนําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
 
 2. ด้านการกํากับดูแล 
  (1) มอบหมายงานและควบคุมดูแล ตลอดจนแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
ด้านโสตทัศนูปกรณ์  พร้อมทั้งฝึกอบรมให้  คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
  (2) จัดระบบและควบคุมการใช้เคร่ืองโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ 
เครื่องฉายภาพน่ิง เครื่องเสียงต่างๆ ควบคุมดูแลในการจัดหา เตรียม และอํานวยความสะดวกในการใช้ 
ตลอดจนการซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น 
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 3. ด้านการบริการ 
  (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  (2) ให้คําแนะนํา ข้อมูล และให้บริการในเร่ืองที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาระดับปฏิบัติงาน และ 
 2. เคยดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี 
ให้ลดเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือข้อ 4 
ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
หรือดํารงตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้วดังต่อไปน้ี 
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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มาตรฐานตาํแหน่ง 
 
ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
สายงาน   ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับ 
ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้
ที่เก่ียวกับไฟฟ้า คํานวณราคาและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น หรือตําแหน่งที่ปฏิบัติงานบริหารด้านช่างไฟฟ้า
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง แผนก และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่งดังน้ี 
  นายช่างไฟฟ้า  ระดับปฏิบัติงาน 
  นายช่างไฟฟ้า  ระดับชํานาญงาน 
   
 
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท  ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน   ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน นายช่างไฟฟ้า 
 
ระดับตําแหน่ง  ปฏิบัติงาน 
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 
 1. ด้านการปฏบิตักิาร 
  (1)  สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน 
ดูแล บํารุงรักษา และใช้งานเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก   
  (2) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน
บํารุงรักษา  
  (3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามท่ีหน่วยงาน 
หรือกฎหมายกําหนด 
 
 2. ด้านการบรกิาร 
  (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  (2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมปีระสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกล่าว 
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท  ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน   ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน นายช่างไฟฟ้า 
 
ระดับตําแหน่ง  ชํานาญงาน 
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานด้านช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 
 1. ด้านการปฏบิตักิาร 
  (1) สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน 
ดูแล บํารุงรักษา และใช้งาน เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ 
ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก   
  (2) ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทําทะเบียน และการเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน 
เพ่ือการวางแผนบํารุงรักษา ประกอบการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  (3) ควบคุม ตรวจสอบ การปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่ เ ก่ียวข้องเพ่ือออก
ใบรับรองตามท่ีหน่วยงาน หรือกฎหมายกําหนด 
  (4) ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ สําหรับจัดทําแผนงบประมาณ 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือจัดทําแผนการปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ ต่อผู้บังคับบัญชา 
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 2. ด้านการกาํกบัดแูล 
  (1) ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน 
หรือหัวหน้างาน เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
  (2) วางแผน ประเมินผล ให้คําแนะนําและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 3. ด้านการบรกิาร 
  (1) ให้คําแนะนํา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า
ที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความชํานาญด้านงานช่างไฟฟ้าแก่ผู้ที่สนใจ 
  (2) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือ
และร่วมมือในงานช่างไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน และ 
 2. เคยดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี 
ให้ลดเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 
หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
หรือดํารงตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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มาตรฐานตาํแหน่ง 
 

ตําแหน่งประเภท  ทั่วไป 
 
สายงาน     ปฏิบัติงานโยธา 
 
ลักษณะงานทัว่ไป 
 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสํารวจ งานช่างรังวัด 
งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบ
ด้านช่างโยธา การคํานวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการ
ก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 
ชื่อตาํแหน่งในสายงานและระดบัตาํแหน่ง 
 ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่งดังน้ี 
   นายช่างโยธา  ระดับปฏิบัติงาน 
   นายช่างโยธา  ระดับชํานาญงาน 

 
 

 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท  ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงานช่างโยธา  
 
ชื่อตาํแหน่งในสายงาน นายช่างโยธา 
 
ระดบัตําแหนง่   ปฏิบัติงาน  
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 
 1. ด้านการปฏบิตักิาร  
  (1)  สํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ  ก่อสร้าง  บํารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ 
เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
  (2)  ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ  
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3)  ถอดแบบ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
  (4)  ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามท่ีได้รับมอบหมาย 
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 
  (5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 
 

 2. ด้านการบรกิาร  
  (1)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเก่ียวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ  
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป    
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ  และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
  (2)  ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทํางาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง 
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค
วิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ 
หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว  ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง  
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ตําแหน่งประเภท  ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงานช่างโยธา  
 
ชื่อตาํแหน่งในสายงาน นายช่างโยธา 
 
ระดบัตําแหนง่   ชํานาญงาน 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยต้องกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานด้านช่างโยธาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   หรือ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านช่างโยธา  ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 1. ด้านการปฏิบัติการ  
  (1) สํารวจ เก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ  
เพ่ือการวางแผนและออกแบบ 
  (2) ออกแบบ   กําหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม    
เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กําหนด 
  (3) ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ตามหลักวิชาช่าง 
และมาตรฐาน เพ่ือใช้เป็นราคากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ 
  (4) กําหนดแผนในการดําเนินงานก่อสร้าง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม   
หรือตรวจการจ้าง  เพ่ือให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ 
  (5) ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม   เพ่ือให้ถูกต้อง
ตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  
  (6) ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการ
ของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กําหนด 
  (7) เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการก่อสร้าง เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนงาน
ก่อสร้างในอนาคต 
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 2. ด้านการกํากับดูแล  
  (1)  กํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  
  (2)  วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธาในหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 3. ด้านการบริการ  
  (1) ให้คําแนะนํา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเก่ียวกับงานโยธา 
ที่รับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ 
  (2)  ประสานงานในระดับกอง กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป 
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อการทํางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง  
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างโยธาระดับปฏิบัติงาน และ 
 2. เคยดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี 
ให้ลดเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือข้อ 4 
ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  และให้ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
หรือดํารงตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้วดังต่อไปน้ี ประเภททั่วไป 
ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอ่ืนเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานโยธา 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง  
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มาตรฐานตําแหน่ง 
 
ตําแหน่งประเภท ทัว่ไป 
 
สายงาน พยาบาลเทคนิค 
 
ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

สายงานน้ีคลุมถึงตาํแหน่งต่าง ๆ ท่ีปฏิบติังานการพยาบาลซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเก่ียวกบั
การพยาบาลขั้นมูลฐาน หรือการพยาบาลผูป่้วยท่ีมีปัญหาไม่ซับซ้อน ผูทุ้พพลภาพ หญิงมีครรภ์ ทารก  
คนปัญญาอ่อน คนชรา หรือผูป่้วยทางจิต ซ่ึงเป็นลกัษณะการพยาบาลท่ีไม่จาํเป็นตอ้งปฏิบติัโดยผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหน่ึง 
ตลอดจนปฏิบตัิเก่ียวกับการ เตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์การพยาบาลในสถานพยาบาล
และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ช่ือตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 

 ตาํแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดบัของตาํแหน่งดงัน้ี 
  พยาบาลเทคนิค ระดบัปฏิบติังาน 
  พยาบาลเทคนิค ระดบัชาํนาญงาน 
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน พยาบาลเทคนิค 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน พยาบาลเทคนิค 
 
ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติงาน 
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 
 1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ปฏิบัติการพยาบาลเบ้ืองต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง  
  (2) เฝ้าระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  เพ่ือดําเนินการ
พยาบาลเบ้ืองต้นและแจ้งให้พยาบาลวิชาชีพทราบ   
  (3) จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจรักษาพยาบาล เพ่ือให้เครื่องมือ 
พร้อมใช้ให้บริการผู้ป่วยได้ตลอดเวลา  
  (4) จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพ่ือความปลอดภัยและความสุขสบายของผู้ใช้บริการ  
 
 2. ด้านการบริการ 
  (1) ประชาสัมพันธ์ แนะนํา ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู ้ใช้บริการ
และญาติ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
  (2) ติดต่อประสานงานภายในกลุ่มงานเดียวกัน เพ่ือให้สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
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ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1.  ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน พยาบาลเทคนิค 
 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน พยาบาลเทคนิค 
 
ระดับตําแหน่ง ชํานาญงาน 
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานด้านการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   หรือ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ปฏิบัติการพยาบาลเบ้ืองต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่ต้องใช้การตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วย
เป็นคร้ังคราว  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง  
  (2) เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลง  และช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย  เพื่อบรรเทาอาการ
และรายงานให้พยาบาลวิชาชีพทราบ   
  (3) กําหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มที่รับผิดชอบ  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (4) จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเคร่ืองมือเฉพาะ ในการตรวจรักษาพยาบาล เพ่ือให้เครื่องมือ
พร้อมใช้ให้บริการผู้ป่วยได้ตลอดเวลา 
  (5) จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความปลอดภัยและความสุขสบาย
ของผู้ใช้บริการ  
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 2. ด้านการกํากับดูแล 
  (1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานระดับรองลงมา  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง 
  (2) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 3. ด้านการบริการ 
  (1) ให้คําปรึกษา แนะนํา ส่งเสริม  และเผยแพร่ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการใช้ยา  
การรักษาสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้มีความรู้ ความเข้าใจ 
  (2) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา  พยาบาลฝึกหัด เพ่ือการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  (3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใน  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 
รวมถึงเกิดความเข้าใจที่ตรงกันและร่วมปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
  (4) ร่วมกับคณะปฏิบัติงานในการให้บริการเชิงรุก  เพ่ือการดูแลรักษาอย่างต่อเน่ือง 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ 
 2. เคยดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือดํารงตําแหน่งอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้วดังต่อไปน้ี ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน 
หรือตําแหน่งอย่างอ่ืนเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด  โดยจะต้องปฏิบัติงานพยาบาลเทคนิค  
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 



 

 

 
พระราชบัญญัติ 

บําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ.๒๔๙๔ 

 
ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
ธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

เปนปท่ี ๖ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญทหาร และกฎหมาย

วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการฝายพลเรือน 
พระมหากษัตริย โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให

ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

พ.ศ. ๒๔๙๔”  
มาตรา ๒ พระราชบัญญตัินี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญทหาร กฎหมายวาดวย

บําเหน็จ บํานาญ ขาราชการฝายพลเรือน และบรรดากฎหมายและขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่มีบัญญัติ
ไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 



 

  

๑๓๖

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
“ขาราชการ” หมายความวา ทหารและขาราชการพลเรือน 
“ทหาร” หมายความวา นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ตลอดจนวาที่ยศ

นั้นๆ และพลทหารประจําการ 
“ขาราชการพลเรือน” หมายความวา  ขาราชการพลเรือนตามกฎหมาย วาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือน ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการขาราชการ
ฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการการเมือง ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 
ขาราชการตํารวจ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครู และขาราชการกลาโหมพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 

“เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ” หมายความวา เวลาราชการที่ขาราชการ
รับราชการมาตั้งแตตนจนถึงวันสุดทายที่ไดรับเงินเดือนตามเกณฑ และวิธีการที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) “เงินเดือนเดือนสุดทาย” หมายความวา เงินเดือนที่ไดรับจากเงินงบประมาณประเภท
เงินเดือนเดือนสุดทายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สําหรับคาวิชาและหรือเงิน
เพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ และหรือสําหรับการ
สูรบ และหรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด แตไมรวมถึงเงินเพิ่มอยางอื่นๆ สวนขาราชการ
ตํารวจ ซึ่งกรมตํารวจสั่งแตงตั้งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการตํารวจโดยไดรับเงินเดือนจากผูวาจาง 
เงินเดือนเดือนสุดทาย หมายความวา เงินเดือนที่ผูวาจางจายตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามอัตรา
เงินเดือนในบัญชีตอทายกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจเดือนสุดทายที่ออกจากราชการ 
รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา และหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือสําหรับ
ประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ และหรือสําหรับการสูรบ และหรือสําหรับการ
ปราบปรามผูกระทําความผิด แตไมรวมเงินเพิ่มอยางอื่นๆ 

(๗) “เงินเดือนเดิม” หมายความวา เงินเดือนเดือนสุดทายที่เคยไดรับสูงสุดในครั้งใดกอน
ออกจากราชการ แตในกรณีที่มีการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ เงินเดือนเดิมใหหมายความถึง



 

  

๑๓๗

เงินเดือนเดือนสุดทายที่เคยไดรับสูงสุดในครั้งใดกอนออกจากราชการ และไดปรับตามกฎหมาย
หรือขอบังคับที่ใชบังคับแกขาราชการนั้นแลว 

“บําเหน็จ” หมายความวา เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมาซึ่งจายครั้งเดียว 
“บํานาญ” หมายความวา เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมา ซึ่งจายเปนรายเดือน 
“แพทยที่ทางราชการรับรอง” หมายความวา ผูที่ไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต

เปนผูประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือแพทยที่มีสิทธิ
ประกอบโรคศิลปะในตางประเทศ ซึ่งประกอบโรคศิลปะอยูในตางประเทศนั้นและกระทรวงการคลัง
ไดรับรองใหทําการตรวจและแสดงความเห็น ตามความในพระราชบัญญัตินี้ได 

(๑๐) “ทายาทผูมีสิทธิ” หมายความวา 
(๑)บุตร และใหหมายความรวมถึงบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร

ชอบดวยกฎหมายของผูตายซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอน หรือภายในหนึ่งปนับแต
วันที่บิดาตาย หรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา 

(๒) สามีหรือภริยา 
(๓) บิดาและมารดา 

(๒) “ผูอุปการะ” หมายความวา  
(๑) ผูที่ไดอุปการะเลี้ยงดูใหการศึกษาผูตายมาแตเยาวฉันบิดามารดากับบุตร หรือ 
(๒) ผูที่ไดอุปการะขาราชการประจํา หรือขาราชการบํานาญ ผูมีรายได ไมเพียงพอ

แกอัตภาพ หรือไดอุปการะขาราชการบํานาญผูซึ่งปวยเจ็บ ทุพพลภาพ หรือวิกลจริตไมสามารถที่จะ
ชวยตัวเองได ผูอุปการะตามขอนี้ตองเปนผูใหอุปการะประจําเปนสวนใหญ 

 (๒) “ผูอยูในอุปการะ” หมายความวา ผูที่ไดอยูในความอุปการะของผูตายตลอดมา โดย
จําเปนตองมีผูอุปการะ และความตายของผูนั้นทําใหไดรับความเดือดรอน เพราะขาดความอุปการะ 

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้ และ
ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 
 
 



 

  

๑๓๘

ลักษณะ ๑ 
บําเหน็จบํานาญปกติ 

หมวด ๑ 
สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ 

 
มาตรา ๖ เมื่อขาราชการผูใดออกจากราชการ ใหจายบําเหน็จหรือบํานาญใหตามเกณฑ

ซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญเปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไมได 
มาตรา ๗ ภายใตบังคับมาตรา ๘ ขาราชการซึ่งจะไดรับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ

นี้ เมื่อกอนออกจากราชการ หรือกอนไดรับคําสั่งใหไปทําการใด ๆ ตามความในมาตรา ๒๘ ตองได
ไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน 

(๑๕)   มาตรา ๘ บุคคลที่ระบุไวตอไปนี้ ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบญัญัตินี้ 
(๑) ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตุลาการตามกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการ

ฝายตุลาการและขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ซึ่งถูกไลออก
จากราชการเพราะมีความผิด 

(๒) ขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ และขาราชการ 
อัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ซึ่งถูกไลออกหรือปลดออกจากราชการเพราะ
มีความผิด 

(๓) ขาราชการวิสามัญหรือลูกจาง  เวนแตในกรณีที่มีขอกําหนดใหบําเหน็จหรือ
บํานาญ ไวในหนังสือสัญญาจางตามความตองการของรัฐบาล 

(๔) ผูซึ่งรัฐบาลกําหนดเงินอยางอื่นไวใหแทนบําเหน็จหรือบํานาญแลว 
(๕) ผูซึ่งมีเวลาราชการสาํหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมครบหนึ่งปบริบูรณ 
(๖) ผูซึ่งไมเคยรับราชการมากอน แตไดเปนทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ

ทหาร เมื่อปลดเปนกองหนุนแลวและไดเขารับราชการอีก โดยเวลารับราชการจะติดตอกับเวลา
ราชการกองประจําการหรือไมก็ตาม ยังไมครบหนึ่งปบริบูรณ 



 

  

๑๓๙

มาตรา ๙ ขาราชการมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ 

(๑) เหตุทดแทน 
(๒) เหตุทุพพลภาพ  
(๓) เหตุสูงอายุ 
(๔) เหตุรับราชการนาน 

มาตรา ๑๐ สิทธิในการขอบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีอายุความ
สามป 

มาตรา ๑๑ บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนั้น ใหแกขาราชการซึ่งออกจากประจําการ
เพราะเลิกหรือยุบตําแหนงหรือซึ่งมีคําสั่งใหออกโดยไมมีความผิด หรือซึ่งออกตามบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด 

มาตรา ๑๒ บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพนั้น ใหแกขาราชการผูปวยเจ็บ ทุพพลภาพ 
ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวา ไมสามารถที่จะรับราชการในตําแหนงหนาที่
ซึ่งปฏิบัติอยูนั้นตอไป 

 (๓)มาตรา ๑๓ บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุนั้น ใหแกขาราชการผูมีอายุครบหกสิบป
บริบูรณแลว  

ถาขาราชการผูใดมีอายุครบหาสิบปบริบูรณแลว ประสงคจะลาออกจากราชการก็ให
ผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุได 

 (๓)มาตรา ๑๔ บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานนั้น ใหแกขาราชการซึ่งมีเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสามสิบปบริบูรณแลว 

ถาขาราชการผูใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบยี่สิบหาปบริบูรณ
แลวประสงคจะลาออกจากราชการก็ใหผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุรับราชการนานได 

มาตรา ๑๕ ขาราชการผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ไมถึงสิบป
บริบูรณ มีสิทธิไดบําเหน็จ 



 

  

๑๔๐

ขาราชการผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ตั้งแตสิบปบริบูรณข้ึน
ไปมีสิทธิไดรับบํานาญ 

มาตรา ๑๖ ขาราชการผูมีสิทธิไดบํานาญจะยื่นคําขอรับบําเหน็จตามเกณฑ ในมาตรา 
๓๒ แทนบํานาญก็ได 

 (๓)มาตรา๑๗ ขาราชการผูใดมีเวลาราชการ สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสิบป
บริบูรณแลวออกจากราชการเพราะลาออกและไมมีสิทธิที่จะไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตามความ
ในมาตรา ๙ ก็ใหไดรับบําเหน็จตามเกณฑในมาตรา ๓๒ 

 (๓)มาตรา๑๘ ขาราชการการเมืองตําแหนงรัฐมนตรีซึ่งไดรับราชการในตําแหนงขาราชการ
การเมืองมาแลวและมีเวลาราชการในตําแหนงขาราชการการเมืองรวมกันไมนอยกวาสี่ปบริบูรณ 
เมื่อออกจากตําแหนงและไมประสงคจะรับบําเหน็จบํานาญตามบทความในพระราชบัญญัตินี้โดย
ประการอื่น ก็ใหมีสิทธิรับบํานาญเดือนละสองพันบาท 

 
หมวด ๒ 

เวลาราชการและการนับเวลาราชการ 
(๑๔)มาตรา ๑๙ ขาราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว เปนอันพนจากเวลาราชการ

เมื่อสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกขาราชการพลเรือนในพระองค สมุหราชองครักษ 

รองสมุหราชองครักษ ขาราชการการเมือง ขาราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 
และขาราชการอัยการซึ่งดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส 

การพนจากราชการของขาราชการพลเรือนในพระองค สมุหราชองครักษ และ รอง 
สมุหราชองครักษ ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 

การพนจากราชการของขาราชการตุลาการ ซึ่งดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสให
เปนไปตามมาตรา ๑๙ ทวิ 

การพนจากราชการของขาราชการอัยการ ซึ่งดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสใหเปนไป
ตามมาตรา ๑๙ ตรี 



 

  

๑๔๑

(๑๓)มาตรา ๑๙ ทวิ ขาราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส ที่มีอายุครบหก
สิบหาปบริบูรณแลวเปนอันพนจากราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบ
หกสิบหาปบริบูรณ เวนแตขาราชการตุลาการที่ไดผานการประเมินแลววายังมีสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ก็ใหรับราชการตอไปไดจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบ 
เจ็ดสิบปบริบูรณ 

หลักเกณฑและวิธีประเมินสมรรถภาพของขาราชการตุลาการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการกําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและการดํารง
ตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๑๔)มาตรา ๑๙ ตรี ขาราชการอัยการซึ่งดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสที่มีอายุครบหกสิบหาป
บริบูรณแลวเปนอันพนจากราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการอัยการผูนั้นมีอายุครบหกสิบ
หาปบริบูรณ เวนแตขาราชการอัยการที่ไดผานการประเมินแลววา  ยังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ ก็ใหรับราชการตอไปไดจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการอัยการผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบป
บริบูรณ 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถภาพของขาราชการอัยการตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอัยการกําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและ
การดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส 

มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนเปนเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการ เวนแต 

(๑) ขาราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ใหกระทรวงกลาโหมเปนเจาหนาที่ 
(๒) ขาราชการฝายตุลาการ ใหกระทรวงยุติธรรมเปนเจาหนาที่ 
(๓) ขาราชการครู ใหกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาหนาที่ 

(๑๔ )มาตรา  ๒๑ กอนสิ้นเดือนสุดทายของปงบประมาณทุกป  ใหเจาหนาที่ควบคุม
เกษียณอายุของขาราชการตามมาตรา ๒๐ ยื่นบัญชีรายชื่อขาราชการผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญ
เนื่องจากการเกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙ ทวิ และมาตรา ๑๙ ตรี ในปงบประมาณถัดไปตอ
เจากระทรวงของผูนั้น และกระทรวงการคลัง เวนแตในกรณีของขาราชการตุลาการและขาราชการ
อัยการ ซึ่งจะพนจากราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการหรือขาราชการอัยการผูนั้นมี



 

  

๑๔๒

อายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณี  ใหยื่นบัญชีรายชื่อกอนสิ้น
ปงบประมาณดังกลาวไมนอยกวาหกสิบวันในกรณีที่มีการตอเวลาราชการใหแกขาราชการผูใด ให
เจากระทรวงแจงไปใหเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุทราบ และใหเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุแจง
ตอไปยังกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๒ การตอเวลาราชการหนึ่งปในคราวแรกนั้น ใหนับตั้งแตวันอายุครบหก
สิบปบริบูรณ และถาจะตอเวลาราชการใหในปถัดไปอีก ใหสั่งตอเวลาราชการลวงหนาไมนอยกวา
หนึ่งเดือนกอนสิ้นวันครบการตอเวลาราชการครั้งสุดทาย ถามิไดมีการสั่งตอเวลาราชการภายใน
กําหนดดังกลาว ใหถือวาขาราชการผูนั้นพนจากราชการถัดจากวันครบการตอเวลาราชการครั้งสุดทาย
นั้น 

มาตรา ๒๓ การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ใหนับแตวันรับ 
ราชการรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งไมใชอัตราขาราชการวิสามัญหรือลูกจาง
ครูประชาบาล สารวัตรศึกษา หรือขาราชการวิสามัญที่ไดมีบทบัญญัติของกฎหมายใหยกฐานะหรือ
ใหเปลี่ยนฐานะเปนขาราชการที่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ ตามมาตรา ๗ ได และเมื่อไดมีการยกฐานะ
หรือเปลี่ยนฐานะเปนขาราชการที่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญดังกลาวมาแลว  ก็ใหนับเวลาระหวางที่เปน
ครูประชาบาล สารวัตรศึกษา หรือขาราชการวิสามัญ ที่ติดตอกับวันที่ไดมีการยกฐานะหรือการเปลี่ยน
ฐานะนั้น เปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไดดวย 

ขาราชการซึ่งทํางานหรือรับราชการกอนอายุครบสิบแปดปบริบูรณ ใหเริ่มนับเวลา
ราชการสําหรบัคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแตวันที่มีอายุครบสิบแปดปบริบูรณเปนตนไป 

ผูซึ่งไดข้ึนทะเบียนทหารกองประจําการ  ใหมีสิทธินับเวลาราชการไดตั้งแตวันขึ้น
ทะเบียนกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

 (๕)มาตรา ๒๓ ทวิ การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณ บําเหน็จบํานาญของขาราชการที่
โอนมาจากขาราชการสวนจังหวัด หรือขาราชการที่โอนมาจากพนักงานเทศบาล ใหนับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณ บําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นที่ใชอยู
ในวันโอน  เปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญดวย 

มาตรา ๒๔ ผูซึ่งกระทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหวางเวลาที่มี
การรบหรือสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการ



 

  

๑๔๓

ประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่สั่งใหเปนนักดําเรือดําน้ําใหนับเวลาราชการที่
ปฏิบัติการตามสั่งเปนทวีคูณแมวาในระยะเวลาดังกลาวนั้น จะไมไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือนก็ตาม 

(๑๕)ในกรณีที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ใด ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจพิจารณา
ใหขาราชการซึ่งประจําปฏิบัติหนาที่อยูในเขตที่ไดมีประกาศใชกฎอัยการศึกนั้น ไดรับการนับเวลา
ราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นเปนทวีคูณไดตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หลักเกณฑ
ดังกลาวใหพิจารณาความจําเปนของสถานการณโดยคํานึงถึงความยากลําบาก และการเสี่ยงอันตราย
อยางแทจริงของขาราชการนั้น 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หรือกรณีที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหนับเวลาราชการเปน
ทวีคูณตามวรรคสองถาผูใดมีเวลาราชการซึ่งอาจนับเปนทวีคูณในเวลาเดียวกันไดหลายประการ ก็
ใหนับเวลาระหวางนั้นเปนทวีคูณแตประการเดียว 

มาตรา ๒๕ เวลาปวยหรือลา หรือตองพักราชการ ซึ่งไดรับอนุญาตใหรับเงินเดือนเต็ม
นั้น สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับเหมือนเต็มเวลาราชการ 

เวลาปวยหรือลา หรือตองพักราชการ ซึ่งไดรับอนุญาตใหรับเงินเดือนไมเต็มนั้น 
สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับเวลาตามสวนแหงเงินเดือนที่ไดรับ 

เวลาปวยหรือลา หรือตองพักราชการ หรือมิไดอยูรับราชการ ซึ่งมิไดรับอนุญาตให
รับเงินเดือนไมนับเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ แตทั้งนี้มิไดหมายความถึงผูที่
มิไดอยูรับราชการดวยเหตุที่ถูกลงทัณฑทางวินัยตามกฎหมายวาดวยวินัยทหารหรือตํารวจ 

มาตรา ๒๖ ในระหวางที่ทหารกองหนุนไดรับเบี้ยหวัด ใหนับเวลาสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเสมอหนึ่งในสี่ของเวลาอยูรับราชการ 

มาตรา ๒๗ ขาราชการซึ่งทางราชการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกใหไปดูงาน หรือศึกษา
วิชาในตางประเทศ ใหนับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ 

มาตรา ๒๘ ขาราชการที่ไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งทาง
ราชการสั่งใหไปทําการใดๆ ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ผูนั้นยังไมมีสิทธิรับ



 

  

๑๔๔

บําเหน็จบํานาญ และใหนับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ 

มาตรา ๒๙ เวลาราชการสําหรับคํานวณ บําเหน็จบํานาญใหนับแตจํานวนป เศษของ
ปถาถึงครึ่งปใหนับเปนหนึ่งป 

การนับระยะเวลาตามความในวรรคกอน สําหรับเดือนหรือวัน ใหคํานวณตามวิธีการ
จายเงินเดือนและใหนับสิบสองเดือนเปนหนึ่งป สําหรับจํานวนวัน ถามีรวมกันหลายระยะ ใหนับ
สามสิบวันเปนหนึ่งเดือน 

(๑๒)มาตรา ๓๐ ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการการเมืองผูใดออกจากราชการไปแลว ถา
ภายหลังกลับเขารับราชการใหม ใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

ขาราชการการเมืองผูใดซึ่งตองออก หรือพนจากตําแหนงโดยผลของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยและยังมิไดรับบําเหน็จบํานาญสําหรับการรับราชการในตอนที่ตองออกหรือ
พนจากตําแหนง ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหมเปนขาราชการการเมือง  ใหนับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญกอนออกหรือพนจากตําแหนงตอเนื่องกับการรับราชการในตอน
หลัง 

(๑๖)ขาราชการการเมืองผูซึ่งออกหรือพนจากตําแหนงโดยไดรับ หรือมีสิทธิไดรับบํานาญ
ปกติจากการไดนับเวลาราชการที่เปนขาราชการการเมืองสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือไดรับ
หรือมีสิทธิไดรับบํานาญตามมาตรา ๑๘ ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหมเปนขาราชการการเมือง 
และเลิกรับบํานาญในขณะที่กลับเขารับราชการใหม ใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญกอนออกหรือพนจากตําแหนงตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง หากผูนั้นประสงคจะ
รับบํานาญตอไปจะตองแจงความประสงคภายในสามสิบวันนับแตวันกลับเขารับราชการใหม โดยทํา
เปนหนังสือลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานยื่นตอสวนราชการที่ผูนั้นกลับเขารับราชการใหม เมื่อแจง
ความประสงคดังกลาวแลว ใหผูนั้นมีสิทธิรับบํานาญตอไปและจะนับเวลาราชการตอเนื่องมิได ถา
พนกําหนดเวลาดังกลาวไมแจงความประสงค ใหถือวาขาราชการผูนั้นเลิกรับบํานาญเพื่อขอรับเวลา
ราชการตอเนื่อง โดยใหสวนราชการที่ผูนั้นกลับเขารับราชการใหมแจงไปยังสวนราชการที่ผูนั้นรับ
บํานาญอยูเพื่องดจายบํานาญ 



 

  

๑๔๕

ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการการเมืองผูใดออกจากราชการ โดยไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
บํานาญปกติหรือขาราชการสวนทองถิ่นผูใดออกจากราชการโดยไดรับ หรือมีสิทธิไดรับบํานาญ
ปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ถาภายหลังผูนั้นกลับเขารับราชการ
ใหมเปนขาราชการการเมือง มิใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญกอนออกจาก
ราชการตอเนื่องกับเวลารับราชการเปนขาราชการการเมืองในตอนหลัง แตใหนับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญเฉพาะเวลารับราชการเปนขาราชการการเมืองในตอนหลังเทานั้น 

ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการการเมืองผูใดหรือขาราชการสวนทองถิ่นผูใดออกจาก
ราชการไปแลวกลับเขารับราชการเปนขาราชการการเมือง และไดนับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญกอนออกจากราชการตอเนื่องกับเวลารับราชการเปนขาราชการการเมืองในตอน
หลังมากอนแลว  ถาภายหลังผูนั้นกลับเขารับราชการเปนขาราชการการเมืองอีกมิใหนับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญในครั้งกอนตอเนื่องกับเวลารับราชการเปนขาราชการการเมืองใน
ครั้งหลัง  แตใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญเฉพาะเวลารับราชการเปน
ขาราชการการเมืองในครั้งหลัง 

(๑๖)มาตรา ๓๐ ทวิ  ยกเลิก 
 

หมวด ๓ 
วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

 (๖)มาตรา ๓๑ ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น  ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายเปนเกณฑ
คํานวณ แตถาเปนการคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการ ซึ่งพนจากราชการเพราะเกษียณอายุ
ตามมาตรา ๑๙ เงินเดือนเดือนสุดทายใหหมายความรวมถึงเงินเดือนที่ไดเลื่อนในวันสุดทายของป 
งบประมาณนั้นดวย 

การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดทายของปงบประมาณนั้น ไมกอใหเกิดสิทธิรับเงินเดือน
ที่ไดเลื่อน แตเงินเดือนที่ไดเลื่อนนั้นใหถือเสมือนวาเปนเงินเดือนเดิม 

 (๗)ขาราชการผูใดเคยดํารงตําแหนงในขณะเดียวกันหลายตําแหนง  แลวพนจากตําแหนง
ที่มีเงินเดือนสูงกอนพนจากราชการ ใหถือเงินเดือนเดือนสุดทายของตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงจาก
เงินงบประมาณประเภทเงินเดือนที่เคยไดรับอยูนั้นเปนเงินเดือนเดือนสุดทายสําหรับตั้งเปนเกณฑ



 

  

๑๔๖

คํานวณ ในกรณีที่มีกฎหมายหรือขอบังคับปรับอัตราเงินเดือนของตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงกอน
ขาราชการผูนั้นพนจากราชการ ใหถือเงินเดือนของตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงที่ปรับตามกฎหมายหรือ
ขอบังคับนั้นแลว เปนเงินเดือนเดือนสุดทายสําหรับตั้งเปนเกณฑคํานวณ 

(๑๒)มาตรา ๓๒ วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ ใหกระทําดังนี้ 
(๑) สําหรับบําเหน็จ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปเวลาราชการ 
(๒) สําหรับบํานาญ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายหารดวยหาสิบคูณดวยจํานวน

ปเวลาราชการ 
มาตรา ๓๓ ภายใตบังคับมาตรา ๓๘ เมื่อไดแจงการคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติ  ให

ผูมีสิทธิรับทราบลวงพนสองปแลว ใหถือวาการคํานวณนั้นเปนอันเด็ดขาด 
มาตรา ๓๔ บํานาญปกติมีจํากัดจํานวนอยางสูงเดือนละหนึ่งพันบาท ทั้งนี้ไมกระทบ 

กระเทือนถึงบํานาญตามเกณฑ ซึ่งไดรับอยูกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ 
ความในมาตรา ๓๔ นี้ ถูกยกเลิกไมใชโดยมาตรา ๖ แหง พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

หมวด ๔ 
ผูรับบํานาญกลับเขารับราชการใหม 

(๑๒)มาตรา ๓๕ ยกเลิก 
(๑๒)มาตรา ๓๕ ทวิ ยกเลิก 

 
ลักษณะ ๒ 

บําเหน็จบํานาญพิเศษ 
มาตรา ๓๖ เมื่อขาราชการผูใดประสบเหตุดั่งที่บัญญัติไวในลักษณะนี้ ใหจายบําเหน็จ

หรือบํานาญพิเศษ ใหสิทธิในบําเหน็จบํานาญพิเศษเปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไมได 
มาตรา ๓๗ ขาราชการ พลทหารกองประจําการ  หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่

กระทรวงกลาโหมกําหนด ผูใดไดรับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองขาง ตาบอด
หรือไดรับการปวยเจ็บซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจแลว และแสดงวาถึงทุพพลภาพไม



 

  

๑๔๗

สามารถจะรับราชการตอไปไดอีกเลย ทั้งนี้เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่หรือถูกประทุษราย
เพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ใหผูนั้นไดรับบํานาญปกติกับทั้งไดรับบํานาญพิเศษดวย  เวนแตการ
ไดรับอันตราย  ไดรับการปวยเจ็บ หรือการถูกประทุษรายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยาง
รายแรง หรือจากความผดิของตนเอง 

มาตรา ๓๘ ขาราชการผูใดไดรับบําเหน็จหรือบํานาญไปแลวตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือพลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ผูใดซึ่ง
ไดออกจากราชการหรือพนจากหนาที่ทหารไปแลว ถาภายในกําหนดเวลาสามป นับแตวันออกจาก
ราชการหรือพนจากหนาที่ทหาร ปรากฏหลักฐานชัดแจงวาผูนั้นเกิดปวยเจ็บถึงทุพพลภาพอันเปน
ผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการระหวางที่ผูนั้นรับราชการหรือทําหนาที่ทหารอยู ก็ใหจาย
บํานาญตามมาตรา ๓๗ และถาถึงตายก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๔๑ ทั้งนี้ใหจายใหนับแตวันขอ
และในกรณีที่ไดรับบําเหน็จไปแลวก็ใหจายเฉพาะบํานาญพิเศษแตอยางเดียว 

มาตรา ๓๙ การคํานวณบํานาญพิเศษ ใหเจากระทรวงเปนผูกําหนดตามสมควรแก
เหตุการณประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของผูนั้น ตามอัตราดังตอไปนี้ 

(๑) ในยามปกติ มีอัตราตั้งแตหาในหาสิบสวน จนถึงยี่สิบในหาสิบสวนแหง
เงินเดือนเดอืนสุดทาย 

(๒) ผูมีหนาที่ตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือ
ตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหนาที่ตองทําการดําน้ําหรือมีหนาที่ทําการ
กวาดทุนระเบิด หรือมีหนาที่ขุด ทําลาย ทําหรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหนาที่เกี่ยวกับไอพิษ ถา
ไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้นใหมีอัตราเปนจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทาย 

(๓) เวลาทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหวางเวลาที่มีการรบ
หรือการสงครามหรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้น ใหมีอัตราตั้งแตสามสิบในหาสิบ
สวนจนถึงสามสิบหาในหาสิบสวนของเงินเดือนเดือนสุดทาย ในกรณีที่ไมมีเงินเดือน ใหถืออัตรา
เงินเดือนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย 



 

  

๑๔๘

มาตรา ๔๐ ผูไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพดั่งกลาวในมาตรา ๓๗ แมจะยังไมมีสิทธิ
รับบํานาญปกติก็ใหไดรับบํานาญปกติได คิดตามอัตราที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๒ บวกกับบํานาญ
พิเศษดวย 

 (๓)มาตรา ๔๑ ผูไดรับอันตรายดั่งกลาวในมาตรา ๓๗ ถาถึงแกความตายเพราะเหตุนั้นกอน
ไดรับบํานาญพิเศษไป นอกจากบําเหน็จตกทอดซึ่งจะไดรับตามที่บัญญัติไวในลักษณะ ๓ ก็ใหจาย
บํานาญพิเศษใหแกทายาทผูมีสิทธิตามเกณฑดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๔  และมาตรา ๔๕ อีกดวย  
ดังนี้ 

(๑) ในยามปกติเปนจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย 
(๒) ผูมีหนาที่ตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือมี

หนาที่ตองทําการโดดรม หรือตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหนาที่ตองทํา
การดําน้ํา หรือมีหนาที่ทําการกวาดทุนระเบิด  หรือมีหนาที่ขุด ทําลาย ทําหรือประกอบวัตถุระเบิด 
หรือมีหนาที่เกี่ยวกับไอพิษหรือเวลาทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหวางเวลาที่มี
การรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีการประกาศใช 
กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณฉุกเฉิน ถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้น ใหมีอัตรา
เปนจํานวนสี่สิบในหาสิบสวนแหงเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย 

มาตรา ๔๒ ขาราชการผูใดไดรับการปวยเจ็บจนทุพพลภาพดั่งกลาวในมาตรา ๓๗ 
เพราะเหตุ 

(๑) ตองไปปฏิบัติราชการเปนครั้งคราวนอกตําบลที่ตั้งสํานักงานประจําหรือ 
(๒) ตองประจําปฏิบัติราชการในทองที่กันดารที่จะตองเสี่ยงตอโรคภัยไขเจ็บ

ซึ่งทองที่นั้นไดกําหนดไวโดยพระราชกฤษฎีกา 
ถาปรากฏวา ความปวยเจ็บทุพพลภาพนั้นไดเกิดเนื่องจากการตองไปปฏิบัติราชการ

หรือตองประจําปฏิบัติราชการนั้น ก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๓๗ และถาถึงตายก็ใหจายบํานาญ
พิเศษตามมาตรา ๔๑ (๑) 

มาตรา ๔๓ ขาราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด ผูใดสูญหายไปและมีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูนั้นไดรับอันตรายดั่งกลาวใน
มาตรา ๓๗ ถึงตาย เมื่อพนกําหนดสองเดือนนับแตวันสูญหาย ใหสันนิษฐานไวกอนเพื่อประโยชน



 

  

๑๔๙

แหงพระราชบัญญัตินี้วาผูนั้นถึงแกความตายในวันที่สูญหาย และใหจายบํานาญพิเศษตามบทบัญญัติใน
มาตรา ๔๑ 

ถาปรากฏในภายหลังวา ผูที่ตองสันนิษฐานวาตายตามความในวรรคกอนมิไดตาย ก็
ใหงดจายบํานาญพิเศษนั้น  และถาเจากระทรวงจะตองจายเงินใหในระหวางเวลาที่ตองสันนิษฐาน
วาถึงแกความตายก็ใหหักจํานวนเงินทั้งหมดที่จายไปแลวออกจากจํานวนเงินที่ตองจายนั้น 

(๑๐)มาตรา ๔๔ บํานาญพิเศษที่บัญญัติในลักษณะนี้ ใหจายแกทายาทผูมีสิทธิตามเกณฑ
ดังนี้ 

(๑) บุตร ใหไดรับสองสวน  ถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน 
(๒) สามีหรือภรรยา ใหไดรับหนึ่งสวน 
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน 

ถาผูตายไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษในอนุมาตราใดดังกลาว หรือทายาท
นั้นไดตายไปกอน ใหแบงบํานาญพิเศษนั้นระหวางทายาทผูมีสิทธิ ตามสวนในอนุมาตราที่มีทายาท
ผูมีสิทธิไดบํานาญพิเศษ 

ถาไดมีการจายบํานาญพิเศษไปแลว หากปรากฏวามีบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาล
วาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือภายใน
หนึ่งป นับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ใหแบง
บํานาญพิเศษนั้นใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิโดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมายตามคําพิพากษานั้น
เปนทายาทผูมีสิทธิตั้งแตวันตายของเจาบํานาญ  กรณีเชนนี้ ใหกระทรวงการคลังหักเอาจากทายาท
ซึ่งรับบํานาญพิเศษไปกอนแลวคืนตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

กรณีที่ไมสามารถหักเงินบํานาญพิเศษที่จายใหทายาท ซึ่งรับเกินไปในสวนของตน
ตามวรรคสามคืนได กระทรวงการคลังไมตองรับผิดชอบจายเงินบํานาญพิเศษใหแกบุตร ซึ่งไดมีคํา
พิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบํานาญพิเศษแตอยาง
ใด 

ถาไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษดังกลาวทั้ง ๓ อนุมาตรา ใหบุคคลซึ่งเจา
กระทรวงพิจารณาเห็นวา มีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตายอยูหรือเปนผูอยูในความอุปการะ
ของผูตาย เปนผูรับบํานาญพิเศษตามสวนที่เจากระทรวงจะไดกําหนดให และเมื่อไดจายบํานาญ



 

  

๑๕๐

พิเศษใหแกผูอุปการะหรือผูอยูในความอุปการะของผูตายแลว หากปรากฏภายหลังวามีบุตรซึ่งไดมี
คําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตร
กอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดาให
สั่งจายบํานาญพิเศษใหแกบุตร ซึ่งศาลพิพากษาวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายดังกลาวกรณีเชนนี้ถา
ไมสามารถเรียกเงินบํานาญพิเศษที่จายใหผูอุปการะ หรือผูอยูในความอุปการะของผูตายรับไปแลว
คืนได ใหนําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อบุคคลซึ่งไดรับบํานาญพิเศษอยูตามที่กลาวขางตนตายหรือหมดสิทธิไป ใหสวน
ที่ผูนั้นไดรับอยูเปนอันยุติลงเพียงนั้น 

มาตรา ๔๕ บํานาญพิเศษที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๔ ใหจายโดยกําหนดเวลาและเงื่อนไข
ดังนี้ 

(๑) บุตร ใหมีสิทธิไดรับจนอายุครบยี่สิบปบริบูรณ เวนแตเมื่ออายุครบยี่สิบป
บริบูรณนั้น  กําลังศึกษาอยูในชั้นเตรียมอุดมศึกษา หรือในชั้นอุดมศึกษาหรือชั้นการศึกษาที่ทางราชการ
รับรองใหเทียบเทา ก็ใหไดรับตอไปตลอดเวลาที่ยังทําการศึกษาอยูในสถานศึกษา แตไมเกินอายุยี่สิบหา
ปบริบูรณ 

(๒) สามีหรือภริยาใหไดรับตลอดชีวิต เวนแตทําการสมรสใหม 
(๓) บิดามารดา ใหไดรับตลอดชีวิต 
(๔) บุคคลอื่นนอกจากที่ไดกลาวใน (๑)  (๒) และ (๓) ถาอายุยังไมถึงยี่สิบป

บริบูรณใหอนุโลมรับอยางบุตรแลวแตกรณี ถาไมเขาลักษณะดั่งกลาวแลว ใหรับอยูเพียงสิบป 
ถาผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษเปนผูพิการถึงทุพพลภาพอยูกอนแลว หรือในระหวาง

ที่มีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษก็ใหผูนั้นไดรับบํานาญพิเศษตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู 
 (๓)มาตรา ๔๖ บํานาญพิเศษรายใด มีจํานวนยอดรวมไมถึงเดือนละสามรอยบาท บรรดา

ผูมีสิทธิจะไดรับ จะยื่นคําขอเปลี่ยนเปนรับบําเหน็จพิเศษแทนได เปนจํานวนเทากับบํานาญพิเศษ
หกสิบเดือนแตตองไมนอยกวาสามพันบาท 

มาตรา ๔๗ การขอบํานาญพิเศษ ตองแสดงรายงานแพทยที่ทางราชการรับรอง กับ
รายงานแสดงเหตุที่ตองรับอันตราย ไดรับการปวยเจ็บหรือถูกประทุษรายนั้นดวย 



 

  

๑๕๑

ในกรณีดั่งบัญญัติไวในมาตรา๔๓ ใหแสดงถึงเหตุการณอันทําใหควรเชื่อไดวาผูนั้น
ไดรับอันตรายถึงตาย 

 
ลักษณะ ๓ 

บําเหน็จตกทอด 
(๑๒)มาตรา ๔๘ ขาราชการผูใดตายในระหวางรับราชการอยู หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด

ตาย ถาความตายนั้นมิไดเกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง  ใหจายเงินเปน
บําเหน็จตกทอด เปนจํานวนตามเกณฑคํานวณในมาตรา ๓๒ (๑) ใหแกทายาทผูมีสิทธิตามเกณฑดังนี้ 

(๑) บุตรใหไดรับสองสวน  ถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน 
(๒) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน 
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน 

ในกรณีที่ไมมีทายาทในอนุมาตราใด   หรือทายาทนั้นไดตายไปเสียกอนใหแบงเงิน
ดังกลาวระหวางทายาทผูมีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผูมีสิทธิไดรับ 

ในกรณีที่ไมมีทายาททั้งสามอนุมาตราดังกลาว ใหจายแกบุคคลซึ่งผูตายไดแสดงเจตนา
ไวตอสวนราชการเจาสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่ไมมีทายาทและบุคคลซึ่งผูตายไดแสดงเจตนาไวตามวรรคสาม หรือบุคคล
นั้นไดตายไปกอน ใหสิทธิในบําเหน็จตกทอดนั้นเปนอันยุติลง 

ในกรณีที่ไดมีการจายบําเหน็จตกทอดไปแลว หากปรากฏวามีบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษา
ของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือ
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ให
แบงบําเหน็จตกทอดนั้นใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิโดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมายตามคําพิพากษา
นั้นเปนทายาทผูมีสิทธิตั้งแตวันตายของเจาบํานาญ ในกรณีเชนนี้ ใหกระทรวงการคลังเรียกคืนบําเหน็จ
ตกทอดจากทายาท ซึ่งรับบําเหน็จตกทอดไปกอนแลวตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่ไมสามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดที่จายใหรับเกินไป ในสวนของตนตาม
วรรคหาได กระทรวงการคลังไมตองรับผิดชอบจายเงินบําเหน็จตกทอดใหแกบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษา
ของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแตอยางใด 



 

  

๑๕๒

(๑๒)มาตรา ๔๙ ภายใตบังคับมาตรา ๓๘ ผูไดรับบํานาญปกติอยูหรือผูมีสิทธิจะไดรับบํานาญ
ปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย ใหจายเงินเปนบําเหน็จตกทอดใหแกบุคคล
ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๘ เปนจํานวนสามสิบเทาของบํานาญรายเดือนที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
นั้น และใหจายตามสวนและหลักเกณฑที่กําหนด 

มาตรา ๕๐ การคํานวณเงินบําเหน็จตกทอดตามความในลักษณะนี้ รายใดไดผลเปน
ยอดเงินบําเหน็จตกทอดไมถึงสามพันบาท ก็ใหจายเปนเงินบําเหน็จตกทอดสามพันบาท 

 
ลักษณะ ๔ 

การพิจารณาสั่งจายบําเหน็จบํานาญ 
(๑๐)  มาตรา ๕๑ เมื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการเจาสังกัดซึ่งมีฐานะไมต่ํากวา

กรมหรือจังหวัดแลวแตกรณี ไดรับเรื่องขอรับบําเหน็จหรือบํานาญแลว ใหรีบตรวจสอบและนําสง
ใหถึงกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแตวันรับ และใหกระทรวงการคลังรีบพิจารณาสั่งภายใน
ยี่สิบเอ็ดวันนับแตวันรับ ทั้งนี้เวนแตความลาชาเปนเพราะความผิดของผูขอหรือสวนราชการเจา
สังกัดแลวแตกรณี 

การขอใหสั่งจายและการสั่งจายบําเหน็จ หรือบํานาญ ใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

 
ลักษณะ ๕ 

การเสียสิทธิรับบํานาญ 
มาตรา ๕๒ ผูใดไดรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดอยู ถา 

(๑) กระทําความผิดถึงตองโทษจําคุก โดยคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตความผิด
ในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

(๒) เปนบุคคลลมละลายทุจริต ตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
ผูนั้นหมดสิทธิรับบํานาญปกติ หรือบํานาญตกทอดตั้งแตวันมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

(๑๕)มาตรา ๕๓ ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตุลาการตามกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการ หรือขาราชการอัยการตามกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการผูใดมีกรณีหรือ



 

  

๑๕๓

ตองหาวา กระทําผิดวินัยอยางรายแรงถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยในเรื่องที่กระทําผิดวินัย
นั้นใหกระทรวงเจาสังกัดพิจารณาวินิจฉัยวา ถาผูนั้นไมถึงแกความตายเสียกอนจะตองไดรับโทษถึง
ไลออกหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นจะตองถูกลงโทษถึงไลออก ทายาทไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด
ตามมาตรา ๔๘ 

ในกรณีที่ขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ หรือ
ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการผูใดมีกรณี หรือตองหาวากระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรงถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยในเรื่องที่กระทําผิดวินัยนั้น ใหกระทรวง
เจาสังกัดพิจารณาวินิจฉัยวาถาผูนั้นไมถึงแกความตายเสียกอนจะตองไดรับโทษถึงไลออก หรือปลด
ออกหรือไม ถากระทรวงเจาสังกัดเห็นวาผูนั้นจะตองถูกลงโทษถึงไลออกหรือปลดออก ทายาทไมมี
สิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๘ 

มาตรา ๕๔ ผูซึ่งไดรับบํานาญปกติหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ หรือไดรับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดผูใดกระทําความผิดอาญา ซึ่งไมใชความผิด
ในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือถูกฟองวาเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
ถาถึงแกความตายกอนคดีหรือกอนคดีถึงที่สุด ใหกระทรวงเจาสังกัดที่ผูนั้นเคยสังกัดอยูพิจารณาวินิจฉัย
วา ผูนั้นไดกระทําความผิดจริงหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นไดกระทําความผิดซึ่งกฎหมายกําหนดโทษ
จําคุกอยางสูงไวเกินกวาหนึ่งปแลว ทายาทไมมีสิทธิไดรับบํานาญตามมาตรา ๔๙ 

มาตรา ๕๕ ทายาทดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิที่จะไดรับบํานาญตามมาตรา ๔๑  มาตรา 
๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 

(๑) ผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา ไดเจตนากระทําหรือพยายามกระทําใหเจาบํานาญ
หรือผูที่จะกอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตนถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

(๒) ทายาทตามมาตรา ๔๔ ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา  ไดเจตนากระทําหรือ
พยายามกระทําใหทายาทดวยกันถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

(๓) ผูที่ไดฟองเจาบํานาญหรือผูที่จะกอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตนหาวาทํา
ความผิดโทษประหารชีวิต และตนเองกลับตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา มีความผิดฐานฟองเท็จหรือทํา
พยานเท็จ 

 



 

  

๑๕๔

ลักษณะ ๖ 
บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๕๖ ขาราชการผูใดลาออกไปดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน หรือสภา
ผูแทนราษฎรแลวแตกรณี  กอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหม ก็ใหนับ
เวลาระหวางที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน หรือสภาผูแทนราษฎรในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ตามกฎหมายที่ใชอยูกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๗ ผูซึ่งไปหรือผูซึ่งทางราชการสั่งอนุญาตใหไปศึกษาวิชาในตางประเทศ
กอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ เมื่อเขารับราชการใหมีสิทธินับเวลาระหวางไปศึกษาวิชาในตางประเทศ
เปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามเกณฑในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญที่ใช
อยูกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๘ ขาราชการผูใดกลับเขารับราชการกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ และตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญที่ใชอยูในขณะที่กลับเขารับราชการนั้น อาจใหนับเวลาราชการหลาย
ตอนตอกันได ก็ใหผูนั้นมีสิทธิไดนับเวลาราชการตอนกอนกับตอนหลังตอกันได 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
จอมพล   ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

๑๕๕

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม ๖๘ ตอนที่ ๒๔ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๔๙๔  
(๑) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๔ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๖๘ ตอนที่ ๘๐ 

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ 
(๒) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๙๙ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๗๓ ตอนที่ ๗๗ 

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๙๙ 
(๓) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๐๒ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๗๖ ตอนที่ ๑๐๑ 

วันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๐๒ 
(๔) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๐๔ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๗๘ ตอนที่ ๙๖ 

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ 
(๕) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๑๒ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๘๖ ตอนที่ ๑๙ 

วันที่ ๖   มีนาคม ๒๕๑๒ 
(๖) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๑๖ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๙๐  ตอนที่ ๑๒๐ 

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๖ 
(๗) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๑๗ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๙๑ ตอนที่ ๑๑๒ 

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ 
(๘) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๒๐ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๙๔ ตอนที่ ๑๗ 

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๐ 
(๙) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๓ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๙๗ ตอนที่ ๑๔๖

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๓ 
(๑๐) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๖ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๐๐ ตอนที่ 

๑๗๐ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๖ 
(๑๑) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๓๐ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๐๔ ตอนที่ 

๑๑๙ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๐ 
(๑๒) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๙ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๓ ตอนที่ 

๔๒ ก วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ 



 

  

๑๕๖

(๑๓) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๒ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๖ ตอนที่ 
๗๒ ก วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ 

 (๑๔) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๔๓ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๗ ตอนที่ 
๑๑ ก วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ 

(๑๕) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๔๓ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๗ ตอนที่ 
๒๙ ก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ 

(๑๖) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๔๓ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๗ ตอนที่ 
๙๒ ก วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติแห่งหมวด ๓ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการ”๒ หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการครูตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตํารวจ ข้าราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร ข้าราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญตาม
กฎหมายว่าด้วยสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นข้าราชการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๑/๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําว่า “ข้าราชการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น”๓ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
เรียกช่ืออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้น 

“พนักงานมหาวิทยาลัย”๔ หมายความว่า พนักงาน บุคลากร หรือผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
เรียกช่ืออย่างอื่นของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ แต่ไม่หมายความรวมถึงลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”๕ หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มี
กฎหมายจัดต้ังขึ้น 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

นั้น ๆ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับค่าวิชา สําหรับประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ 
สําหรับการสู้รบ หรือสําหรับการปราบปรามผู้กระทําความผิดแต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มอย่างอื่น 

“เงินสะสม” หมายความว่า เงินที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เงินสมทบ” หมายความว่า เงินที่รัฐบาลจ่ายสมทบเงินสะสมตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เงินประเดิม” หมายความว่า เงินที่รัฐบาลนําส่งเข้ากองทุนเพื่อจ่ายเพิ่มให้แก่

สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวด ๓ ใช้บังคับและเลือกรับบํานาญ 
“เงินชดเชย” หมายความว่า เงินที่รัฐบาลนําส่งเข้ากองทุนเพื่อจ่ายเพิ่มให้แก่สมาชิก

ซึ่งรับบํานาญ 
“บํานาญ” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพของ

สมาชิกสิ้นสุดลง 
“บําเหน็จ” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกโดยจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อสมาชิก

ภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง 
“บําเหน็จดํารงชีพ”๖ หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบํานาญเพื่อช่วยเหลือการ

ดํารงชีพโดยจ่ายให้ครั้งเดียว 
“บําเหน็จตกทอด” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้ครั้งเดียวใน

กรณีที่สมาชิกหรือผู้รับบํานาญถึงแก่ความตาย 

                                                 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําว่า “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔ มาตรา ๓ นิยามคําว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๕ มาตรา ๓ นิยามคําว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๖ มาตรา ๓ นิยามคําว่า “บําเหน็จดํารงชีพ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาต้ังแต่วันที่สมาชิกเริ่มรับราชการจนถึงวัน
สุดท้ายที่ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความ
รวมถึงการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการด้วย 

“นิติบุคคล”๗ หมายความว่า นิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ให้มีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

การจัดต้ังกองทุน และลักษณะของกิจการกองทุน 
   

 
มาตรา ๕  ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ” เรียกโดยย่อว่า “กบข.” 
ให้กองทุนเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบําเหน็จบํานาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับ

ราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ 
(๒) เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 
(๓) เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนให้แก่สมาชิก 
 
มาตรา ๖  กองทุนประกอบด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม และเงินชดเชย 
(๒) เงินที่ได้รับจัดสรรตามมาตรา ๗๒ 
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 

                                                 
๗ มาตรา ๓ นิยามคําว่า “นิติบุคคล” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความจําเป็นเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน 

(๕) รายได้อ่ืน 
(๖) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
 
มาตรา ๗  กิจการของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมาย
ว่าด้วยประกันสังคม 

 
มาตรา ๘  ให้กองทุนมีสํานักงานใหญ่ ณ สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช

กิจจานุเบกษาและจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อ่ืนใด ตามความจําเป็นก็ได้ 
 
มาตรา ๙  ให้กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์

ตามมาตรา ๕ และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒) ก่อต้ังสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) ให้สมาชิกกู้ยืมเงิน 
(๔) ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
(๔/๑)๘ จัดต้ังบริษัทจํากัด เพื่อให้บริการแก่กองทุนหรือนิติบุคคลท่ีกองทุนเป็น

หุ้นส่วนหรือถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละเจ็ดสิบห้าของหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
(๕) กระทําการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเน่ืองในการจัดให้สําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 
มาตรา ๑๐  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน ให้จ่ายจากเงินของกองทุนตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๑๑  กองทุนไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ และรายได้ของกองทุนไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
 

หมวด ๒ 
การควบคุมและการบริหาร 

   
 

มาตรา ๑๒  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
                                                 

๘ มาตรา ๙ (๔/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้แทนสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการตามมาตรา ๓ ประเภทละหนึ่งคนซึ่ง
ได้รับเลือกตามมาตรา ๑๓ และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๑๔ เป็น
กรรมการ 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการอาจแต่งต้ังพนักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 
 
มาตรา ๑๓  การเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๔  ให้ประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการผู้แทน

สมาชิกประชุมร่วมกัน เพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
มาตรา ๑๕  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่นไล่ออก 

ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่าทุจริตต่อหน้าที่ 
(๒) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
 
มาตรา ๑๖  ให้กรรมการผู้แทนสมาชิกมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี แต่

จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
 
มาตรา ๑๗  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี แต่จะ

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
 
มาตรา ๑๘  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้แทนสมาชิก หรือ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) พ้นจากการเป็นสมาชิกหรือพ้นจากการเป็นข้าราชการประเภทที่ตนได้รับเลือก

เป็นผู้แทนในกรณีกรรมการผู้แทนสมาชิก 
(๗) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่กรรมการผู้แทนสมาชิกหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ให้ดําเนินการเลือกกรรมการขึ้นใหม่ภายในหกสิบวันในระหว่างที่ยังมิได้มีการเลือก
กรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไป 
จนกว่ากรรมการที่ได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กรรมการผู้แทนสมาชิกผู้ใดพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้ผู้ซึ่ง

ได้คะแนนถัดไปซึ่งขึ้นบัญชีไว้ในการเลือกผู้แทนสมาชิกของข้าราชการประเภทนั้นเป็นกรรมการแทน 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ขึ้นบัญชีไว้ ให้ดําเนินการเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกประเภทนั้นขึ้นใหม่ตามวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ดําเนินการเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นแทนตามมาตรา ๑๔ 

ให้กรรมการผู้ได้รับการแต่งต้ังหรือเลือกให้ดํารงตําแหน่งแทนตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสองอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่วาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงสามสิบวัน จะไม่แต่งต้ังหรือเลือก
กรรมการขึ้นดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ 

 
มาตรา ๒๑  ให้ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แต่งต้ัง

เลขาธิการจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วน

ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๗) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(๘) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน

คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการที่กระทําให้แก่กองทุน 

ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทที่กองทุน
เป็นผู้ถือหุ้น 

 
มาตรา ๒๒  การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการกําหนดเงื่อนไขในการ

ทดลองปฏิบัติงานหรือการทํางานในหน้าที่เลขาธิการ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยให้มีอายุการจ้างคราวละไม่เกินสี่ปี และเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาจ้างแล้วคณะกรรมการ
จะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การทําสัญญาจ้างเลขาธิการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจทําสัญญาในนาม
ของกองทุน 

ให้เลขาธิการได้รับเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๒๓  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามอายุการจ้าง เลขาธิการพ้นจาก

ตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ 
(๔) คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เลิกจ้าง 
 
มาตรา ๒๔  ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบใน

การบริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด 

เลขาธิการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุน 
 
มาตรา ๒๕  ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้เลขาธิการเป็นผู้แทน

ของกองทุน การปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทนเลขาธิการให้
เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมที่กระทําโดยฝ่าฝืนข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่ผูกพันกองทุนเว้นแต่
คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน 

 
มาตรา ๒๖  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย และออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งในการบริหาร

กิจการของกองทุน 
(๒) กําหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) กํากับดูแลการจัดการกองทุน 
(๔) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการ และการมอบอํานาจให้ผู้อ่ืน

ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ 
(๕) กําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวกับ

กิจการของกองทุน 
(๖) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ่ายเงินของกองทุน 
(๗) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรรจุ 

แต่งต้ัง ถอดถอน และวินัยของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนการกําหนดเงินเดือนและเงินอื่นรวมถึง
การสงเคราะห์และสวัสดิการ 

(๘)๙ พิจารณามอบหมายให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนจัดการเงินของกองทุน 
                                                 

๙ มาตรา ๒๖ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 
๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๙) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๐) แต่งต้ังผู้แทนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นใดที่กองทุนถือหุ้นอยู่ 
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามที่กําหนดใน

พระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๒๗  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง 
ช้ีขาด 

การออกเสียงลงมติแต่งต้ังหรือเลิกจ้างเลขาธิการต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่อยู่ในตําแหน่ง 

 
มาตรา ๒๘  กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณา

ในเรื่องนั้น 
 
มาตรา ๒๙  ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรี

กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๓๐  ให้มีคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งคณะกรรมการแต่งต้ัง เป็นอนุกรรมการ และเลขาธิการเป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ 

 
มาตรา ๓๑  ให้คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําปรึกษาด้านการลงทุนต่อคณะกรรมการ 
(๒)๑๐ ให้คําแนะนําปรึกษาด้านการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันการเงิน

หรือนิติบุคคลที่จะมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน 
(๓)๑๑ ติดตามดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ ไ ด้รับ

มอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน 
(๔) รายงานผลการดําเนินการด้านการลงทุนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๑ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๑ มาตรา ๓๑ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๒  ให้มีคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ ประกอบด้วยเลขาธิการ ก.พ. 

เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ และผู้แทนสมาชิกจํานวน
ห้าคนเป็นอนุกรรมการ และให้เลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

การเลือกผู้แทนสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๓  ให้คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นสื่อกลางระหว่างกองทุนกับสมาชิก ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

แก่สมาชิก 
(๒) เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และรายงานความคืบหน้าของการจัดการกองทุน 
(๓) รับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ จากสมาชิก 
(๔) พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนให้แก่สมาชิก 
(๕) ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๔  ให้นํามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๗ และ

มาตรา ๒๘ มาใช้บังคับแก่การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

สมาชิกและสทิธิประโยชน์ของสมาชิก 
   

 
มาตรา ๓๕  ให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นสมาชิก 
(๑) ผู้ซึ่งเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับ 
(๒) ผู้ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้ังแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวด

นี้ใช้บังคับ 
 
มาตรา ๓๖  บุคคลต่อไปนี้จะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้ 
(๑) ข้าราชการซึ่งรับราชการอยู่ในวันก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับ 
(๒) ข้าราชการซึ่งออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

การกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับและกลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้
บังคับ 

การสมัครเป็นสมาชิกให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๓๗๑๒  บําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ และบําเหน็จตกทอด ให้จ่ายจาก

เงินงบประมาณ สําหรับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงิน
ดังกล่าวให้จ่ายจากกองทุน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๘  ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ ถ้ากลับเข้ารับราชการใหม่ต้ังแต่วันที่

บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับ ให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนก่อนออกจาก
ราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได้ เว้นแต่ข้าราชการผู้นั้นถูกปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราชการเนื่องจากกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและไม่มีสิทธิได้รับเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญจาก
การรับราชการตอนก่อนออกจากราชการ 

ข้าราชการซึ่งได้รับบําเหน็จไปแล้ว จะนับเวลาราชการต่อเนื่องตามวรรคหนึ่งได้
จะต้องคืนบําเหน็จที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจําของธนาคารออมสิน ส่วนระยะเวลา
ในการคืนบําเหน็จให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้าราชการซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติแล้ว จะนับเวลาราชการต่อเนื่องตาม
วรรคหนึ่งได้จะต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวที่ได้รับแก่
กองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และให้งดการจ่ายบํานาญตลอดเวลาที่กลับ
เข้ารับราชการใหม่นั้น แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะรับบํานาญต่อไป จะต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อ
ส่วนราชการเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันกลับเข้ารับราชการและ
จะนับเวลาราชการต่อเนื่องมิได้  ทั้งนี้ หากไม่คืนเงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทน
เงินดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นประสงค์จะรับบํานาญต่อไปด้วย ในกรณีที่รับบํานาญต่อไปถ้าเงินเดือนที่
ได้รับในขณะกลับเข้ารับราชการใหม่เท่าหรือสูงกว่าเงินเดือนเดิม เมื่อออกจากราชการให้งดการจ่าย
บํานาญ แต่ถ้าเงินเดือนใหม่น้อยกว่าเงินเดือนเดิมให้รับบํานาญเท่ากับผลต่างของเงินเดือนใหม่และ
เงินเดือนเดิม โดยให้ส่วนราชการที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่แจ้งไปยังเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นรับบํานาญอยู่
และกองทุนเพื่องดหรือลดการจ่ายบํานาญ เมื่อออกจากราชการให้มีสิทธิได้รับบํานาญโดยคํานวณจาก
เงินเดือนและเวลาราชการในตอนใหม่บวกเข้ากับบํานาญเดิมบํานาญในตอนหลังจะเปลี่ยนเป็นขอรับ
บําเหน็จแทนก็ได้๑๓ 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่อาจมีสิทธิได้รับเงิน
ประเดิมและเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง๑๔ 

ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งกลับเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการประเภทต่าง ๆ ตามคํานิยามในมาตรา ๓ โดยอนุโลม 

 

                                                 
๑๒ มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๓ มาตรา ๓๘ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔ มาตรา ๓๘ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๘/๑๑๕  ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่ ประสงค์จะส่งเงิน
สะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วแก่กองทุนเพื่อให้กองทุนนําไป
ลงทุนหาผลประโยชน์ต่อไป ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๙๑๖  ให้สมาชิกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เว้นแต่สมาชิกซึ่งรับราชการอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับ จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุน
หรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดประสงค์ที่จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราตามวรรค
หนึ่ง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด แต่ทั้งนี้ การส่งเงินสะสมตาม
มาตรานี้รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินเดือน 

ถ้าสมาชิกไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนไม่เต็มจํานวนสําหรับระยะเวลา
ใดให้ส่งเงินสะสมตามส่วนแห่งเงินเดือนที่สมาชิกผู้นั้นได้รับ 

การส่งเงินสะสมตามมาตรานี้ ให้ส่วนราชการหักจากเงินเดือนที่สมาชิกผู้นั้นได้รับ
และส่งเข้ากองทุนในวันที่มีการจ่ายเงินเดือน 

ให้ส่วนราชการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิกในจํานวนที่เท่ากับอัตราเงินสะสม
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงพร้อมการส่งเงินสะสมนั้น แต่ถ้าสมาชิกไม่ได้รับเงินเดือนหรือได้รับ
เงินเดือนไม่เต็มจํานวน ให้ส่งเงินสมทบตามอัตราส่วนแห่งเงินเดือนที่สมาชิกผู้นั้นได้รับ 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ เงินเดือนไม่รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับค่าวิชา 
สําหรับประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ สําหรับการสู้รบ สําหรับการปราบปรามผู้กระทํา
ความผิดหรือเงินเพิ่มอย่างอื่น 

 
มาตรา ๔๐  ให้กระทรวงการคลังคํานวณเงินประเดิมสําหรับสมาชิกตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อนําส่งเข้ากองทุน 
การส่งเงินประเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายจากเงินคงคลัง 
 
มาตรา ๔๑  ให้ส่วนราชการส่งเงินชดเชยเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกตามอัตราที่

กําหนดในกฎกระทรวงทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือนให้แก่สมาชิก ในการนี้ให้นํามาตรา ๓๙ วรรคหก 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม๑๗ 

ถ้าสมาชิกไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนไม่เต็มจํานวนสําหรับระยะเวลา
ใด ให้ส่งเงินชดเชยตามส่วนแห่งเงินเดือนที่สมาชิกผู้นั้นได้รับ 

 

                                                 
๑๕ มาตรา ๓๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๖ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๗ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๒  สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนจากกองทุนตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๔๓  สมาชิกมีสิทธิกู้เงินจากกองทุนไม่เกินจํานวนเงินสะสม เงินสมทบ และ

ผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินรายบุคคลเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๔๔  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นออกจากราชการ เว้นแต่เป็น

การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการนั้น ๆ หรือการออกจาก
ราชการของผู้ไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไป
ทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 

 
มาตรา ๔๕  สมาชิกมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม 

เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้เมื่อ
สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๔๖  สมาชิกซึ่งส่งเงินสะสมเข้ากองทุน ให้มีสิทธิได้รับเงินสะสม เงินสมทบ 

และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวจากกองทุน 
 
มาตรา ๔๗  สมาชิกซึ่งมีเวลาราชการตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงยี่สิบห้าปี

บริบูรณ์ ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จ 
 
มาตรา ๔๘  สมาชิกตามมาตรา ๓๕ ซึ่งมีเวลาราชการตั้งแต่ย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ให้มีสิทธิได้รับบํานาญ เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว เว้นแต่จะเลือกรับบําเหน็จ
แทน 

สําหรับสมาชิกตามมาตรา ๓๖ (๑) หรือ (๒) ซึ่งมีเวลาราชการตั้งแต่ย่ีสิบห้าปี
บริบูรณ์ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับบํานาญ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว 
เว้นแต่จะเลือกรับบําเหน็จแทน 

 
มาตรา ๔๙  นอกจากกรณีที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ สมาชิกมีสิทธิ

ได้รับบําเหน็จบํานาญด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุทุพพลภาพ 
(๒) เหตุทดแทน 
(๓) เหตุสูงอายุ 
 
มาตรา ๕๐  บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพให้จ่ายให้แก่สมาชิกซึ่งออกจากราชการ

เพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ไม่สามารถที่
จะรับราชการในตําแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไปได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๕๑  บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนให้จ่ายให้แก่สมาชิกซึ่งออกจากราชการ

เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่ง หรือมีคําสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด หรือทหารซึ่งออกจาก
กองหนุนเบี้ยหวัด 

 
มาตรา ๕๒  บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุให้จ่ายให้แก่สมาชิกซึ่งออกจากราชการเมื่อ

มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว หรือลาออกเมื่อมีอายุครบห้าสิบปีบริบูรณ์แล้ว 
 
มาตรา ๕๓  สมาชิกซึ่งมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญด้วยเหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน 

หรือเหตุสูงอายุ จะได้รับเงินตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถ้ามีเวลาราชการตั้งแต่หนึ่งปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึงสิบปีบริบูรณ์มีสิทธิได้รับ

บําเหน็จ 
(๒) ถ้ามีเวลาราชการตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

(ก) สมาชิกตามมาตรา ๓๕ ให้มีสิทธิตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง 
(ข) สมาชิกตามมาตรา ๓๖ (๑) หรือ (๒) ให้มีสิทธิตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง 

 
มาตรา ๕๔  สมาชิกซึ่งถูกไล่ออกจากราชการ หรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการ

ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงของตนเอง ผู้นั้นหรือทายาทไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ เงินประเดิม เงิน
ชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว 

 
มาตรา ๕๕  สิทธิในการรับบํานาญให้เริ่มมีต้ังแต่เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุด

ลงจนกระทั่งผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
 
มาตรา ๕๖๑๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๗  ให้ผู้รับบํานาญตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิได้รับสวัสดิการและเงิน

ช่วยเหลือต่าง ๆ เช่นเดียวกับผู้รับบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 
มาตรา ๕๗/๑๑๙  ผู้รับบํานาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพตามอัตราและวิธีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินสิบห้าเท่าของบํานาญรายเดือนที่ผู้นั้นได้รับ 
ในกรณีที่ผู้รับบํานาญเป็นผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่า

ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการด้วย ให้นําบํานาญและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมเป็น
บํานาญรายเดือนเพื่อคํานวณจ่ายเป็นบําเหน็จดํารงชีพแก่ผู้นั้น 

                                                 
๑๘ มาตรา ๕๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๙ มาตรา ๕๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เมื่อได้รับบําเหน็จดํารงชีพแล้ว ผู้รับบํานาญไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จดํารงชีพอีก ถ้า
ภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่และได้ออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบํานาญ 

ผู้รับบํานาญผู้ใดได้รับบําเหน็จดํารงชีพไปแล้ว ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
ใหม่ โดยมีสิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับ
การรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๘ และเมื่อออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบําเหน็จ 
การจ่ายบําเหน็จในกรณีเช่นว่านี้ให้หักเงินออกจากบําเหน็จที่จะได้รับเท่ากับเงินบําเหน็จดํารงชีพ
เสียก่อน 

ในกรณีที่ผู้รับบํานาญได้แสดงเจตนาขอรับบําเหน็จดํารงชีพไว้แล้ว แต่ได้ถึงแก่ความ
ตายก่อนได้รับเงินบําเหน็จดํารงชีพ ให้การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นอันระงับไป 

 
มาตรา ๕๗/๒๒๐  ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอาจ

นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้รับ
บําเหน็จดํารงชีพไปแล้ว หากประสงค์จะนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน
การกู้เงินกับสถาบันการเงิน ให้หักบําเหน็จดํารงชีพออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดเสียก่อน 

 
มาตรา ๕๗/๓๒๑  ในกรณีที่ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล

ภาพ ซึ่งได้นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินถึงแก่ความตายหรือผิด
สัญญากู้เงินจนต้องบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน
ให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินที่ผู้นั้นได้นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์
ในการประกันการกู้เงินเท่ากับจํานวนที่ถูกบังคับแต่ไม่เกินจํานวนที่นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน 

การจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังจ่ายจาก
งบประมาณที่ต้ังไว้สําหรับการเบิกจ่ายบําเหน็จตกทอด 

 
มาตรา ๕๗/๔๒๒  ในกรณีที่กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินแก่สถาบันการเงินไปแล้ว

ตามมาตรา ๕๗/๓ ให้กระทรวงการคลังหักจํานวนเงินนั้นออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดเท่ากับ
จํานวนที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงิน 

ในกรณีที่กระทรวงการคลังไม่อาจหักจํานวนเงินที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงินจากสิทธิ
ในบําเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่งได้ ให้กระทรวงการคลังเรียกเงินคืนจากผู้รับบํานาญปกติ หรือผู้รับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพหรือจากกองมรดกของผู้นั้น แล้วแต่กรณี เป็นจํานวนเท่ากับ

                                                 
๒๐ มาตรา ๕๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
๒๑ มาตรา ๕๗/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
๒๒ มาตรา ๕๗/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

จํานวนที่กระทรวงการคลังได้จ่ายให้แก่สถาบันการเงิน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๕๗/๕๒๓  ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผู้ใด

ได้นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินแล้ว หากภายหลังผู้นั้นกลับเข้า
รับราชการใหม่โดยใช้สิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนก่อนออกจากราชการ
ต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๘ และเมื่อออกจากราชการในครั้งหลังได้เลือกรับ
บําเหน็จ ให้จ่ายบําเหน็จแก่ผู้นั้นตามสิทธิที่จะได้รับ แต่ต้องไม่เกินจํานวนที่เหลือจากสิทธิในบําเหน็จ
ตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินโดยให้กระทรวงการคลังกันเงินบําเหน็จเท่ากับ
จํานวนดังกล่าวไว้และเมื่อสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่
นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ให้กระทรวงการคลังคืนเงินบําเหน็จที่กันไว้ 

ในกรณีที่ผู้รับบําเหน็จถึงแก่ความตายหรือสัญญากู้เงินสิ้นสุดลง ถ้ามีการบังคับเอา
กับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ให้กระทรวงการคลังจ่ายเงิน
ให้แก่สถาบันการเงิน โดยกระทรวงการคลังมีสิทธิหักจากเงินบําเหน็จที่กันไว้ตามวรรคหนึ่งก่อน ถ้ามี
เงินเหลือให้จ่ายคืนแก่ผู้รับบําเหน็จหรือทายาท แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการและความ

ตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงของตนเอง หรือในกรณีที่ผู้รับบํานาญถึงแก่
ความตาย ให้จ่ายบําเหน็จตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกหรือผู้รับบํานาญตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าสมาชิกผู้ตายมีบุตรต้ังแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน 
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน 
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน 
ในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อน ให้แบ่งเงิน

ดังกล่าวระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ 
ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามอนุมาตราดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตาย

แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรือ

บุคคลนั้นได้ตายไปก่อน ให้สิทธิในบําเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง 
ในกรณีที่ได้มีการจ่ายบําเหน็จตกทอดไปแล้วหากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคําพิพากษา

ของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพ่ิมขึ้น ให้แบ่ง
บําเหน็จตกทอดนั้นใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคําพิพากษานั้น
เป็นทายาทผู้มีสิทธิต้ังแต่วันตาย ในกรณีเช่นนี้ให้กระทรวงการคลังเรียกคืนบําเหน็จตกทอดจาก
ทายาทซึ่งรับบําเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปในส่วนของ
ตนตามวรรคห้าได้ กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดให้แก่บุตรซึ่งได้มีคํา
                                                 

๒๓ มาตรา ๕๗/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 
๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแต่อย่าง
ใด 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่สมาชิกผู้ถึงแก่ความตายได้ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน ให้จ่ายเงิน

สะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวแก่ผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิกตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
มาตรา ๖๐  ในกรณีที่ผู้รับบํานาญถึงแก่ความตาย นอกจากทายาทจะมีสิทธิได้รับ

บําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๕๘ แล้ว ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
จ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันด้วย 

 
มาตรา ๖๑  สิทธิการรับเงินต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจ

โอนแก่กันได้ 
 
มาตรา ๖๒  การคํานวณบําเหน็จให้คํานวณจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วย

เวลาราชการ 
 
มาตรา ๖๓  การคํานวณบํานาญให้คํานวณจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือน

สุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ หารด้วยห้าสิบ แต่ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหก
สิบเดือนสุดท้าย 

การคํานวณบํานาญของผู้กลับเข้ารับราชการใหม่ตามมาตรา ๓๘ หากเวลาราชการ
ซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่ยังไม่ครบห้าปีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยที่จะนํามาคํานวณบํานาญให้เป็นไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๔  บําเหน็จตกทอดที่จ่ายให้แก่ทายาทของสมาชิก ให้คํานวณจากอัตรา

เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการของผู้ตาย 
 
มาตรา ๖๕  บําเหน็จตกทอดที่จ่ายให้แก่ทายาทของผู้รับบํานาญ ให้จ่ายสามสิบเท่า

ของอัตราบํานาญที่ผู้ตายมีสิทธิได้รับ 
ในกรณีที่ได้มีการรับบําเหน็จดํารงชีพไปแล้ว เมื่อผู้รับบํานาญถึงแก่ความตาย การ

จ่ายเงินบําเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่ง ให้หักเงินออกจากบําเหน็จตกทอดที่จะได้รับเท่ากับเงิน
บําเหน็จดํารงชีพเสียก่อน๒๔ 

 

                                                 
๒๔ มาตรา ๖๕ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๖๕/๑ ๒๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๕ ในกรณีที่ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้
เงินหากสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ใน
การประกันการกู้เงิน ทายาทมีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดเต็มตามจํานวนที่มีสิทธิ หากผู้รับบํานาญ
ปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตายหรือสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยมีการ
บังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ทายาทมีสิทธิได้รับ
บําเหน็จตกทอดเท่ากับจํานวนที่เหลือหลังจากที่กระทรวงการคลังได้หักจํานวนเงินที่จ่ายให้แก่สถาบัน
การเงินออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๕๗/๔ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖๖  การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับบําเหน็จบํานาญให้นับจํานวนปี 

เศษของปีถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
การนับเวลาราชการเพื่อคํานวณจํานวนบําเหน็จบํานาญให้นับจํานวนปีรวมทั้งเศษ

ของปีด้วย การนับเศษของปีซึ่งเป็นเดือนหรือวันให้คํานวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือนและให้นับสิบสอง
เดือนเป็นหนึ่งปี สําหรับจํานวนวันถ้ามีรวมกันหลายระยะให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๖๗  เมื่อมีผู้ย่ืนคําขอรับเงินตามมาตรา ๔๕ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดที่ได้

รับคําขอนั้นตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์
ตอบแทนเงินดังกล่าวของผู้ย่ืนคําขอ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด โดยให้ดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จและแจ้งให้กองทุนทราบภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอรับเงินดังกล่าว เว้น
แต่กรณีที่มีเหตุอันสมควร 

การจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้กองทุนจ่ายภายในเจ็ดวันทํา
การนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการเจ้าสังกัด และได้ปรากฏหลักฐานถูกต้องครบถ้วน๒๖ 

 
มาตรา ๖๗/๑๒๗  ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และ

ผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวตามมาตรา ๔๕ ผู้ใดที่ยังไม่ขอรับเงินคืน หรือขอทยอยรับเงินคืน 
ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนต่อไปได้ แต่ถ้าผู้นั้นขอโอนเงินไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือ
กองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพ ให้กองทุน
โอนเงินไปยังกองทุนดังกล่าวภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความประสงค์ และได้ปรากฏ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 

                                                 
๒๕ มาตรา ๖๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
๒๖ มาตรา ๖๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๗ มาตรา ๖๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๖๗/๒๒๘  เงินประเดิมตามบัญชีเงินรายตัวสมาชิกซึ่งกระทรวงการคลังส่งเข้า
กองทุนตามมาตรา ๔๐ นั้น หากต่อมามีข้อมูลเพิ่มเติมทําให้ต้องเปลี่ยนแปลงยอดเงินประเดิมและ
ดอกผลของเงินดังกล่าวของสมาชิกรายใดแล้ว ให้กองทุนคํานวณผลการเปลี่ยนแปลงสุทธิเป็นราย
เดือน ในกรณีที่ผลการเปลี่ยนแปลงสุทธิเป็นการรับเงินเกิน ให้กองทุนส่งเงินดังกล่าวคืนแก่
กระทรวงการคลัง แต่ในกรณีที่ผลการเปลี่ยนแปลงสุทธิเป็นการรับเงินขาด ให้กองทุนทดรองจ่ายออก
จากบัญชีเงินกองกลางเพื่อเข้าบัญชีรายตัวสมาชิกก่อน หลังจากนั้นให้แจ้งกระทรวงการคลังทราบ 
และให้กระทรวงการคลังดําเนินการส่งเงินเท่าจํานวนเงินที่ทดรองจ่ายไปคืนแก่บัญชีเงินกองกลาง
ภายในปีงบประมาณถัดไป 

 
มาตรา ๖๘  ให้นําบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการมาใช้

บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๖๙๒๙  การหาประโยชน์ของกองทุนให้ เ ป็นไปตามนโยบายของ

คณะกรรมการและจะมอบหมายให้บุคคลใดดําเนินการแทนตามความเหมาะสมก็ได้ 
การมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนภายในประเทศนั้น กองทุนจะต้อง

มอบหมายให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนไม่น้อยกว่าสองแห่ง 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือผู้
ได้รับอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้
ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุน  ทั้งนี้ โดยให้คํานึงถึงการกระจายความเสี่ยงด้วย และ
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการหาประโยชน์ของกองทุนภายในประเทศ ให้ผู้ได้รับมอบหมายให้
ดําเนินการจัดการกองทุนมีหน้าที่และอยู่ในบังคับบทบัญญัติต่าง ๆ ตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสมือนหนึ่งกองทุนเป็น
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี 

การมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนในต่างประเทศนั้น กองทุนจะต้องมอบหมาย
ให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแลตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้
ดําเนินการจัดการกองทุน 

การให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการ
กองทุนในประเทศหรือในต่างประเทศ คุณสมบัติของผู้รับดําเนินการ วิธีดําเนินการ และค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๐๓๐  เงินของกองทุนนอกจากส่วนที่นําไปลงทุนตามแผนการลงทุนในวรรค

สอง ให้ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้ลงทุนใน

                                                 
๒๘ มาตรา ๖๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๒๙ มาตรา ๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ ยกเว้นเงินสํารองตามมาตรา ๗๒ ต้องนําไปลงทุน
ในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจก่อน 

กองทุนอาจจัดให้มีแผนการลงทุนสําหรับเงินที่อยู่ในบัญชีเงินรายบุคคลเฉพาะใน
ส่วนของเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว ตามมาตรา ๗๑ (๓) เพื่อให้สมาชิกเลือก 
โดยในแต่ละแผนอาจกําหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงแตกต่างจากอัตราที่กําหนดไว้
ตามวรรคหนึ่งได้ 

การจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเลือกแผนการลงทุนแก่สมาชิก และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๓/๑ 

การรับข้าราชการซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นสมาชิก๓๑ 
   

 
มาตรา ๗๐/๑๓๒  ในกรณีที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้มีการถ่ายโอน

ภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยู่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สมาชิกซึ่งโอนไป
เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้ังแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับ ยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิก
ต่อไป 

ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๓ ว่าด้วยสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกมาใช้บังคับ
กับสมาชิกตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ 

 
มาตรา ๗๐/๒๓๓  ในกรณีที่สมาชิกตามมาตรา ๗๐/๑ ได้เคยเป็นข้าราชการและ

สมาชิกมาก่อนที่จะโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้สมาชิกผู้นั้นมีสมาชิกภาพต่อเนื่องกับสมาชิก
ภาพเดิมได้ ในการนี้ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญปกติ บําเหน็จตกทอด เงินสะสม เงินสมทบ เงิน
ประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว แล้วแต่กรณี ต่อเนื่องจากสิทธิที่เคยมีอยู่
เดิมต่อไป และให้นับเวลาราชการต่อเนื่องกับการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ ให้นําบทบัญญัติ
มาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่บําเหน็จดํารงชีพและบําเหน็จบํานาญพิเศษให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 

                                                                                                                                            
๓๐ มาตรา ๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๑ หมวด ๓/๑ การรับข้าราชการซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นสมาชิก มาตรา ๗๐/๑ 

ถึง มาตรา ๗๐/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๒ มาตรา ๗๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๙ 
๓๓ มาตรา ๗๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๗๐/๓๓๔  การส่งเงินสะสมเข้ากองทุนของสมาชิกตามมาตรา ๗๐/๑ และ
การส่งเงินสมทบและเงินชดเชยเข้ากองทุน ให้นํามาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๐/๔๓๕  บําเหน็จบํานาญของสมาชิกตามมาตรา ๗๐/๑ ให้จ่ายจากกองทุน

บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
การคํานวณบําเหน็จบํานาญ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
การขอรับบําเหน็จบํานาญให้นําระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๗๐/๕๓๖  การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่กล่าวถึงส่วน

ราชการให้หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
 

หมวด ๓/๒ 
การรับพนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเป็นสมาชิก๓๗ 

   
 

มาตรา ๗๐/๖๓๘  ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ให้สมาชิกซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ประสงค์จะเป็นสมาชิกต้ังแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับ ยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิกต่อไป 

ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๓ ว่าด้วยสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกมาใช้บังคับ
กับสมาชิกตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ 

 
มาตรา ๗๐/๗๓๙  ในกรณีที่สมาชิกตามมาตรา ๗๐/๖ ได้เคยเป็นข้าราชการและ

สมาชิกมาก่อนที่จะเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้สมาชิกผู้นั้นมีสมาชิก
ภาพต่อเนื่องกับสมาชิกภาพเดิมได้ ในการนี้ ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญปกติ บําเหน็จดํารงชีพ 
บําเหน็จตกทอด เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว 

                                                 
๓๔ มาตรา ๗๐/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๙ 
๓๕ มาตรา ๗๐/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๙ 
๓๖ มาตรา ๗๐/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๙ 
๓๗ หมวด ๓/๒ การรับพนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเป็นสมาชิก มาตรา ๗๐/๖ ถึง 

มาตรา ๗๐/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๘ มาตรา ๗๐/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๙ 
๓๙ มาตรา ๗๐/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

แล้วแต่กรณี ต่อเนื่องจากสิทธิที่เคยมีอยู่เดิมต่อไป และให้นับเวลาราชการต่อเนื่องกับการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๐/๘๔๐  ให้สมาชิกตามมาตรา ๗๐/๖ ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนโดยคํานวณ

ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ทั้งนี้ การส่งเงินสะสมดังกล่าว
จะต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินเดือน 

เงินสะสมตามวรรคหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐที่
สมาชิกผู้นั้นสังกัดหักส่งและจ่ายสมทบในจํานวนที่เท่ากับอัตราเงินสะสมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
พร้อมการส่งเงินสะสมนั้น 

ให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐที่สมาชิกผู้นั้นสังกัดส่งเงิน
ชดเชยเข้ากองทุน โดยคํานวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง และตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๐/๙๔๑  ให้คํานวณบําเหน็จบํานาญโดยนําบัญชีอัตราเงินเดือนตามมาตรา 

๗๐/๘ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ 
การจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ และบําเหน็จตกทอด ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

หมวด ๔ 
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ 

   
 

มาตรา ๗๑  ให้กองทุนจัดให้มีบัญชี ประกอบด้วย 
(๑) บัญชีเงินสํารองซึ่งแสดงรายการเงินสํารอง และดอกผลของเงินดังกล่าว 
(๒) บัญชีเงินกองกลางซึ่งแสดงรายการเงินที่มีผู้บริจาคให้ เงินตามบัญชี เงิน

รายบุคคลที่ไม่มีผู้รับ เงินส่วนกลางที่มิใช่ของสมาชิกคนใด และดอกผลของเงินดังกล่าว 
(๓) บัญชีเงินรายบุคคลซึ่งแสดงรายการเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย 

และดอกผลของเงินดังกล่าวบรรดาที่เป็นของสมาชิกแต่ละคน 
 
มาตรา ๗๒  ให้รัฐต้ังงบประมาณรายจ่ายเป็นรายปีเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ

ย่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายบําเหน็จบํานาญของข้าราชการประจําปีเข้าบัญชีเงินสํารองทุกปีจนกว่า
เงินสํารอง เงินกองกลาง และดอกผลของเงินดังกล่าวจะมีจํานวนสามเท่าของงบประมาณรายจ่าย
บําเหน็จบํานาญของข้าราชการประจําปี หลังจากนั้นให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อให้เงิน
สํารอง เงินกองกลาง และดอกผลของเงินดังกล่าวคงระดับสามเท่าของงบประมาณรายจ่ายบําเหน็จ
                                                 

๔๐ มาตรา ๗๐/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๙ 

๔๑ มาตรา ๗๐/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บํานาญของข้าราชการในแต่ละปี และถ้าเงินสํารอง เงินกองกลาง และดอกผลของเงินดังกล่าวมี
จํานวนเกินสามเท่าของงบประมาณรายจ่ายบําเหน็จบํานาญของข้าราชการประจําปี ให้นําเงินส่วนที่
เกินนั้นส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

ในกรณีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กองทุนส่งเงินออกจากบัญชี
เงินสํารองกลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้โดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินดังกล่าวที่นําไปใช้ส่งคืนกองทุนใน
ปีงบประมาณถัดไป 

 
มาตรา ๗๓๔๒  ดอกผลที่ได้จากการนําเงินของกองทุนในแต่ละบัญชีไปลงทุนหา

ผลประโยชน์ตามมาตรา ๗๐ เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามส่วนของการลงทุนในแต่ละ
บัญชีแล้ว ดอกผลที่ได้จากการนําเงินสํารองไปลงทุนให้บันทึกไว้ในบัญชีเงินสํารอง ดอกผลที่ได้จาก
การนําเงินกองกลางไปลงทุนให้บันทึกไว้ในบัญชีเงินกองกลาง ดอกผลที่ได้จากการนําเงินรายบุคคลไป
ลงทุนให้บันทึกไว้ในบัญชีรายบุคคล สําหรับดอกผลที่ได้จากการนําเงินรายบุคคลในส่วนของเงินสะสม 
เงินสมทบและดอกผลของเงินดังกล่าวไปลงทุนตามแผนการลงทุนให้บันทึกแยกตามผลประกอบการ
ของแต่ละแผนการลงทุน โดยให้จัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนไว้ในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกตาม
อัตราผลตอบแทนของแต่ละแผนการลงทุนที่เลือกไว้ตามสัดส่วนของเงินแยกต่างหากจากกัน  ทั้งนี้ 
การคํานวณดอกผล ค่าใช้จ่ายและการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทน ให้ทําเป็นประจําตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกร้องผลตอบแทนจากแผนการลงทุนอื่นที่สมาชิกมิได้เลือก 
 
มาตรา ๗๓/๑๔๓  ในกรณีที่ไม่มีการจ่ายเงินประเดิมหรือเงินชดเชยของสมาชิก 

เพราะเหตุสมาชิกไม่มีสิทธิได้รับเนื่องจากการออกจากราชการ หรือเพราะเหตุการรับบําเหน็จ หรือ
บําเหน็จตกทอดแล้วแต่กรณี ให้กองทุนส่งเงินประเดิมหรือเงินชดเชยของสมาชิกรายนั้น พร้อมดอก
ผลของเงินดังกล่าวคืนแก่กระทรวงการคลังโดยเร็ว   ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๗๔  ให้กองทุนแจ้งยอดเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม และเงินชดเชย 

พร้อมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวในส่วนของสมาชิกแต่ละคนให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

 
มาตรา ๗๕  ให้กองทุนยื่นรายงานแสดงการจัดการกองทุนต่อรัฐมนตรีอย่างน้อย

เดือนละหนึ่งครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 
 

                                                 
๔๒ มาตร ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๓ มาตรา ๗๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๗๖  กองทุนต้องวางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการแยก
ตามประเภทงานส่วนที่สําคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงินสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงกิจการ
ที่เป็นอยู่ตามความจริงและตามที่ควร ตามประเภทงานพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น 
ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจํา 

 
มาตรา ๗๗  กองทุนต้องจัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน ส่งผู้สอบ

บัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 
มาตรา ๗๘  ทุกปีให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีทําการตรวจสอบ

รับรองบัญชีทุกประเภทของกองทุน 
 
มาตรา ๗๙  ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุด บัญชี และเอกสารหลักฐาน

ของกองทุน เพื่อการนี้ให้มีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ พนักงานและลูกจ้างได้ 
 
มาตรา ๘๐  ผู้สอบบัญชีต้องทํารายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อที่

ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๘๑  กองทุนต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกอย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุน 
การประชุมใหญ่และการเลือกผู้แทนสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 
ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกมีอํานาจแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานของกองทุนต่อคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๘๒  เมื่อได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

กองทุนจากที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกแล้ว ให้คณะกรรมการทํารายงานการสอบบัญชีพร้อมทั้ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี และประกาศรายงานการสอบบัญชี
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
หมวด ๕ 

การควบคุมกํากับการจัดการกองทุน 
   

 
มาตรา ๘๓  ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการ

กองทุน กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ
จัดการกองทุนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการกองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนไม่ช้ีแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การจัดการกองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือปรากฏว่าผู้ได้รับมอบหมาย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้ดําเนินการจัดการกองทุนจัดการกองทุนในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนแก้ไขหรือระงับการกระทํา
นั้น หรือสั่งยกเลิกการมอบหมายให้เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนนั้นได้ 

 
มาตรา ๘๔  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไป ซึ่งการจัดการ

กองทุน เพื่อประโยชน์ในการนี้จะสั่งแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
จัดการกองทุนก็ได้ และให้รัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้รัฐมนตรี
ทราบด้วย 

ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่า ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุน จัดการ
กองทุนในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน รัฐมนตรีอาจขอให้คณะกรรมการ
พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง 

 
มาตรา ๘๕  เมื่อได้รับคําสั่งตามมาตรา ๘๓ วรรคสองแล้ว ให้ผู้ได้รับมอบหมายให้

ดําเนินการจัดการกองทุนหยุดจัดการกองทุนในทันที และส่งมอบทรัพย์สินคืนภายในเวลาที่กําหนดใน
คําสั่งนั้น 

 
มาตรา ๘๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มี

อํานาจดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ ต้ังของผู้ได้รับมอบหมายให้

ดําเนินการจัดการกองทุนในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการของ
สถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดการกองทุน 

(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือดําเนินคดี 

(๓) สั่งให้กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของผู้ได้รับมอบหมายให้
ดําเนินการจัดการกองทุนมาให้ถ้อยคําหรือส่งสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี หรือเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการจัดการกองทุน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 

เมื่อได้เข้าไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๑) แล้ว ถ้ายังดําเนินการไม่เสร็จ จะ
กระทําต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได้ 

 
มาตรา ๘๗  ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวแก่

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๘๙  ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนรายใดไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา ๘๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งแสนบาท จนกว่าจะ
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนกระทําความผิดตามวรรค
หนึ่ง กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้ได้รับมอบหมายให้
ดําเนินการจัดการกองทุนนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทําความผิดของผู้ได้รับมอบหมายให้
ดําเนินการจัดการกองทุนนั้นด้วย 

 
มาตรา ๙๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๑  กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้ได้รับ

มอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนรายใดแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควร
บอกให้แจ้งในสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการกองทุนต่อคณะกรรมการต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้า
ปี หรือปรับไม่เกินสองล้านห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๒  ความผิดตามมาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐ ให้คณะกรรมการมีอํานาจ

เปรียบเทียบได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ดําเนินคดีต่อไป 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๙๓  ให้ดําเนินการเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และแต่งต้ังเลขาธิการเพื่อให้ได้คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็น
กรรมการ และอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ ทําหน้าที่คณะกรรมการกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการและให้อธิบดีกรมบัญชีกลางทําหน้าที่เลขาธิการ เพื่อดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน 

ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมบัญชีกลางอาจแต่งต้ัง
บุคคลใดเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร  ศลิปอาชา 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากระบบบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการที่ให้รัฐต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายบําเหน็จบํานาญของข้าราชการประจําทุกปี โดยไม่มีการ
กันเงินสํารองไว้ล่วงหน้าสําหรับจ่ายบําเหน็จบํานาญในอนาคตนั้น ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเงินการคลังของประเทศในปัจจุบันทําให้ไม่อาจวางแผนเชิงบริหารการเงินการ
คลังของประเทศในระยะยาวและไม่อาจวางแผนพัฒนาบุคลากรของรัฐได้ ดังนั้น สมควรปรับปรุง
ระบบบําเหน็จบํานาญข้าราชการดังกล่าวเสียใหม่โดยจัดต้ังกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการขึ้นมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบําเหน็จบํานาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับ
ราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ และเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนให้แก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิกของกองทุน รวมทั้งให้เป็นสถาบันเงินออมที่มีบทบาท
สําคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินออมภายในประเทศ และการส่งเสริมการลงทุนอันเป็น
การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมอีกด้วย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๔๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ ซึ่งได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ เพื่อจัดต้ังสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็น
ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระโดยบุคลากรมีฐานะเป็นข้าราชการ ฉะนั้น เพื่อให้ข้าราชการ
เหล่านั้นได้รับสิทธิในกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ รวมทั้งข้าราชการของส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระอื่น ๆ ที่จะมีการจัดต้ังขึ้นด้วย 
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคําว่า “ข้าราชการ” ในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้มีความหมายรวมถึงข้าราชการดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
นี้ 
 
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖๔๕ 
 

มาตรา ๗  ผู้รับบํานาญซึ่งได้รับบํานาญอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้มี
สิทธิได้รับบําเหน็จดํารงชีพตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจได้
เปลี่ยนแปลงเป็นอันมาก อันมีผลกระทบต่อการดํารงชีพของข้าราชการบํานาญซึ่งได้รับบํานาญเป็น
รายเดือนในจํานวนที่คงที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับบํานาญให้สามารถดํารงชีพอย่างเหมาะสม
และพอเพียงกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรกําหนดให้ผู้รับบํานาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
จํานวนหนึ่งในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยเงินจํานวนที่ได้รับดังกล่าวจะนําไปหักออกจากบําเหน็จตก
ทอดซึ่งจะจ่ายให้แก่ทายาทหรือบุคคลที่ผู้รับบํานาญได้แสดงเจตนาให้เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับตาม
กฎหมายเมื่อผู้รับบํานาญถึงแก่ความตาย ซึ่งการดําเนินการเช่นนี้เป็นการนําเงินที่รัฐจะต้องจัดสรร
                                                 

๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๕ ก/หน้า ๘/๘ เมษายน ๒๕๔๒ 
๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๑๓ ก/หน้า ๔/๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เป็นงบประมาณรายจ่ายอยู่แล้วในอนาคตมาจ่ายให้แก่ผู้รับบํานาญส่วนหนึ่งก่อน โดยมิได้เป็นการเพิ่ม
ภาระงบประมาณรายจ่ายของรัฐแต่อย่างใด  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙๔๖ 
 

มาตรา ๕  ข้าราชการซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพราะมีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยู่แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวด ๓/๑ ใช้บังคับ ถ้าก่อนโอนไปเป็นข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้นั้นเป็นสมาชิก ให้ผู้นั้นยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนต่อไป และให้ผู้นั้นส่งเงินสะสม
เข้ากองทุน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําส่งเงินสมทบและเงินชดเชยเข้ากองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๖  ข้าราชการซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพราะมีกฎหมายหรือมติ

คณะรัฐมนตรีกําหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยู่แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ ใดออกจากราชการก่อนวันที่
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นมีสิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จตกทอด เงินสะสม เงิน
สมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวตามท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีนโยบายของรัฐหรือกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยู่แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้ต้องมีการถ่ายโอนข้าราชการของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วน
ภูมิภาคไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งได้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังมหาวิทยาลัยกําหนดให้
มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐอันมีผลทําให้สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการของบุคคลดังกล่าวสิ้นสุดลงด้วย ดังนั้น เพื่อให้ระบบสิทธิประโยชน์ของ
บุคคลดังกล่าวยังคงอยู่เช่นเดิม สมควรกําหนดให้บุคคลดังกล่าวยังคงเป็นสมาชิกและได้รับสิทธิ
ประโยชน์ของสมาชิกต่อไป  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๔๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดต้ังกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบําเหน็จบํานาญ และให้ผลประโยชน์
ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ของ
สมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนให้แก่สมาชิกโดยกองทุนจะนําเงินไปลงทุนเพื่อหา
ผลประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สมาชิกแต่เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
                                                 

๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๔ ก/หน้า ๘/๑๗ มกราคม ๒๕๔๙ 
๔๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๕ ก/หน้า ๑/๙ มกราคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับมาเป็นเวลานานไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการดําเนินกิจการของกองทุนและเพื่อประโยชน์ของสมาชิก สมควรกําหนดให้กองทุน
สามารถดําเนินกิจการของกองทุนได้ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ โดยอาจมอบหมายให้สถาบัน
การเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการกองทุน รวมทั้งสามารถจัดต้ังบริษัทจํากัด เพื่อให้บริการแก่
กองทุนหรือนิติบุคคลที่กองทุนเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละเจ็ดสิบห้าของหุ้นทั้งหมดของนิติ
บุคคลน้ัน และให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมเข้ากองทุนได้ตามความสามารถของแต่ละคน รวมทั้ง
สามารถเลือกแผนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่กองทุนจัดทําขึ้น ซึ่งสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรา
ตอบแทนของแต่ละแผนการลงทุน นอกจากนั้น สมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในกรณีที่กองทุน
บริหารเงินของผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินคืนแต่ยังไม่ขอรับเงินหรือทยอยขอรับเงินคืนและกรณีที่ผู้มีสิทธิรับ
เงินคืนขอโอนเงินไปยังกองทุนอื่น รวมทั้งการส่งเงินประเดิมหรือเงินชดเชยคืนแก่กระทรวงการคลัง 
ในกรณีที่ไม่มีการจ่ายเงินประเดิมหรือเงินชดเชย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑๔๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการไม่มีบทบัญญัติให้ข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่ และประสงค์จะนับ
เวลาราชการต่อเนื่องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวที่ได้รับ
เมื่อออกจากราชการโดยรับบํานาญในครั้งแรก ส่งผลให้ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย 
และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวที่ได้รับไปในคราวออกจากราชการในครั้งแรกเมื่อได้ออกจาก
ราชการและประสงค์เลือกรับบําเหน็จในภายหลัง รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติให้สมาชิกกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่ คืนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนเงิน
ดังกล่าว ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินดังกล่าวไปลงทุนตามความประสงค์ของข้าราชการผู้นั้นได้ 
นอกจากนี้ สมควรยกเลิกบทบัญญัติที่ให้ผู้รับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดที่กระทําความผิดถึง
ต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุกหรือตกเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลายหมดสิทธิรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดนับแต่วันมีคําพิพากษาถึงที่สุดเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ผู้รับบําเหน็จหรือรับบํานาญโดยเสมอกัน รวมทั้งไม่กระทบสิทธิของบุคคลที่สามในเรื่อง
การรับบําเหน็จตกทอด  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓๔๙ 
 

มาตรา ๕  ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพซึ่งยังคงมี
สิทธิได้รับบํานาญอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธินําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ใน
การประกันการกู้เงินได้ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
 
                                                 

๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๓ ก/หน้า ๖/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๗๙ ก/หน้า ๑/๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้บัญญัติให้ผู้รับบํานาญมีสิทธินําบําเหน็จดํารงชีพมาใช้ได้ก่อน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อให้ผู้รับบํานาญสามารถดํารงชีพอยู่ได้ โดยเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจแต่การดําเนินการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือผู้รับบํานาญได้เพียงบางส่วน และปรากฏว่ายังมี
ผู้รับบํานาญอีกจํานวนมากที่ได้รับบํานาญรายเดือนในอัตราตํ่า ทําให้ได้รับบําเหน็จดํารงชีพในอัตราที่
ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับบํานาญและจะเป็นการส่งเสริม
การลงทุนอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกทางหนึ่ง สมควรกําหนดให้ผู้รับ
บํานาญสามารถนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 















































ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๗
                      

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ
ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคนภาครัฐ
และใหการปฏิบัติราชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลองตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมีการจางพนักงานราชการ
สําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗”

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป

ขอ ๓  ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
เวนแตราชการสวนทองถ่ิน

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะเปน
สวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ
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“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดย    
ไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพ่ือเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน
ใหกับสวนราชการนั้น

“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี้

ขอ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่กําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือเปน
ขอหามในเรื่องใด  ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหาม
เชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย  ทั้งนี้ เวนแตเร่ืองใดมีกําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้
หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจาง  หรือเปนกรณีที่สวนราชการประกาศกําหนดใหพนักงานราชการ
ประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานลักษณะใด ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการ
หรือลูกจางในบางเรื่องเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกาํหนดแนวทางการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

ขอ ๕  ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
พนักงานราชการ
                      

ขอ ๖  พนักงานราชการมีสองประเภท ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเปนงาน

ประจําทั่วไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ หรือ
งานเชี่ยวชาญเฉพาะ

(๒) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ตอง
ใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนเฉพาะ
เร่ืองของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว
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ขอ ๗  ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดยจําแนก
เปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังตอไปนี้

(๑) กลุมงานบริการ
(๒) กลุมงานเทคนิค
(๓) กลุมงานบริหารทั่วไป
(๔) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
(๕) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๖) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ในแตละกลุมงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีกลุมงานยอยเพื่อให

เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได
การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการกําหนด

ลักษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ
สวนราชการซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการอาจกําหนดชื่อตําแหนงในกลุมงานตาม

ความเหมาะสมกับหนาที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่จางได

ขอ ๘  ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานราชการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง

(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

(๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน
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(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่สวนราชการกําหนดไวในประกาศ
การสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ  ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปน
หรือเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการนั้น

ความใน (๑) ไมใหใชบังคับกับพนักงานราชการชาวตางประเทศซึ่งสวนราชการจํา
เปนตองจางตามขอผูกพันหรือตามความจําเปนของภารกิจของสวนราชการ

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามเพิ่มขึ้น หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติของสวนราชการในการจางพนักงานราชการเพื่อให
สอดคลองกับวัตถปุระสงคของการกําหนดใหมีพนักงานราชการตามระเบียบนี้

ขอ ๙  ใหสวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป
โดยใหสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ
ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการกําหนด

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง จะตองเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายดานบุคคลตามความจําเปนและสอดคลองกับกรอบอัตรา
กําลังพนักงานราชการดังกลาว  ทั้งนี้ การเบกิจายงบประมาณใหเปนไปตามประเภทรายจายที่ไดรับ
การจัดสรรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด

ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน สวนราชการอาจขอใหเปลี่ยนกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจงใหสํานักงบประมาณทราบ

ขอ ๑๐  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด

ในกรณีที่สวนราชการใดจะขอยกเวนหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสรรหาหรือการ
เลือกสรรตามที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหสามารถกระทําไดโดยทําความตกลงกับ
คณะกรรมการ

ขอ ๑๑  การจางพนักงานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ปหรือ
ตามโครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาจางได  ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนราชการ

แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด



๕

การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการเปนผูลงนามในสัญญาจางกับผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการ

ขอ ๑๒  การแตงกายและเครื่องแบบปกติ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด
เครื่องแบบพิธีการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

ขอ ๑๓  วันเวลาการทํางาน หรือวิธีการทํางานในกรณีที่ไมตองอยูปฏิบัติงานประจํา
สวนราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด  ซึ่งอาจแตกตางกันไดตามหนาที่ของพนักงานราช
การในแตละตําแหนง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน

หมวด ๒
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน

                      

ขอ ๑๔  อัตราคาตอบแทนของพนักงานราชการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด

ขอ ๑๕  สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงใน
กลุมงานใดไดรับสิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(๑) สิทธิเก่ียวกับการลา
(๒) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
(๓) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(๔) คาใชจายในการเดินทาง
(๕) คาเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๗) การไดรับรถประจําตําแหนง
(๘) สิทธิอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หลักเกณฑการไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด

ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี  ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนตามวรรคหนึ่ง
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ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
สิทธิประโยชนใหแกพนักงานราชการเพื่อใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

ขอ ๑๖  ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการตามขอ ๑๔ และขอ ๑๕ เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรมและมีมาตรฐาน
โดยคํานึงถึงคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลง คาตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของขาราชการ
พลเรือน และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปจจัยอื่นที่เก่ียวของ

ขอ ๑๗  ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม

ขอ ๑๘  สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงใน
กลุมงานใดไดรับคาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด

หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

                      

ขอ ๑๙  ในระหวางสัญญาจาง ใหสวนราชการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ดังตอไปนี้

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ใหกระทําในกรณี
ดังตอไปนี้

(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอสัญญาจาง

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ใหกระทําในกรณี
การประเมินผลสําเร็จของงานตามชวงเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจาง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด ในการนี้คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวเพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได



๗

ขอ ๒๐  พนักงานราชการผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
ใหถือวาสัญญาจางของพนักงานราชการผูนั้นสิ้นสุดลง โดยใหสวนราชการแจงใหพนักงานราชการ
ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผูนั้น

ขอ ๒๑  ใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินการจางพนักงานราชการ รวมทั้ง
ปญหาอุปสรรคหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกป

หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย

                      

ขอ ๒๒  พนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กําหนดในระเบียบนี้ ตามที่
สวนราชการกําหนด และตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําส่ังของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ขอ ๒๓  พนักงานราชการตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเปนขอหาม
และขอปฏิบัติที่สวนราชการกําหนด

พนักงานราชการผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
พนักงานราชการผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย

ขอ ๒๔  การกระทําความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
(๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเง่ือนไขที่ทางราชการ

กําหนดใหปฏิบัติจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย

อยางรายแรง
(๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา หรือขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติ

ตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๒ จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานเปนเวลาติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน สําหรับตําแหนง

ที่สวนราชการกําหนดวันเวลาการมาทํางาน



๘

(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานจนทําใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง สําหรับตําแหนงที่สวนราชการกําหนด
การทํางานตามเปาหมาย

(๘) ประพฤติช่ัวอยางรายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุกหรือหนักกวาโทษจําคุก

(๙) การกระทําอ่ืนใดท่ีสวนราชการกําหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

ขอ ๒๕  เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการจัดใหมีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตอง
ใหโอกาสพนักงานราชการที่ถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวาพนักงานราชการผูนั้นกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการมีคําส่ังไลออก  แตถาไมมีมูลกระทําความผิดใหส่ังยุติเร่ือง

หลักเกณฑและวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการ
กําหนด

ขอ ๒๖  ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานราชการกระทําความผิดวินัยไมรายแรงตามที่
สวนราชการกําหนด ใหหัวหนาสวนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน หรือลดขั้นเงิน
คาตอบแทน ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด

ในการพิจารณาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
สอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร

ขอ ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ทางวินัยแกพนักงานราชการ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

หมวด ๕
การสิ้นสุดสัญญาจาง

                      

ขอ ๒๘  สัญญาจางส้ินสุดลงเมื่อ
(๑) ครบกําหนดตามสัญญาจาง
(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้หรือตามที่

สวนราชการกําหนด



๙

(๓) พนักงานราชการตาย
(๔) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
(๕) พนักงานราชการถูกใหออก เพราะกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
(๖) เหตุอ่ืนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือตามขอกําหนดของสวนราชการ

หรือตามสัญญาจาง

ขอ ๒๙  ในระหวางสัญญาจาง พนักงานราชการผูใดประสงคจะลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอหัวหนาสวนราชการตามหลักเกณฑที่สวนราชการกําหนด

ขอ ๓๐  สวนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานราชการผูใดกอนครบ
กําหนดตามสัญญาจางได โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมเปนเหตุที่พนักงานราชการจะ
เรียกรองคาตอบแทนการเลิกสัญญาจางได เวนแตสวนราชการจะกําหนดใหในกรณีใดไดรับ
คาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไว

ขอ ๓๑  เพ่ือประโยชนแหงทางราชการ สวนราชการอาจสั่งใหพนักงานราชการ
ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางได โดยไมเปนเหตุใหพนักงานราชการ
อางขอเลิกสัญญาจางหรือเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ  ในการนี้สวนราชการอาจกําหนดให
คาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่นจากการสั่งใหไปปฏิบตัิงานดังกลาวก็ได

ขอ ๓๒  ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานราชการแลว หากในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลนั้นในระหวางที่เปนพนักงานราชการกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการ
ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ในการนี้สวนราชการอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะไดรับจากสวนราชการไวเพ่ือชําระ
คาความเสียหายดังกลาวก็ได

ขอ ๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
เก่ียวกับการเลิกสัญญาจางตามหมวดนี้ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได



๑๐

หมวด ๖
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

                      

ขอ ๓๔  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ” เรียกโดยยอวา “คพร.” ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนรองประธาน
กรรมการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม อัยการสูงสุด อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เปนกรรมการ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูเช่ียวชาญในสาขาการบริหารงานบุคคล
กฎหมาย เศรษฐศาสตร และแรงงานสัมพันธ สาขาละหนึ่งคน

ใหผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนกรรมการและเลขานุการ
และผูแทนสํานักงบประมาณและผูแทนกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ขอ ๓๕  กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

ขอ ๓๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนง เมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการใหออก
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางหรือแตงตั้งเพ่ิมขึ้น

ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งมีวาระเทากับวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู
ในตําแหนง

ขอ ๓๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะสวนราชการในการ

ปรับปรุงหรือแกไขระเบยีบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้



๑๑

(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจาง

(๓) กําหนดกลุมงานและลักษณะงานในกลุมงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
ของพนักงานราชการ

(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่สวนราชการเสนอ
(๕) กําหนดอัตราคาตอบแทนและวางแนวทางการกําหนดสิทธิประโยชนอ่ืนของ

พนักงานราชการ
(๖) กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(๗) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชบังคับระเบียบนี้
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
(๙) อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่น

ขอ ๓๘  ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการของ
คณะกรรมการและปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ขอ ๓๙  ในกรณีที่เร่ืองใดตามระเบียบนี้กําหนดใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑ
หรือปฏิบัติในเรื่องใด คณะกรรมการอาจกําหนดใหเร่ืองนั้นตองกระทําโดย อ.ก.พ. กรม องคการ
บริหารงานบุคคลอื่นของสวนราชการ หรือใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการเปน
ผูดาํเนินการก็ได

บทเฉพาะกาล
                      

ขอ ๔๐  ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการ
บริหารงานลูกจางสัญญาจางตามคําส่ังคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน    
ภาครัฐ ที่ ๓/๒๕๔๖ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกวาคณะกรรมการ
ตามระเบียบนี้จะเขารับหนาที่

ขอ ๔๑  ในกรณีที่สวนราชการยังจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไมแลวเสร็จ
ถามีความจําเปนตองจางพนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหดําเนินการจางไดในกรณี
ที่มีงบประมาณและโครงการแลว หรือสําหรับโครงการใหม โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
การจาง



๑๒

ขอ ๔๒  ในกรณีที่อัตราลูกจางประจําวางลงและคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐกําหนดใหจางเปนลูกจางช่ัวคราว สวนราชการจะดําเนินการจางเปนพนักงาน
ราชการตามระเบียบนี้ไดตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป หรือตามที่คณะกรรมการ
กําหนด

ขอ ๔๓  ในกรณีที่อัตราลูกจางประจําวางลงระหวางป ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งตองยุบเลิกตําแหนงนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ หากสวนราชการยังมี
ความจําเปนและไมใชกรณีการจางเหมาบริการ ใหขออนุมัติคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดใหเปน
พนักงานราชการ



 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื�อง  หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  

และแบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

---------------------------------- 

  โดยที�สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขการสรรหาและ      

การเลอืกสรรพนักงานราชการ เพื�อให้ส่วนราชการสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างคล่องตวั 

และยดืหยุน่ เป็นไปอย่างมรีะบบและเกดิประสทิธภิาพแก่งานของทางราชการยิ�งขึ.น  

อาศยัอํานาจตามความในขอ้ ๑๐ วรรคหนึ�ง และขอ้ ๑๑ วรรคสอง ของ

ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  คณะกรรมการบรหิาร

พนักงานราชการจงึเหน็สมควรกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและ

การเลอืกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนักงานราชการไว ้เพื�อเป็น

มาตรฐานทั �วไปใหส้ว่นราชการถอืปฏบิตั ิดงัต่อไปนี. 

ขอ้ ๑ ประกาศนี.เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ 
เรื�อง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และ           
แบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื�อง 
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และ         
แบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗  
  ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี. 
  “การสรรหา”  หมายความว่า  การเสาะแสวงหาบุคคลที�มีความรู ้
ความสามารถ และคุณสมบตัอิื�น ๆ ที�จาํเป็นต่อการปฏบิตังิานในตําแหน่งที�ส่วนราชการ
กําหนดจาํนวนหนึ�ง เพื�อที�จะทาํการเลอืกสรร 
  “การเลือกสรร” หมายความว่า การพิจารณาบุคคลที�ได้ทําการสรรหา
ทั .งหมดและทาํการคดัเลอืกเพื�อใหไ้ดบุ้คคลที�เหมาะสมที�สุด 
 



 

๒ 

 
  “พนักงานราชการทั �วไป” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงาน
บริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั �วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงาน
เชี�ยวชาญเฉพาะ  
  “พนักงานราชการพเิศษ” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงาน
เชี�ยวชาญพเิศษ   

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลอืกสรร 
  ขอ้ ๔ การสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเพื�อเป็นพนักงานราชการ ใหค้ํานึงถงึ
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ ความเท่าเทยีมในโอกาส และประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคญั และด้วยกระบวนการที�ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื�อ
รองรบัการตรวจสอบตามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ี
  ข้อ ๕ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั �วไป ให้หัวหน้า        
ส่วนราชการแต่งตั .งคณะกรรมการ มจีาํนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบดว้ย 

(ก)  หวัหน้าสว่นราชการหรอืผูท้ี�ไดร้บัมอบหมาย  เป็นประธาน 
(ข)  ผูแ้ทนที�รบัผดิชอบงานหรอืโครงการ   เป็นกรรมการ 
  ที�มตีําแหน่งที�จะสรรหาและเลอืกสรร  
(ค)  นกัทรพัยากรบุคคล หรอืผูป้ฏบิตังิาน  เป็นกรรมการ 

 ดา้นการเจา้หน้าที�     และเลขานุการ 
การเลือกสรรตําแหน่งใด ถ้าหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรให้มี

ผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูม้ปีระสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัตําแหน่งนั .น ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
หวัหน้าส่วนราชการอาจแต่งตั .งผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูม้ปีระสบการณ์เกี�ยวขอ้งกบัตําแหน่ง
นั .น เป็นคณะกรรมการทั .งจากภายในหรอืภายนอกสว่นราชการกไ็ด ้

ให้คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที�ดําเนินการสรรหาและเลอืกสรรตาม
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขที�กําหนดในประกาศรบัสมคัร  

การดําเนินการตามขอ้นี. คณะกรรมการอาจแต่งตั .งคณะกรรมการอื�นเพื�อ
ดาํเนินการในเรื�องต่าง ๆ ได ้เช่น คณะกรรมการออกขอ้สอบ คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ 
เป็นตน้ 
 
 



 

๓ 

 
  ขอ้ ๖ การสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการทั �วไป ให้ดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไข ดงันี. 

(๑) ให้ส่วนราชการจัดทําประกาศรับสมัคร ซึ�งมีรายละเอียดเกี�ยวกับ
ลักษณะงาน กลุ่มงานตามลักษณะงาน ชื�อตําแหน่ง ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
ระยะเวลาการจา้ง คา่ตอบแทนที�จะไดร้บั คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัร หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
สรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน การขึ.นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และเงื�อนไข        
การจ้างอื�นๆ ตลอดจน กําหนดวนัและเวลาของกิจกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง และเสนอ
หวัหน้าสว่นราชการเพื�อประกาศใหผู้ม้สีทิธสิมคัรทราบ 
   ประกาศรบัสมคัรนั .น ให้ปิดไว้ในที�เปิดเผยเป็นการทั �วไป และใหแ้พร่ข่าว          

การรบัสมคัรในเวบ็ไซตข์องสว่นราชการ และเวบ็ไซต์ของสํานักงาน ก.พ. โดยใหม้รีะยะเวลา

แพรข่า่วไมน้่อยกวา่ ๕ วนัทาํการ ก่อนกําหนดวนัรบัสมคัร 

(๒) ส่วนราชการอาจกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบไดต้ามความจําเป็น

และเหมาะสม 

(๓) สว่นราชการอาจกําหนดระยะเวลาในการรบัสมคัรไดต้ามความเหมาะสม 
แต่ทั .งนี. ตอ้งไมน้่อยกวา่ ๕ วนัทาํการ  

(๔) ให้ส่วนราชการกําหนดหลกัเกณฑ์การเลอืกสรรบุคคลเพื�อปฏบิตัิงาน 
โดยยดึหลกัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ที�จําเป็นสําหรบัการปฏบิตังิานใน
ตําแหน่ง  

(๕) ให้ส่วนราชการกําหนดคะแนนเต็มของความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถนะแต่ละเรื�องไดต้ามความจําเป็นและสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงาน ทั .งนี. ความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะเรื�องใด ที�จําเป็นและสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงานมากที�สุด 
ควรมนํี.าหนักของคะแนนเตม็มากที�สุด  

(๖) ใหส้ว่นราชการกําหนดวธิกีารประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะแต่ละเรื�อง ดว้ยวธิกีารหลายวธิ ีหรอืความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ
หลาย ๆ เรื�อง ประเมนิได้ดว้ยวธิกีารประเมนิวธิเีดยีวกนั ตามที�เห็นว่าเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�จะประเมนิดงักลา่ว  
 
 



 

๔ 

 
(๗) ส่วนราชการจะกําหนดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ 

และสมรรถนะที�มคีะแนนเต็มมากที�สุด และประกาศรายชื�อผูผ้า่นการประเมนิเฉพาะเรื�องนั .น 
เพื�อเขา้รบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะในเรื�องที�เหลอือยูต่่อไป
กไ็ด ้

(๘) ให้ส่วนราชการกําหนดเกณฑ์การตัดสินให้เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร           
เพื�อจดัจา้งเป็นพนกังานราชการไดต้ามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงาน 

การดาํเนินการตาม (๑) ถงึ (๘) สว่นราชการอาจใหค้ณะกรรมการพจิารณา
ก่อนเสนอหวัหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรบัสมคัรกไ็ด ้
  ขอ้ ๗ เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการทั �วไป
เสรจ็สิ.นแลว้ ใหร้ายงานผลการดาํเนินการต่อหวัหน้าสว่นราชการ เพื�อประกาศบญัชรีายชื�อ
ผูผ้า่นการเลอืกสรรและดาํเนินการจดัจา้งต่อไป 
  ขอ้ ๘ ใหบ้ญัชรีายชื�อผูผ้่านการเลอืกสรรมอีายุตามที�เหน็สมควร แต่ทั .งนี. 
ต้องไม่เกนิ ๒ ปี นับแต่วนัประกาศบญัชรีายชื�อผูผ้ ่านการเลอืกสรร และการจดัจา้ง
พนักงานราชการต้องเรยีกมารายงานตวัและทาํสญัญาจา้งภายในอายุบญัช ี 

ในกรณีมเีหตุผลความจําเป็นที�จะจดัจา้งพนักงานราชการภายหลงับญัชี
หมดอาย ุตอ้งเป็นกรณีที�ส่วนราชการไดด้ําเนินการเรยีกผูผ้า่นการเลอืกสรรมารายงานตวั
ภายในระยะเวลาของอายุบญัช ีและต้องทําสญัญาจา้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นับจาก
วนัที�บญัชหีมดอาย ุ 
   ขอ้ ๙ ในกรณีที�บญัชผีูผ้่านการเลือกสรรพนักงานราชการยงัไม่หมดอาย ุ
และส่วนราชการมตีําแหน่งว่างเพิ�ม หวัหน้าส่วนราชการอาจจดัจา้งผูผ้่านการเลอืกสรร
จากบญัชดีงักล่าวก็ได ้โดยตําแหน่งว่างดงักล่าวต้องเป็นตําแหน่งว่างในงานลกัษณะ
เดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั และต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่งอย่างเดยีวกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนั หากเป็นตําแหน่งว่างในชื�อตําแหน่งเดยีวกนั ให้ส่วนราชการจดัจา้งเป็น
พนักงานราชการตามลําดบัที�ที�สอบได้ แต่หากเป็นตําแหน่งว่างในชื�อตําแหน่งอื�น ให้
เป็นดุลพนิิจของส่วนราชการที�จะจดัจา้งตามลําดบัที� หรอืประเมนิความรูค้วามสามารถ 
ทกัษะและสมรรถนะเพิ �ม เตมิก ็ได  ้ ในกรณีที �ม กีารประเมนิ เพิ �ม เตมิ  ให้แต่งตั .ง
คณะกรรมการ  เพื�อประเมนิความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�ส่วนราชการ
กําหนดเพิ�มเติม ตามขอ้ ๖ (๔) ถึง (๘) 
 



 

๕ 
 

   ขอ้ ๑๐ ในกรณีที �ส ่วนราชการมตีําแหน่งว ่าง และไม ่มบีญัชผีู ผ้ ่าน             
การเลอืกสรรพนักงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร       
พนักงานราชการของส่วนราชการอื�นได ้ซึ�งตําแหน่งที�จะขอใช้บญัชผีูผ้่านการเลอืกสรร
กบัตําแหน่งที�ขึ.นบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรไว้ จะต้องมลีกัษณะงานเหมอืนกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนั และตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหน่งอยา่งเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 
โดยส่วนราชการผูจ้ะขอใช ้บญัชปีระสานกบัส ่วนราชการเจ ้าของบญัชโีดยตรง        
ในเรื�องจํานวนรายชื�อผู้ผ่านการเลือกสรร และให้แต่งตั .งคณะกรรมการ เพื�อประเมนิ
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�ส่วนราชการกําหนดเพิ�มเตมิตามขอ้ ๖ (๔) 
ถงึ (๘) โดยการขึ.นบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรมรีะยะเวลาหมดอายุบญัชเีท่าระยะเวลาของ
อายบุญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรที�ขอใช ้  
   สําหรับผู้ผ่านการเลือกสรรที�ไม่ประสงค์ไปรับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะเพิ�มเตมิในส่วนราชการที�ขอใชบ้ญัช ีหรอืผูผ้ ่าน      
การเลือกสรรที�ไปรบัการประเมินในส่วนราชการที�ขอใช้บญัชีและไม่ผ่านการประเมิน       
จะยงัมสีทิธทิี�จะไดร้บัการจดัจา้งในบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรของส่วนราชการเจา้ของบญัช ี
และกรณีที�สละสทิธกิารจดัจา้งในบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรของส่วนราชการเจา้ของบญัช ี               
จะไมถ่อืวา่สละสทิธกิารจดัจา้งในบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรของสว่นราชการผูข้อใชบ้ญัช ี   
   ขอ้ ๑๑ การสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการพเิศษ ให้ดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไข ดงันี. 

(๑) ให้หวัหน้าส่วนราชการและผูร้บัผดิชอบงานหรอืโครงการของตําแหน่งที�    
จะสรรหาและเลือกสรรกําหนดขอบข่ายงานของตําแหน่ง ชื�อตําแหน่ง คุณสมบตัิของ
ตําแหน่ง ระยะเวลาการจา้ง ค่าตอบแทนที�จะไดร้บั หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรรที�จําเป็น 
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตําแหน่ง เกณฑก์ารตดัสนิ และเงื�อนไขการจา้งอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
ตลอดจน แสดงแหล่งข้อมูลที�จะสรรหา ได้แก่ สถาบนัการเงนิ องค์การระหว่างประเทศ 
สมาคมอาชพี สถานทูต ศูนยท์ี�ปรกึษากระทรวงการคลงั ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิต่างๆ    
ที�เคยจา้งบุคคลในงานประเภทเดยีวกนั หรอืแหลง่ขอ้มลูอื�นๆ ตามที�เหน็สมควร     

(๒) หวัหน้าส่วนราชการ หรอืคณะกรรมการที�หวัหน้าส่วนราชการแต่งตั .ง 
และผู้รบัผดิชอบงานหรือโครงการ ดําเนินการสรรหารายชื�อผู้ที�มีความเหมาะสมจาก
แหล่งขอ้มูลที�กําหนด และเลอืกสรรพนักงานราชการพเิศษจากรายชื�อดงักล่าว ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรร และเกณฑก์ารตดัสนิที�กําหนด 



 

๖ 

 
(๓ )  เมื �อส ่วนราชการได ้ชื �อผู ้ผ ่านการสรรหาและ เล ือกสรร เป็น

พนักงานราชการพิเศษแล้ว ให้หวัหน้าส่วนราชการดาํเนินการจดัจ้างผู้นั .นต่อไป 
ขอ้ ๑๒ ผูไ้ดร้บัการสรรหาและเลอืกสรรใหเ้ป็นพนักงานราชการจะต้องทํา

สญัญาจา้งตามแบบที�คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการกําหนดทา้ยประกาศนี. 
ข้อ ๑๓ ในกรณีที�มีการประกาศขึ.นบัญชีรายชื�อผู้ผ่านการเลอืกสรร     

พนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของ
พนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗ แลว้ ใหอ้ายุบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรนั .น        
มรีะยะเวลาเท่าที �เหลอือยู ่เดมิตามที�กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการบรหิาร  
พนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรร
พนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗ 

การใดที �อยู ่ระหว ่างดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบร ิหาร
พนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๔๗ 

ก่อนวนัที�ประกาศฉบบันี.ใช้บงัคบั ให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื�อนไข      
การสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการตามประกาศดงักลา่วจนกวา่จะแลว้เสรจ็  

 
  

                ประกาศ ณ วนัที�  ๑๑  กนัยายน  ๒๕๕๒ 
 

     ลงชื�อ       
       (นายวรีะชยั  วรีะเมธกุีล) 
           รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ี
                  ประธานคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ 
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   กรม/สาํนกังาน …………………………………………………….. 
 

  สญัญาจา้งพนกังานราชการฉบบันี.  ทาํขึ.น ณ ………………………………………… 
เมื�อวนัที� ……………………………. ระหว่างกรม/สาํนกังาน ………………………………………….. 
โดย ………………………………………………. ตําแหน่ง ………………………………………….. 
ผูแ้ทน/ผูร้บัมอบอํานาจตามคาํสั �งกรม/สาํนกังาน ………………………..……… ที�………./………..… 
ลงวนัที� ……………………………….. ซึ�งต่อไปในสญัญานี.เรยีกว่า “กรม/สํานักงาน” ฝ่ายหนึ�ง กบั
นาย/นาง/นางสาว ……………………….………..……… อายุ …..… ปี หมายเลขประจาํตวัของผูถ้อื 
บตัรประจาํตวัประชาชน ………………………………… อยูบ่า้นเลขที� ……  ถนน …………………..  
ซอย ………………… แขวง/ตําบล …………...……..……… เขต/อําเภอ …………………………
จงัหวดั ……………………….….….. รหสัไปรษณยี ์………………. โทรศพัท ์………………………. 
ซึ�งต่อไปในสญัญานี.เรยีกว่า “พนักงานราชการ”อกีฝ่ายหนึ�ง ทั .งสองฝ่ายต่างไดต้กลงร่วมกนัทําสญัญาจา้ง
ไวต่้อกนั ดงัต่อไปนี. 

  ขอ้ 1 กรม/สาํนกังานตกลงจา้ง และพนกังานราชการตกลงรบัจา้งทํางานใหแ้ก่กรม/
สาํนกังานโดยเป็นพนกังานราชการ ดงัต่อไปนี. 

� พนกังานราชการพเิศษ 
ลกัษณะงาน ……………………………………………………………………… 

� พนกังานราชการทั �วไป 
กลุ่มงาน  ………………………………………………………………………… 

ตําแหน่ง  ………………………………………………………………………… 

  ขอ้ 2 พนกังานราชการมหีน้าที�รบัผดิชอบภาระงานตามรายละเอยีดที�กรม/สาํนกังาน
กําหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�ง
ของสญัญาจา้งนี. 
  ในกรณีที�มปีญัหาว่างานใดเป็นหน้าที�การงานตามสญัญาจ้างนี.หรอืไม่ หรอืกรณีที�
มขีอ้สงสยัเกี�ยวกบัขอ้ความของสญัญาจา้ง หรอืขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง ใหก้รม/สาํนักงาน
เป็นผูว้นิิจฉัย และพนักงานราชการจะต้องปฏบิตัติามคาํวนิิจฉัยนั .น 
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  ขอ้ 3 กรม/สาํนกังานตกลงจา้งพนกังานราชการมกีําหนด …. ปี …….. เดอืน เริ�มตั .งแต่
วนัที� …  เดอืน ……………. พ.ศ. ……. และสิ.นสุดในวนัที� ….  เดอืน ………….…… พ.ศ. ……… 

  กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที�กรม/สํานักงานให้เป็นไปตามรายละเอียด     
แนบทา้ยสญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาจา้ง 

  ข้อ 4 กรม/สาํนักงานตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรบัค่าตอบแทน ดงันี.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
  ทั .งนี.  พนกังานราชการตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในการเสยีภาษเีงนิได ้โดยกรม/สาํนกังาน 
จะเป็นผูห้กัไว ้ณ ที�จ่าย 

  ขอ้ 5 พนกังานราชการอาจไดร้บัสทิธปิระโยชน์อื�น ตามระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 หรอืตามที�คณะกรรมการ หรอืกรม/สาํนกังานกําหนด 

  ขอ้ 6 กรม/สาํนักงานจะทาํการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการตาม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารที�กรม/สาํนักงานกําหนด 
  ผลการประเมนิตามวรรคหนึ�งเป็นประการใด ใหถ้อืเป็นที�สุด 

  ขอ้ 7 สญัญานี.สิ.นสุดลงเมื�อเขา้กรณใีดกรณหีนึ�ง ดงัต่อไปนี. 

  (1) เขา้กรณใีดกรณหีนึ�งตามที�กําหนดในขอ้ 28 ของระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ี    
ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  

  (2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏบิตัิงาน ตามข้อ 29 ของระเบยีบสํานัก-
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  (3) มกีารเลกิสญัญาจ้างตามข้อ 30 ของระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  (4) เหตุอื�น ๆ ดงัต่อไปนี. 
        ……………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………… 

  (5) เหตุอื�น ๆ ตามที�กรม/สาํนกังานประกาศกําหนด 
 



 

- 3 – 
 

  ขอ้ 8 พนกังานราชการมหีน้าที�ตอ้งรกัษาวนิัยและยอมรบัการลงโทษทางวนิยัตามที�

กําหนดในระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 และหรอืที�กรม/สาํนกังาน

ประกาศกําหนด 

  ข้อ 9 ในกรณีพนักงานราชการละทิ.งงานก่อนครบกําหนดเวลาตามข้อ 3 หรอื

ปฏบิตังิานใดๆ จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่กรม/สํานักงาน ในระหว่างอายุสญัญาพนักงานราชการ

ยนิยอมชดใชค้่าเสยีหายใหก้รม/สาํนกังานทุกประการภายในกําหนดเวลาที�กรม/สํานักงานเรยีกรอ้งให้

ชดใช้ และยินยอมให้กรม/สํานักงานหักค่าจ้างหรือเงินอื�นใดที�พนักงานราชการมีสิทธิได้รบัจาก       

กรม/สาํนกังานเป็นการชดใชค้่าเสยีหายได ้ เวน้แต่ความเสยีหายนั .นเกดิจากเหตุสุดวสิยั 

  ขอ้ 10 พนักงานราชการจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศหรอืมตขิองคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ  ประกาศ

หรอืคาํสั �งของกรม/สาํนกังานที�ออกตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  

  ขอ้ 11 พนกังานราชการจะตอ้งประพฤต ิและปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ

คาํสั �งของทางราชการ ทั .งที�ไดอ้อกใชบ้งัคบัแก่พนกังานราชการอยูแ่ลว้ก่อนวนัที�ลงนามในสญัญาจา้งนี. 

และที�จะออกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหลงั โดยพนกังานราชการยนิยอมใหถ้อืว่า กฎหมาย ระเบยีบ หรอื

คาํสั �งต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาจา้งนี. 

  ขอ้ 12 พนักงานราชการต้องปฏบิตังิานใหก้บักรม/สํานักงานตามที�ไดร้บัมอบหมาย 

ดว้ยความซื�อสตัย ์สุจรติ และตั .งใจปฏบิตังิานอยา่งเตม็กําลงัความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้

และทักษะเพิ�มเติมหรือกระทําการใด ๆ เพื�อให้ผลงานในหน้าที�มคีุณภาพดีขึ.น ทั .งนี.  ต้องรกัษา

ผลประโยชน์ และชื�อเสยีงของราชการ และไม่เปิดเผยความลบัหรอืขอ้มูลของทางราชการให้         

ผู้หนึ�งผู้ใดทราบ โดยมไิด้รบัอนุญาตจากผู้รบัผดิชอบงานนั .น ๆ  

  ขอ้ 13 ในระหว่างอายสุญัญาจา้งนี. หากพนกังานราชการปฏบิตังิานตามสญัญาจา้งแลว้  

ก่อใหเ้กดิผลงานสรา้งสรรคข์ึ.นใหม ่ ใหล้ขิสทิธิ [ของผลงานดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิ [ของกรม/สาํนกังาน 

  ขอ้ 14 พนกังานราชการจะตอ้งรบัผดิชอบต่อการละเมดิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายหรอื   

สทิธใิดๆ ในสทิธบิตัร หรอืลขิสทิธิ [ของบุคคลที�สาม ซึ�งพนกังานราชการนํามาใชใ้นการปฏบิตัติามสญัญานี. 

  ขอ้ 15 สทิธ ิหน้าที�และความรบัผดิชอบของพนกังานราชการนอกเหนือจากที�กําหนด

ไวใ้นสญัญาจา้งนี. ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที�ทางราชการกําหนดไว ้



 

- 4 - 

 

  สญัญานี.ทําขึ.นสองฉบบัมขีอ้ความถูกต้องตรงกนั คู่สญัญาอ่าน ตรวจสอบและเขา้ใจ        

ขอ้ความในสญัญาโดยละเอียดแล้ว  จงึลงลายมอืชื�อไว้เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน ณ วนั เดอืน ปี 

ดงักล่าวขา้งตน้ และต่างฝา่ยต่างเกบ็รกัษาไวฝ้า่ยละฉบบั 

 

 

     (ลงชื�อ) ……………………………………….. กรม/สาํนักงาน 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ) …………………………………….. พนกังานราชการ 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ) ……………………………………….. พยาน 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ ………………………………………….. พยาน 

              (……………………………………….) 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
ผนวก ก. 

-------------------------- 

 

หน้าที�ความรบัผิดชอบของพนักงานราชการ 
 

 1. พนักงานราชการพิเศษ (ใหร้ะบุขอบเขตของลกัษณะการปฏบิตังิาน ระยะเวลา ผลผลติ 

หรอืวธิปีฏบิตังิานกรณอีื�นที�แสดงใหเ้หน็ผลสาํเรจ็ของงาน) 

     ………………………………………………………………………………………………… 

………………….……………………………………………………………………………………….… 

………………….………………………………………………………………………………………. 

………………….………………………………………………………………………………………. 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

.………………….……………………………………………………………………………………… 
 

 2. พนักงานราชการทั �วไป (ใหร้ะบุหน้าที�ความรบัผดิชอบหรอืผลผลติตามระยะเวลา) 

     ………………………………………………………………………………………………… 

………………….……………………………………………………………………..…………………… 

………………….………………………………………………………………………..………………… 

………………….…………………………………………………………………………..……………… 

………………….……………………………………………………………………………..…………… 

………………….………………………………………………………………………………..………… 

………………….…………………………………………………………………………………..……… 
 

 หมายเหตุ   1. ในกรณีที�กรม/สํานักงานไดก้ําหนดรายละเอยีดมาตรฐานทั �วไปของงาน           
ในตําแหน่งใดไวแ้ลว้ อาจกําหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบของพนักงานราชการใหป้ฏบิตัติามที�         
กรม/สาํนักงานกําหนดไว ้สาํหรบัตําแหน่งนั .นกไ็ด ้
       2. ในกรณีจาํเป็นเพื�อประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน อาจมคีําสั �ง
มอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏบิตัิเป็นพเิศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที�ความรบัผดิชอบ         
ที�กําหนดไว้ได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสญัญา และพนักงานราชการยนิยอมปฏิบตัิตามคําสั �งของกรม/
สาํนกังาน โดยถอืเป็นการกําหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบตามสญัญานี. 
 



 

เอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
ผนวก ข. 

--------------------------- 

 

 กาํหนดระยะเวลาการมาปฏิบติัหน้าที� 
 

1. พนักงานราชการพิเศษ 
�  ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิ

�  ปฏบิตังิานตามระยะเวลา ดงันี. ……………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

�  ปฏบิตังิานตามผลผลติของงาน ดงันี. ………………………………………… 

      …………………………………………………………….…………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

�  อื�น ๆ  ………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 
 

2. พนักงานราชการทั �วไป 
�  ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิ

�  ปฏบิตังิานตามระยะเวลา ดงันี. ……………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

�  อื�น ๆ  ………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 
 

  หมายเหต ุ  ในกรณีที�มคีวามจาํเป็นเพื�อประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน       

อาจมคีําสั �งเปลี�ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏบิตัิหน้าที�หรอืมคีําสั �งให้ปฏบิตัิหน้าที�เป็นอย่างอื�นได ้       

โดยไมต่อ้งแกไ้ขสญัญา และพนกังานราชการยนิยอมปฏบิตัติามคําสั �งของกรม/สํานักงาน โดยถอืเป็น

การกําหนดระยะเวลาการมาปฏบิตังิานตามสญัญานี. 
 



























































































      
ท่ี  นร 1008/ว 10 สํานักงาน ก.พ.  
 ถนนพิษณุโลก กทม. 10300 

 11  ธันวาคม  2551 

เร่ือง มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

เรียน (กระทรวง กรม จังหวัด) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. บัญชีแสดงมาตรฐานกําหนดตําแหนงแยกตามประเภท สายงาน และระดับตําแหนง 
 2.  แผนบันทึกขอมูลซีดีรอม เร่ือง มาตรฐานกําหนดตําแหนง จํานวน 1 แผน 

 ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 45 บัญญัติใหตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญมี  4 ประเภท ไดแก  ตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงประเภทอํานวยการ 
ตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภททั่วไป  และมาตรา 48 ให ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนด
ตําแหนงโดยจําแนกตําแหนงเปนประเภทและสายงานตามลักษณะงาน  เพื่อใหยึดถือเปนหลักในการ
กําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญทุกตําแหนงในสวนราชการ   ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงให
ระบุช่ือตําแหนงในสายงาน หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวดวย 

 เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว  ก.พ. จึงมีมติใหกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
จํานวน 245 สายงาน  ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

  (นายปรีชา  วชัราภัย) 
                                                                            เลขาธิการ ก.พ. 

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 
สํานักงาน ก.พ. 
โทร. 0 2280 3422  ,  0 2282 0362 
โทรสาร 0 2282 0874   



สิ่งท่ีสงมาดวย 1

ลําดับ ประเภท กลุมอาชีพ รหัส ช่ือสายงาน ช่ือตําแหนงในสายงาน ระดับ

1 บริหาร 1 1-1-001 บริหาร นักบริหาร ตน - สูง
2 บริหาร 1 1-1-002 บริหารงานปกครอง นักปกครอง ตน - สูง
3 บริหาร 1 1-1-003 บริหารการทูต นักบริหารการทูต ตน - สูง
4 บริหาร 1 1-1-004 ตรวจราชการกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง สูง
5 อํานวยการ 1 2-1-001 อํานวยการ ผูอํานวยการ ตน - สูง
6 อํานวยการ 1 2-1-002 อํานวยการเฉพาะดาน ผูอํานวยการเฉพาะดาน(ระบุชื่อสายงาน) ตน - สูง
7 อํานวยการ 1 2-1-003 ตรวจราชการกรม ผูตรวจราชการกรม สูง

8 วิชาการ 1 3-1-001 กฎหมายกฤษฎีกา นักกฎหมายกฤษฎีกา ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
9 วิชาการ 1 3-1-002 การทูต นักการทูต  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ

10 วิชาการ 1 3-1-003 คุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
11 วิชาการ 1 3-1-004 จัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
12 วิชาการ 1 3-1-005 เจาหนาที่คดีพิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
13 วิชาการ 1 3-1-006 ทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
14 วิชาการ 1 3-1-007 ทะเบียนวิชาชีพ นักทะเบียนวิชาชีพ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
15 วิชาการ 1 3-1-008 นิติการ นิติกร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
16 วิชาการ 1 3-1-009 ปฏิบัติการปกครอง เจาพนักงานปกครอง  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
17 วิชาการ 1 3-1-010 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชํานาญการ- เชี่ยวชาญ
18 วิชาการ 1 3-1-011 พัฒนาระบบราชการ นักพัฒนาระบบราชการ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
19 วิชาการ 1 3-1-012 วิเคราะหนโยบายและแผน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
20 วิชาการ 1 3-1-013 วิชาการคอมพิวเตอร นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
21 วิชาการ 1 3-1-014 วิชาการทัณฑวิทยา นักทัณฑวิทยา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
22 วิชาการ 1 3-1-015 วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
23 วิชาการ 1 3-1-016 วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
24 วิชาการ 1 3-1-017 วิชาการยุติธรรม นักวิชาการยุติธรรม  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
25 วิชาการ 1 3-1-018 วิชาการสงเสริมการปกครองทองถิ่น นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
26 วิชาการ 1 3-1-019 วิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
27 วิชาการ 1 3-1-020 วิเทศสหการ นักวิเทศสหการ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
28 วิชาการ 1 3-1-021 วิเทศสัมพันธ นักวิเทศสัมพันธ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
29 วิชาการ 1 3-1-022 สืบสวนสอบสวน นักสืบสวนสอบสวน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
30 วิชาการ 1 3-1-023 อาลักษณ อาลักษณ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
31 วิชาการ 2 3-2-001 เจาหนาที่จัดผลประโยชน เจาหนาที่จัดผลประโยชน  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
32 วิชาการ 2 3-2-002 ตรวจสอบภาษี นักตรวจสอบภาษี  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
33 วิชาการ 2 3-2-003 วิเคราะหงบประมาณ นักวิเคราะหงบประมาณ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
34 วิชาการ 2 3-2-004 วิเคราะหรัฐวิสาหกิจ นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
35 วิชาการ 2 3-2-005 วิชาการคลัง นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 

บัญชีแสดงมาตรฐานกําหนดตําแหนงแยกตามประเภท สายงาน และระดับตําแหนง

11 ธันวาคม 2551



สิ่งท่ีสงมาดวย 1
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36 วิชาการ 2 3-2-006 วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
37 วิชาการ 2 3-2-007 วิชาการช่ังตวงวัด นักวิชาการช่ังตวงวัด  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
38 วิชาการ 2 3-2-008 วิชาการตรวจสอบบัญชี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
39 วิชาการ 2 3-2-009 วิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
40 วิชาการ 2 3-2-010 วิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
41 วิชาการ 2 3-2-011 วิชาการทรัพยากรธรณี นักวิชาการทรัพยากรธรณี  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
42 วิชาการ 2 3-2-012 วิชาการบัญชี นักบัญชี ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
43 วิชาการ 2 3-2-013 วิชาการผลิตภัณฑอาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
44 วิชาการ 2 3-2-014 วิชาการพาณิชย นักวิชาการพาณิชย ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
45 วิชาการ 2 3-2-015 วิชาการภาษี นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
46 วิชาการ 2 3-2-016 วิชาการมาตรฐาน นักวิชาการมาตรฐาน ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
47 วิชาการ 2 3-2-017 วิชาการศุลกากร นักวิชาการศุลกากร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
48 วิชาการ 2 3-2-018 วิชาการเศรษฐกิจ เศรษฐกร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
49 วิชาการ 2 3-2-019 วิชาการสงเสริมการลงทุน นักวิชาการสงเสริมการลงทุน ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
50 วิชาการ 2 3-2-020 วิชาการสรรพสามิต นักวิชาการสรรพสามิต ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
51 วิชาการ 2 3-2-021 วิชาการสรรพากร นักวิชาการสรรพากร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
52 วิชาการ 2 3-2-022 วิชาการสหกรณ นักวิชาการสหกรณ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
53 วิชาการ 2 3-2-023 วิชาการอุตสาหกรรม นักวิชาการอุตสาหกรรม  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
54 วิชาการ 3 3-3-001 การขาว นักการขาว ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
55 วิชาการ 3 3-3-002 เดินเรือ นักเดินเรือ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
56 วิชาการ 3 3-3-003 ตรวจทา เจาพนักงานตรวจทา  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
57 วิชาการ 3 3-3-004 นํารอง เจาพนักงานนํารอง  ชํานาญการ-  ชํานาญการพิเศษ
58 วิชาการ 3 3-3-005 ประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
59 วิชาการ 3 3-3-006 วิชาการขนสง นักวิชาการขนสง ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
60 วิชาการ 3 3-3-007 วิชาการเผยแพร นักวิชาการเผยแพร  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
61 วิชาการ 3 3-3-008 วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
62 วิชาการ 3 3-3-009 สื่อสารมวลชน นักสื่อสารมวลชน  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
63 วิชาการ 4 3-4-001 วิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
64 วิชาการ 4 3-4-002 วิชาการปฏิรูปที่ดิน นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
65 วิชาการ 4 3-4-003 วิชาการประมง นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
66 วิชาการ 4 3-4-004 วิชาการปาไม นักวิชาการปาไม ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
67 วิชาการ 4 3-4-005 วิชาการสงเสริมการเกษตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
68 วิชาการ 4 3-4-006 วิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
69 วิชาการ 4 3-4-007 สํารวจดิน นักสํารวจดิน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
70 วิชาการ 5 3-5-001 กีฏวิทยา นักกีฏวิทยา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
71 วิชาการ 5 3-5-002 ชีววิทยารังสี นักชีววิทยารังสี  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
72 วิชาการ 5 3-5-003 ธรณีวิทยา นักธรณีวิทยา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
73 วิชาการ 5 3-5-004 นิติวิทยาศาสตร นักนิติวิทยาศาสตร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
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74 วิชาการ 5 3-5-005 นิวเคลียรเคมี นักนิวเคลียรเคมี  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
75 วิชาการ 5 3-5-006 นิวเคลียรฟสิกส นักนิวเคลียรฟสิกส  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
76 วิชาการ 5 3-5-007 ฟสิกสรังสี นักฟสิกสรังสี  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
77 วิชาการ 5 3-5-008 วิชาการโรคพืช นักวิชาการโรคพืช  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
78 วิชาการ 5 3-5-009 วิชาการอุทกวิทยา นักอุทกวิทยา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
79 วิชาการ 5 3-5-010 วิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
80 วิชาการ 5 3-5-011 วิทยาศาสตรนิวเคลียร นักวิทยาศาสตรนิวเคลียร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
81 วิชาการ 5 3-5-012 สัตววิทยา นักสัตววิทยา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
82 วิชาการ 5 3-5-013 อุตุนิยมวิทยา นักอุตุนิยมวิทยา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
83 วิชาการ 6 3-6-001 กายภาพบําบัด นักกายภาพบําบัด  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
84 วิชาการ 6 3-6-002 กิจกรรมบําบัด นักกิจกรรมบําบัด  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
85 วิชาการ 6 3-6-003 จิตวิทยา นักจิตวิทยา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
86 วิชาการ 6 3-6-004 จิตวิทยาคลินิค นักจิตวิทยาคลินิค  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
87 วิชาการ 6 3-6-005 ทันตแพทย ทันตแพทย ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
88 วิชาการ 6 3-6-006 เทคนิคการแพทย นักเทคนิคการแพทย  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
89 วิชาการ 6 3-6-007 นายสัตวแพทย นายสัตวแพทย ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
90 วิชาการ 6 3-6-008 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
91 วิชาการ 6 3-6-009 แพทย นายแพทย ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
92 วิชาการ 6 3-6-010 แพทยแผนไทย นักการแพทยแผนไทย  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
93 วิชาการ 6 3-6-011 เภสัชกรรม เภสัชกร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
94 วิชาการ 6 3-6-012 โภชนาการ นักโภชนาการ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
95 วิชาการ 6 3-6-013 รังสีการแพทย นักรังสีการแพทย  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
96 วิชาการ 6 3-6-014 วิชาการพยาบาล นักวิชาการพยาบาล  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
97 วิชาการ 6 3-6-015 วิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
98 วิชาการ 6 3-6-016 วิชาการอาชีวบําบัด นักอาชีวบําบัด  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
99 วิชาการ 6 3-6-017 วิชาการอาหารและยา นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
100 วิชาการ 6 3-6-018 วิทยาศาสตรการแพทย นักวิทยาศาสตรการแพทย ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
101 วิชาการ 6 3-6-019 เวชศาสตรการสื่อความหมาย นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
102 วิชาการ 7 3-7-001 กายอุปกรณ นักกายอุปกรณ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
103 วิชาการ 7 3-7-002 จิตรกรรม จิตรกร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
104 วิชาการ 7 3-7-003 ชางกลเรือ นายชางกลเรือ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
105 วิชาการ 7 3-7-004 ชางภาพการแพทย ชางภาพการแพทย  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
106 วิชาการ 7 3-7-005 ตรวจเรือ เจาพนักงานตรวจเรือ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
107 วิชาการ 7 3-7-006 ตรวจสอบความปลอดภัยดานการบิน นักตรวจสอบความปลอดภัยดานการบิน  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
108 วิชาการ 7 3-7-007 ประติมากรรม ประติมากร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
109 วิชาการ 7 3-7-008 ภูมิสถาปตยกรรม ภูมิสถาปนิก  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
110 วิชาการ 7 3-7-009 มัณฑนศิลป มัณฑนากร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
111 วิชาการ 7 3-7-010 วิชาการกษาปณ นักวิชาการกษาปณ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
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112 วิชาการ 7 3-7-011 วิชาการชางศิลป นักวิชาการชางศิลป  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
113 วิชาการ 7 3-7-012 วิชาการแผนที่ภาพถาย นักวิชาการแผนที่ภาพถาย  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
114 วิชาการ 7 3-7-013 วิชาการพลังงาน นักวิชาการพลังงาน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
115 วิชาการ 7 3-7-014 วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
116 วิชาการ 7 3-7-015 วิศวกรรม วิศวกร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
117 วิชาการ 7 3-7-016 วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรการเกษตร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
118 วิชาการ 7 3-7-017 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรเครื่องกล  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
119 วิชาการ 7 3-7-018 วิศวกรรมนิวเคลียร วิศวกรนิวเคลียร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
120 วิชาการ 7 3-7-019 วิศวกรรมปโตรเลียม วิศวกรปโตรเลียม  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
121 วิชาการ 7 3-7-020 วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
122 วิชาการ 7 3-7-021 วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร วิศวกรไฟฟาสื่อสาร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
123 วิชาการ 7 3-7-022 วิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
124 วิชาการ 7 3-7-023 วิศวกรรมรังวัด วิศวกรรังวัด  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
125 วิชาการ 7 3-7-024 วิศวกรรมโลหการ วิศวกรโลหการ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
126 วิชาการ 7 3-7-025 วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรสํารวจ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
127 วิชาการ 7 3-7-026 วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรเหมืองแร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
128 วิชาการ 7 3-7-027 วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
129 วิชาการ 7 3-7-028 สถาปตยกรรม สถาปนิก ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
130 วิชาการ 8 3-8-001 การผังเมือง นักผังเมือง ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
131 วิชาการ 8 3-8-002 จดหมายเหตุ นักจดหมายเหตุ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
132 วิชาการ 8 3-8-003 บรรณารักษ บรรณารักษ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
133 วิชาการ 8 3-8-004 โบราณคดี นักโบราณคดี ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
134 วิชาการ 8 3-8-005 ประเมินราคาทรัพยสิน นักประเมินราคาทรัพยสิน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
135 วิชาการ 8 3-8-006 พัฒนาการกีฬา นักพัฒนาการกีฬา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
136 วิชาการ 8 3-8-007 พัฒนาการทองเที่ยว นักพัฒนาการทองเที่ยว  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
137 วิชาการ 8 3-8-008 พัฒนาสังคม นักพัฒนาสังคม  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
138 วิชาการ 8 3-8-009 ภัณฑารักษ ภัณฑารักษ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
139 วิชาการ 8 3-8-010 ภาษาโบราณ นักภาษาโบราณ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
140 วิชาการ 8 3-8-011 วรรณศิลป นักวรรณศิลป  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
141 วิชาการ 8 3-8-012 วิเคราะหผังเมือง นักวิเคราะหผังเมือง  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
142 วิชาการ 8 3-8-013 วิชาการจัดหาที่ดิน นักวิชาการจัดหาที่ดิน  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
143 วิชาการ 8 3-8-014 วิชาการท่ีดิน นักวิชาการท่ีดิน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
144 วิชาการ 8 3-8-015 วิชาการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
145 วิชาการ 8 3-8-016 วิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
146 วิชาการ 8 3-8-017 วิชาการแรงงาน นักวิชาการแรงงาน ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
147 วิชาการ 8 3-8-018 วิชาการละครและดนตรี นักวิชาการละครและดนตรี ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
148 วิชาการ 8 3-8-019 วิชาการวัฒนธรรม นักวิชาการวัฒนธรรม  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
149 วิชาการ 8 3-8-020 วิชาการศาสนา นักวิชาการศาสนา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
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150 วิชาการ 8 3-8-021 วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
151 วิชาการ 8 3-8-022 วิชาการศึกษาพิเศษ นักวิชาการศึกษาพิเศษ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
152 วิชาการ 8 3-8-023 วิชาการสิ่งแวดลอม นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
153 วิชาการ 8 3-8-024 วิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
154 วิชาการ 8 3-8-025 วิทยาจารย วิทยาจารย  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
155 วิชาการ 8 3-8-026 สังคมสงเคราะห นักสังคมสงเคราะห  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
156 วิชาการ 8 3-8-027 อักษรศาสตร นักอักษรศาสตร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
157 ทั่วไป 1 4-1-001 ปฏิบัติงานธุรการ เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
158 ทั่วไป 1 4-1-002 ปฏิบัติงานพัสดุ เจาพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
159 ทั่วไป 1 4-1-003 ปฏิบัติงานราชทัณฑ เจาพนักงานราชทัณฑ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
160 ทั่วไป 1 4-1-004 ปฏิบัติงานเวชสถิติ เจาพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
161 ทั่วไป 1 4-1-005 ปฏิบัติงานสถิติ เจาพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
162 ทั่วไป 1 4-1-006 ปฏิบัติงานอาลักษณ เจาพนักงานอาลักษณ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
163 ทั่วไป 1 4-1-007 ประสานงานปกครอง เจาหนาที่ปกครอง ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
164 ทั่วไป 1 4-1-008 ปฏิบัติงานสงเสริมการปกครอง เจาพนักงานสงเสริมการปกครอง ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
165 ทั่วไป 2 4-2-001 ปฎิบัติงานการพาณิชย เจาพนักงานการพาณิชย ปฏิบัติงาน - อาวุโส
166 ทั่วไป 2 4-2-002 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน - อาวุโส
167 ทั่วไป 2 4-2-003 ปฏิบัติงานคลัง เจาพนักงานการคลัง ปฏิบัติงาน - อาวุโส
168 ทั่วไป 2 4-2-004 ปฏิบัติงานชั่งตวงวัด เจาพนักงานชั่งตวงวัด ปฏิบัติงาน - อาวุโส
169 ทั่วไป 2 4-2-005 ปฏิบัติงานดูเงิน เจาพนักงานดูเงิน ปฏิบัติงาน - อาวุโส
170 ทั่วไป 2 4-2-006 ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติงาน - อาวุโส
171 ทั่วไป 2 4-2-007 ปฏิบัติงานทรัพยากรธรณี เจาพนักงานทรัพยากรธรณี ปฏิบัติงาน - อาวุโส
172 ทั่วไป 2 4-2-008 ปฏิบัติงานศุลกากร เจาพนักงานศุลกากร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
173 ทั่วไป 2 4-2-009 ปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
174 ทั่วไป 2 4-2-010 ปฏิบัติงานสงเสริมอุตสาหกรรม เจาพนักงานสงเสริมอุตสาหกรรม ปฏิบัติงาน - อาวุโส
175 ทั่วไป 2 4-2-011 ปฏิบัติงานสรรพสามิต เจาพนักงานสรรพสามิต ปฏิบัติงาน - อาวุโส
176 ทั่วไป 2 4-2-012 ปฏิบัติงานสรรพากร เจาพนักงานสรรพากร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
177 ทั่วไป 3 4-3-001 ปฏิบัติงานการขาว เจาพนักงานการขาว ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
178 ทั่วไป 3 4-3-002 ปฏิบัติงานขนสง เจาพนักงานขนสง ปฏิบัติงาน - อาวุโส
179 ทั่วไป 3 4-3-003 ปฏิบัติงานเดินเรือ เจาพนักงานเดินเรือ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
180 ทั่วไป 3 4-3-004 ปฏิบัติงานเผยแพรประชาสัมพันธ เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
181 ทั่วไป 3 4-3-005 ปฏิบัติงานสื่อสาร เจาพนักงานสื่อสาร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
182 ทั่วไป 3 4-3-006 ปฏิบัติงานสื่อสารการบิน เจาพนักงานสื่อสารการบิน ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
183 ทั่วไป 3 4-3-007 ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน - อาวุโส
184 ทั่วไป 3 4-3-008 ประกาศและรายงานขาว ผูประกาศและรายงานขาว ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
185 ทั่วไป 4 4-4-001 ปฏิบัติงานการเกษตร เจาพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
186 ทั่วไป 4 4-4-002 ปฏิบัติงานเคหกิจการเกษตร เจาพนักงานเคหกิจการเกษตร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
187 ทั่วไป 4 4-4-003 ปฏิบัติงานประมง เจาพนักงานประมง ปฏิบัติงาน - อาวุโส
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188 ทั่วไป 4 4-4-004 ปฏิบัติงานปาไม เจาพนักงานปาไม ปฏิบัติงาน - อาวุโส
189 ทั่วไป 4 4-4-005 ปฏิบัติงานสัตวบาล เจาพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน - อาวุโส
190 ทั่วไป 5 4-5-001 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร เจาพนักงานวิทยาศาสตร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
191 ทั่วไป 5 4-5-002 ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา เจาพนักงานอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติงาน - อาวุโส
192 ทั่วไป 5 4-5-003 ปฏิบัติงานอุทกวิทยา เจาพนักงานอุทกวิทยา ปฏิบัติงาน - อาวุโส
193 ทั่วไป 6 4-6-001 ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
194 ทั่วไป 6 4-6-002 ปฏิบัติงานเภสัชกรรม เจาพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
195 ทั่วไป 6 4-6-003 ปฏิบัติงานโภชนาการ โภชนากร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
196 ทั่วไป 6 4-6-004 ปฏิบัติงานรังสีการแพทย เจาพนักงานรังสีการแพทย ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
197 ทั่วไป 6 4-6-005 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
198 ทั่วไป 6 4-6-006 ปฏิบัติงานเวชกรรมฟนฟู เจาพนักงานเวชกรรมฟนฟู ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
199 ทั่วไป 6 4-6-007 ปฏิบัติงานสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน - อาวุโส
200 ทั่วไป 6 4-6-008 ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด เจาพนักงานอาชีวบําบัด ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
201 ทั่วไป 6 4-6-009 พยาบาลเทคนิค พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
202 ทั่วไป 6 4-6-010 สัตวแพทย สัตวแพทย ปฏิบัติงาน - อาวุโส
203 ทั่วไป 7 4-7-001 ชางอาภรณ ชางอาภรณ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
204 ทั่วไป 7 4-7-002 ปฏิบัติงานชางพิมพ นายชางพิมพ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
205 ทั่วไป 7 4-7-003 ปฏิบัติงานชางศิลป นายชางศิลป ปฏิบัติงาน - อาวุโส
206 ทั่วไป 7 4-7-004 ปฏิบัติงานชางศิลปกรรม นายชางศิลปกรรม ปฏิบัติงาน - ทักษะพิเศษ
207 ทั่วไป 7 4-7-005 ปฏิบัติงานชางหลอ นายชางหลอ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
208 ทั่วไป 7 4-7-006 ปฏิบัติงานกายอุปกรณ ชางกายอุปกรณ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
209 ทั่วไป 7 4-7-007 ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
210 ทั่วไป 7 4-7-008 ปฏิบัติงานชางขุดลอก นายชางขุดลอก ปฏิบัติงาน - อาวุโส
211 ทั่วไป 7 4-7-009 ปฏิบัติงานชางเขียนแบบ นายชางเขียนแบบ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
212 ทั่วไป 7 4-7-010 ปฏิบัติงานชางเครื่องกล นายชางเครื่องกล ปฏิบัติงาน - อาวุโส
213 ทั่วไป 7 4-7-011 ปฏิบัติงานชางตรวจสภาพรถ นายชางตรวจสภาพรถ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
214 ทั่วไป 7 4-7-012 ปฏิบัติงานชางทันตกรรม ชางทันตกรรม ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
215 ทั่วไป 7 4-7-013 ปฏิบัติงานชางเทคนิค นายชางเทคนิค ปฏิบัติงาน - อาวุโส
216 ทั่วไป 7 4-7-014 ปฏิบัติงานชางไฟฟา นายชางไฟฟา ปฏิบัติงาน - อาวุโส
217 ทั่วไป 7 4-7-015 ปฏิบัติงานชางภาพ นายชางภาพ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
218 ทั่วไป 7 4-7-016 ปฏิบัติงานชางโยธา นายชางโยธา ปฏิบัติงาน - อาวุโส
219 ทั่วไป 7 4-7-017 ปฏิบัติงานชางรังวัด นายชางรังวัด ปฏิบัติงาน - อาวุโส
220 ทั่วไป 7 4-7-018 ปฏิบัติงานชางโลหะ นายชางโลหะ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
221 ทั่วไป 7 4-7-019 ปฏิบัติงานชางสํารวจ นายชางสํารวจ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
222 ทั่วไป 7 4-7-020 ปฏิบัติงานชางเหมืองแร นายชางเหมืองแร ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
223 ทั่วไป 7 4-7-021 ปฏิบัติงานชางออกแบบเรือ นายชางออกแบบเรือ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
224 ทั่วไป 7 4-7-022 ปฏิบัติงานชางอากาศยาน นายชางอากาศยาน ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
225 ทั่วไป 7 4-7-023 ปฏิบัติงานตรวจโรงงาน เจาพนักงานตรวจโรงงาน ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
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226 ทั่วไป 7 4-7-024 ปฏิบัติงานลิขิต เจาพนักงานลิขิต ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
227 ทั่วไป 7 4-7-025 ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ เจาพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
228 ทั่วไป 7 4-7-026 ปฏิบัติงานชางชลประทาน นายชางชลประทาน ปฏิบัติงาน - อาวุโส
229 ทั่วไป 8 4-8-001 ครูการศึกษาพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
230 ทั่วไป 8 4-8-002 คีตศิลป คีตศิลปน ปฏิบัติงาน - ทักษะพิเศษ
231 ทั่วไป 8 4-8-003 ปฏิบัติงานที่ดิน เจาพนักงานที่ดิน ปฏิบัติงาน - อาวุโส
232 ทั่วไป 8 4-8-004 ดุริยางคศิลป ดุริยางคศิลปน ปฏิบัติงาน - ทักษะพิเศษ
233 ทั่วไป 8 4-8-005 นาฏศิลป นาฏศิลปน ปฏิบัติงาน - ทักษะพิเศษ
234 ทั่วไป 8 4-8-006 ปฏิบัติงานการศาสนา เจาพนักงานการศาสนา ปฏิบัติงาน - อาวุโส
235 ทั่วไป 8 4-8-007 ปฏิบัติงานชวยนักจดหมายเหตุ เจาพนักงานจดหมายเหตุ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
236 ทั่วไป 8 4-8-008 ปฏิบัติงานประเมินราคาทรัพยสิน เจาพนักงานประเมินราคาทรัพยสิน ปฏิบัติงาน - อาวุโส
237 ทั่วไป 8 4-8-009 ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน - อาวุโส
238 ทั่วไป 8 4-8-010 ปฏิบัติงานพัฒนาฝมือแรงงาน เจาพนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน ปฏิบัติงาน - อาวุโส
239 ทั่วไป 8 4-8-011 ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม เจาพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
240 ทั่วไป 8 4-8-012 ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ เจาพนักงานพิพิธภัณฑ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
241 ทั่วไป 8 4-8-013 ปฏิบัติงานแรงงาน เจาพนักงานแรงงาน ปฏิบัติงาน - อาวุโส
242 ทั่วไป 8 4-8-014 ปฏิบัติงานวัฒนธรรม เจาพนักงานวัฒนธรรม ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
243 ทั่วไป 8 4-8-015 ปฏิบัติงานหองสมุด เจาพนักงานหองสมุด ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
244 ทั่วไป 8 4-8-016 ปฏิบัติงานอบรมและฝกวิชาชีพ เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
245 ทั่วไป 8 4-8-017 อนุศาสน อนุศาสนาจารย ปฏิบัติงาน - อาวุโส

           กลุมอาชีพ 1  หมายถึง  กลุมอาชีพบริหาร อํานวยการ ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูตและตางประเทศ
           กลุมอาชีพ 2 หมายถึง  กลุมอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม
           กลุมอาชีพ 3 หมายถึง  กลุมอาชีพคมนาคม ขนสง และติดตอส่ือสาร
           กลุมอาชีพ 4 หมายถึง กลุมอาชีพเกษตรกรรม
           กลุมอาชีพ 5 หมายถึง กลุมอาชีพวิทยาศาสตร
           กลุมอาชีพ 6 หมายถึง กลุมอาชีพแพทย พยาบาลและสาธารณสุข
           กลุมอาชีพ 7 หมายถึง กลุมอาชีพวิศวกรรม สถาปตยกรรม และชางเทคนิคตาง ๆ
           กลุมอาชีพ 8 หมายถึง กลุมอาชีพการศึกษา ศิลป สังคม และการพัฒนาชุมชน

หมายเหตุ    คําอธิบายรหัสกลุมอาชีพในบัญชีมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ดังน้ี
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ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำนรำธวิำส เขต 2
Narathiwat Primary Education Service Area office 2 

กระทรวงศกึษำธกิำร

หลักเกณฑก์ำรบริหำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล
(หลักเกณฑก์ำรสรรหำและคดัเลอืกบุคลำกร)

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน
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