สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พระรำชบัญญัติ กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ พ.ศ. ๒๕๔๖สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ที่ ๕๘ ในรัชกำลปัจจุบกันำ
สเป็ำนันกปีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ให้ประกำศว่ำ

จพระปรมิกนำทรมหำภูมิพลอดุ
มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้
ำฯ
สำนัพระบำทสมเด็
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัลกยเดช
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ของรัฐสภำ ดังต่อไปนี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑ พระรำชบั ญ ญั ตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริห ำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรกพ.ศ.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ๒๕๔๖”สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๑ พระรำชบัญกญัำ ตินี้ให้ใช้บังคัสำนั
บตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิ
จจำ
สำนัมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นุเบกษำเป็นต้นไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๓ ให้ยกเลิก
สำนั(๑)
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พระรำชบัญญัติระเบีกยำบกำรปฏิบัติรสำชกำรของทบวงมหำวิ
ทยำลักยำ พ.ศ. ๒๕๒๐

(๒) พระรำชบัญญัติระเบียบกำรปฏิบัติรำชกำรของทบวงมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ ๒)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พ.ศ. ๒๕๓๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรกำรประถมศึ
กษำ พ.ศ. ๒๕๒๓ กำ
สำนั(๓)
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

(๔) พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕)กพระรำชบั
ญญัสตำนัิคณะกรรมกำรกำรศึ
กษำแห่กำงชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บรรดำกฎหมำย กฎ ข้อ บังคับ อื่น ในส่ว นที่มีบัญ ญัติไว้แ ล้ว ในพระรำชบัญ ญัตินี้
ำนังกกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัตินี้ ให้สใำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หรือซึ่งขัดหรือสแย้
บบทบัญญัติแห่งพระรำชบั
ช้พกระรำชบั
ญญัตินี้แทน กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔ ให้นำกฎหมำยว่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มำตรำ
ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่
นดิสนำนัและกฎหมำยว่
ำด้วย กำ

กำรศึกษำแห่งชำติมำใช้บังคับแก่กระทรวงศึกษำธิกำรโดยอนุโลม เว้นแต่ในพระรำชบัญญัตินี้จะได้
สำนัำงอื
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บัญญัติไว้เป็นอย่
่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๖๒ ก/หน้ำ ๑/๖ กรกฎำคม ๒๕๔๖

-๒-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักกษำธิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัำกด้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ ๕ กระทรวงศึ
ก ำรมี อำนำจหน้ ำกทีำ่ ต ำมกฎหมำยว่
ว ยกำรศึก ษำ

แห่งชำติ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๖๒ ให้จัดระเบียบรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) ระเบียบบริหำรรำชกำรในส่วนกลำง
ยบบริหำรรำชกำรเขตพื
ส(๒)
ำนักระเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้นที่กำรศึกสษำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) ระเบียบบริหำรรำชกำรในสถำนศึกษำของรัฐที่จัดกำรศึกษำระดับปริญญำที่เป็น
ติบุคคล แต่ไม่รวมถึงกำรจั
ยู่ในอำนำจหน้ำที่ของกระทรวงอื
่นที่มสีกำนัฎหมำยก
ำหนดไว้
สำนักนิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ดกำรศึกษำที
สำนั่กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เป็นกำรเฉพำะ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๗ กำรกำหนดตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรในกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บผิดชอบ และคุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คำนึงถึงคุณวุฒิ ประสบกำรณ์
มำตรฐำนวิ
ชำชีพ ลักษณะหน้ำที่ควำมรั
ณภำพของงำน

แล้วแต่กรณี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรบรรจุและกำรแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่
งหน้ำที่รำชกำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำม
ำด้วยกำรนั้นกำ
สำนักกฎหมำยว่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๘ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึ
กสษำธิ
ำรรักษำกำรตำมพระรำชบั
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัตินี้

และให้มีอำนำจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศเพื่อปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มี
ำนำจตีควำมและวินิจกฉัำยชี้ขำดปัญหำอั
่ยวกับกำรปฏิบัติกำรกอำ ำนำจหน้ำที่ขสองผู
้ดำรงตำแหน่ง
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนันกเกี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ตำมที่กำหนดไว้ในบทเฉพำะกำลของพระรำชบัญญัตินี้
สกฎกระทรวง
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำเบกษำแล้ว
ระเบียบ และประกำศนั
้น เมื
่อได้
ประกำศในรำชกิจจำนุ
ให้ใช้บังคับได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมวด ๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรในส่วนกลำง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำส่วนที่ ๑

บททั่วไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๙ ให้จัดระเบียบบริกหำำรรำชกำรในส่สำนั
วนกลำง
ดังนี้

(๑) สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๒) ส่วกนรำชกำรที
่มีหสัวำนั
หน้กำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่อรักฐำมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึ
กษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒
มำตรำ ๖ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระรำชบัญ ญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำ

-๓-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๐๓ กำรแบ่งส่วนรำชกำรในส่วนกลำงของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไป
สำนักตำมพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ มีหัวหน้สำำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ว่ำกำรกระทรวงศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ญญัตินี้ กโดยให้
ส่วกนรำชกำรขึ
้นตรงต่อรัฐกมนตรี
กษำธิกำร
ดังนี้
ส(๑)
ำนักสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำนักงำนรัฐมนตรี กำ
(๒) สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ
ส(๔)
ำนักสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำขั้นพืส้นำนัฐำน
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ส่ ว นรำชกำรตำม
(๒)
(๔) และ (๕) มี ฐ ำนะเป็
น กรมตำม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั(๓)
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น นิ ติ บุ ค คลและเป็
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๑ กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐ ให้ออกเป็น
สำนักกฎกระทรวงและให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำำนัด้วกยกำรแบ่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ระบุกำอำนำจหน้ำทีส่ขำนัองแต่
ละส่วนรำชกำรไว้ในกฎกระทรวงว่
งส่วน

รำชกำรดังกล่ำว

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ ๑๒ กระทรวงศึ
ก ษำธิ ก ำรมี รั ฐ มนตรีกวำ่ ำกำรกระทรวงศึ
ษำธิ ก ำรเป็ น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

ผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและกำหนดนโยบำย เป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ของงำนในกระทรวงศึกษำธิกำร
ให้สอดคล้องกับนโยบำยที
่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้
อทีก่คงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ณะรัฐมนตรีกำหนดหรืกอำ อนุมัติ โดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ต่อรัฐสภำ หรื
สำนั
จะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติรำชกำรก็ได้
ในกรณีกำที่มีรัฐมนตรีช่วสยว่
กษำธิกำรกำกำรสั่งหรือกำรปฏิ
ัติรำชกำรของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักำกำรกระทรวงศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรมอบหมำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๓ ๔ ในกรณีที่ส ภำกำรศึกษำ คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
สำนักคณะกรรมกำรกำรอำชี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีวกศึำ กษำ เสนอควำมเห็
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ว่ำกำรกระทรวงศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นหรือคำแนะนำต่อรัฐกมนตรี
กษำธิกำร
แล้ว ให้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรนำควำมเห็นหรื อคำแนะนำมำประกอบกำรพิจำรณำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เพื่อให้เหมำะสมกับกำรศึกษำของชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๔ ให้มีสภำกำรศึกษำ มีหน้ำที่
จ ำรณำเสนอแผนกำรศึ
ที่บกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ูรณำกำรศำสนำ ศิลปะกำ วัฒ นธรรม
ส(๑)
ำนักพิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก ษำแห่ งชำติ
สำนั
และกีฬำกับกำรศึกษำทุกระดับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำเพื่อดสำเนิ
ำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๒) พิกจำำรณำเสนอนโยบำย
แผน และมำตรฐำนกำรศึ
กำรให้เป็น ไป
ตำมแผนตำม (๑)
ส(๓)
ำนักพิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนับกสนุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
จำรณำเสนอนโยบำยและแผนในกำรสนั
นทรัพยำกรเพื่อกำรศึกำกษำ
(๔) ดำเนินกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำม (๑)
๓
มำตรำ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔
มำตรำ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำ

-๔-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๕) ให้ควำมเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมำยและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักกษำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำรเสนอนโยบำย
แผนกำรศึ
กษำแห่ งชำติ และมำตรฐำนกำรศึ
ให้ เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี
สนอกจำกหน้
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำที่ตำมวรรคหนึก่ำง ให้สภำกำรศึสำนั
กษำมี
หน้ำที่ให้ควำมเห็นหรืกำอคำแนะนำ
แก่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรหรือคณะรัฐ มนตรี และมีอำนำจหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำหนด หรือตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรมอบหมำย
วยกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
รัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำรโดย
สให้
ำนัคกณะกรรมกำรสภำกำรศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกกำษำ ประกอบด้
สำนั
กำ
ตำแหน่งจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กร
ชำชีพ พระภิกษุซึ่งเป็กนำผู้ แทนคณะสงฆ์
้แทนคณะกรรมกำรกลำงอิ
ผู้แทน
สำนักวิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ สลำมแห่ งประเทศไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
องค์กรศำสนำอื่น และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ำจำนวนกรรมกำรประเภทอื่นรวมกัน
สจำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนวนกรรมกำร
คุณ สมบักตำิ หลั กเกณฑ์สและวิ
ธีกำรสรรหำ กำรเลืกอำกกรรมกำร
วำระกำรดำรงตำแหน่ง และกำรพ้นจำกตำแหน่งของกรรมกำรให้เป็นไปตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้สำนักำก งำนเลขำธิสกำนั
ำรสภำกำรศึ
ก ษำทำหน้ำกทีำ ่รับ ผิด ชอบงำนเลขำนุ
ก ำรของ
สภำกำรศึกษำและมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้ว ยกำรแบ่งส่ว นรำชกำรตำม
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๑๑ โดยมีสเลขำธิ
กำรสภำกำรศึกษำทำหน้ำที่เป็นกรรมกำรและเลขำนุ
กำรของสภำกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๕ ให้ มี ค ณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน มี ห น้ ำ ที่ พิ จ ำรณำเสนอ
นโยบำย แผนพัสฒำนันำกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มำตรฐำน และหลั กกสูำ ต รแกนกลำงกำรศึ
ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนที่ สกอดคล้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ อ งกั บ
แผนพัฒ นำเศรษฐกิจ และสังคมแห่ง ชำติ และแผนกำรศึก ษำแห่งชำติ กำรสนับ สนุน ทรัพ ยำกร
ดตำมตรวจสอบและประเมิ
นผลกำรจั
ดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกและเสนอแนะในกำรออกระเบี
ยบ
สำนักกำรติ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หลักเกณฑ์ และประกำศที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของสำนักงำน
สนอกจำกหน้
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ ง ให้ ค ณะกรรมกำรกำรศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ห น้ ำที่ ให้
ำที่ ตำมวรรคหนึ
กษำขั้นพื้ นฐำนมี
ควำมเห็นหรือให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรหรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนำจ
สำนักหน้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำหนดหรือตำมที
สำนัก่รงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำธิกำรมอบหมำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยก
ัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึ
ให้ คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย กรรมกำรโดยตำแหน่งจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ
้ทรงคุณวุกฒำ ิซึ่งมีจำนวนไม่
ยกว่ำจำนวนกรรมกำรประเภทอื
่นรวมกัสำนั
น กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักและกรรมกำรผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนันก้องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จ ำนวนกรรมกำร คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิธีก ำรสรรหำ กำรเลื อ กประธำน
กรรมกำรและกรรมกำร
วำระกำรดำรงตำแหน่กำงและกำรพ้นจำกต
ำแหน่งของกรรมกำรให้กเำป็นไปตำมที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้สำนักกำ งำนคณะกรรมกำรกำรศึ
กษำขั้นพื้นฐำน กทำำหน้ำที่รับผิดสชอบงำนเลขำนุ
กำร
ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แบ่งส่วนรำชกำรตำมมำตรำ
๑๑ โดยมีเลขำธิกำกำรคณะกรรมกำรกำรศึ
กษำขั้นพื้นฐำนทกำำหน้ำที่เป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มำตรำ ๑๖๕ (ยกเลิก)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๕
มำตรำ ๑๖ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ ๓)
สำนักพ.ศ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๕๖๒

-๕-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำกำ๑๗ ให้ มีคณะกรรมกำรกำรอำชี
วศึกษำกำ มีห น้ำที่พิจำรณำเสนอนโยบำย

แผนพัฒนำมำตรฐำน และหลักสูตรกำรอำชีวศึกษำทุกระดับ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งเสริมประสำนงำนกำรจั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สังคมแห่งชำติและแผนกำรศึ
กษำแห่งชำติ กำรส่
ดกำรอำชีวศึกษำของรั
ฐและ
เอกชน กำรสนับสนุนทรัพยำกร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
โดยคำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพ และเสนอแนะในกำรออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ประกำศที่เกี่ยวกับสำนั
กำรบริ
หำรงำนของสำนักงำน
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
บปริญญำ ให้คณะกรรมกำรกำรอำชี
กษำพิจำรณำให้สอดคล้
ฒนำ และ
สำนักระดั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัวกศึงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ องกับนโยบำย
สำนัแผนพั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สนอกจำกหน้
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำที่ตำมวรรคหนึก่งำ ให้คณะกรรมกำรกำรอำชี
วศึกษำมีหน้ำทีก่ใำห้ควำมเห็น
หรือให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรหรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนำจหน้ำที่อื่น
สำนักตำมที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำอตำมที่รัฐมนตรี
สำนัวก่ำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่กฎหมำยกำหนดหรื
กำรกระทรวงศึกษำธิกกำรมอบหมำย
ให้ ค ณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำ ประกอบด้ ว ย กรรมกำรโดยต ำแหน่ ง จำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ
้ทรงคุณวุกฒำ ิซึ่งมีจำนวนไม่
ยกว่ำจำนวนกรรมกำรประเภทอื
่นรวมกัสำนั
น กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักและกรรมกำรผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนันก้องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จ ำนวนกรรมกำร คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ำรสรรหำ กำรเลื อ กประธำน
กรรมกำรและกรรมกำร
วำระกำรดำรงตำแหน่กงำ และกำรพ้นจำกต
ำแหน่งของคณะกรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ให้ เป็ นไป
ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
ให้สำนักำกงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี
วศึกษำ ทำหน้
กำรของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำำที่รับผิดชอบงำนเลขำนุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรแบ่งส่วน
สำนั๑๑
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รำชกำรตำมมำตรำ
โดยมีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชี
วศึกษำทำหน้ำที่เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๘ ๖ สภำกำรศึ ก ษำ คณ ะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ อำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพื่ อพิ จ ำรณำเสนอ
นในเรื่องหนึ่งเรืก่อำงใด หรือมอบหมำยให้
ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ
ำนำจหน้ำที่
สำนักควำมเห็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ่งอย่ำงใด อันสอยู
ำนั่ใกนอ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ของสภำหรือคณะกรรมกำรก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๙ สำนัก งำนรัฐ มนตรีมีอำนำจหน้ำ ที่เ กี่ย วกับ รำชกำรทำงกำรเมือ ง
สำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำรำชกำร และรั
สำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เ ลขำนุก ำรรัฐมนตรีซกึ่งำเป็ นข้ำรำชกำรกำรเมื
องเป็ นผู้บังคับบั ญชำข้
ผิดชอบในกำร
ปฏิ บั ติ ร ำชกำรของส ำนั กงำนรั ฐ มนตรี ซึ่ ง หั วหน้ ำส่ ว นรำชกำรขึ้ น ตรงต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำกำรรัฐมนตรีสซำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กระทรวงศึกษำธิกสำนั
ำรกและจะให้
มีผู้ช่วยเลขำนุ
ึ่งเป็
นข้ำรำชกำรกำรเมืองคนหนึ
่งหรือ
หลำยคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำนุกำรรัฐมนตรีก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖
มำตรำ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำ

-๖-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๒๐ ให้กระทรวงศึกษำธิกำรมีผู้ตรวจรำชกำรของกระทรวง เพื่อทำหน้ำที่
สำนักในกำรตรวจรำชกำร
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีศึกกำษำ วิเครำะห์สำนัวิกจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ัย ติ ดตำม และประเมิกนำ ผลระดับ นโยบำย
เพื่อนิ เทศให้
คำปรึกษำและแนะนำเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำ
สในระดั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ท ำหน้ ำที่
บส ำนั กงำนคณะกรรมกำรหรื
อส่ วนรำชกำรที
่ เรียกชื่ออย่ำงอื่นกให้
ติดตำมและประเมินผลนโยบำยตำมภำรกิจ ตลอดจนนิเทศ ให้คำปรึกษำและแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในระดั บเขตพื้ นที่ กำรศึกษำ ให้ เป็ นกำรศึ กษำ วิเครำะห์ วิจั ย นิ เทศ ติ ดตำม และ
ประเมินผลกำรบริสหำนัำรและกำรด
ำเนินกำรโดยมุ
วยงำนและสถำนศึกกำ ษำในสังกัด
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ่งเน้นผลสัมฤทธิ
สำนั์ขกองหน่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เขตพืน้ ที่กำรศึกษำ เพื่อกำรเตรียมกำรรับกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอก
กำรดกำเนิ
่งและวรรคสำม ให้มกีคำ ณะกรรมกำรติ
ตรวจสอบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นกำรตำมวรรคหนึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัดกตำม
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
และประเมิน ผลกำรจั ดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรและคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
สำนัเกทศกำรศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ส ำหรั บ
ประเมิ น ผล และนิ
ก ษำของเขตพืก้ำน ที่ ก ำรศึ ก ษำสำนัเป็กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด ำเนิ นกกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรหรือสำหรับแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำ ทั้งนี้ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำ
สำนักของคณะกรรมกำรดั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัก่กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งกล่กำำวให้เป็นไปตำมที
ำหนดในกฎกระทรวง กำ
กำรดำเนินกำรในเรื่องกำรตรวจรำชกำรและกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่กำหนดในมำตรำนี้ให้เป็น ไปตำมกฎหมำย กฎกระทรวงสำนัระเบี
ยบ ข้อบังคับของกระทรวงหรือ
วนรำชกำร มติคณะรัฐกมนตรี
หรือคำสัสำนั
่งของนำยกรั
ฐมนตรี๗ กำ
สำนักส่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๑ ให้กระทรวงศึกกำษำธิกำรกำหนดหลั
กเกณฑ์และวิธีกำรประเมิ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นควำม

พร้อมในกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้ ำที่ในกำรประสำนและส่งเสริม
กรปกครองส่วนท้อกงถิำ ่นให้สำมำรถจัสำนั
ดกำรศึ
กษำ สอดคล้องกับนโยบำยและได้
ำตรฐำนกำรศึ
กษำ
สำนักองค์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สมำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รวมทั้งกำรเสนอแนะกำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สหลั
ำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นควำมพร้อมในกำรจั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำกรปกครอง
เกณฑ์ และวิธีกำรประเมิ
ดกำรศึกษำขององค์
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๒๒ ในกรณีที่เขตพื้นที่กำรศึกษำตำมมำตรำ ๓๓ ไม่อำจบริหำรและจัดกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรศึกษำขั้น พื้น ฐำนบำงประเภทได้ และในกรณี กำรจัด กำรศึ กษำระดับอุดมศึกษำระดับต่ ำกว่ำ
ญญำบำงประเภท สกำนัำ กงำนปลัดกระทรวงหรื
อสำนักงำนต่ำง ๆกำตำมที่กำหนดในส่
นที่ ๓ อำจจัด
สำนักปริ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้มีกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนหรือกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำระดับต่ำกว่ำปริญญำ เพื่อเสริมกำรบริหำร
และกำรจัดกำรของเขตพื
้นที่กำรศึกษำดังต่อไปนี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำหรับบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จิตใจ
สำนักสติ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำกำร หรือทุพพลภำพ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปัญญำ อำรมณ์ สังคมกำ กำรสื่อสำรและกำรเรี
ยนรู้ หรือมีร่ำงกำยพิ
(๒) กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่จัดในรูปแบบกำรศึกษำนอกระบบหรือกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตำมอัธยำศัย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำหรับบุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ดกำรศึกษำทำงไกล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๔) กำรจั
และกำรจัดกำรศึกกำษำที่ให้บริก ำรในหลำยเขตพื
้นที่
กำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗
มำตรำ ๒๐ วรรคห้ำ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำ

-๗-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๕)๘ กำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำระดับต่ำกว่ำปริญญำแต่ไม่รวมถึงสถำบัน
สำนักวิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำด้วยสถำบั
สำนันกวิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ทยำลัยชุมชนตำมกฎหมำยว่
ทยำลัยชุมชน
สำหรับ สถำนศึกษำของรัฐ ระดับอุดมศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับต่ำกว่ำปริญ ญำ
ส
กำ่ นกำหนดหลัสกำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ซึ่งไม่มีฐำนะเป็นนิำนั
ติบกุคงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คลและมิได้มีกฎหมำยอื
เกณฑ์
กำรบริหำรงำนไว้โดยเฉพำะ
ให้มี
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรจั ด ตั้ ง กำรบริ ห ำรงำน สั งกั ด และกำรจั ด ประเภทของสถำนศึ ก ษำของรั ฐ
ระดับอุดมศึกษำทีสำนั
่จัดกกำรศึ
กษำระดับต่ำกว่ำกปริำ ญญำ ตลอดจนหลั
กเกณฑ์อื่นในกำรบริกหำำรงำนและ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำรดำเนินกำรทำงวิชำกำร ให้เป็นไปตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส่วนที่ ๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำรจัดระเบียบรำชกำรในส
ำนักงำนปลั
กระทรวง

มำตรำ ๒๓ กระทรวงศึกษำธิกำรมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) รับผิดชอบควบคุมรำชกำรประจำในกระทรวง
แปลงนโยบำยเป็นแนวทำงและ
บัติรำชกำร กำกักบำ กำรทำงำนของส่
นรำชกำรในกระทรวงให้
์ และประสำนกำร
สำนักแผนปฏิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เกิดผลสัมฤทธิ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปฏิ บั ติ ง ำนของส่ ว นรำชกำรในกระทรวงให้ มี เอกภำพสอดคล้ อ งกั น รวมทั้ ง เร่ ง รั ด ติ ด ตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิสำนั
บัตกิรงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำชกำรของส่วนรำชกำรในกระทรวงให้
ป็นกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ไปตำมแผนงำนของกระทรวง
กำ
สเำนั
กำ
(๒) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรของส่ว นรำชกำรในสำนักงำนปลัดกระทรวงรอง
ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงศึ
ก ษำธิสำนัก ำร
และรั บ ผิ ด ชอบในกำรปฏิ
ำนั ก งำน
สำนักจำกรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บั ติ ร ำชกำรของส
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ปลัดกระทรวง
สในกำรปฏิ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำดกระทรวงตำมวรรคหนึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บัติรำชกำรของปลั
่ง ให้มีรองปลัดกระทรวงเป็
น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติรำชกำร และจะให้มีผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่ งและปฏิบัติรำชกำรด้วยก็ได้
สำนักในกรณี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ที่ มี ร องปลั ด กระทรวงหรื
อ ผูส้ ชำนั
่ ว ยปลั
ด กระทรวง หรื อ มีกทำั้ ง รองปลั ด กระทรวงและผู
้ ช่ ว ย
ปลั ด กระทรวง ให้ ร องปลั ด กระทรวงหรือผู้ ช่ว ยปลั ด กระทรวงเป็ น ผู้ บั งคับ บั ญ ชำข้ำรำชกำรและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรรองจำกปลัดกระทรวง
ให้รองปลั
ผู้ ชก่วงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ยปลัดกระทรวง และผู
กชื่ออย่ำงอื่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ดกระทรวงสำนั
กำ้ดำรงตำแหน่งสทีำนั่เรีกยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในสำนักงำนปลัดกระทรวง มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่ปลัดกระทรวงกำหนดหรือมอบหมำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๒๔ สำนักงำนปลัดกระทรวงมีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นกำรเกี่ยวกัสบำนัรำชกำรประจ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๑) ดกำเนิ
ำทั่วไปของกระทรวงและรำชกำรที
่คณะรัฐมนตรี
มิได้กำหนดให้เป็นหน้ำที่ของสำนักงำนใดสำนักงำนหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพำะ
ส(๒)
ำนักประสำนงำนต่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนันกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำนงำนที่ต้อง
ำง ๆ ในกระทรวง
และดสำเนิ
งำนต่ำง ๆ ที่มีลักษณะเป็
ปฏิบัติตำมสำยงำนกำรบังคับบัญชำอันเป็นอำนำจหน้ำที่ซึ่งจะต้องมีกำรกำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อกำหนดในกฎหมำยอืกำ่น
๘
มำตรำ ๒๒ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำ

-๘-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๓) จัดทำงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง เร่งรัด ติดตำม และ
สำนักประเมิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นผลกำรปฏิบัติรกำชกำรในกระทรวงให้
เป็นไปตำมนโยบำยกแนวทำง
และแผนปฏิ
บัติรำชกำร
ของกระทรวง
ส(๔)
ำนักดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ำนำจของ
ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยว่
ำด้วยกำรศึ
ษำแห่งชำติที่มิได้อยู่ใกนอ
ส่วนรำชกำรอื่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕) ดำเนินกำรอื่นตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๒๕ สำนักงำนปลัดกระทรวง อำจแบ่งส่วนรำชกำร ดังนี้
(๑) สำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กอำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) สำนัก สำนักบริหำรงำน หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักหรือสำนักบริ
หำรงำน
ในกรณีที่มีควำมจำเป็น สำนักงำนปลัดกระทรวงอำจแบ่งส่วนรำชกำรโดยให้มีส่วน
สำนักรำชกำรอื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่นนอกจำก (๑)กำหรือ (๒) ก็ได้สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ส่วนรำชกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ให้เป็น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ของส่วนรำชกำรนั้น ๆ โดยให้มีผู้อำนวยกำรสำนักอำนวยกำร
ผู้อำนวยกำรสำนัก ผู้อำนวยกำรสำนัก
หำรงำน หรือหัวหน้ำกส่ำวนรำชกำรทีส่เรีำนัยกกชืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทีกยำบเท่ำสำนักหรืสำนั
อสกำนั
กบริหำรงำน
สำนักบริ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรตำมวรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบปฏิบัติรำชกำร
มำตรำ ๒๖ สำนักอำนวยกำรมีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปของสำนักงำน
ดกระทรวง และรำชกำรที
หน้ำที่ของสำนักงำนหรืกำอส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ
โดยมี
สำนักปลั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่มิได้แยกให้
สำนัเป็กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ผู้อำนวยกำรสำนักอำนวยกำรเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร
สสำนั
กำ
สำนักกงำนปลั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บริห ำรงำนเป็ น ส่วนรำชกำรของส
ำนั
ดกระทรวง ซึ่งทกำำหน้ำที่ เป็ น
หน่วยบริหำรงำนทั่วไปของคณะกรรมกำรที่ทำหน้ำที่กำหนดนโยบำยหรือประสำนงำนหรือบริหำรงำน
สำนักบุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คคล ซึ่งมีกฎหมำยหรืกอำกฎกระทรวงกสำหนดให้
มีขึ้นตำมควำมจำเป็กำนและสภำพของภำรกิ
จของสำนัก
บริหำรงำนนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนั กบริห ำรงำนมีผู้ อำนวยกำรส ำนักบริห ำรงำนคนหนึ่งเป็นผู้ บังคับ บัญ ชำและ
บ ผิ ด ชอบงำนของส ำนั
น ไปตำมนโยบำยหรืกอำ มติ ข องคณ ะกรรมกำรที
่ ส ำนั ก
สำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำก บริ ห ำรงำนให้
สำนักเป็งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บริหำรงำนนั้นเป็นหน่วยธุรกำรและเป็นไปตำมนโยบำยและกำรสั่งกำรของปลัดกระทรวง
มำตรำ ๒๗ ให้มีคณะกรรมกำรส่งเสริมสนับสนุนและประสำนควำมร่วมมือกำรศึกษำ
สำนักนอกระบบและกำรศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ธยำศัยในส
สำนัำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำที่เป็นองค์กรให้
สำนัคกำปรึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กษำตำมอั
กงำนปลัดกระทรวงทำหน้
กษำ และมี
อำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำย กฎกระทรวง หรือประกำศกระทรวงว่ำด้วยกำรดังกล่ำว ทั้งนี้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัเป็กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จำนวน หลักเกณฑ์สำนัและวิ
ธีกำรได้มำของคณะกรรมกำรดั
งกล่ำวให้
นไปตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ส่วนที่ ๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำรจัดระเบียบรำชกำรในสสำนั
กงำน
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

-๙-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๒๘ ให้ ส ำนั ก งำนที่ มี หั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำรขึ้ น ตรงต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
สำนักกระทรวงศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ ว่ำกำรกระทรวงศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กษำธิกำร ตำมมำตรำ
๑๐สำนั
(๓)กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
(๔) และ (๕) มีรัฐมนตรี
กษำธิกำรเป็น
ผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำน และอำจแบ่งส่วนรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ดังนี้
(๑) สำนักอำนวยกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) สำนัก สำนักบริหำรงำน หรือส่วนรำชกำรที่ เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
สำนั กหรือสำนั กสบริำนัหกำรงำนส
ำนั กงำนใดมีคกวำมจ
งส่วนรำชกำรให้ มีส่วกนรำชกำรอื
่น
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ำเป็ น อำจแบ่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
๙
นอกจำก (๑) หรือ (๒) ก็ได้
ส่วนรำชกำรตำมวรรคหนึ
่งและวรรคสอง ให้มีอำนำจหน้
ำที่ตำมที
ให้เป็น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั่กกำหนดไว้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ของส่วนรำชกำรนั้น ๆ โดยให้มีผู้อำนวยกำรสำนักอำนวยกำร ผู้อำนวยกำรสำนัก ผู้อำนวยกำรสำนัก
ำ ำงอื่นที่มีฐำนะเที
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บริหำรงำนหรือหัสวำนั
หน้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อกอย่
ยบเท่ำสำนักหรือสำนักกำบริหำรงำน
หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรอื่นตำมวรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบปฏิบัติรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๒๙ ๑๐ ให้ ส่วนรำชกำรที่ มีหั วหน้ำส่ วนรำชกำรขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กระทรวงศึกษำธิกำรตำมมำตรำ ๑๐ (๓) (๔) และ (๕) มีเลขำธิ
กำรซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำปลัดกระทรวง
น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำและรั
บั ติ ร ำชกำรของส่
เป็ น ไปตำม
สำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บ ผิ ด ชอบในกำรปฏิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว นรำชกำรนั
สำนั้ นกให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พระรำชบัญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๓๐ ๑๑ เลขำธิกำรซึ่งเป็นผู้บั งคับบัญชำของส่ว นรำชกำรตำมมำตรำ ๒๘
อำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี
สำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) รับผิ ดชอบควบคุมรำชกำรประจำในสำนักงำน แปลงนโยบำยเป็นแนวทำงและ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แผนปฏิบัติกำร กสำกัำนับกกำรปฏิ
บัติงำนของส่วนรำชกำรในส
ำนักสงำนให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งกเร่ำ งรัดติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในสำนักงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๒) เป็กนำผู้บังคับบัญชำข้สำนั
ำรำชกำรในส
ำนักงำนรองจำกรั
กษำธิกำร
และรับผิดชอบในกำรปฏิบั ติรำชกำรของข้ำรำชกำรในสำนักงำน ตลอดจนกำรจัดทำแผนพัฒนำของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หน่วยงำน
ให้เลขำธิ
กษำรั
บผิดชอบบังคับบัญชำส
กำรสภำกำรศึ
กษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กำรสภำกำรศึ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำนักงำนเลขำธิ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตำมมำตรำ ๑๐ (๓)
กำรคณะกรรมกำรกำรศึ
ฐำนซึ
่งรับผิดชอบบังคับบัญกชำส
สให้
ำนัเกลขำธิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำขั้นพื้สนำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมมำตรำ ๑๐ (๔) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในสำนักงำนเขต
สำนักพืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำที่อยู่ใสนสั
ำนังกกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้นที่กำรศึกษำหรือในสถำนศึ
ดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ

๙
มำตรำกำ๒๘ วรรคหนึ่ง แก้สำนั
ไขเพิ
่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบี
กษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำยบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐
มำตรำ ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๑
มำตรำ ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบีย บบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำ

- ๑๐ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ให้ เลขำธิ กำรคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำซึ่ งรั บผิ ดชอบบั งคั บบั ญ ชำส ำนั กงำน
สำนักคณะกรรมกำรกำรอำชี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีวกศึำกษำตำมมำตรำ
สำนั๑๐
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำรำชกำรในสถำนศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๕) เป็นผู้บังคับบัญชำข้
กษำของรัฐใน
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำด้วย
สในกำรปฏิ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กำรตำมมำตรำนี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บัติรำชกำรของเลขำธิ
้ ให้มีรองเลขำธิกำรเป็นกผูำ ้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติรำชกำร และจะให้มีผู้ช่วยเลขำธิกำรเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติรำชกำรด้วยก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณี ที่ มี รองเลขำธิกำรหรือผู้ ช่ วยเลขำธิกำร หรื อมี ทั้ งรองเลขำธิกำรและผู้ ช่วย
เลขำธิกำร ให้รองเลขำธิ
กำรหรือผู้ช่วยเลขำธิกกำำรเป็นผู้บังคัสบำนั
บัญกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ชำข้ำรำชกำรและรับผิกดำชอบในกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ปฏิบัติรำชกำรรองจำกเลขำธิกำร ให้รองเลขำธิกำร ผู้ช่วยเลขำธิกำร และผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำง
่นในสำนักงำนเลขำธิกำรกำ มีอำนำจหน้ำสทีำนั่ตำมที
่เลขำธิกำรกำหนดหรืกอำมอบหมำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักอืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อำนำจหน้สำำนัทีก่เกีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำนักงำน
๓๑ สำนักอำนวยกำรมี
่ยวกับรำชกำรทั่วไปของส

และรำชกำรที่มิได้แยกให้เป็ นหน้ำที่ของสำนักงำนหรือส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ โดยมีผู้อำนวยกำร
สำนักสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บัติรำชกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำนักอำนวยกำรเป็นผู้บกังำคับบัญชำข้ำรำชกำรและรั
บผิดชอบในกำรปฏิ

สำนักบริหำรงำนเป็นส่วนรำชกำรของสำนักงำนที่ทำหน้ำที่เป็นหน่วยบริหำรงำนทั่วไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ของคณะกรรมกำรที่ทำหน้ำที่กำหนดนโยบำยหรือประสำนงำนหรื
อบริหำรงำนบุคคลซึ่งมีกฎหมำย
อกฎกระทรวงกำหนดให้
นและสภำพของภำรกิ
หำรงำนนั
้น
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ มีขึ้นตำมควำมจ
สำนักำเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จของสำนักบริ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั กบริห ำรงำนมีผู้ อำนวยกำรส ำนักบริห ำรงำนคนหนึ่งเป็นผู้ บังคับ บัญ ชำและ
รั บ ผิ ด ชอบงำนของส
ำนั ก บริ ห ำรงำนให้ เป็กนำไปตำมนโยบำยหรื
อ มติ ข องคณะกรรมกำรที
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ ส ำนั ก
บริ ห ำรงำนนั้ น เป็ น หน่ ว ยธุ ร กำร และเป็ น ไปตำมนโยบำยและกำรสั่ ง กำรของเลขำธิ ก ำรที่ เป็ น
้บังคับบัญชำของสำนักกบริ
สำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ หำรงำนนั้นสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งเสริมกำรศึ
สำนักกษำพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๓๒ ให้มีคณะกรรมกำรส่
เศษ ในสำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทำหน้ำที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำสำหรับบุคคล
สำนักซึงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำำงกำย จิตใจสำนั
ำ ่อสำร และกำรเรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่งมีควำมบกพร่องทำงร่
สติกปงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ัญญำ อำรมณ์ สังคมกกำรสื
ยนรู้ หรือ
มีร่ำงกำยพิกำร หรือทุพพลภำพ หรือบุคคลซึ่งไม่สำมำรถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกำส
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
และมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำย กฎกระทรวง หรือประกำศกระทรวงว่ำด้วยกำรนั้น
ให้มีคณะกรรมกำรส่
งสเสริ
กษำสำหรับบุคคลซึกำ่งมีควำมสำมำรถพิ
ำนักงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนัมกกำรศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักเศษในส
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พื้น ฐำนทำหน้ำที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้ คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับสำนั
บุ คกคลซึ
่งมีควำมสำมำรถพิกเำศษ และมีอำนำจหน้
ำที่ตำมที่กำหนดไว้กใำนกฎหมำย
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กฎกระทรวง หรือประกำศกระทรวงว่ำด้วยกำรนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักธงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัก่งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จำนวนกำหลักเกณฑ์ และวิ
ีกำรได้มำของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ
และวรรคสอง
ให้เป็นไปตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมวด ๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ กำรจัดระเบีสยำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ กษำ
บบริ
หำรรำชกำรเขตพื้นที่กกำรศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

- ๑๑ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๓๓๑๒ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ยึด เขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักโดยค
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำขั้นพืส้ นำนัฐำน
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักวังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนึ งถึงระดับของกำรศึ
จำนวนสถำนศึกษำ กจำำนวนประชำกร
ฒ นธรรมและ
ควำมเหมำะสมด้ำนอื่นด้วย เว้นแต่กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอำชีวศึกษำ
สให้
ำนัรกัฐงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำธิกำรโดยค
สำนักำแนะน
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มนตรีว่ำกำรกระทรวงศึ
ำของสภำกำรศึกกำษำมีอำนำจ
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำกำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
แบ่งเป็นเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ที่สถำนศึกษำใดจัดกกำรศึ
นฐำนทั
้งระดับประถมศึกษำและระดั
บ
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ กษำขั้น พืส้ำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มัธยมศึกษำกำรกำหนดให้สถำนศึกษำแห่งนั้นอยู่ ในเขตพื้นที่กำรศึกษำใด ให้ยึดระดับกำรศึกษำของ
กษำนั้ นเป็นสำคักำญ ทั้งนี้ ตำมที
ประกำศกำหนดโดยค
สำนักสถำนศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั่รัฐกมนตรี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำแนะนำของคณะกรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนัดกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ที่มีควำมจำเป็นเพื่อกประโยชน์
ในกำรจั
กำรศึกษำหรือมีเหตุผลควำมจ
ำเป็น
อย่ำงอื่นตำมสภำพกำรจัดกำรศึกษำบำงประเภท คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอำจประกำศกำหนดให้
สำนักขยำยกำรบริ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้นพื้นฐำนของเขตพื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักกษำอื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำรกำรศึกษำขั
้นที่กำรศึกษำหนึ่งไปในเขตพื
้นที่กำรศึ
่นได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๓๔ ให้จัดระเบียบบริหำรรำชกำรของเขตพื
้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
(๑) สำนั
่กำรศึ
กษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กงำนเขตพื้นสทีำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น
งส่วนรำชกำรภำยในตำม
(๑) ให้ จสำนั
ัดทกำเป็
นประกำศกระทรวงและให้
ระบุ
สกำรแบ่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อำนำจหน้ำที่ของแต่ละส่วนรำชกำรไว้ในประกำศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคำแนะนำของคณะกรรมกำร
กษำขั้นพื้นฐำน กำ
สำนักกำรศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในตำม (๒) และอำนำจหน้ำที่ของสถำนศึกษำหรือส่วนรำชกำร
กำ
สำนั้นกทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นสำนั
ให้กเป็งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรเขตพื
่กำรศึกษำแต่ละเขตพืก้นำที่กำรศึกษำ
กำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เป็นไปตำมหลั
สำนักกเกณฑ์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำรแบ่กำงส่วนรำชกำรตำมวรรคสองและวรรคสำมให้
ที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๓๕ สถำนศึกสำนั
ษำที
่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมมำตรำ
๓๔
เฉพำะที่เป็น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั(๒)
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
โรงเรียน มีฐำนะเป็นนิติบุคคล
กำรยุบเลิกสถำนศึกษำตำมวรรคหนึ
่งสให้
นนิติบุคคลสิ้นสุดกลง
สเมืำนั่อกมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนัคกวำมเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๓๖ ในแต่ละเขตพื
้นที่กำรศึกษำ ให้มีคณะกรรมกำรและส
กงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่
สำนักส่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กำรศึกษำ ประสำน
งเสริม และสนับสนุนสถำนศึ
กษำเอกชนในเขตพื
้นที่กำรศึกษำ กประสำนและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้ องกับนโยบำยและมำตรฐำน
สำนักกำรศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บสนุนกำรจัสดำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว องค์กรชุสมำนั
กำ
กษำ ส่งเสริมและสนั
กำรศึ
กษำของบุคคล ครอบครั
ชนกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
องค์กรเอกชน
องค์กรวิชำชีพ สถำบั
นศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบั
นสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๒
มำตรำ ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริห ำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ กำ

- ๑๒ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับอำนำจหน้ำที่ที่ระบุไว้ข้ำงต้น
สำนักทังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้งนี้ ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
วรรคสอง๑๓ (ยกเลิก)
สวรรคสำม
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๔ (ยกเลิก)
วรรคสี่๑๕ (ยกเลิก)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกำรดำเนิ น กำรตำมวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสถำนศึกษำเอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิสำนั
่นว่กำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
จะอยู่ในอำนำจหน้ำที่ขกองเขตพื
้นที่กำรศึ
ให้เป็นไปตำมที่รัฐกมนตรี
ำ
สำนักกษำใด
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน๑๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๓๗ ให้มีสำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึกษำ เพื่อ ทำหน้ำที่ในกำรดำเนิน กำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักในมำตรำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ให้เป็นไปตำมอำนำจหน้
ำที่ของคณะกรรมกำรตำมที
่กำหนดไว้
๓๖ และให้มกีอำำนำจหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรศึกษำ ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยนี้หรือกฎหมำยอื่น และมีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ และพัฒนำสำระของหลั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๑) อำนำจหน้
ำทีใ่ นกำรบริ
หำรและกำรจัดกำรศึกกษำ
กสูตร
กำรศึ กษำให้ ส อดคล้ องกับ หลั ก สู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น พื้น ฐำนของส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(๒) อกำนำจหน้
ำที่ในกำรพั
ฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจั
นคุณภำพ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ดให้มีระบบประกั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ภำยในสถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ
บผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่
กษำของสถำนศึ
กษำ
ส(๓)
ำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๔) ปฏิกำบัติหน้ำที่อื่นตำมที
่กฎหมำยกำหนด กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนตำมวรรคหนึ่ง มีผู้อำนวยกำรเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ในกำรปฏิบัติรำชกำรของส
ำนักงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย
แนวทำง
และแผนกำรปฏิบัตกำิรำชกำรของ
กระทรวง ในกรณี ที่ มีกฎหมำยอื่น กำหนดอำนำจหน้ำที่ของผู้ อำนวยกำรไว้เป็ นกำรเฉพำะกำรใช้
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนำจและกำรปฏิบัติหกำน้ำที่ตำมกฎหมำยดั
งกล่ำวให้ คำนึงถึงนโยบำยที
่คณะรัฐสมนตรี
กำหนดหรือ
อนุมัติแนวทำงและแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในสำนักงำนตำมวรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อำนวยกำรเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรรอง
้อำนวยกำรเพื่อช่วกยปฏิ
สำนักจำกผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ บัติรำชกำรก็
สำนัได้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รองผู้อำนวยกำรหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นในสำนักงำน มีอำนำจหน้ำที่
ตำมที่ผู้อำนวยกำรก
อมอบหมำย กำ
สำนัำหนดหรื
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๓

๓๖ วรรคสอง ยกเลิกกำโดยผลของคำสัส่งำนั
หัวกหน้
ำคณะรักษำควำมสงบแห่
สำนัมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำงชำติ ที่ ๑๐/
๒๕๕๙ เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค
๑๔
มำตรำ
กโดยผลของคำสั่งหัวหน้กำำคณะรักษำควำมสงบแห่
งชำติ ที่ ๑๐/
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๓๖ วรรคสำมสำนัยกเลิ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒๕๕๙ เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค
๑๕
มำตรำ ๓๖ วรรคสี่ ยกเลิกโดยผลของคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๐/
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๕๕๙ เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค
๑๖
มำตรำ ๓๖ วรรคห้ำ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ กำ

- ๑๓ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๓๘ ให้มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
สำนักระดั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก ษำ เพื่ อทสำหน้
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บ ต่ำกว่ำปริญ ญำ และสถำนศึ
กษำอำชี
วศึกษำของแต่ล ะสถำนศึ
ำที่กำกับและ
ส่งเสริมสนับ สนุ นกิจกำรของสถำนศึกษำ ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้ แทนองค์กร
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ชุมชน ผู้แทนองค์สกำนัรปกครองส่
วนท้องถิ่น ผูก้แำทนศิษย์เก่ำของสถำนศึ
กษำ ผู้แทนพระภิกำกษุสงฆ์และ
หรือผู้แทนองค์กรศำสนำอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรสรรหำ กำรเลือกประธำนกรรมกำร
และกรรมกำร วำระกำรด
ำรงตำแหน่ง และกำรพ้
ง ให้
เป็นไปตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นจำกตำแหน่สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
องค์ ป ระกอบ อ ำนำจหน้ ำที่ หลั กเกณฑ์ วิ ธี กำรสรรหำ และจ ำนวนกรรมกำรใน
่มีสภำพและลั
ัติงำนแตกต่ำง
สำนักคณะกรรมกำรสถำนศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกษำส
กำ ำหรับสถำนศึ
สำนักษำบำงประเภทที
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษณะกำรปฏิ
สำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ไปจำกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยทั่วไป อำจกำหนดให้แตกต่ำงไปตำมสภำพและลักษณะกำรปฏิบัติงำน
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้นได้ ทั้งสนีำนั้ ตำมที
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตลอดทั้งควำมจำเป็
นเฉพำะของสถำนศึ
กษำประเภทนั
ก่ ำหนดในกฎกระทรวง
ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ ยและศูนย์กสำรเรี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ควำมในมำตรำนี
้ไม่ใช้สบำนัังคักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บแก่สถำนพัฒนำเด็กปฐมวั
ยน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๓๙ สถำนศึกษำและส่วนรำชกำรตำมมำตรำ
๓๔ (๒) มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่
ำหนดไว้ให้เป็นหน้ำที่ขกองส่
้น กๆงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โดยให้มีผู้อำนวยกำรสถำนศึ
ำส่วนรำชกำร
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ วนรำชกำรนั
สำนั
กำ กษำ หรือสหัำนัวหน้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและมีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
ห ำรกิจ กำรของสถำนศึ
เป็ น ไปตำมกฎหมำย
กฎ
ส(๑)
ำนักบริ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก ษำหรื อส่สวำนันรำชกำรให้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของทำงรำชกำรและของสถำนศึ ก ษำหรือ ส่ ว นรำชกำร รวมทั้ งนโยบำยและ
ตถุประสงค์ของสถำนศึกกำษำหรือส่วนรำชกำร
สำนักวังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลำกร กำรเงิน
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำกษำหรือส่วนรำชกำรให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ระเบียบ
กำรพัสดุ สถำนทีส่ และทรั
พย์สินอื่นของสถำนศึ
เป็นไปตำมกฎหมำย
และข้อบังคับของทำงรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จกำรทั่วไปสำนัรวมทั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๓) เป็กนำ ผู้แทนของสถำนศึ
กษำหรือส่วนรำชกำรในกิ
้งกำรจัดทำ
นิติกรรมสัญญำในรำชกำรของสถำนศึกษำหรือส่วนรำชกำรตำมวงเงินงบประมำณที่สถำนศึกษำหรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ส่วนรำชกำรได้รับตำมที่ได้รับมอบอำนำจ
(๔) จักดำทำรำยงำนประจ
เกี่ยวกับกิจกำรของสถำนศึ
กษำหรืสอำนัส่กวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นรำชกำรเพื่ อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักำปี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
เสนอต่อคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ำนำจหน้ำที่ในกำรอนุมกำัติประกำศนียบัสำนั
ตรและวุ
ฒิบัตรของสถำนศึกกำษำให้เป็นไป
ส(๕)
ำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ บัติงำนอื่นตำมที
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ว่ำกำรกระทรวงศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๖)๑๗กปฏิ
่ได้รับมอบหมำยจำกรัฐกมนตรี
กษำธิกำร
ปลัดกระทรวง เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เลขำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ งงำนอื่ น ที่
คณะกรรมกำรกำรอำชี
ว ศึ ก ษำ และผู้ อำนวยกำรส
ำนั กงำนเขตพื
้ น ที่ ก ำรศึก ษำ รวมทั
กระทรวงมอบหมำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำก ษำและส่ว นรำชกำรตำมมำตรำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ จะให้มีรองผู
สำนั้อกำนวยกำรหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สถำนศึ
๓๔ ก(๒)
อ
รองหัวหน้ำส่วนรำชกำรรองจำกผู
้อำนวยกำรหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื
่อช่วยปฏิบัติรำชกำรก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๗
มำตรำ ๓๙ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำ

- ๑๔ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สถำนศึกษำและส่ วนรำชกำรตำมมำตรำ ๓๔ (๒) ใดที่ยังไม่สำมำรถปฏิบัติงำนบำง
สำนักประกำรตำมที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ สำนักงำนเขตพื
สำนัก้ นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่กำหนดในกฎหมำยหรื
อสทีำนั่ได้กรงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ับมอบหมำยได้ อำจขอให้
ที่กำรศึกษำที่
สถำนศึกษำหรือส่วนรำชกำรนั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงให้แทนเป็นกำรชั่วครำวได้
สำนัวิกธงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่จะให้ปฏิบสัตำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์
ีกำร และลักษณะของงำนที
ิแทนได้
ที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมวด ๓
ดระเบียบบริหำรรำชกำรในสถำนศึ
กษำของรั
ฐที่จัดกำรศึกษำ กำ
สกำรจั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ระดับปริญญำที่เป็นนิติบุคคล

สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำระดับ
๔๐๑๘ กำรจัดระเบีกยำ บรำชกำรในสถำนศึ
กษำของรัฐที่จัดกำรศึ

ปริญญำที่เป็นนิติบุคคลซึ่งสังกัดกระทรวง ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔๑๑๙ (ยกเลิก)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๐

มำตรำกำ๔๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

๒๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(ยกเลิสกำนั
) กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔๓ (ยกเลิก) กำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมวด ๔
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำรปฏิบัติรำชกำรแทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำ เลขำธิสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำกำ๔๔๒๒ ให้ปลัสดำนักระทรวง
เลขำธิกำรสภำกำรศึ
กำรคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระจำยอำนำจกำรบริหำรและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนวิช ำกำร งบประมำณ กำรบริห ำรงำนบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป ไปยัง
้นทีก่กำำรศึกษำ และส
กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึ
กสษำโดยตรง
ในกรณี
สำนักคณะกรรมกำรเขตพื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ที่มีกฎหมำยกำหนดให้ เป็ น อำนำจหน้ ำที่ของปลัดกระทรวง เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึ
ษำขั้นพื้นฐำนและเลขำธิ
วศึกษำไว้เป็กนำกำรเฉพำะ
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กำรคณะกรรมกำรกำรอำชี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๑๘
มำตรำ
เติมกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โดยพระรำชบัญญัติระเบียกบบริ
ก ษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๐ แก้ไขเพิส่มำนั
ำ หำรรำชกำรกระทรวงศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๙
๔๑ ยกเลิกโดยพระรำชบั
กษำธิกกำำร (ฉบับที่ ๓)
สำนัมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติระเบียบบริ
สำนัหกำรรำชกำรกระทรวงศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๐
มำตรำ
ญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึ
กษำธิ
กำร (ฉบับที่ ๓)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๒ ยกเลิกโดยพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๑
มำตรำ ๔๓ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ ๓)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๒
มำตรำ ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำ

- ๑๕ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ให้ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง ดั ง กล่ ำ วมอบอ ำนำจให้ แ ก่ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำหรื อ
สำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้อำนวยกำรสถำนศึกษำกำแล้วแต่กรณี สำนั
ทั้งกนีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
้ ให้คำนึงถึงควำมเป็นอิกสำ ระและกำรบริสำนั
หำรงำนที
่คล่องตัว
ในกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ภำยใต้ห ลักกำรบริหำรงำน
สำนั้ กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรศึกษำ ดังต่อไปนี
(๑) อำนำจหน้ ำที่ในกำรพิ จำรณำให้ ควำมเห็ นชอบเกี่ยวกับงบประมำณและกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ดำเนินกำรทำงงบประมำณของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
รวมตลอดถึงหลักสกำรกำรให้
สำนักงำนเขตพื้นกทีำ่กำรศึกษำหรืสอำนัสถำนศึ
กษำมีอำนำจทำนิตกิกำ รรมสัญญำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ในวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติแล้ว
(๒) หลักำกเกณฑ์กำรพิสจำนัำรณำควำมดี
ควำมชอบ กำรพั
ำเนิกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นกำรทำงวินัย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ฒนำ และดสำนั
กำ
กั บ ครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำโดยสั ม พั น ธ์กั บ แนวทำงที่ ก ำหนดในกฎหมำยว่ ำด้ ว ยระเบี ย บ
สำนัคกลำกรทำงกำรศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ข้ำรำชกำรครูและบุ
กษำ กำ
กำรกระจำยอำนำจและกำรมอบอำนำจตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่กำหนดใน
สำนักกฎกระทรวง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปลัดกระทรวง เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พื้น ฐำน และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ อำจก
ำหนดให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรในสังกัด
ำนำจในส่ ว นที่ เกกีำ่ ย วข้ อ งกั บ ภำรกิ
ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบไปยั งกผูำ้ อ ำนวยกำรสสำนั
งำนเขตพื้ น ที่
สำนักมอบอ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำรศึ ก ษำและผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึ ก ษำในเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำโดยตรงก็ ได้ ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ผู้ดำรงต
งในกำรบังคับบัญชำส่
กล่กำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
วเป็นผู้กำหนด
สำนัำแหน่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วนรำชกำรดัสงำนั
กำ
ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง และผู้อำนวยกำร
ำนักบริหำรงำนในสังกักำดสำนักงำนคณะกรรมกำรต่
ำง ๆ อำจมอบอ
่ยวกับภำรกิจ
สำนักสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำนำจในส่วสนที
ำนั่เกกีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ที่ตนรับผิดชอบ หรือที่ได้รับมอบหมำยตำมระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรต่ำง ๆ
สำนัำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ไปยังผู้อำนวยกำรส
กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกำ หรือผู้อำนวยกำรสถำนศึ
กษำ หรือหัวหน้กำำหน่วยงำนที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่น ที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโดยตรงได้ ทั้งนี้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อ
สำนักนโยบำยหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัอกคณะกรรมกำรต้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อกำรสั่งกำรของกระทรวง
หรื
นสังกัด กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔๕ อำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญ ำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
ำเนินกำรอื่นที่ผู้ดกำรงต
ญญัตินี้จะพึงปฏิ
กำรตำมกฎหมำย
สำนักกำรด
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ำแหน่งใดในพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำบัติหรือดำเนิสนำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือคำสั่งนั้น หรืสอำนัมติกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ของคณะรัฐมนตรีในเรืก่อำงนั้น มิได้กำหนดเรื
่องกำรมอบอำนำจไว้กเำป็นอย่ำงอื่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หรือมิได้ห้ำมเรื่องกำรมอบอำนำจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอำจมอบอำนำจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติ
สำนักรำชกำรแทนได้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัดกกำรศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
โดยคกำนึำ งถึงควำมเป็สนำนัอิกสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ระ กำรบริห ำรงำนทีก่ คำล่ อ งตั ว ในกำรจั
กษำของ
สถำนศึกษำและของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่บัญญัติในมำตรำ ๔๔ (๑) และ (๒) ดังต่อไปนี้
ส(๑)
ำนัก๒๓งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำธิกำรอำจมอบอ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำช่วยว่ำกำร
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึ
ำนำจให้รัฐมนตรี
กระทรวงศึ กษำธิก ำร ปลั ดกระทรวง เลขำธิกำร หั ว หน้ ำส่ ว นรำชกำรซึ่งดำรงตำแหน่ งเที ยบเท่ ำ
สำนักอธิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งหวัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรบดี หรือผู้ว่ำรำชกำรจั
๒๓
มำตรำ ๔๕ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำ

- ๑๖ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๒)๒๔ ปลั ดกระทรวงอำจมอบอำนำจให้ รองปลั ดกระทรวง ผู้ ช่วยปลั ดกระทรวง
สำนักเลขำธิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัำแหน่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ผู้อำนวยกำรส
สำนัำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำร หัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ
่งดำรงต
งเทียบเท่ำอธิกำรบดี
กงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ส(๓)
ำนัก๒๕งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เลขำธิกำรอำจมอบอกำนำจให้
รองเลขำธิ
ก ำร ผู้ช่วยเลขำธิกำรกหัำ วหน้ำส่ วน
รำชกำรซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำอธิกำรบดี ผู้อำนวยกำรสำนัก ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำนหรือผู้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) ผู้อำนวยกำรสำนัก ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำน หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำ
ำนำจให้ผู้อำนวยกำรส
ำนักสงำนเขตพื
้นที่กำรศึกษำ ผู้อกำนวยกำรสถำนศึ
หรือผู้ดำรง
สำนักอำจมอบอ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักกษำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตำแหน่งเทียบเท่ำ
ส(๕)
ำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้นที่กำรศึกสษำหรื
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำ อำจมอบ
้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื
อผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่
อำนำจให้ ข้ ำรำชกำรในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำ หรือ ผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึ ก ษำหรือ หั ว หน้ ำ
สำนักหน่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนัยกบที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ว ยงำนที่ เรี ย กชื่ อ อย่กำำ งอื่ น ในเขตพืสำนั
้ น ทีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่ ก ำรศึ ก ษำที่ ต นรับ ผิ ดกชอบได้
ต ำมระเบี
่ เลขำธิ ก ำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๖) ผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึ ก ษำหรือ ผู้ ด ำรงต
ำแหน่ งเที ย บเท่ ำ อำจมอบอ ำนำจให้
ำรำชกำรในสถำนศึกษำหรื
่เรียกชื่ออย่ำงอื่นได้กตำมระเบี
ยบทีส่คำนัณะกรรมกำรเขต
สำนักข้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อ ในหน่วสยงำนที
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พื้นที่กำรศึกษำกำหนด
้ ด ำรงต ำแหน่ ง (๑) ถึกงำ (๖) อำจมอบอ
บุ ค คลอื่ น ได้ ต ำมระเบี
ย บที่
ส(๗)
ำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักำนำจให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คณะรัฐมนตรีกำหนด
กำรมอบอ
้ให้ทำเป็นหนังสือ กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำนำจตำมมำตรำนี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะรัฐมนตรีอำจกำหนดให้มีกำรมอบอำนำจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนกำรมอบ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๐ หรือ
อำนำจให้ทำนิ ติกสรรม
ฟ้องคดี หรือดำเนินคดีกำแทนกระทรวงหรื
ส่วนรำชกำรตำมมำตรำ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือเงื่อนไขในกำรมอบอำนำจให้ผู้มอบอำนำจหรือผู้รับมอบอำนำจตำม
สำนักวรรคหนึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่งต้องปฏิบัติก็ได้กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔๖ เมื่อมีกำรมอบอำนำจตำมมำตรำ ๔๕ โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอำนำจ
หน้ำที่ต้องรับมอบอำนำจนั
ำนำจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตกำำแหน่งอื่นต่อไปไม่
ด้ เว้นแต่กรณี
สำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้น และจะมอบอ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักไงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำรมอบอำนำจให้แก่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมมำตรำ ๔๕ (๑) (๒) หรือ (๓) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะมอบ
อำนำจนั้นต่อไป ตำมกฎหมำยว่
ำด้วยระเบียบบริ
ดินก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หำรรำชกำรแผ่
สำนันกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในกำรมอบอำนำจของผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวัด ตำมวรรคหนึ่ งให้ แ ก่รองผู้ ว่ำรำชกำร
สำนักจังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัผกู้วงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจั
งหวัด ให้
่ำรำชกำรจังหวัดแจ้งให้กผำู้มอบอำนำจชัส้นำนั
ต้นกทรำบ
ส่วนกำร
มอบอำนำจให้แก่บุคคลอื่น นอกจำกรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะกระทำได้
สำนันกชอบจำกผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ต่อเมื่อได้รับควำมเห็
้มอบอำนำจชัก้นำต้นแล้ว สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๔
มำตรำ ๔๕ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๕
มำตรำ ๔๕ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบี ยบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำ

- ๑๗ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔๗ ในกำรมอบอ ำนำจตำมมำตรำ ๔๕ (๑) ถึ ง (๖) ให้ ผู้ ม อบอ ำนำจ
สำนักพิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จำรณำถึงกำรอำนวยควำมสะดวกแก่
ปกระชำชน
ควำมรวดเร็วในกำรปฏิ
บัติรำชกำร
กำรกระจำย
ควำมรับผิดชอบตำมสภำพของตำแหน่งของผู้รับมอบอำนำจและผู้รั บมอบอำนำจต้องปฏิบัติหน้ำที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำนำจดังกล่
สำนั
ที่ได้รับมอบอำนำจตำมวั
ตถุประสงค์ของกำรมอบอ
ำวกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เมื่อได้มอบอำนำจแล้ว ผู้มอบอำนำจมีหน้ำที่กำกับติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ผู้รับมอบอำนำจและให้มีอำนำจแนะนำและแก้ไขกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับมอบอำนำจได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมวด ๕
กำรรั
กษำรำชกำรแทน กำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔๘ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ
สำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ให้รัฐมนตรี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำกำรเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
แต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้
ช่วกยว่
ำกำรกระทรวงศึกษำธิ
ถ้ำมี

รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรหลำยคน ให้คณะรั ฐมนตรีมอบหมำยให้รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
กระทรวงศึกษำธิกสำนั
ำรคนใดคนหนึ
่งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้สำำนัไม่กมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ช่วยว่ำกำร
กษำธิก ำร กหรื
บัติร ำชกำรได้ ให้ค ณะรั
รัฐ มนตรี
สำนักกระทรวงศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ อมีแ ต่ไม่อ ำจปฏิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ฐ มนตรีม อบหมำยให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔๙ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติ
ให้ผู้ช่วยเลขำนุ
้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีกำผู้ช่วยเลขำนุกสำรรั
มนตรีหลำยคน
สำนักรำชกำรได้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กำรรัฐมนตรีสเป็ำนันกผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักฐงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้ รัฐ มนตรี ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรมอบหมำยให้ ผู้ ช่ว ยเลขำนุ กำรรัฐ มนตรีคนใดคนหนึ่ งเป็ น
สำนักถ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กำรแต่งตั้ง
ผู้รักษำรำชกำรแทน
ำไม่มีผู้ช่วยเลขำนุกำรรักำฐมนตรี ให้รัฐสมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิ
ข้ำรำชกำรในกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๕๐ ในกรณี ที่ไม่มีผู้ ดำรงตำแหน่งปลั ดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รำชกำรได้ ให้ ร องปลั ด กระทรวงเป็ น ผู้ รัก ษำรำชกำรแทน ถ้ ำมี ร องปลั ด กระทรวงหลำยคน ให้
ฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึ
งตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
รองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ
่งเป็นผูส้รำนัักษำรำชกำรแทน
สำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำธิกำรแต่
สำนั
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ถ้ ำไม่ มี ผู้ ด ำรงต ำแหน่ งรองปลั ด กระทรวง หรื อ มี แ ต่ ไม่ อ ำจปฏิ บั ติ ร ำชกำรได้ ให้ รั ฐ มนตรีว่ ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกสำนั
ำรแต่
งตั้งข้ำรำชกำรในกระทรวงซึ
งไม่ต่ำกว่ ำเลขำธิกำรหรื
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่งดำรงตสำแหน่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อเทียบเท่ำ
เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๕๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขำธิกำร หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ถ้ ำ มี ร องเลขำธิ
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว่ ำ กำร
ให้ ร องเลขำธิ ก ำรเป็
ผู้ รั ก ษำรำชกำรแทน
ำรหลำยคน ให้ รั ฐ มนตรี
กระทรวงศึ กษำธิก ำรแต่งตั้งรองเลขำธิก ำรคนใดคนหนึ่ งเป็ น ผู้ รัก ษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มี ผู้ ด ำรง
สำนักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ว่ำกำรกระทรวงศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำแหน่งรองเลขำธิกำรกำหรือมีแต่ไม่อสำจปฏิ
บัติรำชกำรได้ ให้รัฐกมนตรี
กษำธิกำร
แต่งตั้งข้ำรำชกำรในส
ำนั กงำนซึ่งดำรงตำแหน่งเที ยบเท่ำรองเลขำธิ
กำร หรือข้ำรำชกำรตำแหน่ ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เลขำธิก ำรสำนัก หรือ ผู้อำนวยกำรสำนัก หรือ เทีย บเท่ำ ขึ้น ไปคนหนึ่ง เป็น ผู้รั ก ษำรำชกำรแทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

- ๑๘ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

แต่รัฐ มนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรอำจแต่งตั้งข้ำรำชกำรคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำ
สำนักรองเลขำธิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำมำเป็นผู้รักสษำรำชกำรแทนก็
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรหรือเทียบเท่
ได้
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๕๒ ในกรณีที่ไม่มีผกู้ดำำรงตำแหน่งผูส้อำนัำนวยกำรส
ำนัก หรือมีแต่กไม่ำ อำจปฏิบัติ

รำชกำรได้ ให้รองผู้อำนวยกำรสำนักเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีรองผู้อำนวยกำรสำนักหลำยคน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ปลัดกระทรวงหรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี แต่งตั้งรองผู้อำนวยกำรสำนักคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษำ
รำชกำรแทน ถ้ำสไม่
ีผู้ดำรงตำแหน่ง รองผูก้อำำนวยกำรสำนั
หรือ มีแ ต่ไ ม่อ ำจปฏิบกัตำิร ำชกำรได้
ำนักมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ให้ปลัดกระทรวงหรือเลขำธิกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรในสำนักซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำรองผู้อำนวยกำร
ำนักคนหนึ่ง เป็นผู้รักกษำรำชกำรแทน
ที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่
ำนัก หรือ
สำนักสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนัในกรณี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งรองผู้อำนวยกำรส
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มีแต่ไม่อำจปฏิบั ติรำชกำรได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี แต่งตั้งข้ำรำชกำรในส ำนัก
สำนักซึกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ได้
บริหำรงำนหรือสำนั
่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่กำำรองผู้อำนวยกำรส
กเป็นผู้รักษำรำชกำรแทนก็
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๕๓ ในกรณีสทำนั
ี่ไม่กมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรส
ำนักงำนเขตพื
้นที่กำรศึกษำ

หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรักษำรำชกำรแทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
ถ้ำมีรองผู้อำนวยกำรส
ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหลำยคนสำนัให้กเงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึ
กษำ
้นพื้นฐำนแต่งตั้งรองผู้อกำนวยกำรส
ำนัสกำนั
งำนเขตพื
้นที่กำรศึกษำคนใดคนหนึ
่งรักษำรำชกำรแทน
ถ้ำไม่มี
สำนักขังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบั ติรำชกำรได้
ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึ
กษำขั้นพืก้นำฐำนแต่งตั้งข้สำำนั
รำชกำรในเขตพื
้ นที่กำรศึกกำษำซึ่งดำรง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตำแหน่งเทียบเท่ำรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำผู้อำนวยกำร
กษำหรือตำแหน่กงำเทียบเท่ำขึ้นไปคนใดคนหนึ
่งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทนก็
ได้สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักสถำนศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๕๔ ในกรณีที่ไม่มีผกู้ดำำรงตำแหน่งผูสำนั
้อำนวยกำรสถำนศึ
กษำ หรืกอำมีแต่ไม่อำจ

ปฏิบัติรำชกำรได้ ให้รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำรักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
สำนักหลำยคน
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำนักงำนเขตพื
สำนั
ำ
สำนักกษำคนใดคนหนึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้ผู้อำนวยกำรส
้นทีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่กำรศึกษำแต่งตั้งรองผู้อกำนวยกำรสถำนศึ
่ง
รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้งข้ำรำชกำรในสถำนศึกษำคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษำ
ได้
สำนักรำชกำรแทนก็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้นำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อ อย่ำงอื่นและมีฐำนะ
เทียบเท่ำสถำนศึกสษำด้
วยโดยอนุโลม
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
มำตรำกำ๕๕ ให้ผู้รักสษำรำชกำรแทนตำมควำมในพระรำชบั
ญญัสตำนัินกี้มงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ีอำนำจหน้ำที่

เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อผู้รักษำรำชกำรแทนผู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดหรื
้ดำรงตำแหน่งนัก้นำ มอบหมำย
หรือมอบอำนำจให้ ผู้ดำรงตำแหน่ งอื่น ปฏิบัติ รำชกำรแทน ให้ผู้ ปฏิบัติรำชกำรแทนมีอำนำจหน้ำที่
สำนักเช่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อมอบอำนำจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมำยหรื
ในกรณีที่มีกฎหมำยอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่
งใดเป็นกรรมกำรหรือให้มีอำนำจหน้ำที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อย่ ำงใด ให้ ผู้รักษำรำชกำรแทนหรือผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนมีอำนำจหน้ำที่เป็นกรรมกำรหรือมีอำนำจ
ำที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงต
กษำรำชกำรแทนหรือปฏิ
แล้วแต่กรณี
สำนักหน้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำแหน่งนั้นในกำรรั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำบัติรำชกำรแทนด้
สำนัวกยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

- ๑๙ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๕๖ กำรเป็นสผูำนั้รักกษำรำชกำรแทนตำมพระรำชบั
ญญัตินี้สไม่ำนักกระทบกระเทื
อน

อำนำจของนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปลัดกระทรวงหรือผู้ดำรงตำแหน่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำแหน่งเทียบเท่
สำนัำกเลขำธิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เทียบเท่ำปลัดกระทรวง
เลขำธิกำรหรือผู้ดำรงต
กำร ซึ่งเป็นผู้บังคักบำ บัญชำที่จะ
แต่งตั้งข้ำรำชกำรอื่น เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนตำมอำนำจหน้ำที่ที่มีอยู่ตำมกฎหมำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณีที่มีกำรแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือ
ผู้ช่วยพ้นจำกควำมเป็
ผู้รักษำรำชกำรแทนนับกำแต่เวลำที่ผู้ได้สรับำนัแต่
งตั้งตำมวรรคหนึ่งเข้ำรักบำหน้ำที่
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

บทเฉพำะกำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๕๗ ให้โอนอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรของสำนักงำนเลขำนุกำรรัฐมนตรี
สำนักกระทรวงศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำนักงำนเลขำนุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ท ยำลัย ไปเป็
สำนันกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กษำธิกำร และส
กำรรัฐมนตรี ทบวงมหำวิ
ของสำนักงำน

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำรที่จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๕๘ ให้โอนบรรดำกิ
จกำร ทรัพย์สิ น หนี
ำรำชกำร
ลู กจ้ำง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ้ อั ตรำก ำลั ง สข้ำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
และเงินงบประมำณของสำนักงำนเลขำนุกำรรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำนเลขำนุกำร
รัฐมนตรี ทบวงมหำวิ
ทยำลั ย ไปเป็ น ของส ำนั
กษำธิกำรที่จกำัดตั้ งขึ้นตำม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำก งำนรัฐ มนตรี
สำนักระทรวงศึ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พระรำชบัญญัตินี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๕๙ ให้ โ อนบรรดำอ ำนำจหน้ ำ ที่ ที่ เ กี่ ย วกั บ รำชกำรของส ำนั ก งำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักกำรจั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำธิกำร
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึ
กษำธิกำร ยกเว้นกสำำนักงำนศึกษำธิ
งหวัดและสำนักงำนศึ
อำเภอ และบรรดำอำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ยกเว้น
สำนักสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นของสำนักสงำนปลั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนศึกษำธิกำรจักงำหวัดและสำนัสกำนังำนศึ
กษำธิกำรอำเภอ ไปเป็
ดกระทรวง
กระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ โอนบรรดำอ ำนำจหน้ ำที่ ที่ เกี่ ย วกั บ รำชกำรของกรมกำรศึ ก ษำนอกโรงเรีย น
กษำธิกำร สกำนัำ กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ
กษำเอกชน กระทรวงศึ
กษำธิสกำนัำรกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
และสำนักงำน
สำนักกระทรวงศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครู กระทรวงศึกษำธิกำร และบรรดำอำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่กรมกำรศึกษำ
นอกโรงเรียน กระทรวงศึ
กษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ
กษำเอกชน กระทรวงศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำธิกำร
และสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครู กระทรวงศึกษำธิกำร ไปเป็นของสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำนักกระทรวงศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กษำธิกำร กำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จกำร ทรัพย์สสำนัิ นกหนี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ลู กจ้ ำง
๖๐ ให้โอนบรรดำกิ
้ อัตรำกำลั ง ข้ำรำชกำร

และเงินงบประมำณของสำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ยกเว้นสำนักงำนศึกษำธิกำร
สำนักจังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ กำรอำเภอสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งหวัดและสำนักงำนศึกกษำธิ
ไปเป็
นของสำนักงำนปลัดกระทรวง
กระทรวงศึ
กษำธิกำร

ให้ โ อนบรรดำกิ จ กำร ทรั พ ย์ สิ น หนี้ อั ตสำนั
รำกกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำลั ง ข้ ำ รำชกำร ลู ก จ้กำำ ง และเงิ น
งบประมำณของกรมกำรศึกษำนอกโรงเรียน กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

- ๒๐ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เอกชน กระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครู กระทรวงศึกษำธิกำร ไปเป็น
สำนักของส
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กระทรวงศึ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำนักงำนปลัดกระทรวง
กษำธิ
กำร
กำรโอนตำมวรรคสอง ไม่ ร วมถึ งข้ ำรำชกำรครู สั งกั ด ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
ส
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ งกัดสำนัสกำนังำนคณะกรรมกำรกำรศึ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกกษำขั
ำ ้นพื้นฐำน
กำรศึกษำเอกชน กระทรวงศึ
กษำธิกำร ซึ่งให้โกอนไปสั
เพื่อปฏิบัติงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมระเบียบบริหำรรำชกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำที่บัญญัติไว้ใน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หมวด ๒ ของพระรำชบัญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๖๑ ให้ โ อนบรรดำอ ำนำจหน้ ำ ที่ เ กี่ ย วกั บ รำชกำรของส ำนั ก งำน
กษำแห่
กนำยกรั
ฐมนตรี และบรรดำอ
ของเจ้
ำหน้ำที่ของ
สำนักคณะกรรมกำรกำรศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งชำติ สำนัสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำนำจหน้ำทีส่ำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ สำนักนำยกรัฐมนตรี ไปเป็นของสำนักงำนเลขำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สภำกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ้ อั ตรำก ำลั ง สข้ำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๖๒ ให้โอนบรรดำกิ
จกำร ทรัพย์สิ น หนี
ำรำชกำร
ลู กจ้ำง

และเงินงบประมำณของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ สำนักนำยกรัฐมนตรี ไปเป็นของ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนเลขำธิกสำรสภำกำรศึ
กษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๖๓ ให้โอนบรรดำอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรประถมศึกษำแห่
กระทรวงศึกษำธิกกำรำ กรมสำมัญศึสำนั
กษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร กกรมวิ
สำนังกชำติ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ชำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และสำนักงำนศึกษำธิกำรอำเภอ ในสังกัดสำนักงำน
ดกระทรวง กระทรวงศึ
ำนำจหน้ำที่ของเจ้
สำนักปลั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำธิกำร และบรรดำอ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำหน้ำที่สำนักสงำนคณะกรรมกำร
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรประถมศึกษำแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร กรมสำมัญศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร กรมวิชำกำร
ำนักสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กระทรวงศึกษำธิกสำร
ำนักงำนศึกษำธิกำรจังกหวัำ ด และสำนักสงำนศึ
กษำธิกำรอำเภอ ในสังกกัำดสำนักงำน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ไปเป็นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มำตรำ ๖๔ ให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิ น หนี้ อัตรำกำลั ง ข้ำรำชกำร ลู กจ้ำง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
และเงินงบประมำณของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร
ญศึกษำ กระทรวงศึ
ช ำกำร กระทรวงศึกำกษำธิกำร สำนั
กงำนศึ
กษำธิกำร
สำนักกรมสำมั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก ษำธิกำร
สำนักรมวิ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จังหวัด และสำนักงำนศึกษำธิกำรอำเภอ ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร
ไปเป็นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ
กษำขั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ้นพื้นฐำน สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๖๕ ให้ โอนบรรดำอ
ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกักบำรำชกำรของทบวงมหำวิ
ทยำลั ย

สำนักงำนสภำสถำบัน รำชภัฏ กระทรวงศึกษำธิกำร และกรมอำชีว ศึก ษำ กระทรวงศึก ษำธิกำร
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ป ทุ ม วั น สและบรรดำอ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ำหน้ ำ ที่
ในส่ วนที่เกี่ย วกับสำนั
รำชกำรของสถำบั
น เทคโนโลยี
ำนำจหน้ำที่ขกองเจ้
ทบวงมหำวิ ท ยำลั ย ส ำนั ก งำนสภำสถำบั น รำชภั ฏ กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร และกรมอำชี ว ศึ ก ษำ
สำนักกระทรวงศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วนที่เกี่ยวกับสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ปทุมวัน ไปเป็
สำนันกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กษำธิกำร ในส่
รำชกำรของสถำบั
นเทคโนโลยี
ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุ
ดมศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้อำนำจหน้ำที่ของเลขำธิกำรสภำสถำบันรำชภัฏ เป็นอำนำจหน้ำที่ของเลขำธิกำร
ดมศึกกำ ษำตำมพระรำชบั
ญญัตินี้
สำนักคณะกรรมกำรกำรอุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

- ๒๑ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ให้ อำนำจหน้ำที่ของอธิบดีกรมอำชีวศึกษำ ในส่ วนที่เกี่ยวกับรำชกำรของสถำบัน
สำนักเทคโนโลยี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ดมศึกษำตำมพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ปทุมวัน เป็นอกำนำจหน้
ำที่ของเลขำธิ
กำรคณะกรรมกำรกำรอุ
ญญัตินี้
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จกำร ทรัพย์สสำนัิ นกหนี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ลู กจ้ ำง
๖๖ ให้โอนบรรดำกิ
้ อัตรำกำลั ง ข้ำรำชกำร

และเงินงบประมำณของทบวงมหำวิทยำลัย สำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ กระทรวงศึกษำธิกำร และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ไปเป็นของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ ๖๗ ให้ โ อนบรรดำอ
ำนำจหน้ ำ ที่ เกี่ ย วกั
ว ศึ ก ษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บ รำชกำรของกรมอำชี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กระทรวงศึกษำธิกำร ยกเว้น สถำบัน เทคโนโลยีปทุม วัน และบรรดำอำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำ ที่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น สถำบั น เทคโนโลยี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำนั ก งำน
กรมอำชี ว ศึ ก ษำสำนั
กระทรวงศึ
ก ษำธิก ำร ยกเว้
ป ทุ ม วัน ไปเป็ น ของส
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๖๘ ให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิ น หนี้ อัตรำกำลั ง ข้ำรำชกำร ลู กจ้ำง
กำ
และเงิน งบประมำณของกรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิสำนั
กำรกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ยกเว้นสถำบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน
นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี
วศึกษำ
สำนักไปเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๙ ให้หน่วยงำนทำงกำรศึ
กษำที่จสัดำนักำรศึ
กษำในลักษณะโรงเรีกยำ น วิทยำลัย
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

หรือสถำนศึกษำที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอยู่ในสังกัด
ญ ศึ ก ษำ ส ำนักกำงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึ
ก ษำแห่
ก ษำในสั งกั ด
สำนักกรมสำมั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำง ชำติ เป็ น สถำนศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ น พื้ น ฐำนเพื่ อ กำรบริห ำรและกำรจัด กำรในแต่ ล ะเขตพื้ น ที่
สำนักกษำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักำหรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยนสำหรับ
กำรศึกษำที่สถำนศึ
้ นตั้งอยู่ เว้นแต่ศูนกย์ำกำรศึกษำพิเสศษส
บคนพิกำรและโรงเรี
คนพิกำรโดยเฉพำะ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำรกกำหนดรำยชื
่อสถำนศึ
กษำและกำรแต่งตั้งผูก้บำริหำรสถำนศึสกำนัษำตำมวรรคหนึ
่ง
ในวำระเริ่มแรก ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้กำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรจั ด ตั้ ง ยุ บ รวม หรื อ เลิ ก สถำนศึ ก ษำ หรื อ กำรด ำเนิ น กำรอื่ น ใดเกี่ ย วกั บ
กษำตำมมำตรำนีก้ ำให้เป็นไปตำมประกำศของเขตพื
้นที่กำรศึกกำษำที่เกี่ยวข้องสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักสถำนศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๗๐ ในวำระเริ่มแรกระหว่
ำงที่ยังมิสำนั
ได้กมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ีกำรกำหนดตำแหน่งหรืกำอวิทยฐำนะ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

ของข้ำรำชกำรที่โอนมำสั งกั ดส ำนั กงำนรัฐ มนตรี กระทรวงศึก ษำธิก ำร ส ำนั กงำนปลั ด กระทรวง
สำนักกระทรวงศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำกงำนเลขำธิกสำรสภำกำรศึ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กษำธิกำร สำนั
กษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ
ษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ตำมมำตรำ ๕๘
สำนั๖๒
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ มำตรำ ๖๘สและมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มำตรำ ๖๐ มำตรำ
มำตรำ ๖๔ มำตรำ ๖๖
๘๒ วรรคหนึ่ง กให้ำ ข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญ ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย และข้ำรำชกำรครู ยังคงดำรงตำแหน่งเดิม โดยให้
สำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนังกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่เ คยมีสิทสธิำนัอกยูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สิทธิได้รับ เงิน เดือน เงิกำน ประจำตำแหน่
ตลอดจนมีสิทธิอื่น ๆกตำมที
่ตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องไปพลำงก่
อน จนกว่ำจะมีกำรกำหนดตำแหน่งหรือสวิำนัทกยฐำนะใหม่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

- ๒๒ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๗๑ ให้ บ รรดำอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องรัฐ มนตรี ว่ ำกำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
สำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ทยำลัย และอ
สำนัำนำจหน้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ในส่วนทีส่เำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ฐมนตรีว่ำกำรทบวงมหำวิ
ำที่ของนำยกรัฐกมนตรี
กี่ยกวกั
บกำรปฏิบัติ
รำชกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติตำมที่มีกฎหมำยกำหนดไว้ เป็นอำนำจหน้ำที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึ
กษำธิกำรตำมพระรำชบั
ญญัตสินำนั
ี้ กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๗๒ ให้ บรรดำอำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีว่ำกำรทบวงมหำวิทยำลัย และ
อำนำจหน้ำที่ของปลั
ทยำลัย ในส่กำวนที่เกี่ยวกับกำรปฏิ
บัติรำชกำรของทบวงมหำวิ
สำนัดกทบวงมหำวิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ทยำลัย
ตำมที่มีกฎหมำยกำหนดไว้ เป็นอำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและเลขำธิกำร
ดมศึกกำ ษำตำมพระรำชบั
ญญัตินี้ แล้วแต่กรณี กำ
สำนักคณะกรรมกำรกำรอุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้บรรดำอำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และอำนำจหน้ำที่
สำนักกษำธิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บัติรำชกำรของส
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ฏ สถำบัน
ของปลัดกระทรวงศึ
กำร ที่เกี่ยวกับกำรปฏิ
ำนักงำนสภำสถำบันรำชภั
เทคโนโลยีรำชมงคล และสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่มีอยู่ก่อนพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอำนำจ
สำนักหน้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำกษำธิกำร ตำมพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำที่ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึ
กสษำธิ
ำร และปลัดกระทรวงศึ
ญญัตินี้
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จนกว่ำจะมีกำรตรำกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันรำชภัฏ สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
และสถำบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน
มำตรำ ๗๓ บรรดำบทกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ และคำสั่งเกี่ยวกับ
กำรศึกษำที่ใช้บังสคัำนับอยู
่ในวันก่อนที่พระรำชบักำญญัตินี้ใช้บังคัสบำนักและไม่
ขัดหรือแย้งกับบทบั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติของ
พระรำชบัญญัตินี้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ำจะได้มีกำรดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมหลักเกณฑ์ที่
ำหนดในพระรำชบัญญักตำ ิกำรศึกษำแห่สงำนัชำติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกก้ำไขเพิ่มเติม และพระรำชบั
ญญัตินี้
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ซึ่งต้องไม่เกินห้ำปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้บังคับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๗๔ ให้ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้
สำนักใช้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ดกระทรวงศึ
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ทยำลัย ซึ่งสดำนัำรงต
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บังคับ รักษำรำชกำรแทนปลั
ษำธิกำร ให้ปลัดทบวงมหำวิ
ำแหน่งอยู่ใน
วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ให้เลขำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคั บ รักษำรำชกำร
กำรสภำกำรศึกำกษำ
สำนักแทนเลขำธิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่สำนั
ต่ำกว่
ำอธิบดีหรือตำแหน่งทีก่เำทียบเท่ำในวันสทีำนั่พกระรำชบั
ญญัตินี้ใช้บังคับ กรัำกษำรำชกำร
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ รักษำรำชกำรแทนไปจนกว่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำรรักกษำรำชกำรแทนตำมวรรคหนึ
่งและวรรคสองให้
ำ
จะมีกำรแต่งตั้งปลัดกระทรวงหรือเลขำธิกำรตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัสนำนันักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แต่วันที่พระรำชบัญญัตกินำ ี้ใช้บังคับ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัก่มงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สกำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ ๗๕ ในวำระเริ
แรก เมื่อรัฐ มนตรีว่ำกำรกระทรวงศึ
ษำธิ
กำรประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำก
ำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำแล้ว ให้รัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ข้ำรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ำนวนเขตพื้น ที่ กำรศึ
จจำนุเบกษำ และให้
น้ำกทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่ผู้อำนวยกำร
สำนักตำมจ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำที่ประกำศในรำชกิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ผู้ปฏิบั ตสิหำนั
กำ

- ๒๓ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของ
สำนักสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำกษำตำมมำตรำ
สำนัก๓๗
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งตั้งผู้อำนวยกำรส
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ
ไปจนกว่ำจะมีกำรแต่
ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๗๖ ในวำระเริ่มแรกในระหว่ำงที่ยังมิได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสภำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรศึกษำและคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
คณะกรรมกำรกำรศึ
งชำติ และคณะกรรมกำรทบวงมหำวิ
ยำลัย ตำมกฎหมำยว่กำด้ำ วยระเบียบ
สำนักกษำแห่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำรปฏิบัติรำชกำรของทบวงมหำวิทยำลัย แล้วแต่กรณี ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้
บังคับ ปฏิบัติหน้ำที่สกภำและคณะกรรมกำรดั
งกล่ำว ทั้งนี้ จนกว่กำำ จะได้มีกำรแต่สำนั
งตัก้งคณะกรรมกำร
สำนักใช้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สภำกำรศึกษำและคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้
สในกำรปฏิ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๔ เพืส่ อำนั
กำำหนดหรื อ
บั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมมำตรำ
ที่ กจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ะให้ ค ำแนะน ำในกำรก
เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมมำตรำ ๓๓ วรรคสอง ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดย
สำนักคงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำแนะนำของคณะกรรมกำรกำรศึ
กษำแห่
ชำติตำมวรรคหนึ่ง มีอกำนำจประกำศในรำชกิ
จจำนุเบกษำ
เพือ่ กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
ในวำระเริ่มแรกในระหว่ำงที่ยังมิได้มีกำรแต่สำนั
งตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั
้นพื้นฐำน
ญ ญั ติ นี้ ถ้กำำมี ค วำมจ ำเป็สนำนัเร่กงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ด่ ว นที่ จะต้ อ ง
สำนักและคณะกรรมกำรกำรอำชี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ว ศึ ก ษำขึส้ นำนัตำมพระรำชบั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ดำเนิ น กำรใด ๆ ที่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ นี้ กำหนดให้ เ ป็ น อำนำจหน้ ำ ที่ ข องคณะกรรมกำรดั ง กล่ ำ ว
ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึ
กษำธิกำรเป็นผู้ใกช้ำอำนำจหน้ำทีส่ขำนั
องคณะกรรมกำรดั
งกล่ำว จนกว่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำจะได้ มี
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๗๗ ให้ โอนบรรดำอ ำนำจหน้ ำที่ เกี่ ยวกั บ อ.ก.พ. ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวง
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ส ำนั กงำน
กระทรวงศึ กษำธิสกำนัำรกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อ.ก.พ. กรมกำรศึ ก ษำนอกโรงเรี
ยน สกระทรวงศึ
กษำธิ กำร อ.ก.พ.
คณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน กระทรวงศึกษำธิกำร และ อ.ก.พ. สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครู
สำนักกระทรวงศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นของ อ.ก.พ.สำนัของส
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กระทรวงศึกสษำธิ
ำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กษำธิกำร ไปเป็
ำนักงำนปลัดกระทรวง
ำร ที่จัดตั้งขึ้น
ตำมพระรำชบัญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้โอนบรรดำอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับ อ.ก.พ. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ
ำนักนำยกรัฐมนตรี ไปเป็
สำนั
กงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึ
สำนักสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นของ อ.ก.พ.สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้โอนบรรดำอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับ อ.ก.พ. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำ
แห่งชำติ กระทรวงศึ
ษำธิกำร อ.ก.พ. กรมสำมั
กษำธิ กำร อ.ก.พ.กกรมวิ
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญศึ กษำ กระทรวงศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ชำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ไปเป็นของ อ.ก.พ. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัำกทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ทยำลัย อ.ก.พ.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้โอนบรรดำอ
ำนำจหน้
่เกี่ยวกับ อ.ก.พ. ทบวงมหำวิ
สำนักงำนปลัด
ทบวง ทบวงมหำวิทยำลัย อ.ก.พ. สำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ กระทรวงศึกษำธิกำร ไปเป็นของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อ.ก.พ. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
ดมศึกษำกำ
ให้โอนบรรดำอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักไปเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นของ อ.ก.พ. สำนักกำงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี
วศึกษำ
ให้ อ.ก.พ. สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล ซึ่งมีสอำนั
ยู่ใกนวังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นที่พระรำชบัญญัตินี้ใกช้ำบังคับ ยังคง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปและทำหน้ำที่ อ.ก.พ. กระทรวงตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

- ๒๔ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๗๘ ให้ ข้ ำ รำชกำรครู ในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนสภำสถำบั น รำชภั ฏ สถำบั น
สำนักเทคโนโลยี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รำชมงคล และสถำบั
นเทคโนโลยี
ปทุมวัน กรมอำชีวศึกกำษำ อยู่ในวันสทีำนั
่พระรำชบั
ญญัตินี้
ใช้บังคับ ยังคงเป็น ข้ำรำชกำรครู ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูต่อไปจนกว่ำจะมีกำร
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำหนดตำแหน่งหรื
อวิกทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ยฐำนะตำมกฎหมำยว่กำำด้วยระเบียบข้สำำนัรำชกำรพลเรื
อนในสถำบันกอุำดมศึกษำ
เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูตำมวรรคหนึ่ง ให้ อ.ก.ค.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ และ อ.ก.ค. สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล ที่มีอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ยังคงปฏิสำนั
บัตกิหงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
น้ำที่ต่อไป และให้ อ.ก.พ.
ดมศึกกษำำ ทำหน้ำที่
กำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อ.ก.ค. กรมอำชี ว ศึ ก ษำ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ ข้ ำรำชกำรครูข องสถำบั น เทคโนโลยี ป ทุ ม วั น โดยให้
ำรำชกำรพลเรื
ยำลัย ทำหน้ำที่คณะกรรมกำรข้
ำรำชกำรครู
ตำมกฎหมำย
สำนักคณะกรรมกำรข้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อนในมหำวิ
สำนัทกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ว่ำ ด้ ว ยระเบี ย บข้ ำ รำชกำรครู ต่ อ ไปจนกว่ ำจะมี ก ฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยระเบี ย บข้ ำรำชกำรพลเรื อ นใน
สำนั้นกใช้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สถำบันอุดมศึกษำขึ
บังคับสำหรับกำรบริหกำรงำนบุ
คคลของข้
รำชกำรดังกล่ำว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๗๙ ให้โอนบรรดำอ
ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำ อ.ก.ค. สำนั กสงำนปลั
ดกระทรวง

กระทรวงศึกษำธิกำร อ.ก.ค. กรมกำรศึกษำนอกโรงเรียน กระทรวงศึกษำธิกำร และ อ.ก.ค. สำนักงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะกรรมกำรกำรศึ
กษำเอกชน กระทรวงศึกษำธิกำร ไปเป็สำนั
นของ
อ.ก.ค. สำนักงำนปลัดกระทรวง
กษำธิกำรที่จกัดำตั้งขึ้นตำมพระรำชบั
ญญัตินี้
สำนักกระทรวงศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้โอนบรรดำอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำ
แห่งชำติ กระทรวงศึ
ษำธิกำร อ.ก.ค. กรมสำมั
กษำธิกำร อ.ก.ค. กจัำงหวัด และ
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญศึกษำ กระทรวงศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อ.ก.ค. กรุงเทพมหำนคร ไปเป็นของ อ.ก.ค. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ให้โอนบรรดำอ
ำนำจหน้
ที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค. กรมอำชี
กษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว ศึกษำ กระทรวงศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ไปเป็นของ อ.ก.ค. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และให้ อ.ก.ค. กรมอำชีวศึกษำ ซึ่งอยู่ใน
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วั น ที่ พ ระรำชบั ญสำนั
ญักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ิ นี้ ใช้ บั ง คั บ ยั ง คงปฏิ กบำั ติ ห น้ ำ ที่ เป็ นสำนั
อ.ก.ค.
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ม แรกให้ รสัฐำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ก ำรแต่ งตั้งสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในวำระเริ
มนตรี
ว่ำกำรกระทรวงศึกกษำธิ
อ.ก.ค.
สำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และ อ.ก.ค. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อปฏิบัติหน้ำที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไปจนกว่ำจะมีคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครู
คลำกรทำงกำรศึกกษำ
สำนักและบุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๘๐ ในระหว่ำงที่ยังกมิำได้ดำเนินกำรให้
อ.ก.พ. ของสำนักงำนปลั
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัมกี งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ดกระทรวง

กระทรวงศึ กษำธิกำร อ.ก.พ. ส ำนั กงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึ กษำ อ.ก.พ. ส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
สำนักกำรศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีดกำมศึ ก ษำและ สอ.ก.พ.
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กษำขั้ น พื้ น ฐำน กอ.ก.พ.
ส ำนั กสงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำที่ ทำหน้ำที่ อ.ก.พ. กระทรวงในแต่ละส่วนรำชกำร ให้องค์กรต่อไปนี้
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำหรับข้ำรำชกำรแต่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ปฏิบัติหน้ำที่บริหสำรงำนบุ
คคลเป็นกำรชั่วครำวส
ละสังกัด
(๑) ให้ อ.ก.พ. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ
สำนักอ.ก.พ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำก ำรสภำกำรศึ
สำนักกษำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อนสำมั ญสในสั
ำนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ส ำนั กงำนเลขำธิ
ส ำหรับ ข้ำรำชกำรพลเรื
กัด ส ำนัก งำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึ
กษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ให้ อ.ก.พ. ทบวงมหำวิทยำลัย ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ อ.ก.พ. สำนักงำนคณะกรรมกำร
ดมศึกษำ สำหรับข้กำำรำชกำรพลเรืสอำนันสำมั
ญในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
มศึกษำ
สำนักกำรอุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
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(๓) ให้ อ.ก.พ. กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ในฐำนะ อ.ก.พ. ส ำนั ก งำน
สำนักปลั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำธิกำร สสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญ ในสังกัดสสำนั
กำ
ดกระทรวง กระทรวงศึ
ำหรั
บข้ำรำชกำรพลเรือนสำมั
ำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนรัฐมนตรี
และสำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในฐำนะ อ.ก.พ. สำนักงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บ ข้ ำ รำชกำรพลเรื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คณะกรรมกำรกำรศึ
ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ส ำหรั
อ นสำมั ญ ในสั ง กักดำส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และในฐำนะ อ.ก.พ. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่ใกนคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ
่ง ไม่อำจปฏิกบำ ัติห น้ำที่ได้
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เพรำะผู้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงหรือไม่ครบจำนวนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึ
ำนำจแต่งตั้งบุคคลที่เกห็ำนสมควรทำหน้
่เป็นกรรมกำร
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำธิกำรมี
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัำทีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เพิ่ม เติมให้ ค รบจำนวนตำมที่ กฎหมำยกำหนดได้เป็ นกำรชั่ว ครำว และให้ บุค คลที่แต่ งตั้งเพิ่ มเติ ม
ำ งเดิมของผู
สำนั
กำ ้น ๆ
ดังกล่ำว ปฏิบัติหสน้ำนั
ำทีก่องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ยู่ตำมวำระกำรดำรงตกำแหน่
้ที่ปกฏิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บัติหน้ำที่ในคณะกรรมกำรนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๘๑ ให้ดำเนิสนำนักำรออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ
๑๑ มำตรำ
๑๔ วรรคห้ำ

มำตรำ ๑๕ วรรคสี่ มำตรำ ๑๖ วรรคสี่ มำตรำ ๑๗ วรรคห้ำ มำตรำ ๓๔ วรรคสี่ มำตรำ ๓๖ วรรคสำม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๓๘ วรรคสองและวรรคสำม
และมำตรำ ๓๙ วรรคสำม
ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
ญญัตินี้ใช้บังคักบำ
สำนักพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๘๒ ให้สถำนศึกษำที
ปริญญำที่เป็นสถำนศึกกำษำในสังกัด
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ่จัดกำรศึกษำระดั
สำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

ทบวงมหำวิทยำลัย และให้สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งมีกฎหมำย
ำ ด้วยกำรจัดตั้งสถำนศึกกำ ษำนั้นโดยเฉพำะ
และมีฐำนะเป็นกรมตำมพระรำชบั
ญสญัำนัตกิรงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ะเบียบบริหำร
สำนักว่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
รำชกำรแผ่นดินอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีฐำนะเป็นสถำนศึกษำที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หำรบรรดำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
ดมศึกษำ โดยให้กำสถำนศึกษำดัสงำนั
กล่กำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
วยังคงมีอำนำจในกำรบริ
กิจกำร ทรัพย์สิน หนี้ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ ำง และเงินงบประมำณ ตลอดจนบังคับบัญชำข้ำรำชกำรและ
สำนักลูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ดตั้งสถำนศึ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กจ้ำงของสถำนศึกษำนักำ้น ๆ ตำมพระรำชบั
ญญัตินี้และตำมกฎหมำยจั
กษำนั
้น ตลอดทั้ง
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้สถำนศึกษำตำมวรรคหนึ่งมีฐำนะเป็นส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติ
ธีกำรงบประมำณ พ.ศ.กำ๒๕๐๒ เพื่อประโยชน์
ในกำรจัดตั้งงบประมำณ
หำรและกำร
สำนักวิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ตลอดจนกำรบริ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ดำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวกับงบประมำณแผ่นดินด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นำยกรัสฐำนั
มนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรจำเป็นต้องกำหนด
สำนักขอบเขตอ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนำจหน้ ำทีก่ ขำองส่ ว นรำชกำรต่
ง ๆ ของกระทรวงศึกกำษำธิ กำรให้ ชั สดำนั
เจนกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เพื่ อ มิ ให้ ก ำร
ปฏิบั ติงำนซึ่งซ้อนทับ กัน ระหว่ำงส่ วนรำชกำรของกระทรวง และจำเป็นที่จะต้องจัดระบบบริห ำร
กำ สำมำรถด
สำนั
กำ
รำชกำรในระดับต่สำำนัง กๆงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ของกระทรวงให้มีเอกภำพ
ำเนิกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่
ำด้วย
กำรศึกษำแห่งชำติ และนโยบำยที่รัฐมนตรีกำหนดได้ ประกอบกับสมควรมีกำรกำหนดขอบข่ำยของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อำนำจหน้ำที่และกำรมอบอำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติ
รำชกำรในกำกับควบคุ
มดูและกำรปฏิบัติรำชกำรของรำชกำร
ซึ่งกปฏิ
บัติในแต่ละระดับให้กสำอดคล้องกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เจตนำรมณ์ ของพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรศึ ก ษำแห่ งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ อ ให้ ก ำรบริห ำรและกำรจั ด
กษำ ซึ่งมีลักษณะและวิ
้งระบบบริหำรงำนบุ
เศษแตกต่ำง
สำนักกำรศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ธีปฏิบัติงสำน
ำนักตลอดทั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ คคลที่มีลักสษณะพิ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ไปจำกกำรปฏิบัติรำชกำรในกระทรวงอื่น ๆ ในระบบรำชกำรปัจจุบันให้สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประสิทธิภำพ จึงสจำนัำเป็
นต้องตรำพระรำชบัญญักำตินี้
สำนักพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หำรรำชกำรกระทรวงศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั๒๖
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ญญัติระเบียบบริ
กษำธิกำร (ฉบับกทีำ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๕ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกสษำธิ
กำรโดยคำแนะนำของสภำกำรศึกษำ
อำนำจประกำศในรำชกิ
ำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยกนแปลงเขตพื
้นสทีำนั่กำรศึ
กษำสำหรับ
สำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จจำนุเบกษำเพื
สำนั่อกกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำให้แล้วเสร็จภำยในเก้ำสิบวันนับแต่
วันที่พระรำชบัญญัสำนั
ตินกี้ใงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ช้บังคับ
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

:- เหตุผลในกำรประกำศใช้
พสำนั
ระรำชบั
ญญัติฉบับนี้ คือ โดยที
ยบบริ
หำรรำชกำร
สำนักหมำยเหตุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่กำรจัดระเบีสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในเขตพื้นที่กำรศึกษำกำหนดให้แต่ ละเขตพื้นที่กำรศึกษำประกอบด้วยกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ
กำ ดกำรศึกษำขั
สำนั
และระดับมัธยมศึสกำนัษำกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ซึ่งมีกำรบริหำรและกำรจั
้นพืก้นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ฐำนรวมอยู่ในควำมรักบำผิดชอบของ
แต่ล ะเขตพื้น ที่กำรศึกษำ ทำให้ เกิดควำมไม่ คล่องตัว ในกำรบริห ำรรำชกำร สมควรแยกเขตพื้น ที่
สำนักกำรศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักกษำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กษำออกเป็นเขตพืกำ้นที่กำรศึกษำประถมศึ
กษำและเขตพื้นทีก่กำำรศึกษำมัธยมศึ
เพื่อให้กำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำมีป ระสิทธิภำพ อันจะเป็นกำรพัฒ นำกำรศึกษำแก่นักเรียนในช่วงชั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประถมศึ ก ษำและมั ธ ยมศึ ก ษำให้ สั ม ฤทธิ ผ ลและมี คุ ณ ภำพยิ่ งขึ้ น ตลอดจนเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ำด้วยกำรศึกษำแห่
ำเป็กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นต้องตรำพระรำชบัญญักำตินี้
สำนักกฎหมำยว่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งชำติ จึงสจำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คำสั่งหัวหน้ำคณะรั
งชำติ ทีก่ ำ๑๐/๒๕๕๙ สเรืำนั่อกงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำรขับเคลื่อนกำรปฏิกรำูปกำรศึกษำ
สำนักกษำควำมสงบแห่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๒๗
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๔ ให้ยุบเลิกคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แห่งชำติ และกฎหมำยว่
ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึ
กษำธิกำร และให้โอนอกำำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำของแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำ
สำนักแห่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัหกำรรำชกำรกระทรวงศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกกษำธิ
ำ กำร ไปเป็สนำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งชำติและกฎหมำยว่กำำด้วยระเบียบบริ
อำนำจหน้
ำที่ของ
กศจ. ของจังหวัดสนัำนั
้น กๆงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตำมคำสั่งนี้
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๖
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๔๕ ก/หน้ำ ๔/๒๒ กรกฎำคม ๒๕๕๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำจจำนุเบกษำ เล่สมำนั๑๓๓/ตอนพิ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ มีนำคม ๒๕๕๙
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๗
รำชกิ
เศษ ๖๘ ง/หน้ำก๑/๒๑

- ๒๗ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

บรรดำบทบั ญ ญั ติแห่ งกฎหมำย กฎ ระเบี ย บ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ ง หรือมติ
สำนักคณะรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำด้วยกำรศึ
สำนักกษำแห่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ฐมนตรีใดที่อ้ำงถึงกคณะกรรมกำรเขตพื
้นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่
งชำติและ
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
แย้งกับคำสั่งนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๑๐ บรรดำบทบั ญ ญั ติแห่ งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ ง
หรือมติคณะรัฐมนตรี
ใดที่อ้ำงถึงคณะกรรมกำรเขตพื
้นที่กสำรศึ
ษำตำมกฎหมำยว่ำด้กวำยกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แห่งชำติและกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
กษำตำมกฎหมำยว่กำำด้วยระเบียบข้
ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึ
กษำ ให้
ถือกว่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำอ้ำงถึง กศจ.
สำนักกำรศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กำ
ตำมคำสั่งนี้ ทั้งนี้ เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๒๘
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญัตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นุเบกษำเป็นต้นไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๗ ในระหว่ำงที่ยังไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรอุดมศึกษำหรือกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงกำรอุ
ดมศึกกษำ
ัยและนวัตกรรม ให้คกณะกรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ วิทยำศำสตร์
สำนัวิกจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กำรอุ ดมศึกษำและส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุด มศึกษำตำมมำตรำ ๑๖ แห่ งพระรำชบัญ ญั ติ
ยบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึ
กษำธิ
ำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังคงปฏิ
่ต่อกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ไปจนกว่ำจะมี
สำนักระเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บัติหน้ำที่อสยูำนั
กำ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและหน่ว ยธุรกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอุดมศึกษำหรือกฎหมำย
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกดำมศึกษำ วิทยำศำสตร์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ว่ำด้วยระเบียบบริสำนั
หำรรำชกำรกระทรวงกำรอุ
วิจัยและนวัตกรรมกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัวก่ำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ กษำกำรตำมพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๑๘ ให้รัฐมนตรี
กำรกระทรวงศึกษำธิกกำรรั
ญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ำด้วยระเบียบบริ
กษำธิกำร เพื่อกกำหนดโครงสร้
ำงและต
ำแหน่งต่ำง ๆ
สำนักกฎหมำยว่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หำรรำชกำรกระทรวงศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้ สอดคล้องกับอำนำจหน้ำที่ที่เปลี่ย นแปลงไป อันจะทำให้ กำรจัด ระบบกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จึงสจำนัำเป็
นต้องตรำพระรำชบัญญักำตินี้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำจจำนุเบกษำ เล่สมำนั๑๓๖/ตอนที
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พฤษภำคม ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๘
รำชกิ
่ ๕๗ ก/หน้ำ ๔๒/๑

- ๒๘ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๓ พฤษภำคม ๒๕๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พัชรภรณ์/เพิ่มเติม
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๘สำนั
พฤษภำคม
๒๕๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำนุสรำ/ตรวจ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบกันา
สํเป็านันกปีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จพระปรมินกทรมหาภู
มิพลอดุ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้
าฯ
สํานัพระบาทสมเด็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัลกยเดช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้ประกาศว่า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
สํานักการงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงศึกษาธิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้
าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคํ
าแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังสํต่าอนัไปนี
้
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ญ ญัติ นี้เ รี ย กว่ า “พระราชบั
ห ารราชการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑ พระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ ญั ติ ร ะเบี
สํานัยกบบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นุเบกษาเป็นต้นไป กา
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํ๓๓
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ กร าะเบี ย บบริ ห าร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“มาตรา ๓๓ การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา
โดยคํานึงถึงระดั
กษาขั้นพื้นฐาน
ษา จํานวนประชากรกวัา ฒนธรรมและ
สํานับกของการศึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จํานวนสถานศึ
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
ให้กราัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ
กษาธิการโดยคํกาา แนะนําของสภาการศึ
กษามีอํานาจ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักกษามั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แบ่งเป็นเขตพื้นสําทีนั่กการศึ
กษาประถมศึกษาและเขตพื
้นที่การศึ
ธยมศึกษา
ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สถานศึกสํษาแห่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาใด ให้ยสํึดานัระดั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มัธยมศึกษาการกําหนดให้
งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึ
บการศึกษาของ กา
สถานศึกษานั้นเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การศึกษาขั้นพืสํ้นานัฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๔๕ ก/หน้า ๔/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจําเป็น
สํานักอย่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาดการศึกษาบางประเภท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาขั้นพืสํ้นานัฐานอาจประกาศ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
างอื่นตามสภาพการจั
คณะกรรมการการศึ
กําหนดให้ขยายการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งไปในเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อื่นได้”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึ
กษาธิการ กพ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ในการดํ าเนิ นการตามวรรคหนึ่ งในส่ วนที่ เกี่ ยวกั บสถานศึ กษาเอกชนและองค์ กร
วนท้องถิ่นว่าจะอยู
่ของเขตพื้นที่การศึกษาใด
ัฐมนตรีว่าการ
สํานักปกครองส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ในอํานาจหน้
สํานัากทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ให้เป็นไปตามที
สํานัก่รงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา
สํานักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จจานุเบกษาเพื
สํานั่อกกํงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อํานาจประกาศในราชกิ
าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยกนแปลงเขตพื
้นสํทีานั่กการศึ
กษาสําหรับ

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันที่พระราชบัญญัสําตนัินกี้ใงานคณะกรรมการกฤษฎี
ช้บังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกรัสํฐามนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดระเบียบบริหารราชการ
สํานักในเขตพื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยการศึกษาระดั
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้นที่การศึกษากํกาาหนดให้แต่ละเขตพื
้นที่การศึกษาประกอบด้
ประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมอยู่ในความรับผิดชอบของ
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แต่ละเขตพื้นที่กสํารศึ
ษา ทําให้เกิดความไม่กคา ล่องตัวในการบริ
หารราชการ สมควรแยกเขตพื
้นที่
การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้น
ประถมศึ ก ษาและมั
ยมศึ ก ษาให้ สั ม ฤทธิ ผกลและมี
คุ ณ ภาพยิ
ขึ้ น ตลอดจนเพื่ อ ให้ สกอดคล้
อ งกั บ
สํานักธงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัก่ งงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปริยานุช/ผู้จัดทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๘สํากรกฎาคม
๒๕๕๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นันท์นภัสร์/ตรวจ
๒๘สํากรกฎาคม
๒๕๕๓
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พระรำชบัญญัติ กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ ๓)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ พ.ศ. ๒๕๖๒สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ปีที่ ๔ ในรัชกำลปัจจุบกันำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

จ พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิ
บดิกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นทรเทพยวรำงกูร มีพกำระรำชโองกำร
สำนัสมเด็
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ร ำลงกรณสำนั

โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

โดยที่ เป็ น กำรสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยระเบี ย บบ ริ ห ำรรำชกำร
สำนักกำรงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กระทรวงศึกษำธิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้
ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค
ำแนะนำและยินยอม
ของสภำนิติบัญสญั
ติแห่งชำติทำหน้ำที่รัฐสภำ ดังต่อไปนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ
ญ ญั ติ นี้ เรีย กว่ ำ “พระรำชบั
ห ำรรำชกำร กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑ พระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญ ญั ติ ร ะเบี
สำนัยกบบริ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นุเบกษำเป็นต้นไป กำ
๑

สำนัมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนังกพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หำรรำชกำร
๓ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ
๖ สแห่
ญญัติระเบียบบริ

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
“มำตรำ ๖ ให้จัดระเบียบรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้
ระเบียบบริหำรรำชกำรในส่
สำนั(๑)
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วนกลำงสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ระเบียบบริหำรรำชกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๓)กระเบี
กษำของรั
บปริญญำที่เป็น กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ยบบริหำรรำชกำรในสถำนศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำฐที่จัดกำรศึกสษำระดั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงกำรจัดกำรศึกษำที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมำยกำหนดไว้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เป็นกำรเฉพำะ”
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔ ให้ ย กเลิ
สำนักกควำมในมำตรำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ง พระรำชบัสญำนัญักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มำตรำ
๑๐ แห่
ิ ร ะเบี ย บบริ ห ำร กำ

รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๕๗ ก/หน้ำ ๔๒/๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒

-๒-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

“มำตรำ ๑๐ กำรแบ่งส่วนรำชกำรในส่วนกลำงของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไป
สำนักตำมพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ มีหัวหน้สำำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ว่ำกำรกระทรวงศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ญญัตินี้ กโดยให้
ส่วกนรำชกำรขึ
้นตรงต่อรัฐกมนตรี
กษำธิกำร
ดังนี้
ส(๑)
ำนักสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำนักงำนรัฐมนตรี กำ
(๒) สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ
ส(๔)
ำนักสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำขั้นพืส้นำนัฐำน
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ส่ ว นรำชกำรตำม
(๒)
(๔) และ (๕) มี ฐ ำนะเป็
น กรมตำม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั(๓)
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น นิ ติ บุ ค คลและเป็
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน”
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๕ ให้ ย กเลิ ก ควำมในมำตรำ ๑๓ แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำร
สำนักรำชกำรกระทรวงศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักและให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กษำธิกำกำร พ.ศ. ๒๕๔๖
ใช้ควำมต่อไปนี้แกทน

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

“มำตรำ ๑๓ ในกรณีที่สภำกำรศึกษำ คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เสนอควำมเห็นหรือคำแนะนำต่สอำนัรัฐกมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแล้ว
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึ
นหรือคำแนะนกำำมำประกอบกำรพิ
จำรณำเพื่อให้
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำธิกำรน
สำนัำควำมเห็
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เหมำะสมกับกำรศึกษำของชำติ”
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๖ ให้ ย กเลิ ก มำตรำ ๑๖ แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ำรรำชกำร
กษำธิกำร พ.ศ.
สำนักกระทรวงศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๒๕๔๖ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ย บบริ ห ำร
๗ ให้ ย กเลิ ก ควำมในมำตรำ
๑๘สำนัแห่
งพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี

รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๘ สภำกำรศึ
สำนักกษำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี กำ
“มำตรำ
คณะกรรมกำรกำรศึกกำษำขั้นพื้นฐำนสและคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ อำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อพิจำรณำเสนอควำมเห็นในเรื่อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หนึ่ งเรื่ องใด หรือมอบหมำยให้ ป ฏิบั ติกำรอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใด อัน อยู่ในอำนำจหน้ ำที่ ของสภำหรือ
ได้” กำ
สำนักคณะกรรมกำรก็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๘ ให้ยกเลิกควำมในวรรคห้
ำของมำตรำ
๒๐ แห่งพระรำชบัญกำญัติระเบียบ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นกำรในเรื่อสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำำเนินกำรของคณะกรรมกำรต่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
“กำรดกำเนิ
งกำรตรวจรำชกำรและกำรด
ำง ๆ
ที่กำหนดในมำตรำนี้ให้เป็น ไปตำมกฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงหรือ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ฐมนตรี”สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ส่วนรำชกำร มติคสณะรั
ฐมนตรี หรือคำสั่งของนำยกรั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ แห่ ง พระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ ๙ ให้ ย กเลิ กสำนั
ควำมใน
(๕) ของมำตรำ ก๒๒
ญ ญั ติระเบี ยบ

บริหำรรำชกำรกระทรวงศึ
กษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้คสวำมต่
อไปนี้แทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
“(๕) กำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำระดับต่ำกว่ำปริญญำแต่ไม่รวมถึงสถำบัน
ทยำลัยชุมชนตำมกฎหมำยว่
ทยำลัยชุมชน”
สำนักวิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำด้วยสถำบั
สำนันกวิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

-๓-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัก กควำมในวรรคหนึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ ๑๐ ให้ ย กเลิ
่ งของมำตรำ
๒๘ แห่สำนั
งพระรำชบั
ญ ญั ติ

ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
ส“มำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ มี หั ว หน้ ำ ส่สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว่ ำ กำร
๒๘ ให้ ส ำนั ก งำนที
ว นรำชกำรขึ
้ น ตรงต่ อ รั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษำธิกำร ตำมมำตรำ ๑๐ (๓) (๔) และ (๕) มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำน และอำจแบ่งส่วนรำชกำร
ดังนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) สำนักอำนวยกำร
(๒) สำนั
หรือส่วนรำชกำรที่เกรีำยกชื่ออย่ำงอื่นสำนั
ที่มกีฐงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนะเทียบเท่ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก สำนักบริหสำรงำน
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักหรือสำนักบริหำรงำน”
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๑ ให้ ยกเลิกควำมในมำตรำ ๒๙ และมำตรำ ๓๐ แห่ งพระรำชบัญ ญั ติ
สำนักระเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ยบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึ
กษำธิสำนั
กำร
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใกช้ำควำมต่อไปนี้แสทน

“มำตรำ ๒๙ ให้ ส่ ว นรำชกำรที่ มีหั วหน้ำส่ วนรำชกำรขึ้นตรงต่อรัฐ มนตรีว่ำกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กระทรวงศึกษำธิกำรตำมมำตรำ ๑๐ (๓) (๔) และ (๕) มีเลขำธิ
กำรซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำปลัดกระทรวง
น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำและรั
บั ติ ร ำชกำรของส่
เป็ น ไปตำม
สำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บ ผิ ด ชอบในกำรปฏิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว นรำชกำรนั
สำนั้ นกให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พระรำชบัญญัตินี้
๓๐ เลขำธิกำรซึ่งเป็กนำผู้บังคับบัญชำของส่
วนรำชกำรตำมมำตรำก๒๘
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ มีอำนำจ
หน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับกำผิดชอบควบคุสมำนัรำชกำรประจ
ำในสำนักงำน
นแนวทำงและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ แปลงนโยบำยเป็
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
แผนปฏิบัติกำร กำกับกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในสำนักงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเร่งรัด
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำวนรำชกำรในส
สำนัำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ติดตำมและประเมิสำนั
นผลกำรปฏิ
บัติรำชกำรของส่
งำน
(๒ ) เป็ น ผู้ บั งคั บ บั ญ ชำข้ ำ รำชกำรในส ำนั ก งำนรองจำกรั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
สำนักกระทรวงศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บผิดชอบในกำรปฏิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
กษำธิกำรและรั
บัติรำชกำรของข้ำรำชกำรในส
ำนัสกำนั
งำนกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตลอดจนกำร
จัดทำแผนพัฒนำของหน่วยงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ เลขำธิ ก ำรสภำกำรศึ ก ษำรั บ ผิ ด ชอบบั ง คั บ บั ญ ชำส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรสภำ
กษำตำมมำตรำ ๑๐
สำนักกำรศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ (๓)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ เลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบบั ง คั บ บั ญ ชำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ
กษำขั้นพื้นฐำนตำมมำตรำ
เป็นผู้บังคับบัญชำข้กำำรำชกำรใน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ส๑๐
ำนัก(๔)
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือในสถำนศึกษำที่อยู่ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กำรคณะกรรมกำรกำรอำชี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้ เลขำธิ
ว ศึกษำซึ่งกรัำบผิ ดชอบบังคัสบำนับักญงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ชำสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำตำมมำตรำ ๑๐ (๕) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในสถำนศึกษำของรัฐ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี
วศึกกษำด้
ในกำรปฏิบัติรำชกำรของเลขำธิกำรตำมมำตรำนี้ ให้มีรองเลขำธิกำรเป็นผู้ ช่วยสั่ง
สำนักและปฏิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ มีผู้ช่วยเลขำธิ
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บัติรำชกำร และจะให้
ำรเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิกบำ ัติรำชกำรด้วสยก็ำนัไกด้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณีที่ มีรองเลขำธิกำรหรือผู้ช่วยเลขำธิสำนั
กำรกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หรือมีทั้งรองเลขำธิกกำรและผู
้ ช่ ว ย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำ
เลขำธิกำร ให้รองเลขำธิกำรหรือผู้ช่วยเลขำธิกำรเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

-๔-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ปฏิบัติรำชกำรรองจำกเลขำธิกำร ให้รองเลขำธิกำร ผู้ช่วยเลขำธิกำร และผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่อ
สำนักอย่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กำร มีอำนำจหน้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำงอื่นในสำนักงำนเลขำธิ
ำที่ตำมที่เลขำธิกำรกำหนดหรื
อมอบหมำย”
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ (๖) ของมำตรำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๑๒ ให้ ยกเลิกควำมใน
๓๙ แห่งพระรำชบัญกำญัติระเบียบ

บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
“(๖) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ มอบหมำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ปลัดกระทรวง เลขำธิ
กำรสภำกำรศึกษำ เลขำธิ
กษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กำรคณะกรรมกำรกำรศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรอำชีว ศึ ก ษำ และผู้ อำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึก ษำ รวมทั้ งงำนอื่น ที่
สำนักกระทรวงมอบหมำย”
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัแห่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ย บบริห ำร
๑๓ ให้ ย กเลิ กควำมในมำตรำ
๔๐
งพระรำชบั ญ ญั ติระเบี

รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๐ กำรจัสดำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
“มำตรำ
ระเบี
ยบรำชกำรในสถำนศึกำกษำของรัฐทีส่จำนั
ัดกำรศึ
กษำระดับ

ปริญญำที่เป็นนิติบุคคลซึ่งสังกัดกระทรวง ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น”
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๑๔ ให้ยกเลิสกำนัมำตรำ
๔๑ มำตรำ ๔๒ และมำตรำ
๔๓ สแห่ำนังกพระรำชบั
ญญัติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๕ ให้ ย กเลิ กควำมในมำตรำ ๔๔ แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติระเบี ยบบริห ำร
กษำธิกำกำร พ.ศ. ๒๕๔๖
ใช้ควำมต่อไปนี้แกทน
สำนักรำชกำรกระทรวงศึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักและให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
“มำตรำ ๔๔ ให้ปลัดกระทรวง เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สวำนัศึกกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หำรและ
กำรศึกษำขั้นพื้นสฐำน
และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชี
ษำ กระจำยอำนำจกำรบริ
กำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนวิช ำกำร งบประมำณ กำรบริห ำรงำนบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป ไปยัง
สำนักคณะกรรมกำรเขตพื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้นทีก่กำำรศึกษำ และส
กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึ
กสษำโดยตรง
ในกรณี
ที่มีกฎหมำยกำหนดให้ เป็ น อำนำจหน้ ำที่ของปลัดกระทรวง เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เลขำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำไว้เป็นกำรเฉพำะ
ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง ดั งกกล่
แ ก่ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั
ที่กกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำรศึ ก ษำหรื อ
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ำ วมอบอ ำนำจให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก งำนเขตพืส้ นำนั
กำ
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงควำมเป็นอิสระและกำรบริหำรงำนที่คล่องตัว
ในกำรจัดกำรศึกสษำของส
ำนักงำนเขตพื้นที่ กกำำรศึกษำและสถำนศึ
กษำ ภำยใต้ห ลักกำรบริ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หำรงำน
กำรศึกษำ ดังต่อไปนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ ยวกั บ งบประมำณและกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) อกำนำจหน้
ำที่ในกำรพิ
จำรณำให้ ควำมเห็ นชอบเกี
ดำเนินกำรทำงงบประมำณของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
รวมตลอดถึงหลักสกำรกำรให้
สำนักงำนเขตพื้นกทีำ ่กำรศึกษำหรืสอำนัสถำนศึ
กษำมีอำนำจทำนิตกิกำ รรมสัญญำ
ในวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติแล้ว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ฒนำ และด
สำนั
กำ
(๒) หลักำกเกณฑ์กำรพิสจำนัำรณำควำมดี
ควำมชอบ กำรพั
ำเนิกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นกำรทำงวินัย
กั บ ครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ
ก ษำโดยสั ม พั น ธ์กั บ แนวทำงที
่ ก ำหนดในกฎหมำยว่ ำด้ ว ยระเบี ย บ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

-๕-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำรกระจำยอำนำจและกำรมอบอำนำจตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่กำหนดใน
สำนักกฎกระทรวง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ปลัดกระทรวง เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ น
สำนักกำรคณะกรรมกำรกำรอำชี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ วศึกษำ อำจก
สำนัำหนดให้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พื้นฐำน และเลขำธิ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรในสั
งกัด

มอบอ ำนำจในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภำรกิ จ ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบไปยั งผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรศึ ก ษำและผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึ ก ษำในเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำโดยตรงก็ ได้ ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์ทผี่ ู้ดำรงต
งในกำรบังคับบัญชำส่
กล่กำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
วเป็นผู้กำหนด
สำนัำแหน่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วนรำชกำรดัสงำนั
กำ
ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง และผู้อำนวยกำร
ำนักบริหำรงำนในสังกักดำ สำนักงำนคณะกรรมกำรต่
ำง ๆ อำจมอบอ
่ยวกับภำรกิจ
สำนักสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำนำจในส่วสนที
ำนัก่เกีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ที่ตนรับผิดชอบ หรือที่ได้รับมอบหมำยตำมระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรต่ำง ๆ
สำนัำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ไปยังผู้อำนวยกำรส
กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกำ หรือผู้อำนวยกำรสถำนศึ
กษำ หรือหัวหน้กำำหน่วยงำนที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่น ที่มีฐำนะเที ยบเท่ำผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโดยตรงได้ ทั้งนี้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อ
สำนักนโยบำยหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัอกคณะกรรมกำรต้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อกำรสั่งกำรของกระทรวง
หรื
นสังกัด”กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำ
มำตรำ ๑๖ ให้ยกเลิกควำมใน (๑) (๒) และสำนั
(๓)กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ของมำตรำ ๔๕ แห่งพระรำชบั
ญญัติ
ยบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึ
กษำธิสำนั
กำร
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใกช้ำควำมต่อไปนี้แสทน
สำนักระเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
“(๑) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรอำจมอบอำนำจให้ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกสำรำนักปลังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ดกระทรวง เลขำธิกำรกำหัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ
่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำอธิกำรบดี
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
(๒) ปลั
ำนำจให้ รองปลักดำกระทรวง ผู้ ชส่ำนั
ว ยปลั
ด กระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำด กระทรวงอำจมอบอ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เลขำธิกำร หัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำอธิกำรบดี ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำรศึกษำ ผู้อำนวยกำรสถำนศึ
กษำ หรือผู้ว่ำรำชกำรจั
งหวัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) เลขำธิกำรอำจมอบอำนำจให้รองเลขำธิกำร ผู้ช่วยเลขำธิกำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร
สำนักซึงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำำอธิกำรบดี สผูำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่
้อำนวยกำรส
ำนัก ผู้อำนวยกำรส
ำนักบริสหำนั
ำรงำนหรื
อผู้ดำรง
ตำแหน่ งเทีย บเท่ำ ผู้ อำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำ ผู้ อำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือผู้ว่ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รำชกำรจังหวัด”
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๗ ในระหว่ำงที่ยังไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรอุดมศึกษำหรือกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงกำรอุ
ดมศึกกษำ
ัยและนวัตกรรม ให้คกณะกรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ วิทยำศำสตร์
สำนัวิกจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กำรอุ ดมศึกษำและส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุด มศึ กษำตำมมำตรำ ๑๖ แห่ งพระรำชบัญ ญั ติ
สำนักระเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บัติหน้ำที่อสยูำนั
กำ
ยบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึ
กษำธิ
ำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังคงปฏิ
่ต่อกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ไปจนกว่ ำจะมี
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและหน่ว ยธุรกำรตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยกำรอุดมศึกษำหรือกฎหมำย
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกดำมศึกษำ วิทยำศำสตร์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ว่ำด้วยระเบียบบริสำนั
หำรรำชกำรกระทรวงกำรอุ
วิจัยและนวัตกรรมกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัวก่ำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ กษำกำรตำมพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๑๘ ให้รัฐมนตรี
กำรกระทรวงศึกษำธิกกำรรั
ญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ผู้รับสนองพระรำชโองกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

-๖พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นำยกรัฐมนตรีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

-๗-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
สำนักกฎหมำยว่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หำรรำชกำรกระทรวงศึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำด้วยระเบียบบริ
กษำธิกำร เพื่อกกำหนดโครงสร้
ำงและต
ำแหน่งต่ำง ๆ
ให้ สอดคล้องกับ อำนำจหน้ำที่ที่เปลี่ย นแปลงไป อันจะทำให้ กำรจัดระบบกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประสิทธิภำพ จึงสจำนัำเป็
นต้องตรำพระรำชบัญญักำตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

-๘-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พัชรำภรณ์/จัดทำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๗สำนั
พฤษภำคม
๒๕๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำนุสรำ/ตรวจ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๕๔๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใหไว ณ วันทีก่า๒๑ ธันวาคมสําพ.ศ.
๒๕๔๗
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกลาฯ ใหประกาศวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงกทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล
าฯ ใหตราพระราชบั
าแนะนําและ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญั ติขึ้นสํไวานัโกดยคํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั”กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคลากรทางการศึกกษาา พ.ศ. ๒๕๔๗
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๑ พระราชบัญกญัา ตินี้ใหใชบังคัสําบนัตัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎี
แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิ
จจา

นุเบกษาเปนตนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓ ใหยกเลิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓
(๒)กา พระราชบัญสํญัานัตกิรงานคณะกรรมการกฤษฎี
ะเบียบขาราชการครู (ฉบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บที่ ๒) พ.ศ.
สํานั๒๕๓๕
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักคงานคณะกรรมการกฤษฎี
“ขากราชการครู
และบุ
ลากรทางการศึกษา”กาหมายความวสําานับุกคงานคณะกรรมการกฤษฎี
คลซึ่งไดรับการ กา
บรรจุแ ละแตงตั้งตามพระราชบัญ ญั ตินี้ใ หรับ ราชการโดยไดรับเงิน เดือ นจากเงิ น งบประมาณ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนดิน งบบุคสําลากรที
่จายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึ
กษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม
่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎี
กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือกระทรวงอื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
“ขาราชการครู” หมายความวา ผูที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการ
เรียนการสอนและส
งเสริมการเรียนรูของผูกาเรียนดวยวิธีกสํารต
งๆ ในสถานศึกษาของรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ กา
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๙ ก/หนา ๒๒/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“คณาจารย
” หมายความว
า บุคลากรซึ่งทํากหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าที่หลักทางด
สํานัานการสอนและการ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ
สํานั“กบุงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ค ลากรทางการศึ กกษาา ” หมายความว
า ผู บ ริ ห ารสถานศึกกาษา ผู บ ริ ห าร
การศึกษา รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหนวยงาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“วิ ช าชี พ ” หมายความว า วิ ช าชี พ ครู วิ ช าชี พ บริ ห ารการศึ ก ษา และวิ ช าชี พ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคลากรทางการศึกกษาอื
“เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความวา เขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“หนวยงานการศึกษา” หมายความวา
(๑)กา สถานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานั(ก๓)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานการศึกษานอกโรงเรี
ยนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) แหลงการเรียนรูตามประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
หรือตามประกาศกระทรวง
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการข
าราชการครูและบุคลากรทางการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศึกษากําหนด
“สถานศึ
า สถานพัฒนาเด็
ศูนยการศึกษา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษา” หมายความว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กปฐมวัย โรงเรี
สํานัยกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
พิเศษ ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนยการเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน
านัก่เงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดการศึกษา
หรือสถานศึกสํษาที
รียกชื่ออยางอื่นของรักฐาที่มีอํานาจหนสําาทีนั่กหงานคณะกรรมการกฤษฎี
รือมีวัตถุประสงคในการจั
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและตามประกาศกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“สวนราชการ” หมายความวา หนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา
กรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“หั วหน า ส วนราชการ ” หมายความว า ปลั ด กระทรวง เลขาธิ ก าร อธิ บ ดี หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยกาางอื่นที่มีฐานะเที
บเทา
“กระทรวง” หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงในกระทรวงที่ มี
ขาราชการครูและบุคกลากรทางการศึ
ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํากนัษาอยู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕ บรรดาคํ า ว า “ข า ราชการพลเรื อ น ” ที่ มี อ ยู ใ นกฎหมาย ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และบุคลากรทางการศึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระเบียบ และขอบังกคัาบอื่นใด ใหหสํมายความรวมถึ
งขาราชการครู
กษาดวย กา
เวนแตจะไดมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใดที่บัญญัติไวสําหรับขาราชการครูและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคลากรทางการศึ
กษาโดยเฉพาะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบั
ญญัตินี้

-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณี
งหรือการที่จะตองตีกคาวามในปญหาเกี
บขาราชการครู กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่มีปญหาขั
สําดนักแย
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่ยกวกั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวง
สํานัญ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักคงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นขาราชการ
ซึ่งตามพระราชบั
ญัตินี้กําหนดใหเปนขกาาราชการครูและบุ
ลากรทางการศึกษา ยกเว
ครู แ ละข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ในสั ง กั ด สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สถาบั น เทคโนโลยี ป ทุ ม วั น และเป น กรณี ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ มิ ไ ด กํ า หนดให ค ณะกรรมการ
บริหารงานบุคสําคลของข
าราชการครูและบุ
ษาหรือองคกรใดเปกนาผูกําหนดหรือ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาคลากรทางการศึ
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
วินิจฉัยชี้ขาด ใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีเปนผูกําหนดหรือวินิจฉัยชี้ขาด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะกรรมการบริ
หารงานบุคคลของข
าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกกา ษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษา” เรียก
าราชการครู
และบุคลากรทางการศึ
ทางการศึกษาคณะหนึ
่ง เรียกวา “คณะกรรมการข
โดยยอวา “ก.ค.ศ.” ประกอบดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ
สํานั(ก๒)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การ เปนรองประธานกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒
(๓) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนแปดคน ไดแก ปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฒนธรรมสําเลขาธิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และกีฬา ปลัดกระทรวงวั
การ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นฐาน กา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศ. และเลขาธิสํกาารคุ
รุสภา
(๔)กา๓ กรรมการผูสํทารงคุ
ณวุฒิจํานวนเกาคนซึก่งาคณะรัฐมนตรีสํแานัตกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตั้งจากบุคคลที่มี กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงทางดานการศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล ดาน
กฎหมาย ดานการบริ
หารการจัดการภาครักาฐ ดานการบริสํหานัารองค
กร ดานการศึกษาพิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เศษ ดานการ
บริหารธุรกิจ หรือดานเศรษฐศาสตร ดานการผลิตและพัฒนาครู และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํา่งนัคน
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือดานการบริหารจักาดการความรูหสํารืนัอกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
านการวิจัยและประเมิกนา ผล ดานละหนึ
(๕)๔ กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ งมาจากการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลือกตั้งจํานวนเกาคน ประกอบดวยผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจํานวนหนึ่ง
คน ผูแทนผูบริหารสถานศึ
ริหารสถานศึกษาที่เรียกกชื
วยงานการศึกษา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาหรืสํอาผูนับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่ออยางอื่นในหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามที่ ก.ค.ศ. กํ า หนดจํ า นวนหนึ่ ง คน ผู แ ทนข า ราชการครู จํ า นวนหกคน โดยให เ ลื อ กจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๓
มาตรา ๗ (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๔
ขเพิ่มเติมโดยพระราชบักญา ญัติระเบียบขาสํราชการครู
และบุคลากร กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๗ (๕)สําแก
นักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขาราชการครูในสังกักดาสํานักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพืก้นาฐานจํานวนสี่คสํานนักในสั
งกัดสํานักงาน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวนหนึ่งคน และในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุ
ดมศึกากษา สังกัดกระทรวงการท
องเที่ยวและกีกาฬา และสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมจํานวนหนึ่งคน และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจํานวนหนึ่งคน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๘ กรรมการผู ทรงคุณวุฒิต องมีคุณสมบัติ แ ละไม มี ลัก ษณะตองหา ม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดังตอไปนี้
(๑)กา มีสัญชาติไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒)

มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
สํานั(ก๓)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งทางการเมืสํอานัง กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไมเปนผูดํารงตําแหน
(๔) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) ไมเปนเจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรคการเมือง
เปนผูที่ไดรับการยอมรั
่อสัตย ความยุติธรรม
สํานั(ก๖)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บในเรื่องความซื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และไมเคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๙ กรรมการผู แ ทนผู อํ า นวยการสํา นั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษาต อ งมี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คุณสมบัติ ดังสํตาอนัไปนี
้
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบวิชาชีพมากกอาน
เปนผูที่ไดรับการยอมรั
่อสัตย ความยุติธรรม
สํานั(ก๒)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บในเรื่องความซื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และไมเคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๐ กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่
เรียกชื่ออยางอืสํ่นานัในหน
วยงานการศึกษา ตามที
องมีคุณสมบัติ ดังกตาอไปนี้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ ก.ค.ศ. สํกําานัหนดต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบวิชาชีพมากกอาน
(๒) มี ป ระสบการณ ด า นการบริ ห ารในตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาหรื อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหาป
(๓)กา เปนผูที่ไดรสํับาการยอมรั
บในเรื่องความซืกา่อสัตย ความยุสําตนัิธกรรม
และไมเคยมี กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑ กรรมการผูแทนขาราชการครูตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กพักใชหรืสํอาเพิ
นักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชาชีพ และไมเคยถู
ถอนใบอนุญาต กา
(๑)กา มีใบอนุญาตประกอบวิ
ประกอบวิชาชีพมากอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) มี ป ระสบการณด า นปฏิ บัติ การสอนในวิ ทยฐานะไม ต่ํ ากว า ครู ชํา นาญการ
หรือเทียบเทาหรือมีกปาระสบการณกสํารสอนเป
นเวลาไมนอยกวกาสิา บหาป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓)กา เปนผูที่ไดรสํับาการยอมรั
บในเรื่องความซืกา่อสัตย ความยุสําตนัิธกรรม
และไมเคยมี กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี

ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒ กรรมการผู แ ทนบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังตอไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑)

มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) มีประสบการณดานสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปน ผูทําหนาที่ให บริการ หรื อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่อกงกั
ยนการสอน การนิ
กษา และ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บการจัดกระบวนการเรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เทศ การบริ
สํานัหการการศึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป
สํานั(ก๓)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บในเรื่องความซื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และไมเคยมี
เปนผูที่ไดรับการยอมรั
่อสัตย ความยุติธรรม
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และกรรมการผู แ ทนข า ราชการครู แ ละ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคลากรทางการศึกษามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหมได
อีก แตจะดํารงตําแหน
าสองวาระมิได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งติดตอกันเกิ
สํานนักว
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บวัน ตาม
ศึกษาวางลงใหสําดนัํากเนิ
นการแตงตั้งหรือเลืกอากตั้งกรรมการแทนตํ
าแหนงที่วางภายในหกสิ
หลักเกณฑและวิธีการที่กํา หนดไวในมาตรา ๗ วรรคสอง เวนแตวาระการดํ ารงตํ าแหนงของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรรมการผูนั้นเหลือกไมา ถึงเกาสิบวันสํจะไม
ดําเนินการแตงตั้งหรืกอาเลือกตั้งกรรมการแทนก็
ได และให กา
กรรมการซึ่งแทนกรรมการในตํ
าแหนงทีก่วาางลงมีวาระอยู
าแหนงเทากับระยะเวลาที
่เหลืออยู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัใกนตํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ของผูซึ่งตนแทน
ในระหว
เนินการใหมีกรรมการแทนตํ
าแหนงสํทีา่วนัากงลงตามวรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างที่ยังมิไสํดานัดกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และยังมีกรรมการที่เหลืออยูเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตอไปได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่ อ ครบกํ า หนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยั ง ไม มี ก ารแต ง ตั้ ง กรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูทรงคุณวุฒิและเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม ให
กรรมการซึ่งพสํนานัจากตํ
าแหนงตามวาระนัก้นา อยูในตําแหน
่อดําเนินงานตอไปจนกว
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกเพืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับแตงตั้งหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลือกตั้งใหมเขารับหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นจากตําแหน
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๔ นอกจากการพ
ตามวาระ กรรมการผูกทา รงคุณวุฒิพน

จากตําแหนงเมื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตาย
ลาออกโดยยื่นหนังกสืา อลาออกตอสํประธานกรรมการ
สํานั(ก๒)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ความสามารถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔)กา เปนคนไรความสามารถ
หรือคนเสมือนไร

-๖-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๕)กา ขาดคุณสมบัสํต
อมีลักษณะตองหามตามมาตรา
๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัิ หรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๖)

ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดลหุโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความผิดที่ไดกสํระทํ
าโดยประมาทหรือความผิ
(๗) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนขาราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑)กา ตาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
สํานั(ก๓)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัคกลากรทางการศึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
พนจากการเปนขากราชการครู
และบุ
กษา กา
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ. ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํ
้งหมดกเมื
ไมเหมาะสมกั
สํานัากนวนกรรมการทั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่อปรากฏวาสํมีานัคกวามประพฤติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บตําแหนง
หนาที่สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ หรือมีเจตนากระทําการโดยไมถูกตองหรือไมยุติธรรม หรือใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า รั ฐ มนตรี แสํตางนัตักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อํ า นาจหน า ที่ ที่ ขั ด ตกอา กฎหมาย ทัสํ้างนันีก้ งานคณะกรรมการกฤษฎี
ก อ นมี ก ารถอดถอน กให
้ ง คณะกรรมการ กา
สอบสวนขึ้นสอบสวน
สํานั(ก๖)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า งหรือเปสํนาผูนับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
๕
มิไดเปนผูดํารงตํากแหน
ริหารสถานศึกษา ผูบกริาหารการศึกษา
ผูสอนในหนวยงานการศึกษา หรือสํบุาคนักลากรทางการศึ
กษาอื่นตามที่ตนไดรับเลื
อก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๖ การประชุมกก.ค.ศ.
ตองมีสํการรมการมาประชุ
มไมนอยกว
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุ
ม ถสําาประธานกรรมการไม
อ ยูกใานที่ป ระชุมหรืสําอนัไม
สามารถปฏิ บั ติ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
หน า ที่ ไ ด ให ร องประธานกรรมการทํ า หน า ที่ แ ทน ถ า ไม มี ร องประธานกรรมการหรื อมี แ ต ไ ม
กา
สํานั่งกทํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ประชุม
สามารถปฏิบัตสําิหนันกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ
าหนาที่เปนประธานในที
ในการประชุมถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะ หรือเมือ่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีกรณีเขาขายที่กฎหมายกําหนดวากรรมการผูนั้นมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม
นิจฉัยชี้ขาดของที่ปกระชุ
งมาก กรรมการคนหนึก่งาใหมีหนึ่งเสียง
สํานัการวิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า มใหถือเสีสํยางข
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
ในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสียงชี้ขาด
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
๑๗ ก.ค.ศ. มีกอาํานาจตั้งคณะอนุ
รรมการวิสามัญ เรียกกโดยย
อวา “อ.

ก.ค.ศ. วิสามัญ” เพื่อทําการใดๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทําหนาที่เชนเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ได

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั๕กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๕ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณี
วิสามัญ เพื่อทําหนกาทีา ่พิจารณาเรื่อสํางการดํ
าเนินการทาง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่ตั้ง อ.ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
วิ นั ย การออกจากราชการ การอุ ท ธรณ แ ละการร อ งทุ ก ข ให ตั้ ง จากกรรมการ ก.ค.ศ. ที่ เ ป น
สํานักณงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักก.ค.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กรรมการผูทรงคุ
วุฒิ อยางนอยสองคนกา และกรรมการ
ที่เปนผูแทนขากราชการครู
และ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด และใหนํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๘ ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จะเปนกรรมการในกก.ค.ศ.
อนุกรรมการใน
อ.ก.ค.ศ. เขตพืก้านที่การศึกษาสํหรื
อนุกรรมการอื่น กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได เวนแตการเปนกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตําแหนง
มาตรา ๑๙ ให ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เกี่ยวกับสํนโยบายการผลิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คําปรึกษาแกคณะรัฐกมนตรี
ตและ กา
(๑)กา เสนอแนะและให
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) กําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดเกณฑอัตรากําลังของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึ
ความเห็นชอบจํานวนและอั
ตราตําสํแหน
งของหนวยงาน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษา รวมทั
สํา้งนัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การศึกษา
สํานั(ก๓)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คํ า ปรึ ก ษาแก
สํานัคกงานคณะกรรมการกฤษฎี
เสนอแนะและให
ณะรั ฐ มนตรี ใ นกรณีกทา ี่ ค า ครองชี พ
เปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชนเกื้อกูลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัคกณะรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นที่จะปรับปรุ
สํานังกเงิงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทางการศึกษายังไมเกหมาะสมเพื
่อให
ฐมนตรีพิจารณาในอั
นเดือน เงินวิทย กา
ฐานะ เงินประจํ
แหนง เงินเพิ่มคาครองชี
อประโยชนเกื้อกูลสํากหรั
สําานัตํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ สวัสดิกสํารานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า บขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม
(๔)กา ออกกฎ ก.ค.ศ.
ระเบียบ ขอบังคับ หลั
และเงื่อนไขการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กเกณฑ วิธสํีกาาร
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อไดรับอนุมัติจาก
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา
คณะรัฐมนตรีสํแาละประกาศในราชกิ
จจานุเกบกษาแล
ว ใหสํใาชนับกังงานคณะกรรมการกฤษฎี
คับได
(๕) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตี ค วามป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการใช บั ง คั บ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น
พัฒนาหลักเกณฑกวิา ธีการ และมาตรฐานการบริ
หารงานบุคกคล
สํานั(ก๖)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า รวมทั้งการ
พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กําหนดวิธีกสําารและเงื
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๗)
่อนไขการจางเพื่กอาบรรจุและแตสํงาตันั้งกบุงานคณะกรรมการกฤษฎี
คคลเพื่อปฏิบัติ กา
หนา ที่ในตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา รวมทั้งกําหนดอัตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงินเดือนหรือคาตอบแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั๖กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.กา๒๕๕๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๘-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๘)กา สงเสริม สนัสํบานัสนุ
นการพัฒนา การเสริกมาสรางขวัญกําสํลัางนัใจ
และการยกยอง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี

เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานั(ก๙)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัสกดิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เกื้อกูลอื่นแก
สงเสริม สนับสนุกนาใหมีการจัดสวั
การและสิทธิประโยชน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๐) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตสํามที
่ ก.ค.ศ. มอบหมาย กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๑) สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนําและชี้แจงดานการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํากนัษา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บริหารงานบุคคลแกกหา นวยงานการศึ
(๑๒) กําหนดมาตรฐาน พิจารณา และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
ตาม ตรวจสอบและประเมิ
ารงานบุคคลของ กา
(๑๓)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กํากับ ดูแสํลานัติกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นผลการบริ
สํานัหกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ รั ก ษาความเป น ธรรมและมาตรฐานด า นการ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บริห ารงานบุสํคาคล
ตรวจสอบและปฏิบกั ตาิ การตามพระราชบั
ญ ญัตินี้ ในการนี้ ใ หกามี อํา นาจเรีย ก
เอกสารและหลักฐานจากหนวยงานการศึกษาใหผูแทนของหนวยงานการศึกษา ขาราชการ หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อ บั ง คั บ รวมทั
สํานัก้ งงานคณะกรรมการกฤษฎี
บุ ค คลใด มาชี้ แ จงขกาอ เท็ จ จริ ง และให
มี อํ า นาจออกระเบี ยกบข
ให ส ว นราชการ กา
หนวยงานการศึ
กษา ขาราชการหรือบุคคลใดรายงานเกีสํ่ยานัวกักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บการบริหารงานบุคคลของข
าราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง ก.ค.ศ.
๗
(๑๔)
าสวนราชการ หนวกยงานการศึ
กษา
เขตพื้นที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ในกรณีทสํี่ปารากฏว
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัอ.ก.ค.ศ.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
การศึ ก ษา คณะอนุ ก รรมการหรื อ ผู มี ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดหรือแยง
พระราชบัญญัสํตานัินกี้หงานคณะกรรมการกฤษฎี
รือปฏิบัติการโดยไมถกาูกตองและไมสํเหมาะสม
หรือปฏิบัติการโดยขั
กับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให ก.ค.ศ. มีอํานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกลาวไวเปนการชั่วคราว เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการ
ใดแลว ใหสวนราชการหน
วยงานการศึกษา
ที่การศึกษา คณะอนุกการรมการหรือผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ.ก.ค.ศ. เขตพื
สํานัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พิจารณารัสํบานัรองคุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัยกบังานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑๕)
ณวุฒิของผูไดรับปริกาญญา ประกาศนี
ตรวิชาชีพ หรือ กา
คุณวุฒิอยางอื่นเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่ควรไดรับ
(๑๖)
าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิ
ตามที่กําหนดใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กําหนดอัตสํราค
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัติการตสําางๆ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัตินี้
สํานั(ก๑๗)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัตกิแงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ติเกี่ยวกับวัน
พิจารณาจัดระบบทะเบี
ยนประวั
ละแกไขทะเบียนประวั
เดือน ปเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั๗กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๙ (๑๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ก๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า พ.ศ. ๒๕๕๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑๘)
ื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบั
ญญัตสํินานัี้ หรื
อตามกฎหมาย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ปฏิบัติหนสําทีนัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี

อื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๐ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
” โดยมี เ ลขาธิ กการคณะกรรมการข
าราชการครูและ กา
ศึกษา เรียกโดยยอกวาา “สํา นักงานสํานัก.ค.ศ.
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เรี ย กโดยย อ ว า “เลขาธิ ก าร ก.ค.ศ. ” ซึ่ ง มี ฐ านะเป น อธิ บ ดี เ ป น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงาน ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบการดําเนินสํงานในหน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนเจาหนาที่เกี่ยวกั
าที่ของ ก.ค.ศ. กา
(๒) วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคลากรทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหนวยงานการศึกษา
ศึกษา วิเคราะหเกีก่ยาวกับมาตรฐาน
กเกณฑและวิธีการบริกาหารงานบุคคล
สํานั(ก๓)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัหลั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
(๔)กา พั ฒ นาระบบข
มู ล และจั ด ทํ า แผนกํกาา ลั ง คนสํ า หรัสํบานัขกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชการครู แ ละ กา
บุคลากรทางการศึกษา
สํานั(ก๕)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย
ประสานงานและดําเนิกานการเกี่ยวกับ
การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึ
กษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึ
กษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) กํ า กั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบการปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนวยงานการศึกษาและเขตพื
้นที่กสํารศึ
ษา
(๘) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคลากรทางการศึกษาเสนอ ก.ค.ศ.
(๙)
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบั
ญญัตสํินานัี้ กฎหมายอื
่น หรือ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ปฏิ บั ติ หนาสํทีานั่ อกื่ นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๘

มาตรา ๒๑ ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
้นที่ กา
ประจําเขตพื้นที่การศึกากษา เรียกโดยย
า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นกทีา่การศึกษา” สํโดยออกนามเขตพื
การศึกษานั้นๆ ประกอบดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคนโดยเลือก
จากอนุกรรมการผูทกรงคุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ณวุฒิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานั๘กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.กา๒๕๕๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒)กา อนุกรรมการโดยตํ
าแหนงจํานวนสองคน
และผูแทน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไดแก ผูแทน
สํานัก.ค.ศ.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
คุรุสภาซึ่งคัดเลือกจากผูที่มีความรู ความสามารถหรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การศึกษา ดานกฎหมายหรื
อดานการเงินกการคลั
ง
(๓) อนุ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนสี่ ค น ซึ่ ง คั ด เลื อ กจากผู ที่ มี ค วามรู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความสามารถ หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมายหรือดาน
การเงินการคลัสํางนักและด
านอื่นๆ ที่เปนประโยชน
แกการบริ
ารงานบุคคลของเขตพื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้นที่การศึกษา
ดานละหนึ่งคน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั แกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาคลากรทางการศึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๔)กา อนุกรรมการผู
ทนขาราชการครูและบุ
กษาในเขตพื้นที่ กา
การศึกษาจํานวนหาคน ไดแก ผูแทนขาราชการครูผูสอนสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ละหนึ่งคน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน และ
ผูแทนบุคลากรทางการศึ
่งคน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาอื่นจําสํนวนหนึ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
สํานัอนุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (๓) ตองไม
กรรมการตาม (๒) กซึา่งเปนผูแทน สํก.ค.ศ.
และอนุกรรมการตาม
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนอนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทนคุรุสภาตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นผูมีใบอนุ
สํานัญกาตประกอบวิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนสมาชิกคุรุสภาและเป
ชาชีพตามกฎหมายว
าดวสํยสภาครู
และบุคลากร กา
ทางการศึกษาสําทันั้งกนีงานคณะกรรมการกฤษฎี
้ อนุกรรมการตาม (๒)
และ (๓)สําตนัอกงไม
เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรค
การเมือง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คุณสมบัติอื่น หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
สํานักกรรมการตาม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า (๔) ใหสํเปานันกไปตามหลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ตําแหนงของอนุ
(๒) (๓)กและ
กเกณฑและวิกธา ีการที่ ก.ค.ศ.
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๓ ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
พิจารณากําหนดนโยบายการบริ
คคลสําหรับขากราชการครู
และ
สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําหนัารงานบุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ระเบียบ หลั
สํากนัเกณฑ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เกลี่ยอัตรากําลังใหสกอดคล
องกับนโยบาย
การบริหารงานบุคกคล
และวิธีการที่ กา
ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้นที่การศึกษาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๙
เติมโดยพระราชบัญญัติรกะเบี
ละบุคลากรทางการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกมาตรา
า ๒๒ แกไสํขเพิ
านัก่มงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ยบขาราชการครู
สํานักแงานคณะกรรมการกฤษฎี
ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓)
่ ย วกับ การพิ จ ารณาความดี
ค วามชอบของผู
 บ ริ ห าร กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ให ค วามเห็สํนานัชอบเกี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และบุคลากรทางการศึ
กษาในเขตพื้นที่การศึ
(๔) พิจารณาเกี่ ยวกั บ เรื่ องการดํ าเนิ นการทางวิ นั ย การออกจากราชการ การ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อุทธรณ และการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
ส งเสริ ม สนั บ สนุกนาการพั ฒ นา สํการเสริ
ม สรา งขวัญ กํา ลังกใจา การปกปอ ง
สํานั(ก๕)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คุมครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางการศึกษาในหนกวายงานการศึกษาของเขตพื
้นที่การศึกษา กา
(๖) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
อมูลขาราชการครู
กษาใน กา
(๗)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จั ด ทํ าและพั
สําฒ
นักนาฐานข
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แ ละบุ คลากรทางการศึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
สํานั(ก๘)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
จัดทํารายงานประจํกาปที่เกี่ยวกับการบริ
หารงานบุคคลของขการาชการครู
และ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๙) พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ไมอยูในอํานาจและหน
าที่ของผูบริหารของหนวยงานการศึ
กษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือ
ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๔ ใหผูอํานวยการสํ
้นที่การศึกษาเปนผูบกริาหารราชการใน
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านักงานเขตพื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และมีอํานาจหน
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เปนอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เขตพื้นที่การศึกษาและตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
(๒)กา เสนอแนะการบรรจุ
และแตงตั้ง และการบริ
่องอื่นที่อยู กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หารงานบุสําคนัคลในเรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สํานั(ก๓)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พิ จ ารณาเสนอความดี
ค วามชอบของผู
 บ ริ ห ารสถานศึกกาษา ผู บ ริ ห าร
การศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทําแผนและสงกเสริ
และบุคลากรทางการศึ
กษา
สํานั(ก๔)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า มการพัฒนาข
สํานัากราชการครู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คลากรทางการศึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๕)กา จัดทําทะเบีสํยานประวั
ติขาราชการครูและบุ
กษาในเขตพื้นที่ กา
การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) จั ด ทํ า มาตรฐานคุ ณ ภาพงาน กํ า หนดภาระงานขั้ น ต่ํ า และเกณฑ ก าร
ประเมินผลงานสําหรักบา ขาราชการครูสําแนัละบุ
คลากรทางการศึกษาของสํ
านักงานเขตพื
้นที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

- ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๗)
หารงานบุคคลและจั
ดทํารายงานการบริ
หารงาน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ประเมินคุณ
สําภาพการบริ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

บุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ตอไป
สํานั(ก๘)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ บั ญ ญั ติ ไสํวาในันพระราชบั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที
ญญัตินี้ กฎหมายอื
่น หรือ
ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๕ ในสวนราชการอื่นนอกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พื้นฐาน ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพื่อทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสวกนราชการนั
้น ทัสํา้งนันีก้ งานคณะกรรมการกฤษฎี
การตั้ง การพนจากตํากแหน
บัติหนาที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
า งและขอบเขตการปฏิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
สํานับรรดาบทบั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัตินสํี้หารืนัอกในกฎหมายอื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ญญัติในพระราชบั
่นที่อางถึกง าอ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษาใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคหนึ่งดวย เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนอยางอื่น
นําบทบัญญัติในวรรคหนึ
มาใชบังคับกับหนวกยงานการศึ
กษา
สํานัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งและวรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
อื่นใดที่จําเปนตองมี อ.ก.ค.ศ. ของหนวยงานการศึกษานั้นโดยเฉพาะดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่สวนราชการตามวรรคหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในกรณี
่งมิใชสวกนราชการในกระทรวง
ให ก.ค.ศ. มี กา
อํ า นาจกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการของ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนราชการนั
สํา้นนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขาราชการครูแสํละบุ
คลากรทางการศึกษาในส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๖ ใหสํคาณะกรรมการสถานศึ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มี อํ า นาจและหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
ก ษา
า ที่ เ กี่ ย วกั บ การ กา

บริหารงานบุคสํคลสํ
าหรับขาราชการครูและบุ
กษาในสถานศึกษา ดักงตา อไปนี้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คลากรทางการศึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
กฎ ระเบียบ ขอบังกคัาบ หลักเกณฑสําแนัละวิ
ธีการตามที่ ก.ค.ศ.กและ
้นที่การศึกษา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อ.ก.ค.ศ.
สํานัเขตพื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กําหนด
สํานั(ก๒)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า นวนและอั
สํานักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เสนอความต อ งการจํ
ราตํ า แหน ง ของข า ราชการครู
แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึ
กษาตอผูบริหารสถานศึ
กษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๔) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎหมายอื่ น หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้นที่การศึกษามอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื
ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกคณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๗ ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
ควบคุม ดูแลใหกการบริ
กษาสอดคลกาองกับนโยบาย
สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า หารงานบุสํคานัคลในสถานศึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒)กา พิ จ ารณาเสนอความดี
ความชอบของข
คลากรทางการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาา ราชการครูสํแาละบุ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี

ศึกษาในสถานศึกษา
สํานั(ก๓)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สงเสริม สนับสนุนกขา าราชการครูสํแาละบุ
คลากรทางการศึกษาในสถานศึ
กษา
ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ.ก.ค.ศ. สํเขตพื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางการศึกษาเพื่อเสนอ
้นที่การศึกษา
(๖) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎหมายอื่ น หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๘ ใหผูบริหารหนวยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ.
กําหนด เปนผูสําบนัังกคังานคณะกรรมการกฤษฎี
บบัญชาและบริหารหน
ํามาตรา ๒๗ มาใชบกังาคับแกผูดํารง
กา วยงาน และให
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตําแหนงดังกลาวโดยอนุโลม
หมวด ๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บททั่วไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๙ การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามหลักการบริหาร
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ความเสมอภาคระหว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กการไดรับ
กิจการบานเมืสํอางที
่ดีโดยยึดถือระบบคุณกธรรม
างบุคคล และหลั
การปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเลือกปฏิบัติโสํดยไม
เปนธรรม เพราะเหตุแหงความแตกต
างในเรื่องถิ่นกําเนิด
เชื้อชาติ ภาษาสําเพศ
อายุ สภาพทางกายหรื
คคล ฐานะทางเศรษฐกิ
จหรือ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อสุขภาพ สถานะของบุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไมตรงกันในเรื่องอื่นๆ จะกระทํา
มิได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๐ ภายใตบังกคัา บกฎหมายวสํานัดกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยสภาครูและบุคลากรทางการศึ
กษา
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํ า หรั บ การเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู ซึ่ ง จะเข า รั บ ราชการเป น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํากนัษาได
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ดังตอไปนีสํ้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขาราชการครูและบุคกลากรทางการศึ
ตองมีคุณสมบัติทั่วกไป
(๑)

มีสัญชาติไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓)กา เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ
ปไตยอัสํานนัมีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระมหากษัตริย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
สํานั(ก๔)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ง ทางการเมื
สํานัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไม เปนผูดํ ารงตํ ากแหน
ง สมาชิกสภาทองถิ่นกาหรื อผูบ ริ ห าร
ทองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๕)กา ไมเปนคนไร
หรือจิตฟนกาเฟอนไมสมประกอบ
หรือเปนโรค กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําคนัวามสามารถ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
สํานั(ก๖)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างถูกสั่งพักสํราชการ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไมเปนผูอยูในระหว
ถูกสั่งใหออกจากราชการไว
กอน
ตามพระราชบั ญญั ตินี้หรือ ตามกฎหมายอื่ น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วิชาชีพตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้นๆ
ไมเปนผูบกพรองในศี
หรับการเปนผูประกอบวิ
สํานั(ก๗)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ลธรรมอันสํดีานัสกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อเจาหนาที่ใสํนพรรคการเมื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๘)กา ไมเปนกรรมการบริ
หารพรรคการเมืองหรื
อง
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๐) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดกทีา ่ไดกระทําโดยประมาทหรื
อความผิดลหุกโทษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๑) ไม เ ป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ
สํานัหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องคการมหาชน
อหนวยงานอื่นของรัฐกาหรือองคการระหว
างประเทศ
(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามพระราชบัญญัตกินาี้หรือตามกฎหมายอื
่น
(๑๓) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในหนวยงานของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๑ อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึ
กษา ใหเปนไปตามกฎหมายว
วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นเดือน เงิสํนานัประจํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํากนัษาตามมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
อัตกราเงิ
าตําแหนงสําหรับบุกคาลากรทางการศึ
๓๘ กา
ค. (๒) ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุโลม
เงินกวิาทยฐานะและเงิ
าตําแหนงไมถือเปกนา เงินเดือน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกประจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
๓๒ เพื่ อประโยชน
พย ของขา ราชการครู
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ใ นการออมทรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการใหกระทรวงการคลังหักเงินเดือนของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ดดอกเบีสํา้ยนัเงิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขาราชการครูและบุกคาลากรทางการศึ
ษาเปนเงินสะสมก็ไดกโดยคิ
นสะสมนั้นใหใน กา
อัตราไมต่ํากวาดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงิ น สะสมและดอกเบี้ ย นี้ จ ะจ า ยคื น หรื อให กู ยื ม เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามโครงการ
สวัสดิการสําหรับขากราชการครู
และบุ
ลากรทางการศึกษา ตามระเบี
ยบทีสํ่การะทรวงกํ
าหนดโดย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักคงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๓ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานั่ ก.ค.ศ.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นชอบของคณะรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบี
ยบที
กําหนดโดยความเห็
ฐมนตรี

- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๔ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจไดรับเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิ
จ ทั้งนี้ ตามหลั
ารที่กําหนดในพระราชกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กเกณฑและวิ
สํานัธกีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา
า งาน วั น หยุ ด ราชการตามประเพณี
วั น หยุ ด ราชการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๕ วั นสํเวลาทํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามที่
สํานัในกรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก.ค.ศ. กําหนด
ก.ค.ศ. ยังมิไดกกา ําหนด ใหนสํําาหลั
กเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดักางกลาวที่ใชกับ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๖ เครื่องแบบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การแตงเครื่องแบบใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๗ บําเหน็จบํานาญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป
ตามกฎหมายวสําานัดกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยการนั้น
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การกําหนดตําแหนง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง
วิทสํยฐานะ
และการใหไดรับเงิกนาเดือน เงินวิทสํยฐานะ
และเงินประจําตําแหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๘ ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภทดังนี้
สํานัก.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตํ า แหน ง ซึ่ ง มี ห น า ทีกา่ เ ป น ผู ส อนในหน
ว ยงานการศึ ก ษา ไดกาแ ก ตํ า แหน ง
ดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ครูผูชวย
ครู
สํานั(ก๒)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) อาจารย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔)กา ผูชวยศาสตราจารย
(๕) รองศาสตราจารย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) ศาสตราจารย
ตํากแหน
(๒) จะมีในหนวยงานการศึ
กษาใดก็
สวนตําแหนงใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งใน (๑)สํและ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําไนัดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๓) ถึง (๖) ใหมีในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา
๑๐
ตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารสถานศึ
ก ษาและผู
 บ ริ ห ารการศึ ก ษา ได
สํานัข.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาแ ก ตํ า แหน ง
ดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑)การองผูอํานวยการสถานศึ
กษา
สํานั๑๐กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๘ ข. แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ก๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า พ.ศ. ๒๕๕๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๖ -

(๒)กาผูอํานวยการสถานศึ
กษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานั(๔)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื
้นที่กสํารศึ
ษา
(๕) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตําแหนงผูบริหารใน (๑) และ (๒) ใหมีในสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษา
ตามประกาศกระทรวง
ตําแหนงผูบริหารใน
มีในสํานักงานเขตพืก้นาที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (๓) และ (๔)
สํานักให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ตําแหนงผูบริหารในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การกําหนดระดับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตําแหนง การใหไดรกับา เงินเดือนและเงิ
ประจําตําแหนง ใหนกําากฎหมายวาดสํวายระเบี
ยบขาราชการ กา
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ค. ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีดังตอไปนี้
(๑)กา ศึกษานิเทศก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ตํ า แหน ง ที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ตามที่ ก.ค.ศ. กํ า หนด หรื อ ตํ า แหน ง ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขาราชการที่ ก.ค.ศ.
นํามาใชกําหนดใหเกปานตําแหนงขาสํราชการครู
และบุคลากรทางการศึ
กษาตาม
พระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดระดับสํตําานัแหน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
การกํ
ง และการใหไดรับเงิกานเดือนและเงิสํนานัประจํ
าตําแหนงของ กา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึ
กษาอื่นตาม ค. (๒) ใหเปนสําไปตามที
่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยใหนํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนง และการให
ไดรับเงินเดือนและเงิกานประจําตําแหน
าราชการพลเรือนสามั
โลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกของข
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญมาใชบังสํคัาบนัโดยอนุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๓๙ ใหตําแหนกงาขาราชการครูสํแาละบุ
คลากรทางการศึกษาดั
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางตอไปนี้ เปน
ตําแหนงที่มีวิทยฐานะ ไดแก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก. กตําาแหนงครู มีสํวาิทนัยฐานะ
ดังตอไปนี้ กา
(๑) ครูชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ครูชํานาญการพิเศษ
(๓)กา ครูเชี่ยวชาญสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
สํานัข.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษา มีวิทยฐานะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตําแหนงผูบริหารสถานศึ
ดังตอไปนี้
(๑) รองผูอํานวยการชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
รองผูอํานวยการเชีก่ยา วชาญ
สํานั(ก๓)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ผูอํานวยการชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัานาญการพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕)กา ผูอํานวยการชํ
เศษ
(๖) ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ค. กตําาแหนงผูบริหสําารการศึ
กษา มีวิทยฐานะ ดักางตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี

- ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑)กา รองผูอํานวยการสํ
านักงานเขตพื้นที่การศึ
เศษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาชํานาญการพิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๒)

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
สํานั(ก๓)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผูอํานวยการสํานักกงานเขตพื
้นที่กสํารศึ
ษาเชี่ยวชาญ
(๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ง. ตําแหนงศึกษานิเทศก มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําเนัชีก่ยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓)กา ศึกษานิเทศก
วชาญ
(๔) ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จ. ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหมีวิทยฐานะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๐๑๑ ใหตําแหนงคณาจารยดังตอไปนี้ เปนตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
สํานั(ก)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข) ผูชวยศาสตราจารย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ค)การองศาสตราจารย
(ง) ศาสตราจารย
สํานัการกํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
าหนดระดับตําแหนกาง และการใหสํไาดนัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
เงินเดือนและเงินประจํกาาตําแหนงตาม
วรรคหนึ่ง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบี
ยบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ
กษามาใชบังคับโดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๑ ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหนวยงาน
การศึกษาใดจํานวนเท
ุณสมบัติเฉพาะสําหรักบา ตําแหนงอยสําางใด
ใหเปนไปตามที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าใด และตอสํงใช
านักคงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๒ ให ก.ค.ศ. จั ด ทํ า มาตรฐานตํ า แหน ง มาตรฐานวิ ท ยฐานะและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ชาการของข
สํานัากราชการครู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัเกปงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรฐานตําแหนงทางวิ
และบุคลากรทางการศึ
กษาไว
นบรรทัดฐานทุก กา
ตํ า แหน ง ทุ ก วิ ท ยฐานะเพื่ อใช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ โดยคํ า นึ งถึ ง มาตรฐานวิ ชาชีพ คุ ณ วุ ฒิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การศึกษา การอบรม ประสบการณ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงาน
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิกบาัติหนาที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการจัดทํามาตรฐานตําแหนงทุกตําแหนง ใหจําแนกตําแหนงเปนประเภทและ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างเดียวกัน
สายงานตามลัสํกานัษณะงาน
และจัดตําแหนกางในประเภทและสายงานที
่มีลักษณะงานอย
หรือคลายคลึงกันใหอยูในตําแหนงประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเปนกลุ ม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั๑๑กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.กา๒๕๕๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เดียวกัน โดยแสดงชืก่อา ตําแหนงหนสําาทีนั่แกละความรั
บผิดชอบของตํ
่ปฏิบัติ และ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าแหนง ลักษณะงานที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูที่ดํารงตําแหนงนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๓ ให ก.ค.ศ. หรื อ ผู ที่ ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกํ า หนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตํา แหนงและการใชกาตํ าแหนงข าราชการครู
และบุคลากรทางการศึ
กษาใหสํเาหมาะสม
ในกรณีที่ กา
ลักษณะหนา ที่และความรับ ผิ ด ชอบ ปริ มาณงาน คุณภาพงานของตําแหน งข าราชการครู และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด ที่ ก.ค.ศ. กําหนดเปลี่ยนแปลงไป ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย พิจารณาปรั
าแหนงนั้นใหมใหเกหมาะสมตามหลั
และวิธีการที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บปรุงการกํสําาหนดตํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํากนัเกณฑ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๔ ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือน เงินวิทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ฐานะ และเงินประจํกาตํา าแหนงตามกฎหมายว
าดวยเงินเดือน เงิกนา วิทยฐานะ และเงิ
นประจําตําแหนง กา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูใดจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด วิทยฐานะใด จะไดรับเงินเดือนอยางใด
ตามมาตรา ๓๑ ใหกเปา นไปตามที่ สํก.ค.ศ.
กําหนด โดยใหไดกราับเงินเดือนในขั
ําของอันดับ ใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั้นกต่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กรณีที่จะใหไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ ใหเปนไปตาม
สํานัธกีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักเกณฑและวิ
ารที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หมวด ๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การบรรจุและการแตงตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔๕ การบรรจุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
บุคคลเขารับราชการเปกนา ขาราชการครูสําแนัละบุ
คลากรทางการ กา

ศึกษา เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดสําหรับตําแหนงนัน้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยบรรจุและแต
งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได
ความในวรรคหนึ
นํามาใชบังคับสําหรักบาการบรรจุและแต
ตั้งบุคคลเขารับ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํ่งามินักใหงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชการตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖
และมาตรา ๖๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา
งขั น เพื่อบรรจุกาแ ละแตงตั้งเปสํานนัขกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ราชการครูแ ละ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔๖ ผู สสํมัาคนัรสอบแข
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตํ า แหน ง ใด ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา ๓๐ และต อ งมี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คุณสมบัติเฉพาะสํ
หรับตําแหนงตามมาตรฐานตํ
าแหนสํงนัานั้นกตามมาตรา
๔๒
สํ า หรั บ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ตามมาตรา ๓๐ (๔) และ (๘) ให มี สิ ท ธิ ส มั ค ร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตามที่สอบแขงขันไดก็ตอเมื่อ
พนจากตําแหนสํางนันัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
ๆ แลว
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
เขตพื้นที่การศึกษา
งขันเพื่อ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔๗ ให สํอ.ก.ค.ศ.
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เปนผูดําเนิสํนาการสอบแข
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานัในกรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กากษาใดมีความพร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ธีการที่ ก.ค.
ที่หนวยงานการศึ
อมตามหลักเกณฑและวิ
ศ. กําหนด ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบใหหนวยงานการศึกษานั้นเปนผูดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สอบแขงขัน
ก สู ต ร วิ ธี ก ารสอบแข
เนิ น การที่ เ กี่ ย วกั บ การสอบแข
ง ขั น
สํานัหลั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง ขั น และวิสํธานัี ดกํ างานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตลอดจนเกณฑตัดสินการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งขันไดในบัสํญานัชีกองานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขึ้นบัญชีเปนผูสอบแข
ื่น และการยกเลิกบัญกชีา ผูสอบแขงขัสํนาได
ใหเปนไปตามที่ กา
ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๘ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานการศึกษาอาจรับสมัคร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สอบแขงขันเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาใดได ทั้งนี้ ผูสมัครสอบแขงขันตองมี
คุณสมบัติพิเศษในสาขาวิ
ชานั้นๆ ตามที่ กก.ค.ศ.
กําหนดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
และแตงตั้งเขกาารับราชการเป
าราชการครูและ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔๙ ผูไดสํรานัับกการบรรจุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกขงานคณะกรรมการกฤษฎี
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๖๕ มาตรา
๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลั
งปรากฏว
าผูนั้นขาดคุณสมบัตกิทา ั่วไป หรือขาด
คุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนงตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๔๘ อยู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กอนก็ดี หรือมีกรณีกตาองหาอยูกอนและภายหลั
งปรากฏวาเปกนาผูขาดคุณสมบัสําตนัิเกนืงานคณะกรรมการกฤษฎี
่องจากกรณีตอง กา
หานั้ น ก็ ดี ใหสํผานัู มกี องานคณะกรรมการกฤษฎี
ํ า นาจตามมาตรา ๕๓
กา สั่ ง ให ผู นั้ นสําออกจากราชการโดยพลั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาน แต ทั้ ง นี้ ไ ม
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชนอื่นใดทีก่ไาดรับหรือมีสสํิทานัธิกจงานคณะกรรมการกฤษฎี
ะไดรับจากทางราชการก
้ น กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อนมีคําสั่งให
สําอนัอกจากราชการนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าดวยบําเหน็สํจานับํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายว
นาญขาราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๕๐ ในกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
ที่ มี ค วามจํ า เป น หรื อกมีาเ หตุ พิ เ ศษทีสํ่ าอ.ก.ค.ศ.
เขตพื้ น ที่ กา

การศึกษาไมสามารถดําเนินการสอบแขงขันได หรือการสอบแขงขันอาจทําใหไมไดบุคคลตองตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประสงคของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุ
กษาโดยวิธีอื่นได ทั้งกนีา้ ตามหลักเกณฑ
ละวิธีการที่ ก.ค. กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คลากรทางการศึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักแงานคณะกรรมการกฤษฎี
ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๑ หน ว ยงานการศึ ก ษาใดมี เ หตุ ผ ลและความจํ า เป น อย า งยิ่ ง เพื่ อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่จะตองบรรจุ
สําแนักละแต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา  ความสามารถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประโยชนแกราชการที
งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู
มีความชํานาญ กา
หรือเชี่ยวชาญระดับสูงเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหหนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การศึกษาดําเนินการขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากอน แลวใหขออนุมัติ
จาก ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ.
มัติใหสั่งบรรจุและแต
ใด วิทยฐานะใด กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไดพิจารณาอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งตั้งในตําแหน
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี

- ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และกําหนดเงินเดือกนที
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา
งตั้งได ตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่จะใหไดรับสํแล
านัวกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๕๓ สั่งบรรจุ
สํานัแกละแต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๒ นอกจากการบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เพื่ อ ให บุ ค คลเข า รั บ ราชการเป น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกษาแล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกขงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขาราชการครูและบุกคาลากรทางการศึ
ว ก.ค.ศ. อาจกํกาาหนดใหตําแหน
าราชการครูและ กา
บุคลากรทางการศึกษาบางตําแหนงเปนสัญญาจางปฏิบัติงานรายปหรือโดยมีกําหนดเวลาตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือเปนพนักงานราชการ
โดยไมตองเปนขาราชการก็
ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลภายนอก และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ใหผูนั้นสํมีาสนัิทกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก.ค.ศ. กําหนดให
มีสถานภาพเปนขาราชการ
ธิหนาที่และไดรับสิทธิกปา ระโยชนอื่นๆ
เชนเดียวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวางสัญญาจาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เวนแตสัญญาจางนั้นจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น หรือกําหนดยกเวนเปนกรณีเฉพาะไว
นําบทบัญญัติในเรื่อกงคุา ณสมบัติทั่วสํไป
ณสมบัติเฉพาะสําหรักบาตําแหนง การ
สํานัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักคุงานคณะกรรมการกฤษฎี
สรรหาและการบรรจุและแตงตั้งของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับกับผูดํารง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัอกวรรคสองโดยอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตําแหนงตามเงื่อนไขในวรรคหนึ
่งหรื
โลม ทัก้งานี้ ตามที่กําหนดในระเบี
ยบ ก.ค.ศ. กา
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๕๑ มาตรา
๕๓ ภายใตบังคักาบมาตรา ๔๕สํวรรคหนึ
่ง มาตรา ๕๐ มาตรา

๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า และแตงตัสํ้งานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคลากรทางการศึกกษาา ผูมีอํานาจดัสํงานัตกองานคณะกรรมการกฤษฎี
ไปนี้เปนผูมีอํานาจสั่งกบรรจุ

การบรรจุและแตกงาตั้งตําแหนงสํซึา่งนัมีกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ิทยฐานะเชี่ยวชาญพิกเาศษ เมื่อไดรับ
สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
อนุมัติจาก ก.ค.ศ. แลว ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุและใหรัฐมนตรี
ฐมนตรีเพื่อนํกาความกราบบัสํงานัคมทู
ลเพื่อทรงพระ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เจาสังกัดนําสํเสนอนายกรั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
สํานั“(
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งตั้งให ดํ ารงตํ
สํานัากแหน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า นั กงานเขต
๒)๑๒ การบรรจุและแต
งรองผูอํานวยการสํ
พื้นที่การศึกษา ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ ตําแหนง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา และตํ
แหน ง ผู อํ า นวยการสํกาา นั ก งานเขตพื
่ ก ารศึ ก ษาเชี่ ย วชาญกาให เ ลขาธิ ก าร
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั้ นกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๑๓ การบรรจุสําแนัละแต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง รองผู อํ าสํนวยการสถานศึ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๓)
ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน
ก ษา กา
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงผูบริหารที่เรียกชื่ออยางอื่นตามมาตรา ๓๘ ข. (๕)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสํานักงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๒
มาตรา ๕๓ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๓
ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบักญา ญัติระเบียบขสําราชการครู
และบุคลากร กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๕๓ (๓)
สํานัแก
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

- ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เขตพื้นที่การศึกษา กตําาแหนงซึ่งมีวสํิทานัยฐานะชํ
านาญการ ตําแหน
านาญการพิเศษ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งซึ่งมีวิทยฐานะชํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูมีอํานาจ
สํางนัตัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้นที่การศึสํกานัษากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สั่งบรรจุและแต
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. กเขตพื
(๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย ตําแหนงครู และตําแหนง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสถานศึกษา ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปน
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ละแตงตั้ง โดยอนุมัตกิ าอ.ก.ค.ศ. เขตพื
่การศึกษา
สํานักแงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั้นกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๕) การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิไดอยูใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ผูนั้นสังกัสํดาอยู
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สังกัดเขตพื้นที่การศึกกา ษา ใหผูบังคัสํบานับักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชาสูงสุดของสวนราชการที
เปนผูมีอํานาจสั่ง กา
บรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เวนแตตําแหนงซึ่งมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษใหดําเนินการตาม (๑) โดยอนุโลม
๑๔
ง ตั้ ง ตํ า แหน ง อาจารย
ยศาสตราจารย กา
(๖)กา การบรรจุสํแานัละแต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตํ า แหน งสํผูานั ชก วงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตําแหนงรองศาสตราจารย และตําแหนงศาสตราจารย ตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) ถึง (๖) ใหนํา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา โลมโดยให
กฎหมายวาดสํวายระเบี
ยบขาราชการพลเรืกอา นในสถาบันสํอุานัดกมศึ
กษามาใชบังคับโดยอนุ
สภาสถาบันอุดมศึกษาทําหนาที่แทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี เวนแต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก.ค.ศ. จะกําหนดไวกเาปนอยางอื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให มี ค ณะกรรมการสรรหาผู ดํ า รงตํสําาแหน
ง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง (๒) ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
เลขาธิการสภาการศึกกาษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึ
กษาขักา้นพื้นฐาน เลขาธิ
ารคณะกรรมการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา เปนกรรมการ และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การทําหนสําาทีนั่คกัดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รับการบรรจุ
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
เปนกรรมการและเลขานุ
เลือกบุคคลที่สมควรได
และแต ง ตั้ งให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาตามจํ า นวนเขตพื้ น ที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การศึกษา
สมบัติ หลักเกณฑและวิ
เปนไปตามที่ ก.ค.ศ.กากําหนด
สํานัคุกณ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ธีการคัดเลืสํอากนักให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ที่บัญญัติถึงผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งบรรจุตามวรรคหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหหมายถึงผูมีอํานาจสั
่ง (๑) หรือผูมีอกําานาจสั่งบรรจุสํแาละแต
งตั้งตามวรรค กา
หนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๔ การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเลื่อนเปนวิทยฐานะใดตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซึ่งผานการประเมิน
ทั้งนี้ ใหคํานึงสํถึางนัความประพฤติ
ดานวินัยกาคุณธรรม จริสํยาธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพกา ประสบการณ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเรียน การสอน ตามหลั
กเกณฑสํแาละวิ
ธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั๑๔กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๓ (๖) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ก๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า พ.ศ. ๒๕๕๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๕ ให มี ก ารประเมิ น ตํ า แหน ง และวิ ท ยฐานะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ที่ มี
ใบอนุญาตประกอบวิ
ชาชีพเปนระยะๆ กเพื
 ความสามารถ ความชํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่อดํารงไวซสํึ่งาความรู
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านาญการ
หรือความเชี่ยวชาญในตําแหนงและวิทยฐานะที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กากําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมผานการประเมินผลการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ. กํ า หนด ให ดํ า เนิ น การตามความเหมาะสม
ดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ให มี ก ารพั ฒ นาข า ราชการผู นั้ น ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ไ ด อย า งมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประสิทธิภาพและเกิ
ดประสิทธิผล เพื่อใหกสาามารถผานการประเมิ
นผลการปฏิบัติงานได
(๒) ใหดําเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗๓ หรืองดเงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ แลวแตกรณี
ในกรณี ที่ ผู ใ ดไมกาส ามารถปฏิสํบานัั ตกิ รงานคณะกรรมการกฤษฎี
าชการให มี ป ระสิ ท กธิาภ าพและเกิ ด
สํานั(ก๓)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ประสิทธิผลในระดับที่กําหนด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๑๐ (๖)
การดํ า เนิ น การตามวรรคสองให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ.
สํ
า
นั
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๕๖๑๕ ผูใสํดได
านักรงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
ับการบรรจุและแตงตัก้งาใหเขารับราชการเป
นขาราชการครู กา

และบุคลากรทางการศึ
กษาและแตงตั้งใหกดาํารงตําแหนงสํตามมาตรา
๔๕ วรรคหนึ่ง กหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อมาตรา ๕๐
ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้น แตถาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครู
ผูชวย ใหผูนั้นเตรียกมความพร
อมและพั
ฒนาอยางเขมเปนเวลาสองป
กอนแตสํางนัตัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหดํารงตําแหนง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนไปตามหลัสํกานัเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ถาในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เขม แลวแตกรณีผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผูใดมีคสํวามประพฤติ
ไมดีหรือไมมกีคา วามรู หรือไม
วามเหมาะสม หรือมีกผาลการประเมิน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัมกีคงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมอยูต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รั บ ราชการต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กํ า หนด โดยไม ค วรให
อ ไปก็ ใ ห สั่ ง ให ผู นั้ นกออกจากราชการได
ไม ว า จะครบ กา
กําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมหรือไมก็ตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถ า พ น กํ า หนดเวลาทดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการหรื อ เตรี ย มความพร อ มและพั ฒ นาอย า งเข ม
ดังกลาวแลว และผูมกาีอํานาจตามมาตรา
๕๓ พิจารณาเห็นวา กควรให
ผูนั้นรับสํราชการต
อไป ก็สั่งให กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั๑๕กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก(ฉบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บที่ ๒) พ.ศ.
สํานั๒๕๕๑
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในตํ
่จะไดรับแตงตัก้งาตอไป และใหสํารนัายงานหั
วหนาสวน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าแหนงหรือสํวิานัทกยฐานะที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชการผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี
สํานัขกางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักใดซึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัติหนาที่
ราชการครูและบุคลากรทางการศึ
กษาผู
่งอยูในระหวางทดลองปฏิ
ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวแตกรณี ถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รับราชการทหารตามมาตรา ๖๖ และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ
ตามวรรคสองหรื
่น ก็ใหผูมกีอา ํานาจตามมาตรา
๕๓ หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื
่นนั้น
สํานัอกตามมาตราอื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แลวแตกรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหออกตามมาตรา ๖๖ เปนใหออกจากราชการตามวรรค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สอง หรือมาตราอื่นนักา้นได
ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อยางเขมในตําแหนงใดถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
เตรียมความพรอมและพั
ใหม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฒนาอยาสํงเข
านัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
สํานักกลงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่กลาวหาวาได
อยางเขม ผูใดถู
าวหาวากระทําความผิกดา อาญาหรือกระทํ
ผิดวินัย โดยมีมูลตามที
กระทําผิดดังกลาวใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยไดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํอานัวรรคสามหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือเมื่อมีกรณีที่บุคกาคลดังกลาวจะต
งออกจากราชการตามวรรคสองหรื
อตาม กา
มาตราอื่น ก็ใสํหาผนัูมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ีอํานาจตามมาตรา ๕๓กาหรือผูมีอํานาจตามมาตราอื
่นนั้น สั่งลงโทษหรือสั่งใหผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นั้นออกจากราชการ แลวแตกรณี
ผูใกดถู
อสั่งใหออกจาก กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสองหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อวรรคสาม
สํานัหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชการตามมาตราอื่นในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
อย า งเข ม ที่ มสํิ ใานัชกเ ปงานคณะกรรมการกฤษฎี
น การถู ก ลงโทษ ปลดออก
หรื อ สํไลานัอกอก
ให ถื อ เสมื อ นว า ผูก นาั้ น ไม เ คยเป น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ
หรือมีสิทธิจะได
จากทางราชการในระหว
างทดลองปฏิบัติหนกาาที่ราชการหรือ
สํานัรับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างที่ผูนั้นอยูสํในระหว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๗ การเปลี่ยนตําแหนง การยายและการโอนของขาราชการครูและ
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กําหนดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคลากรทางการศึ
ษาใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ.
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูนั้นอาจถูกเปลี่ยนตําแหนงหรือยายตาม
วรรคหนึ่งได เว
ถูกสั่งพักราชการ หรืกอา ถูกสั่งใหออกจากราชการไว
กอน หรือถูกกาสั่งใหออกจาก
สํานนักแต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชการไวกอนในกรณีอื่นตามมาตรา ๑๑๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๘ การโอนพนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น ตามกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สามัญ และการโอนข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บริหารงานบุคสํคลส
วนทองถิ่นที่มิใชพนักงานวิ
าราชการอื่นที่มกิใาชขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึ
กษา อาจทําไดหากบุคคลนั้นสมัคสํรใจ
โดยใหผูมีอํานาจ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตามมาตรา ๕๓ ของหน
่ประสงคจะรับโอนทํ
มีอํานาจสั่งบรรจุ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยงานการศึ
สํานักกษาที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาความตกลงกั
สําบนัผูกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม แลวเสนอเรื่องให ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
สํานัทกงานคณะกรรมการกฤษฎี
การศึกษา แลสํวานัแตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรณี อนุมัติโดยใหคกําานึงถึงประโยชน
ี่หนวยงานการศึกษานัก้านจะไดรับเปน
สําคัญ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใดและใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที
ุณวุฒิ ความสามารถ กความชํ
านาญ สํหรื
ความเชี่ยวชาญในระดักบา เดียวกัน เวน
สํานั่มกีคงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
แตจะเปนการโอนตามวรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําวนันท
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัหการงานบุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
การโอนพนั
กงานส
องถิ่นตามกฎหมายวกาาดวยระเบียบบริ
คคลสวน กา
ทองถิ่นและขาราชการอื่น ซึ่งเปนผูสอบแขงขันไดหรือผูไดรับคัดเลือกมาใหบรรจุและแตงตั้งเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
เพืก่อาประโยชนในการนั
บเวลาราชการ ใหถือกเวลาราชการหรื
างานของผูที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สําอนัเวลาทํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
โอนตามมาตรานี้ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สวนทองถิ่นหรืสําอนัขกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชการอื่น เปนเวลาราชการของข
าสํราชการครู
และบุคลากรทางการศึ
กษาตาม
พระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าแหนงระหวสําางประเภทข
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหกก.ค.ศ.
จัดทําสํมาตรฐานการเปรี
ยบเทียบตํ
าราชการ กา
ตางสังกัดองคสํกานัรกลางบริ
หารงานบุคคล เพื่อประโยชนสําในันการบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงใด วิทยฐานะใด และจะใหรับเงินเดือน
เทาใด ทั้งนี้ เงินเดืกอานที่จะไดรับ สํจะต
องไมสูงกวาขาราชการครู
กษาที่มี กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และบุคลากรทางการศึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เวนแตเปนการโอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามที่กําหนดในกฎ
ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๕๙ ๑๖ การย
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
ยข า ราชการครู แ ละบุกคา ลากรทางการศึ
ษาผู ใ ดไปดํ า รง กา

ตําแหนงในหนวยงานการศึกษาอื่นภายในสวนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือตางเขต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พื้นที่การศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
ของผูประสงคยายและผู
กรณี และใหสถานศึกกา ษาโดยคณะกรรมการสถานศึ
กษา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รับยาย แล
สํานัวแต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.
สํา่อนักอ.ก.ค.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตั้ง ดวย และเมื
เขตพื้นที่การศึ
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุ
มัติแลว
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้งผูนั้นตอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การยายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึสํกานัษากงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึ
กสํษาขั
พื้นฐานเปนผูสั่งยายโดยอนุ
มัติ ก.ค.
กา
านัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ศ.๑๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๖

มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๗

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญญัติรสํะเบี
าราชการครูและ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๕๙ สํวรรคสอง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านัยกบข
งานคณะกรรมการกฤษฎี
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

- ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การย
อนสามัญเพื่อไปบรรจุ
ํารงตําแหนงเปน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ายขาราชการพลเรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และแตงตั้งสํให
านัดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แตถาเปนการยายไปบรรจุ
สําานัแหน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากได
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาแหนงแลว
และแตงตั้งในตํ
งซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิไดกกาําหนด จะกระทํ
เมื่อ ก.ค.ศ. กําหนดตํ
หลักเกณฑและวิธีการยายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๐ ภายใตบังคับตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ให ก.ค.ศ. ดําเนินการ
ใหมีการสับเปลี่ยนหน
และบุคลากรทางการศึ
กสํษา
่งดํารงตํ าแหนง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า ที่ หรื อ ย าสํยข
านัากราชการครู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักซึงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตําแหนงที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยยึดหลักการให
อยูปฏิบัติหนาที่ในตํกาาแหนงใดตําแหน
หนึ่งดังกลาวไดไมเกิกนา สี่ป เวนแตมี
เหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการจะใหปฏิบัติหนาที่ติดตอในคราวเดียวกันได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คราวละหนึ่งปแตตองไมเกินหกป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๑ การเลื่อนตําแหน งบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปน ตํา แหนงที่มิไ ด
กําหนดใหมีวิทยฐานะเพื
เดือนในระดับที่สูงขึก้นา ใหกระทําไดสําโนัดยการสอบแข
งขัน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อใหไดรสํับานัเงิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมินดวยวิธีการอื่น
สํานักรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใ ดจะเลื่ อ นและแตกาง ตั้ ง จากผู ส อบแข
ง ขั น ได ผู ส อบคั ด เลืกอา กได ผู ไ ด รั บ
คัดเลือก หรือผูผานการประเมินดวยวิธีการอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนด
งขันใหเปนไปตามมาตรา
๔๗
วนการสอบคัดเลือกหรื
สํานัการสอบแข
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักสงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอการคัดเลือก
ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาเปนผูดําเนินการ หลักสูตรและวิธีดําเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดกเลืา อก คุณสมบัสํตานัิขกองผู
มีสิทธิสมัครสอบคักดาเลือกหรือผูซสํึ่งาจะได
รับการคัดเลือก กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เกณฑก ารตั ด สิ น การขึ้ น บั ญ ชี การยกเลิก บั ญ ชี ผู ส อบได วิ ธีดํ า เนิน การเกี่ ย วกั บ การคั ด เลื อ ก
สํานัธกีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานผลการปฏิสํบาันัตกิงงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ใหเปนไป
หลักเกณฑและวิ
ารประเมิน การประเมิ
านหรือผลงานทางวิชกาการ
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๒ การแต ง ตั้ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามมาตรา ๖๑ สํ า หรั บ ผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สอบแขงขันได ใหแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได
สํากหรัา บผูสอบคัดสํเลืานัอกกได
หรือผูไดรับคัดเลืกอากใหแตงตั้งไดสําตนัามความเหมาะสม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความประพฤติ ด า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ความรู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ความเชี่ ยสําวชาญ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ ป ฏิ บั ติ แ ละ
ความสามารถสํานัประสบการณ
ความชํา นาญ
คุณภาพของผลงานที
ประวัติการรับราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๓ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการแตงตั้ง ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยไมเขาเกณฑมาตรฐานตําแหนง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ
หรือไมผานกระบวนการเลื
่อนตําแหน
หรือกระบวนการเลื่อนวิ
หลักเกณฑ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทยฐานะตามกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กา กําหนดหรือสํผูานัสกั่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
สั่งไมถูกตองหรือไมมกีอา ํานาจสั่ง ใหสํผาูมนัีอกํงานคณะกรรมการกฤษฎี
านาจตามมาตรา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๕๓ สั่งใหผูนั้นกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมโดยพลัน ในกรณีเชนนี้ไมกระทบกระเทือน
กา าที่และการรั
สําบนัเงิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อนื่ ทีไ่ ดรบ
ถึงการใดที่ผูนสํั้นานัไดกปงานคณะกรรมการกฤษฎี
ฏิบัติตามอํานาจและหน
นเดือนหรือผลประโยชน
ั ไป
แลวหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นั้น เวนแต ก.ค.ศ. จะอนุมัติใหเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะในกรณีนั้นเปนพิเศษเฉพาะราย
ที่ถูกสั่งใหกลับ ไปดํากรงตํ
ยฐานะเดิมตามวรรคหนึ
สํานัผูกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า า แหน ง หรืสํอานัวิกทงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ ง ให ไ ด รั บ
เงินเดือนที่พึงจะไดรับตามสถานะเดิมถาหากวาผูนั้นไมไดเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํางนัหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
รวมทั้งใหมีสิทธิไดรกับา การประเมินสํผลการปฏิ
บัติงานในรอบปกาสําหรับตําแหน
อวิทยฐานะเดิม กา
และใหถือวาผูนั้นไมมีและไมเคยมีสถานภาพอยางใดที่ไดรับเลื่อนตําแหนง หรือเลื่อนวิทยฐานะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นั้น
ในกรณี
๕๓ ไมดําเนินกาการตามวรรคหนึ
ใหผูบังคับบัญชา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่ผูมีอํานาจตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือขึ้นไปมีอํานาจดําเนินการแทนได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๔ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการไปแลว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักคงานคณะกรรมการกฤษฎี
และมิใชเปนการออกจากราชการในระหว
างทดลองปฏิบัติหกนาาที่ราชการ ถสําาสมั
รเขารับราชการ กา
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงคจะรับผูนั้นเขารับราชการ ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งตั้งผูนั้นเปสํนาขนัากราชการครู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผูมีอํานาจตามมาตรา
๕๓ สั่งบรรจุและแต
และบุคลากรทางการศึ
กษา
โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรัสํบาเงินักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
เดือนตามหลักเกณฑแกละวิ
ธีการที่ ก.ค.ศ.
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๖๕ ข า ราชการครู
ก ษาผู ใ ดไดการั บ อนุ มั ติ จ าก
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แ ละบุ ค ลากรทางการศึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะรั ฐ มนตรีใ ห อ อกจากราชการไปปฏิบั ติ ง านใดและให นับ เวลาระหว า งนั้ น สํา หรั บ คํ า นวณ
บําเหน็จบํานาญเหมืกอา นเปนเวลาราชการตามกฎหมายว
าดวยบํ
ราชการ ถาผูนั้น กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเหน็จบํานาญข
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กลับเขารับราชการภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกินสี่ปนับแตวันไปปฏิบัติ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัแกละแต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
หน า ที่ ดังกลาสํวานัให
ผู มีอํา นาจตามมาตรากา ๕๓ สั่งบรรจุ
งตั้งผูนั้น เปน ข ากราชการครู
และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๖ ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู ใ ดถู ก สั่ ง ให อ อกจาก
ราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว
าดวยการรับราชการทหาร
เมืสํ่อาผูนันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ั้นพนจากราชการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทหารโดยมิไดกระทําการใดๆ ในระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นั้นไมเปนสํผูานัขกาดคุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ไดชื่อวาเปนผูสํปาระพฤติ
ชั่วอยางรายแรงและผู
ณสมบัติตามมาตรากา๓๐ และไมได
ถูกสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่น หาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประสงคจะกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา
เดิม ใหยื่นเรื่อสํงขอกลั
บเขารับราชการภายในกํ
ยแปดสิบวันนับแตวันกพา นจากราชการ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดหนึสํา่งนัรกองานคณะกรรมการกฤษฎี
ทหาร และใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทางการศึกษา โดยให
และรับเงินเดือนตามหลั
กเกณฑสําแนัละวิ
ธีการที่ ก.ค.ศ. กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กามีตําแหนง วิสํทานัยฐานะ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กําหนด
สํานัขกางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึ
กสํษาซึ
่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรค

หนึ่ง ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการกอนถูกสั่งใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลา
ราชการติดตอสํกัานันกเพื
่อประโยชนตามพระราชบั
าดวยบํกาาเหน็จบํานาญ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัตินสํี้แาละตามกฎหมายว
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขาราชการเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกสั่งใหออกจากราชการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๗ พนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
า ใชขาราชการหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สวนทองถิ่นทีสํ่ไามนัใกชงานคณะกรรมการกฤษฎี
พนักงานวิสามัญ หรือกไม
อพนักงานซึ่งออกจากงานในระหว
าง
ทดลองปฏิ บั ติ ง านหรื อ ข า ราชการที่ ไ ม ใ ช ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและไม ใ ช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขาราชการการเมือง ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการสํผูานัใกดออกจากงานหรื
อออกจากราชการไปแล
ถาสมัครเขารับราชการเป
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัวกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงครับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จะรับเขารับสําราชการเสนอเรื
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๕๓ ที่ประสงค
่องไปให กก.ค.ศ.
หรือผูสํทาี่ นัก.ค.ศ.
มอบหมาย กา
พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่
สํานัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทางราชการจะได
ทั้งนี้ จะบรรจุและแตกงา ตั้งเขารับราชการเป
นขาราชการครูและบุกคา ลากรทางการ
ศึกษาโดยใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใด
และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใดให ก.ค.ศ.
เปนผูพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนด แตจะตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถและ
ความชํานาญ สํหรื
่ยวชาญในระดักบาเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านัอกความเชี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ ง ในขณะที
สํานัก่ เงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่ น ตามกฎหมายว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รั บ ราชการตามวรรคหนึ
ป น พนั ก งานส ว นท อกงถิ
า ด ว ยระเบี ย บ กา
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือในขณะที่เปนขาราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุ ค คลของข า ราชการนั้ น เป น เวลาราชการของขา ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวกยา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๖๘ ภายใตกาบั ง คั บ กฎหมายว
า ด ว ยระเบี ย บบริกาห ารราชการ
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระทรวงศึกษาธิการ ถาตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลง หรือผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
สํานัสัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิ
บัติหนสําานัทีก่รงานคณะกรรมการกฤษฎี
าชการได ใหผูมีอํานาจตามมาตรา
๕๓
ใหขาราชการครู กา
และบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในตําแหนงนั้นได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู รั ก ษาการในตํ า แหน ง ตามวรรคหนึ่ ง ให มี อํ า นาจและหน า ที่ ต ามตํ า แหน ง ที่
รักษาการนั้น ในกรณี
ระเบียบ ขอบังคับกมติ
คณะกรรมการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาที่มีกฎหมายอื
สํา่นนักกฎ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า คณะรัฐมนตรี
สํานักมติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามกฎหมาย หรือมีคําสั่งของผูบังคับบัญชา แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้นๆ เปนกรรมการ หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานังกทํงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหมีอํานาจและหน
าที่อยางใดก็ใหผูรักษาการในตํ
าแหน
าหนาที่กรรมการ หรืกอา มีอํานาจและ
หนาที่อยางนั้นในระหวางรักษาการในตําแหนงแลวแตกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ี่มีความจําเปนเพื่อประโยชน
ของทางราชการ
ก.ค.ศ. อาจ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๖๙ ในกรณี
สํานักทงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เสนอแนะตอหัวหนาสวนราชการ ใหสั่งใหขาราชการผูใดไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใดเปนการชั่วคราวได
สําหรับการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปปฏิบัติราชการใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนวยงานการศึกษาใดเปนการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื
่การศึกษา โดยอนุมัติ กอ.ก.ค.ศ.
เขตพื
่การศึกษา
สํา้นนัทีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํา้นนัทีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา
ี่มีเหตุผลความจําเปนหักาวหนาสวนราชการหรื
อผูอํานวยการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๗๐ ในกรณี
สํานัทกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวน
กา แลวแตกรณีสําเป
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชการ หรือสํานันักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานเขตพื้นที่การศึกษา
การชั่วคราว โดยใหพกานจากตําแหนง
หนาที่เดิมได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย
และการออกจากราชการของข
าราชการครูกาและบุคลากรทางการศึ
กษาตามวรรคหนึก่งาใหเปนไปตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗๑ ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจํ า เป น หั ว หน า ส ว นราชการหรื อ
สํานัขการาชการครู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผูอํานวยการสํสําานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานเขตพื้นที่การศึกษากา มีอํานาจสั่งให
และบุคลากรทางการศึ
กษา
พนจากตํา แหนงหนาที่ และขาดจากอัตราเงินเดือนในตํ าแหนงเดิม โดยให ได รับเงินเดือนใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อัตรากําลังทดแทนทีก่ าก.ค.ศ. กําหนดได
ตามหลักเกณฑและวิกธาีการที่กําหนดในกฎ
ก.ค.ศ.
พนจากตําแหนง กการให
ไดรับเงิสํนานัเดืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
น การแตงตั้ง การเลืก่อานขั้นเงินเดือน
สํานัการให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลั
กเกณฑสําแนัละวิ
ธีการที่กําหนดในกฎกาก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๗๒ ใหผูบังคับกบัา ญชามีหนาทีสํา่ปนัระเมิ
นผลการปฏิบัติงานของข
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปนขาราชการครูและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บุคลากรทางการศึกกษาและปฏิ
บัตสํิรานัาชการได
อยางมีประสิทธิกภา าพ และเกิดสํประสิ
ทธิผลมีผลงาน กา

เปนที่ประจักษ ถือวาผูนั้นมีความชอบสมควรไดรับบําเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเปนบันทึกคําชมเชย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น ทั้งนี้
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และวิธีการที
สํานั่ กก.ค.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๗๓ การเลื่อนขัก้นา เงินเดือนของข
และบุคลากรทางการศึ
กษา
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากราชการครู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาใหยึดหลักคุณธรรม มีความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เที่ยงธรรม เปดเผยกาโปรงใสและพิสําจนัารณาจากผลการปฏิ
บัตกิงาานเปนหลัก และความประพฤติ
ใ น กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๗๔
สํานัการเลื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํา่ งนักให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นตามวรรคหนึ
พิ จ ารณาผลการปฏิกาบั ติ ง านที่ เ ป น
ประโยชน ต อ ผู เ รี ย นเป น หลั ก ตามแนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมายว า ด ว ย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การศึกษาแหงชาติ
กเกณฑและวิธีการเลืก่อานขั้นเงินเดือสํนให
ปนไปตามที่กําหนดในกฎ
สํานัหลั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักเงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก.ค.ศ.
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาผลที่ไมเลื่อนขั
สํา้นนัเงิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทางการศึกษาผูใดใหกผา ูบังคับบัญชาแจ
ใหผูนั้นทราบพรอมเหตุ
นเดือน
การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเมื่ อ ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคสามแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เปนผูสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๗๔ ให ก.ค.ศ.
น เดื อ นประสิ ท ธิ ภ าพของตํ
า แหน ง
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กํ า หนดขัสํ้ นานัเงิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงที่มีวิทยฐานะ เพื่อใหปฏิบัติงานบังเกิดผลดี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักแงานคณะกรรมการกฤษฎี
และมีความกาวหนากและได
มาตรฐานงานของทางราชการ
ทั้งกนีา้ ตามหลักเกณฑ
ละวิธีการที่ ก.ค. กา
ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗๕ ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู ใ ดมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เ ด น เป น ทีสํ่ ปานัระจั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สร า งสรรค มี ผ ลงานดี
กษ ให ก ระทรวงเจ ากสัา ง กัด สว นราชการและหน
วยงาน กา

การศึกษาดําเนิสํานนัการยกย
องเชิดชูเกียรติตกามควรแก
กรณีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เพื่อประโยชนในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจ
กําหนดใหขาราชการครู
กษาผูที่มีผลงานหรื
ิงานดีเดนหรือผู กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และบุคลากรทางการศึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อผลการปฏิ
สํานับกัตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหไดรับเงินวิทยพัฒนได ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เห็นชอบของคณะรั
ฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๗๖ ใหสสํวานราชการและหน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษามีหนสําาทีนั่จกัดงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
วยงานการศึ
สวัสดิการใหแก กา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสริมสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถึงแกความตายอัน
เนื่องมาจากการปฏิ
บัติหนาที่ราชการ ใหกาจัดสวัสดิการแก
รอบครัวตามหลักเกณฑ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัคกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐ มนตรี อ าจพิ
สํานักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะรั
ารณาเลื่อ นขั้น เงิ นเดืกอานใหแกผูนั้นสํเป
กรณี พิเศษ เพื่ อ กา
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗๘ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการบรรจุและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แตงตั้งตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๐ กอนการมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ ใหผูบังคับบัญชาแจง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภาระงาน มาตรฐานคุ
ชาชีพ จรรยาบรรณวิ
นผลงาน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาณภาพงาน มาตรฐานวิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ชาชีพ เกณฑ
สํานักการประเมิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่ ก.ค.ศ. กํสําานัหนด
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลเมืองที่ดี ทัสํ้งานีนั้ กตามหลั
กเกณฑและวิธีกการที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๗๙ ใหผสํูบานัังกคังานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
บบัญชาปฏิบัติตนเปกนาตัวอยางที่ดีแสํกาผนัูอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยูใตบังคับบัญชา กา

และมีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อใหมีความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความก
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าวหนาแกสํราาชการ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาและวิธีการทีสํ่ ก.ค.ศ.
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๘๐ ใหมีการพัฒ
ละบุคลากรทางการศึกกาษากอนแตงตั้ง
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานาขาราชการครู
สํานักแงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กาา ให ก ารปฏิ บสําั ตนัิ หกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิ
ชาชีสําพนัทีก่ เงานคณะกรรมการกฤษฎี
หมาะสม ในอัน ที่จะทํ
าที่ ราชการเกิด กา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๘๑ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนผูอยูใตบังคับ
บัญชา โดยการให
ปศึกษา ฝกอบรม ดูงกาน
จัยและพัฒนาตามระเบี
สํานักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
า หรือปฏิบัตสํิงานัานวิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยบที่ ก.ค.ศ.
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่มีความจํ
สําานัเป
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในกรณี
นหรือเปนความตองการของหน
วยงานเพื
่อประโยชนตอ กา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผูบังคับบัญชาอาจสงหรืออนุญาต
สํานัแกละบุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัฝกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มัติ ก.ค.ศ.
ใหขาราชการครู
คลากรทางการศึกกาษาลาไปศึกษา
อบรม หรือวิจัย โดยอนุ
หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพืกา้นที่การศึกษาที
ับมอบหมาย โดยใหถกือา เปนการปฏิบสําัตนัิหกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
าที่ราชการ และ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํา่นัไดกรงานคณะกรรมการกฤษฎี
มีสิทธิไดเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย แลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใต
บังคับมาตรา สํ๗๓
วรรคสาม
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วินัยและการรักษาวินัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
และบุคลากรทางการศึ
นัยที่บัญญัติเปน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๘๒ ขาราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาตองรัสํกาษาวิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๘๓ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองสนับสนุนการปกครอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นมีพระมหากษั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในระบอบประชาธิปกไตยอั
ตริยทรงเปนประมุกขาตามรัฐธรรมนูสําญนัแห
งราชอาณาจักร กา
ไทยดวยความบริ
สุทธิ์ใจและมีหนาที่วางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเช
นวานั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
และบุคลากรทางการศึ
ัติหนาที่ราชการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๘๔ ขาราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาตองปฏิ
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องปฏิบัตสํิตานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใจใส รักษาประโยชน
ของทางราชการ และต
ชาชีพ
อยางเครงครัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตน ไมวาจะ
โดยทางตรงหรืสําอนัทางอ
อม หาประโยชนใหกแา กตนเองหรือสํผูานัอกื่นงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เปนการทุ
สําจนัริกตงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัากงร
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไดรับประโยชนที่มิคกวรได
ตอหนาที่ราชการ เปนกาความผิดวินัยสํอย
างแรง
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาและบุคลากรทางการศึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๘๕ ขาราชการครู
กษาตองปฏิบัติหกนา าที่ราชการให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทางราชการและหนกวายงานการศึกสํษาานักมติ
คณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรั
ฐสํบาล
ประมาทเลินเลอ กา
หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า างรายแรง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แกราชการอยสําางรนักายแรงเป
นความผิดวินัยกอย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๘๖ ขาราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาตองปฏิ
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
และบุคลากรทางการศึ
ัติตามคําสั่งของ กา

ผูบังคับบัญชาซึ
ในหนาที่ราชการโดยชอบด
ยบของทางราชการ
สํา่งนัสัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยกฎหมายและระเบี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา โดยไมขัด
ขืนหรือหลีกเลี่ยงแตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการ
ไม รั ก ษาประโยชนกขา องทางราชการจะเสนอความเห็
น เปกาน หนั ง สื อ ภายในเจ็
ด วั น เพื่ อ ให กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูบังคั บ บัญ ชาทบทวนคํ า สั่ งนั้น ก็ไ ด และเมื่อเสนอความเห็นแลว ถา ผูบั งคั บ บั ญ ชายืน ยั น เป น
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หนังสือใหปฏิสํบาัตนัิตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบกังาคับบัญชาจะตสํอานังปฏิ
บัติตาม
การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิ
ดวินัยอยางรายแรง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา
และบุคลากรทางการศึ
อเวลา อุทิศเวลา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๘๗ ขาราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาตองตรงต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของตนใหแกทางราชการและผูเรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิได
การละทิ้งหนาที่หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน
กวาสิบหาวัน สํโดยไม
มีเหตุผลอันสมควรหรื
อันแสดงถึงความจงใจไม
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอโดยมีพฤติสํกาารณ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
และบุคลากรทางการศึ
เปนแบบอยาง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๘๘ ขาราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาตองประพฤติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลตอผูเรียน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บัติราชการ
สํานัตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ใหความเปน
และระหวางขสําาราชการด
วยกันหรือผูรวกมปฏิ
อนรับ ใหความสะดวก
ธรรมแกผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงผูเรียน หรือประชาชนผูมา
ติดตอราชการอย
ายแรง เปนความผิดกวิานัยอยางรายแรง
สํานัากงร
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา
และบุคลากรทางการศึ
่นแกลง กลาวหา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๘๙ ขาราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาตองไม
สํานักกลังานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือรองเรียนผูอื่นโดยปราศจากความเปนจริง
สํานัการกระทํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างรายแรง
าตามวรรคหนึกา่ง ถาเปนเหตุสํใาหนักผงานคณะกรรมการกฤษฎี
ูอื่นไดรับความเสียหายอย
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๙๐ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกระทําการหรือยอม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหผูอื่นกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ใน
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยมีความมุงหมายจะใหเปนการซื้อ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือเปนการ
ขาย หรือใหไดสํรานัับกแต
งตั้งใหดํารงตําแหนกงาหรือวิทยฐานะใดโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย
กระทําอันมีลักษณะเปนการให หรือไดมาซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอื่น เพื่อใหตนเองหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักชงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ยงธรรม เปสํานนัความผิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูอื่นไดรับการบรรจุกแาละแตงตั้งโดยมิ
อบหรือเสื่อมเสียความเที
ดวินัยอยาง กา
รายแรง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
และบุคลากรทางการศึ
กษาตอสํงไม
ัดลอกหรือลอก กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๙๑ ขาราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักคงานคณะกรรมการกฤษฎี
เลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่นโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือจาง วาน
ใชผูอื่นทําผลงานทางวิ
ชาการเพื่อไปใชใกนการเสนอขอปรั
ปรุงการกําหนดตําแหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง การเลื่อน
ตํ า แหนง การเลื่ อ นวิ ท ยฐานะหรื อ การใหไ ด รับ เงิ น เดื อ นในระดับ ที่สูง ขึ้น การฝ า ฝ นหลั กการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดวินัยอยางรสําายแรง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังกลาวนี้ เปนความผิ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รวมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผลงานของผูอื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เพื่อให
ผูอื่นนําผลงานนั้นไปใช
าเนินการตามวรรคหนึ
ัยอยางรายแรง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ประโยชนใสํนการดํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ง เปนความผิ
สําดนัวิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๙๒ ข า ราชการครู
ก ษาต อ งไมกเาป น กรรมการ
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แ ละบุ ค ลากรทางการศึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือบริษัท
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แ ละบุ ค ลากรทางการศึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๙๓ ข า ราชการครู
ก ษาต อ งวางตนเป
น กลาง

ทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน โดยตองไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอํานาจและหนกาาที่ราชการของตนแสดงการฝ
กใฝ สงเสริ
นบุคคล กลุม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ม เกื้อกูล สนั
สํานับกสนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
บุคคล หรือพรรคการเมืองใด
สํานัขกางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
า าเนินการ
ราชการครูและบุคลากรทางการศึ
กษาต
งไมเขาไปเกี่ยวของกับกการดํ
ใดๆ อัน มี ลั ก ษณะเป น การทุ จ ริ ต โดยการซื้อ สิท ธิห รือ ขายเสี ย งในการเลือ กตั้ง สมาชิ กรั ฐ สภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สมาชิกสภาทองถิ่นผูบริหารทองถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิ
ไตยรวมทั้งจะตองไมกใาหการสงเสริมสําสนั
สนุน หรือชักจูงใหผูอกื่นา กระทําการใน
สํานักปงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ลักษณะเดียวกัน การดําเนินการที่ฝาฝนหลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๙๔ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตน
านัศกักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัใกหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาการใดๆ อัน
และรักษาเกียสํรติ
ดิ์ของตําแหนงหนาทีก่ราาชการของตนมิ
เสื่อมเสีย โดยไมกระทํ
ไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคํา
พิพากษาถึงทีสํ่สาุนัดกใหงานคณะกรรมการกฤษฎี
จําคุกหรือใหรับโทษที
เวนแตเปนโทษสําหรักบาความผิดที่ได
กา ่หนักกวาจําสํคุานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันใดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รายแรง เปนความผิกดาวินัยอยางรายแรง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนใหผูอื่น
สํ
า
นั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อนักศึกษา
เสพยาเสพติด เลกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
การพนันเปนอาจิณ หรืกาอกระทําการลสําวนังละเมิ
ดทางเพศตอผูเรียกนหรื
ไมวาจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของตนหรื
อไม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๙๕ ใหผู บังคักบาบั ญชามีหนาสํทีานั่เสริ
มสรา งและพั ฒ นาใหกาผู อยูใ ตบังคับ
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
บัญชามีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใต
บังคับบัญชาซึ่งมีกรณี
วหาวากระทําผิดวินัย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอันมีมูลที่ควรกล
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติ
สํ
า
นั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างขวัญและกํสําานัลักงใจ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ตนเปนแบบอยางที
่ดี การฝกอบรม การสร
การจูงใจ หรือการอืกา่นใดในอันที่จะ
เสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วินัย
องกันมิใหผูอยูใตกบา ังคับบัญชากระทํ
าผิดวินัยใหกระทําโดยการเอาใจใส
สํานัการป
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สังเกตการณและขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปองกันตามควรแกกกรณี
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
ทันที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
และบุคลากรทางการศึ
กษาผูใดกระทําผิกาดวินัยโดยยังสํไม
ีพยานหลักฐาน ใหผูบกาังคับบัญชารีบ
ดํา เนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน วากรณีมี มูลที่ควรกลา วหาวา ผู นั้นกระทํ า ผิด วิ นั ย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หรือไม ถาเห็นวากรณี
าวหาวากระทําผิดวินัยกจึางจะยุติเรื่องได
เห็นวากรณีมีมูล กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไมมีมูลที่ควรกล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัถกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที
สํานัการดํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ผูอยูใตบังคัสํบานับักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
าเนินการทางวินัยแก
ชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลทีก่คา วรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยใหดําเนินการตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้และตามหมวด ๗ หรือมี
พฤติกรรมปกป
ชวยเหลือเพื่อมิใหผกูอายูใตบังคับบัสํญานัชาถู
กลงโทษทางวินัย หรืกอา ปฏิบัติหนาที่
สํานัอกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดังกลาวโดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๙๖ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดฝาฝนขอหามหรือไม
านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํา้นัผูกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปฏิบัติตามขอสํปฏิ
ัติทางวินัยตามที่บัญญักาติไวในหมวดนี
ั้นเปนผูกระทําผิดวินกัยา จักตองไดรับ
โทษทางวินัยเวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
ภาคทัณฑ
สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ตัดเงินเดือน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓)กา ลดขั้นเงินเดืสํอานันกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ปลดออก
สํานั(ก๕)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไลออก
ผูใดถูกลงโทษปลดออก
ให ผูนั้น มีสิทธิไดรับ บําเหน็จบําสํนาญเสมื
อนวา เปน ผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลาออกจากราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๙๗ การลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหทําเปนคําสั่ง
วิธีการออกคําสั่งเกี่ยกวกั
เปนไปตามระเบียบของ
องสั่งลงโทษ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บการลงโทษให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก.ค.ศ. ผูสั่งสํลงโทษต
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูที่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากผิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไมมีความผิด สํในคํ
าสั่งลงโทษใหแสดงวากผูาถูกลงโทษกระทํ
ดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด
และ
มีเหตุผลอยางใดในการกําหนดสถานโทษเชนนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การดําเนินการทางวินัย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๙๘ การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อดําเนินการสอบสวนให
ไดความจริ
และความยุติธรรมโดยมิ
อ ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ชักชา และในการสอบสวนจะต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดย
สําชนัื่อกพยานก็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า าวหามีโอกาสชี
สํานัก้แงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระบุหรือไมระบุ
ได เพื่อใหผูถูกกกล
จงและนําสืบแกขอกลกาาวหา
การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูมีอํานาจตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๓ เปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และตองมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินัยอยาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รายแรงเทานั้น เวนกแต
และบุคลากรทางการศึ
วินัยรวมกัน และ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กรณีที่ขาราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษากระทํสําาผินัดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในจํ า นวนผู ถู ก กล า วหาดั ง กล า วผู มี อํ า นาจตามมาตรา ๕๓ ของผู ถู ก ล า วหาผู ห นึ่ ง ผู ใ ดเป น
สํานั่ มกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาที
ี ลํ า ดั บ ชั้ น สู ง กว า ผู มี อกํ าานาจตามมาตรา
๕๓ ของผู ถู ก กล า วหารายอื
่ น ก็ ใ ห
ผูบังคับบัญชาในลําดับชั้นสูงกวาดังกลาวเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทั้งหมด
ที่ขาราชการครูแกาละบุคลากรทางการศึ
กษาตางหนวยงานการศึ
สํานัในกรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาหรือ
ตางเขตพื้นที่การศึกษา กระทําผิดวินัยรวมกัน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกกลาวหาแต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ละรายประสานการดํกาาเนินการรวมกัสํานนัในการแต
งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในกรณีที่มีปญหาหรือความเห็นขัดแยงในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วรรคสามถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่กการศึ
ินิจฉัยชี้ขาด ถาในระหว
๕๓ ตาง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กษานั้นเปสํานนัผูกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างผูมีอํานาจตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเปนเพื่อ
ตางสวนราชการให
รัฐมนตรีเปนผูวินิจฉักยา ชี้ขาด รวมทัสํ้งาในกรณี
ที่มีเหตุผลและความจํ
รักษาประโยชนของทางราชการ หรือจะทําใหการสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ใหผูมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดดักางกลาวมีอํานาจแต
งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ
้นสอบสวนแทนได
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลหรื
อรัฐมนตรีเจาสังกัด มีอํานาจแตงตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองได
หลักกาเกณฑและวิธสําีกนัารเกี
่ยวกับการสอบสวนพิ
่กําหนดใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จารณาใหเปสํนานัไปตามที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฎ ก.ค.ศ.
สํานัในกรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดแจงตามที
สํา่กนัํากหนดในกฎ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเนินการทาง
ความผิดที่ปรากฏชั
ก.ค.ศ. จะดํ
วินัยโดยไมสอบสวนก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๙๙ เมื่อไดดําเนินการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๙๘ แลว ถาฟง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย ใหสั่งยุติเรื่อง ถาฟงไดวากระทําผิดวินัยใหดําเนินการตาม
มาตรา ๑๐๐ และในกรณี
ัยอยางรายแรงตองลงโทษปลดออก
ไลออก ถามีเหตุ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่กระทําสํผิาดนัวิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํหรื
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
อันควรลดหยอนผอนโทษหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๐๐ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รายแรงใหผูบังคับบักญา ชาสั่งลงโทษภาคทั
ณฑ ตัดเงินเดือนหรืกอาลดขั้นเงินเดือสํนตามควรแก
กรณีให กา
เหมาะสมกับความผิดถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน
ซึ่งยังไมถึงกับจะตอกงถูา กลงโทษตัดสํเงิานนักเดืงานคณะกรรมการกฤษฎี
อน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทํา
สํานังกสืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทัณฑบนเปนหนั
อหรือวากลาวตักเตือนก็
การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
บัญชาในสถานโทษใด ไดเพียงใด สํใหานัเกปงานคณะกรรมการกฤษฎี
นไปตามทีกําหนดในกฎ
ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณี
อ ผู กมาี อํ า นาจสั่ ง แตสํางนัตัก้ งงานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะกรรมการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่ ค ณะกรรมการสอบสวนหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สอบสวน แลวแตกรณีเห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ใหดําเนินการดั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรื
อไลอกอก
งนี้
(๑) สํ า หรั บ ตํ า แหน ง อธิ ก ารบดี ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การศึกษา ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตําแหนงศาสตราจารย และผูดํารงตําแหนงใด
หรือตําแหนงสํซึา่งนัมีกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ิทยฐานะใดซึ่งกระทํากผิาดวินัยอยางรสําายแรงร
วมกันกับผูดํารงตํกาาแหนงดังกลาว
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรื อเป น การดํา เนินการของผู บั งคั บ บัญ ชาที่มี ตํา แหน งเหนือผู อํานวยการสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือที่นายกรั
สํานัฐกมนตรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การศึกษาตามวรรคหก
หรือรัฐมนตรีเจากสัางกัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา ๙๘ วรรคหา ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก (๑) ใหเสนอ อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึ
วหาพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาของผูถสํูกากล
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถาเปนกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากร
สํานัากงหน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอเขตพื้นที่กสํารศึ
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น และถาผูมี
ทางการศึกษาต
วยงานการศึกษาหรื
ษากระทําผิดวินัยรวมกั
อํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของผูถูกกลาวหาแตละ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกขังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น ขัด แย งสํระหว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รายที่สังกัดแลวแตกการณี มีความเห็
ดแยงกัน ถาเปนความเห็
างผูมีอํานาจสั่ง กา
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื
้นที่การศึกษาเดี
ยวกัน ใหนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การศึกษาพิจารณา ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือ อ.ก.ค.ศ. ตางเขตพื
ใหนําเสนอ ก.ค.ศ. พิกจาารณา และเมืสํ่อานัอ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้นที่การศึสํกาษา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั
่งหรือปฏิกบา ัติไปตามมติสํนาั้นนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่ผู มี อํา นาจตามมาตรา ๕๓ ไมป ฏิบัติต ามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูบังคับบัญชาของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือขึ้นไป มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๙๘
วรรคสองหรือสํมาตรานี
้ได
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกวาวหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
วากระทําผิดวินัยอยกาางรายแรงในเรืสํา่อนังที
่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู
ถูกกลาวหาตาม กา
มาตรา ๑๑๐ (๔) หรือ มาตรา ๑๑๑ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาวไดสอบสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไวแลว คณะกรรมการสอบสวนจะนําสํานวนการสอบสวนตามมาตราดังกลาวมาใชเปนสํานวนการ
สอบสวนและทําความเห็
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยถื
อวาสํได
ารสอบสวนตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นเสนอผูสสํั่งาแต
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านัมกีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
หมวดนี้แลวก็ได แตทั้งนี้ ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้แจงและนํา
ถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุ
หรือไมระบุชกื่อาพยานก็ได และต
องใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี
สืบแกขอกลาวหาไดดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๐๑ ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ
ธีพิจารณาความอาญาเพียง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหน
าที่ของกรรมการสอบสวน
และโดยเฉพาะให
มีอสํํานันาจ
ดังตอไปนี้ดวย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
คือ
สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาวยงานอื่นของ
เรียกใหกระทรวง กทบวง
กรม หนสําวนัยราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน

รัฐ หรือหางหุนสวนบริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
เรี ย กผู ถู ก กล า วหาหรื
มาชี้แ จง หรื อ ให ถ อ ยคํ
สํานั(ก๒)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ บุ ค คลใดๆ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า หรื อ ให ส ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๐๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา
สํานันกกระทํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาวาเปนความผิ
สําดนักวินงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานการกลาวหา
กระทําหรือละเว
าการใดที่พึงเห็นได
ัยอยางรายแรง และเป
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผู
นั้น หรือมีกรณี
ฟองคดีอาญาหรือตอกงหาว
ดอาญา เวนแตความผิ
สําถนัูกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ากระทําความผิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดที่ไดกระทํา
โดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัผูกมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มีอํานาจดําสํเนิ
านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
เวนแตออกจากราชการเพราะตาย
ีอํานาจตามมาตรา ๕๓
การสืบสวนหรือ กา
พิจารณาตามมาตรา ๙๕ และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้ตอไปได เสมือนวาผูนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า ผิ ด วิ นั ย ที่
ยังมิ ไดออกจากราชการ
เวนแตผลการสอบสวนหรื
อสํพิานัจการณาปรากฏว
าผูนั้นกระทํ
จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดืสํอานนักหรื
อลดขั้นเงินเดือนใหสั่งงดโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐๓ ขาราชการครู
กษาผูใดมีกรณี
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และบุคลากรทางการศึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวา
กระทําความผิดอาญาเว
ดที่ไดกระทําโดยประมาทหรื
อความผิ
โทษ ผูมีอํานาจ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นแตเปนความผิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําดนัลหุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคหา แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํจาารณาได
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ออกจากราชการไว
กอนเพื่อรอฟ งผลการสอบสวนพิ
แตถา ภายหลั งกปรากฏผลการ
สอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จากราชการ และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้น
กลับเขารับราชการในตํ
าแหนงและวิทยฐานะเดิ
งเดียวกับที่ผูนั้นมีคุณกาสมบัติตรงตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ม หรือตํสําาแหน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและวิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๐ วรรคหก มาใชบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยอนุโลม
เมื่อไดมีการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดพักราชการหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ออกจากราชการไวกอนตามวรรคหนึ่งแลว ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงในกรณี
นาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง
วรรคสี
อวรรคหา หรือ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อื่นอีก ผูสํมานัีอกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานั่ กหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๑๑๕ แลวแตกรณีมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๕ และแตงตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่บัญญัติไวใน
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา
๙๘ วรรคสอง
ตลอดจนดํ
าเนินการทางวินัยตามที
หมวดนี้ตอไปได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณี
ใหออกจากราชการไวกกาอนกลับเขารัสํบาราชการ
หรือสั่งใหผู กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่สั่งใหผูถสํูกานัสัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น ข า ราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก ษาตลอด
วินั ย อย า งร า ยแรง
ก็ ใ ห ผู นั้ น มี ส ถานภาพเป
แ ละบุค ลากรทางการศึ
ระยะเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงิน
ดังกลาวของผูสํถาูกนัสัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
พักราชการและผูถูกสัก่งาใหออกจากราชการไว
กอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรื
อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าผูนั้นเปนผูสํถานัูกกสังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังกลาว ใหถือเสมือกนว
่งพักราชการ
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กอน ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนินการเพื่อใหเปนไป
ตามผลการสอบสวนพิ
่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จารณาใหเปสํนานัไปตามที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐๔ เมื่อผูบังคักาบบัญชาไดดําสํเนิ
การทางวินัยหรือดําเนิกนา การสอบสวน
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด หรือสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วใหดําเนินการดั
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ออกจากราชการไปแล
ตอไปนี้
๑๘
(๑) การรายงานการดํ า เนิ น การทางวิ นั ยไม รา ยแรงของผู บั งคั บ บั ญ ชาตั้ งแต
สํ
า
นั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
หัวหนาสวนราชการหรื
อผูอํานวยการสํากนัา กงานเขตพืสํ้นาทีนัก่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารศึกษาลงมา เมื่อผูกบาังคับบัญชาได
ดําเนินการทางวินัยแลว ใหรายงานไปยั
งหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํ
านักงานเขตพื้นที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การศึกษาแลวแตกรณี และเมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดรับรายงานแล
นวาการยุติเรื่อง การงดโทษ
หรือการสั
ลงโทษไมถูกตองหรือกไม
สํานัวกเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เหมาะสม ก็
ใหมีอํานาจสั่งงดโทษลดสถานโทษ เพิ่มสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแกไขขอความในคําสั่งเดิม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํา่อนัประกอบการพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาไดความจริงสํและความยุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือดําเนินการอยากงใดเพิ
่มเติมเพื
จารณาให
ติธรรมได กา
ตามควรแกกรณี และหากเห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหมีอํานาจสั่งแตงตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการสอบสวนไดหรือหากเห็นวาเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของตน ก็ใหแจงหรือ
รายงานไปยังผูบังคับกบัา ญชาที่มีอํานาจหน
าที่เพื่อดําเนินการตามควรแก
กรณีตสํอานัไปกงานคณะกรรมการกฤษฎี
เมื่อหัวหนาสวน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดพิจารณาตามอํานาจหนาที่แลวใหเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จารณา เมื่อสําอ.ก.ค.ศ.
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือรายงาน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาพิ
เขตพื้นที่การศึกกาษาไดพิจารณา
แล ว ใหรายงานไปยั งหั วหน า สวนราชการพิ จารณา แตในกรณีที่หัวหน า สวนราชการซึ่ ง ได รับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รายงานมีความเห็นขัดแยงกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป
๑๙
การรายงานการดํกาาเนินการทางวิ
อยางรายแรงของผูบังกคัาบบัญชาตั้งแต
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานนััยกงานคณะกรรมการกฤษฎี
หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๘

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

๑๙
ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบักาญญัติระเบียบขสําาราชการครู
และบุคลากร กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๑๐๔ (๒)
สํานัแก
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

- ๓๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดําเนินการทางวินัยแล
งหัวหนาสวนราชการหรื
นักงานเขตพื้นที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ว ใหรายงานไปยั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อผูอํานวยการสํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
การศึกษาแลวแตกรณี และเมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ.ก.ค.ศ. สํเขตพื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พิจารณา
พิจารณาตามอํสําานันาจหน
าที่แลว ใหรายงาน
้นที่การศึกษา และ ก.ค.ศ.
ตามลําดับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สําหรับการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงเหนือหัวหนาสวน
ราชการหรือผูสํอาํานันวยการสํ
านักงานเขตพืก้นา ที่การศึกษาขึสํา้นนัไป
และมิใชเปนการดํากเนิา นการตามมติ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเนินการตามมาตรานี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เขตพื้นที่กสํารศึ
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในการดํ
้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.
ษา หรือ ก.ค.ศ. กา
พิจารณา และมีมติเปนประการใดแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือหัวหนาสวนราชการหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น
การรายงานตามมาตรานี
้ใหเปนไปตามระเบียกาบที่ ก.ค.ศ. กํสําาหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐๕ เมื่อผูบังกคัาบบัญชาไดดสํําาเนินักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
การทางวินัย หรือสั่งให
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเปนการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ห รื อ สอบสวนเพิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แ ห ง ความเป
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สมควรให ส อบสวนใหม
่ ม เติ ม เพื่ อ ประโยชน
ธรรม หรื อ เพื่ อ กา
ประโยชนในการควบคุมดูแลใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวด ๖ และหมวดนี้โดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก็ ใ ห ก.ค.ศ.
สํานักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
ถูกตองและเหมาะสมตามความเป
นธรรม
อํา นาจสอบสวนใหมกาหรื อสอบสวน
เพิ่ มเติ ม ในเรื่ องนั้ น ได ต ามความจํ
า เป น โดยจะสอบสวนเองหรือ ให อ.ก.ค.ศ.
วิส ามั ญ หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน หรือกําหนดประเด็นหรือขอ
สําคัญที่ตองการทราบส
งไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที
่ผูบังคับบัญชาไดแตงกตัา้งไวเดิมทําการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สอบสวนเพิ่มเติมได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่ ก.ค.ศ.สํตัานั้งกอ.ก.ค.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
ในกรณี
วิสามัญเพื่อทํกาา หนาที่พิจารณาเรื
งการดําเนินการ กา
ทางวินัยหรือการออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. ให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้นมีอํานาจสอบสวนใหม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือสอบสวนเพิ่มเติมโดยจะสอบสวนเอง หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติกามแทน และมีสํอานัํากนาจกํ
าหนดประเด็นหรืกอา ขอสําคัญที่ตสํอานังการทราบส
งไปให กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได
สํานัในการสอบสวนใหม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรืกอาสอบสวนเพิสํ่มาเติ
ถา ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญ
พิจารณาเห็นสมควรสงประเด็นหรือขอสําคัญใดที่ตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตางทองที่หรือเขตพื้นที่การศึกษา ก็ให ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แลวแตกรณี มีอํานาจ
กําหนดประเด็สํนานัหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎี
อขอสําคัญนั้นสงไปเพืก่อาใหหัวหนาสสํวานราชการหรื
อหัวหนาหนวกยงานการศึ
กษา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ในเขตพื้นที่การศึกษานั้นทําการสอบสวนแทนได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่ ก.ค.ศ.สํานัหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณี
อ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญกแต
สอบสวนใหม ห รื อ สอบสวนเพิ่ ม เติ ม หรื อ ส ง ประเด็ น หรื อ ข อ สํ า คั ญ ไปเพื่ อ ให ค ณะกรรมการ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สอบสวนหรือสํหัาวนัหน
าสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานการศึ
กษาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๔๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สอง หรือวรรคสาม กในเรื
กลาวหาวากระทําผิดกาวินัยอยางรายแรง
ใหนําหลักเกณฑ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่องเกี่ยวกัสํบานักรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม
สํานัในการดํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้ ใหนํามาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา โลม
าเนินการตามมาตรานี
๑๐๑ มาใชบังคับโดยอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๐๖ ขาสํราชการครู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
และบุคลากรทางการศึ
กษาซึสํ่งาโอนมาจากพนั
กงาน กา

สวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือขาราชการอื่นตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๘ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึ
การทางวินัยตามหมวดนี
ถาเปนเรื่องที่อยู กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาผูนั้นดํสําาเนิ
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้โดยอนุโลมสํานัแต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน ก็ใหสืบสวนสอบสวน
นักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาผูนั้น
ตอไปจนเสร็จสําแล
สงเรื่องไปใหผูบังคับกบัาญชาของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึ
พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีที่จะตองสั่งลงโทษทางวินัยใหปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บทความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริสําหนัารงานบุ
คคลของขาราชการนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้นโดยอนุโสํลม
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การออกจากราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
และบุคลากรทางการศึ
่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๐๗ ขาสํราชการครู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาออกจากราชการเมื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑)

ตาย
สํานั(ก๒)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พนจากราชการตามกฎหมายว
าดสํวายบํ
าเหน็จบํานาญขาราชการ
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๐๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถูกสั่งใหออกตามมาตรา
วรรคสอง วรรคสาม
สํานั(ก๔)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔๙ มาตรา
สํานัก๕๖
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือวรรคหา
มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา
๑๑๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก
สํานั(ก๖)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ าตประกอบวิ
สํานักชงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง ตั้ ง ให ดํ า รง
ถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ
าชี พ เว น แต ไ ด รั บ แต
ตําแหนงอื่นที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. วาง
ไว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การตอเวลาราชการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตองออกจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชการตาม (๒) รับการาชการตอไปสําจะกระทํ
ามิได
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตามวรรคสี
สํา่ นัขกางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๐๘ นอกจากกรณี
ราชการครูและบุคลากรทางการศึ
กษา

ผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา เพื่อใหผูมีอํานาจตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๓ เปนผูพิจารณาอนุญาต

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๔๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณี
๕๓ พิจ ารณาเห็
่ อประโยชน แ ก กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่ ผู มี อํ า นาจตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น ว า จํ า เป
สํานันกเพื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวันขอลาออกก็ได แต
กา อ มทั้ ง เหตุ
สํานัผกลให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ต อ งแจง การยัสําบนัยัก้ งงานคณะกรรมการกฤษฎี
การอนุ ญ าตให ล าออกพร
ผู ขอลาออกทราบกาและเมื่ อ ครบ
กําหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออกมีผลตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและไมได
ยับยั้งการอนุญสําาตให
ลาออกตามวรรคสองกาใหการลาออกนั
ผลตั้งแตวันขอลาออก
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั้นกมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งทางการเมื
สํานัอกงหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้งเปนสมาชิสํกานัรักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชการเพื่อดํารงตํากแหน
อเพื่อสมัครรับเลือกกตั
สภา สมาชิกสภา กา
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นหรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประชาธิปไตย ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผู
นั้นขอลาออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตใหลาออก และ
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
การยับยั้งการอนุ
าตใหลาออกจากราชการตามวรรคหนึ
วรรคสอง และวรรคสีกา่ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๐๙ ภายใตบังคับตามมาตรา ๑๑๙ เมื่อขาราชการครูและบุคลากร
สําในัดถู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านัพ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทางการศึกษาผู
กสั่งเพิกถอนใบอนุญกาตประกอบวิ
ชสําชี
และไมมีกรณีเปนผูถกูกาสั่งใหออกจาก

ราชการตามมาตราอื่นตามพระราชบั
ญญัตินี้ ถาภายในสามสิบวันนับแตวันสํทีา่หนันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
วยงานการศึกษา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของผูถูกสั่งเพิ ก ถอนใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพปฏิบั ติง านอยูไ ดรับ หนังสื อแจ งการเพิ กถอน
ใบอนุญาตประกอบวิ
ชาชีพมีตําแหนงวากงหรื
่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิ
ชาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อตําแหนสํงาอืนั่นกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งดังกลาว และไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัและมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
แตงตั้งใหดํารงตําแหน
เปนผูขาดคุณสมบัตกิตาามมาตรา ๓๐
๔๒ ให กา
ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูบริหารหนวยงานการศึกษานั้น สงเรื่องให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และใหนํามาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดย
อนุโลม.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่หนวยงานการศึ กษาตามวรรคหนึ่งไมมีตําแหน งว างหรือตํา แหนงที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และผูบังคับสําบันัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สามารถยายไปแต
งตั้งใหดํารงตําแหนงได
ชาหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ
่ง
พิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นที่ไมตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มี ใ บอนุญ าตประกอบวิ ช าชี พ ในหนว ยงานการศึก ษาอื่น ถา ภายในสามสิบ วัน นั บ แต วั น ที่ สว น
ราชการหรือสํสําานันักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานเขตพื้นที่การศึกษาได
วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ
่ง มี
กา รับเรื่องจากหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หนวยงานการศึกษาอื่นที่มีตําแหนงวาง หรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพืก้นา ที่การศึกษาหรื
ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิกาจารณาเห็นวาสํผูานนัั้นกงานคณะกรรมการกฤษฎี
มีความเหมาะสม กา
ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ใหนํามาตรา ๕๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ภายในกํ า หนดเวลาสามสิ บ วั น ตามวรรคหนึ
่ ง และวรรคสอง ถ า หน ว ยงาน
การศึกษาใดไมมีตํากแหน
งที่สามารถยายไปแต
งได หรือ อ. กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งวางหรือสํตํานัากแหน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งตั้งใหดํารงตํ
สํานัากแหน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๔๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึ
แลวแตกรณีไมอนุมัตกาิ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา
๕๓ สัง่ ให กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษา หรือ ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูนั้น ออกจากราชการโดยพลั น ทั้ง นี้ ตามระเบี ยบวา ดว ยการออกจากราชการตามที่ ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๑๐ ผูมสํีอาํานันาจตามมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่งใหขาราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
๕๓ มีอกํานาจสั
และบุคลากร กา

ทางการศึ ก ษาออกจากราชการเพื่ อ รั บ บํ า เหน็ จ บํ า นาญตามกฎหมายว า ด ว ยบํ า เหน็ จ บํ า นาญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขาราชการไดในกรณีที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ แต
ในการสั่ งใหอ อกจากราชการเพื
่ อสํารันับกบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
าเหน็จ บํา นาญเหตุรกับา ราชการนานจะต
องมีก รณี ต ามที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ดวย และการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่นตามพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นอกจากทําไดสํใานันกรณี
ที่บัญญัติไวในมาตราอื
ญญัตินี้และกรณีที่กฎหมายว
าดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการบัญญัติใหผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนแลว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ
เมื่อขาราชการครูกแา ละบุคลากรทางการศึ
กษาผูใดเจ็บปวกยไม
สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อ าจปฏิ บั ติ
หนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ ถาผูมีอํานาจดังกลาวเห็นสมควรใหออกจากราชการแลว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได
(๒) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ
สํ
า
นั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามความประสงคกขงานคณะกรรมการกฤษฎี
องทางราชการ ใหผูมกีอาํานาจดังกลาสํวสัานั่งกให
ผูนั้นออกจากราชการกา
(๓) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๐ (๑) (๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
เมื่อขาราชการครูกแาละบุคลากรทางการศึ
กษาผูใดมีกรณีถูกกล
สํานั(ก๔)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าวหาหรือมี
เหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เห็นวากรณีมีมูลก็ใกหาผูมีอํานาจดัสํงากล
วสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม
ชักชา และนํา กา
มาตรา ๑๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงใด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กเกณฑและ
ขาราชการครูแสํละบุ
คลากรทางการศึกษาผูกดา ํารงตําแหนงสํนัานั้นกออกจากราชการได
ตามหลั
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการ
ใหมีประสิทธิสํภาาพเกิ
ดประสิทธิผลในระดักาบอันเปนที่พสํอใจของทางราชการได
ใหกผา ูมีอํานาจตาม
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๕๓ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑๑ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องในหนาที่
หรือมีเหตุอันสํควรสงสั
ยวาหยอนความสามารถในอั
นทีสํ่จาะปฏิ
บัติหนาที่ราชการ บกพร
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการต
อไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็สํใาหนักผงานคณะกรรมการกฤษฎี
ูมีอํานาจดังกลาว กา

- ๔๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม
ชักชา ในการสอบสวนนี
าวหาและสรุป กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้จะตองแจสํงาขนัอกกล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อ
สํานัอกงให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้แจงและนําสืสํบานัแก
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
พยานก็ไดและต
โอกาสผูถูกกลาวหาชี
ขอกลาวหาไดดวย ทั้งกนีา ้ ใหนํามาตรา
๙๘ วรรคสอง วรรคหา และวรรคเจ็ด มาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ และมาตรา ๑๐๑ มาใชบังคับโดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุโลม
ที่ ก.ค.ศ. หรื อกาอ.ก.ค.ศ. เขตพื
้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ม ติ ใ หกาผู นั้ น ออกจาก
สํานัในกรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จบํานาญขาสํราชการ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมายวาดวยบําเหน็
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนผูถูก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กลาวหาตามมาตรา ๙๘ ในเรื่องที่จะตองสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๙๘ ไดสอบสวนไว
แลว ผูสํมานัีอกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
นาจตามวรรคหนึ่งจะใช
้นพิจารณา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา สํานวนการสอบสวนนั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดําเนินการโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัและกรรมการสอบสวนหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อผูมีอํานาจตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สอบสวนตามมาตรากา๙๘ วรรคสอง
๙๘ วรรค กา
สอง วรรคสี่หรือวรรคหา หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แลวแตกรณี เห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยาง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยิ่งวาผูนั้นไดกสํระทํ
าผิดวินัยอยางรายแรงกาแตการสอบสวนไม
ไดความแนชัดพอทีก่จาะสั่งใหลงโทษ
วินัยอยางรายแรง ถาใหรับราชการต
อไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็สํใาหนัสกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
เรื่องให ก.ค.ศ. กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแลวแตกรณี พิจารณาใหออกจากราชการ ทั้งนี้ ใหนํามาตรา
๑๐๐ วรรคสี่ สํมาใช
บังคับโดยอนุโลมในกรณี
เขตพื้นที่การศึ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่ ก.ค.ศ. หรื
สํานัอกอ.ก.ค.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษา มีมติให
ผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํ่อานัรับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๕๓ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื
บําเหน็จบํานาญเหตุทกดแทนตามกฎหมายว
าดวยบําเหน็จ กา
บํานาญขาราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑๓ เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดตองรับโทษจําคุก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยคําสั่งของศาลหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรื
ดลหุโทษซึ่งยังไมกถา ึงกับจะตองถูสํากนัลงโทษปลดออก
หรือไลกอาอก ผูมีอํานาจ
สําอนัความผิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามมาตรา ๕๓ จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าราชการก็สํไาดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วาดวยบําเหน็จบํานาญข

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําคนักลากรทางการศึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า บราชการ
๑๑๔ เมื่อขาราชการครู
และบุ
กษาผูใกดไปรั

ทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งใหผูนั้นออกจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชการ
ใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ
่ง และตอมาปรากฏวกาาผูนั้นมีกรณีที่
สํานัผูกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูมีอํานาจตาม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๔๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๓ มีอํานาจเปลี
ใหออกจากราชการตามวรรคหนึ
่ง เปสํนานัให
ออกจากราชการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ยนแปลงคํสําานัสัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามมาตราอื่นนั้นได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑๕ ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติหนาที่ตามหมวดนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อวรรคหาสํให
านักผงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือตามมาตรา ๔๙กา หรือมาตราสํ๕๖
วรรคสอง วรรคสามกหรื
ูบังคับบัญชาที่มี กา
ตําแหนงเหนือขึ้นไปของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งดังกลาวมีอํานาจดําเนินการตามหมวดนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา แลวแตกรณีได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑๖ ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรสํับานัรายงานตามมาตรา
๑๐๔กา (๑) หรือ (๒)
ว เห็นสมควรใหขากราชการครู
และ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักแล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
บุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ก็ใหหัวหนา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นการตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สวนราชการ หรือผูอกําานวยการสํานัสํกางานเขตพื
้นที่การศึกษาดํกาเนิ
๑๑๐ (๔) หรือ กา
มาตรา ๑๑๑ แตถาเปนกรณีที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาว หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๙๘ วรรคสอง กรณีความผิดวินัยอยางรายแรงไวแลว ใหสงเรื่องให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.
ารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แลวแตกรณี
สําพ
นักิจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่จะตองสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการกลับเขารับราชการใหนํามาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐๓ มาใชบังสํคัานับกโดยอนุ
โลม
เมื่ อผู บั ง คับ บัญ ชาไดสั่ง ใหขา ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึกษาออกจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํา๑๑๐
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ใหรายงานไปยั
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชการหรือดําเนินการตามมาตรา
(๔) หรือมาตรา ๑๑๑
ก.ค.ศ. หรือ อ. กา
ก.ค.ศ. เขตพืสํ้นาทีนั่กการศึ
กษาตามระเบียบวกาาดวยการรายงานเกี
่ยวกับการดําเนินการทางวิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นัยและการ
ออกจากราชการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑๗ เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือสั่งใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึ
กษาออกจากราชการในเรื
่องใดไปแล
ว ถา ก.ค.ศ. พิจารณาเห็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นเปนการ
สมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มดูแล ใหหสํนานัวกยงานการศึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํ้ าหรื
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
ประโยชนในการควบคุ
กษาปฏิบัติกการตามหมวดนี
ตามมาตรา ๔๙ กา
หรือตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือวรรคสามหรือวรรคหา โดยถูกตองและเหมาะสมตามความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนธรรม ก็ให ก.ค.ศ. มีอํานาจสอบสวนใหม หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความ
จําเปนและใหนํามาตรา
บโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๐๕ มาใชสําบนัังกคังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการใหสอบสวนใหม
สํานัก่ มงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรื อ สอบสวนเพิ
เติ ม หรื อ ส ง ประเด็กนา หรื อ ข อ สํ า คัสําญนักไปเพื
่ อ ให ค ณะกรรมการสอบสวนที
่
ผูบั งคับบั ญ ชาได แต งตั้งไว เดิมทํา การสอบสวนเพิ่มเติม หรือเพื่ อใหหัวหนาส วนราชการหรื อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวหนาหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา หรือตางเขตพื้นที่การศึกษาทําการสอบสวน
แทนในเรื่องเกีสํา่ยนัวกั
บกรณีตามมาตรา ๑๑๐
๑๑๑ ใหนําหลักเกณฑ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (๔) และมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และวิธีการ
เกี่ยวกับการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๔๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
และบุคลากรทางการศึ
กษาซึสํ่งาโอนมาจากพนั
กงาน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๑๘ ขาสํราชการครู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือขาราชการตามมาตรา
สํานัทกี่ สงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ ออกจากราชการตามกฎหมายว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาา ด ว ยระเบี ย บ
๕๘ ผู ใ ดมี ก รณี
มควรให อ อกจากงานหรื
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นอยู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีอํานาจ
พิจารณาดําเนิสํานนัการตามหมวดนี
้ หรือตามมาตรา
๔๙สํานัไดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยอนุโลม แตถาเปกานเรื่องที่อยูใน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือสอบสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และบุคลากรทางการศึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตอไปจนเสร็จ แลวกสางเรื่องใหผูบสํังาคันับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
บัญชาของขาราชการครู
กษาผูนั้น กา
พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้หรือมาตรา ๔๙ แลวแตกรณี โดยอนุโลม และในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จะตองสั่งใหออกจากราชการ ใหปรับบทกรณีใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวกนท
่ยวกับการบริหกาารงานบุคคลของข
าราชการนั้นโดย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า องถิ่น หรืสํอากฎหมายเกี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑๙ ภายใตบังคับหมวด ๗ และหมวด ๙ ขาราชการครูและบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กอนในกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทางการศึกษาอาจถูกกาสั่งพักราชการหรื
ถูกสั่งใหออกจากราชการไว
อื่นตามที่กําหนด กา
ในกฎ ก.ค.ศ. ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒๐ การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในตําแหนงซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล
าฯ แตงตั้ง ใหนกําาความกราบบัสํงาคมทู
ลเพื่อทรงทราบ กา

เวนแตการออกจากราชการตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๑๐๗
กา (๑)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การอุทธรณและการรองทุกข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
แ ละบุ ค ลากรทางการศึ
กสํษาผู
ใ ดถู ก สั่ ง ลงโทษ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๒๑ ขสําานัราชการครู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านัก งานคณะกรรมการกฤษฎี
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ใหมีสิทธิอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.
ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.
้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแต
บวันนับแตวันที่ไดรับกแจ
สํานักตังานคณะกรรมการกฤษฎี
กากรณี ภายในสามสิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งคําสั่ง
มาตรา
และบุคลากรทางการศึ
กษาผูสํใาดถู
กสั่งลงโทษปลด กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๒๒ ขสําราชการครู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ออก ไลออกหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกข แลวแตกรณี ตอ ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ภายในสามสิบสํวัานนักนังานคณะกรรมการกฤษฎี
บแตวันที่ไดรับแจงคํากสัา่ง และให ก.ค.ศ.
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในเก
าสิบวัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๒๓ ขาสํราชการครู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
และบุคลากรทางการศึ
กษาผูสํใาดเห็
นวาตนไมไดรับ กา

ความเป นธรรมหรื
อมี ค วามคั บ ข องใจเนื่องจากการกระทํ
าของผู บังคับ บัญชาหรือการแต งตั้ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
แลวแตสํการณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๔๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณี
และบุคลากรทางการศึกกา ษาผูใดเห็นวสํา นัอ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่ขาราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีมติไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก.ค.ศ.๒๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ใหเปนที่สุด๒๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒๔ หลักเกณฑและวิธีการในเรื
่องที่เกี่ยวกับการอุทธรณและพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อุทธรณ และการรองทุกขและพิจารณารองทุกข ตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ
ก.ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กรณี ไดมสํีมาตินักเปงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.
ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวกแต
นประการใดแลว ใหกผา ูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่สั่งใหผูอุทธรณหรือผูรองทุกขกลับเขารับราชการ ใหนํามาตรา ๑๐๓ มา
ใชบังคับโดยอนุ
สํานัโลม
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
เขตพื้นที่การศึกากษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๒๕ เมืสํ่อานัอ.ก.ค.ศ.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ไดวินิจฉัยอุทธรณหรือรองทุกขตามมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือกรณีที่
แลว ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกากษาผูใดเห็นสํวาานัตนไม
ไดรับความเปนธรรม
มิไดบัญญัติใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตามหมวดนี้ ผูนั้นยอมมีสิทธิที่จะฟองรองคดีตอศาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปกครองไดภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปสํกครอง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนประการใดแลว ใหผูบังคับบัญชา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดําเนินการแกไขคําสัก่งาไปตามนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และบุคลากรทางการศึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๒๖ ขาราชการครู
กษาซึ่งโอนมาจากพนั
กงาน

สวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือขาราชการตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัไกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
๕๘ ผูใดถูกสั่งลงโทษทางวิ
นัยอยูกสําอนันวั
นโอนมาบรรจุและผูนกาั้นมีสิทธิอุทธรณ
ตามกฎหมายวา กา
ดว ยระเบี ยบบริ
ห ารงานบุ ค คลสว นท อ งถิ่ น หรื อ กฎหมายเกี
่ย วกับ การบริ ห ารงานบุ ค คลของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขาราชการที่โอนมา แตยังมิไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายดังกลาวก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตาม
หมวดนี้ได แตถาผูนกั้นา ไดใชสิทธิอุทสํธรณ
ตามกฎหมายวาดวยระเบี
คคลสวนทองถิ่น กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยบบริหารงานบุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการที่โอนมาไวแลว และในวันที่ผูนั้นไดโอน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัจการณาวิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
มาบรรจุเปนขสําาราชการครู
และบุคลากรทางการศึ
กษาการพิ
นิจฉัยอุทธรณยกังาไมแลวเสร็จ ก็
ใหสงเรื่องใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๒๑ เปนผูพิจารณาอุทธรณ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๐
มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๑
เพิ่มโดยพระราชบักญา ญัติระเบียบขาสํราชการครู
และบุคลากร กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๒๓สําวรรคสาม
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

- ๔๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บทเฉพาะกาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒๗ ในระหว
า งที่ ยั ง มิ ไ ด ดํ า เนิ น การให มี ก.ค.ศ.
ให ก.ค. ตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ทําหนาที่เปน ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ จนกวาจะมี
ารแตงตั้ง ก.ค.ศ. ชั่วกคราว
และ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกกษาชั
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่วคราวตาม
มาตรา ๑๒๘ แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ซึ่งทําหน
สําานัทีก่เงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ง ทําหนาสํทีา่นัเปกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหกก.ค.
ปน ก.ค.ศ. ตามวรรคหนึ
อ.ก.ค.ศ. เขต กา
พื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. อื่นที่จําเปนในการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ดวย ใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การทําหนาที่ดังกลาวอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อทําหนาที่แทนก็ได
ในกรณี
งกรรมการให ก.ค.
ตามวรรคหนึ่ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่ ผูที่ดํ ารงตํ
สํานัากแหน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ว างลง ใหสํก.ค.
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู เวนแตจะมีจํา นวนกรรมการเหลือไมถึงกึ่งหนึ่งของจํ านวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่เห็นสมควรเป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่มขึ้นจนครบ
กรรมการทั้งหมด
ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคกคลที
นกรรมการใน ก.ค. กเพิ
จํานวน ก.ค. ตามพระราชบัญญั ติระเบี ยบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อปฏิ บัติหนา ที่ต าม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒๘ ให ก.ค. ซึ่งทําหนาที่ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๗ ดําเนินการสรรหา
บุคคลที่เหมาะสม กเพืา ่อเสนอตอรัสํฐานัมนตรี
แตงตั้งเปน ก.ค.ศ.กา ชั่วคราว และสํานัอ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
การศึ ก ษาชั่ ว คราวทุ ก พื้ น ที่ ทั้ ง นี้ การสรรหารายชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง ดั ง กล า วให คํ า นึ ง ถึ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
องคประกอบของ
ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.กา เขตพื้นที่การศึ
ษาตามพระราชบัญญักตาินี้ดวย เวนแต
กรณีมีความจําเปนจะตองแตงตั้งเปนอยางอื่นเพื่อปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให ก.ค.ศ. ชั่วคราวมี
อํานาจหนาที่เชนเดียวกับ ก.ค.ศ. ตามพระราชบั
ญญัตินี้
และใหมีหนาทีสํา่จนััดกทํงานคณะกรรมการกฤษฎี
ากฎ ก.ค.ศ. ตามมาตรา
๒๑ วรรคสามและวรรคสี
่
กา ๗ วรรคสอง
สํานักและมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รวมทั้งดําเนินการอื่นเพื่อใหมีการดําเนินการใหมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราวมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา
เขตพื้นที่การศึสํกานัษาตามพระราชบั
ญญัตินกี้ และปฏิ
บัติหนสําาทีนัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
ื่นตามที่ ก.ค.ศ. ชั่วคราวมอบหมาย
ให ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราว ซึ่งไดรับแตงตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามวรรคหนึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ จ นกว า จะมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัสํตาินนัี้กแต
ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิ
ันที่พระราชบัญญัตินี้ใชกาบังคับ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บวันนับสํแต
านักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
ว ยงานทางการศึ กกษาใดที
่ ไ ด มี สํกาารกํ
า หนดไว ต าม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๒๙ สําหน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให ถื อ ว า เป น หน ว ยงานการศึ ก ษาตาม
กา ยบบริหารราชการกระทรวงศึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัสํตาินนัี้กเวงานคณะกรรมการกฤษฎี
นแตกฎหมายวาดวยระเบี
กษาธิกการา หรือ ก.ค.ศ.
จะกําหนดไวเปนอยางอื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๔๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ตามพระราชบักาญ ญัติ ระเบียสํบข
พ.ศ. กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๓๐ ขสําาราชการครู
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัากราชการครู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๕๒๓ ที่ ดํ ารงตํ า แหนงอยู ใ นวั น ที่ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ชบังคับ ใหถือวา เป น ขา ราชการครู แ ละ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากแหน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
บุคลากรทางการศึ
กษาตามพระราชบัญญักาตินี้ และดํารงตํ
งหรือดํารงตําแหนกางที่มีวิทยฐานะ
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในระหวาง ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนดตําแหนงหรือตําแหนงที่มีวิทยฐานะตามวรรค
หนึ่ง ใหขาราชการครู
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกเาดิมมีสิทธิไดสํรับานัเงิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
เดือน เงินประจําตําแหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง ตลอดจน
มีสิทธิอื่นๆ ตามที่เคยมีสิทธิอยูตามกฎหมายเดิมหรือกฎหมายที่เกี่ยวของไปพลางกอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่ ก.ค.ศ.สํากํนัากหนดตํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งที่มีวิทยฐานะตามวรรคสองแล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในกรณี
าแหนงหรือตําแหน
ว กา
แตยังมิไดกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ หรือเงินประจําตําแหนงของขาราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครูและบุคกาลากรทางการศึ
ใหสอดคลองกับการกํ
ทยฐานะของ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกษา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดตําแหน
สํานังกและวิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญ ญัตินี้ ใหขาราชการครู และบุคลากร
า า ตํ า แหนสํางนัของข
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทางการศึ ก ษาสํานัไดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
รับ เงิ นเดื อนและเงิ นกประจํ
าราชการครูตามกฎหมายว
า ดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงที่ใชบังคับอยูไปพลางกอน ทั้งนี้ การกําหนดใหขาราชการครูและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าแหนงใดได
สํานักรงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อเงินประจําสํตํานัาแหน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
บุคลากรทางการศึกกษาตํ
ับเงินเดือนระดับใด หรื
งระดับใด ให กา
เป น ไปตามทีสํ่านัก.ค.ศ.
กํ า หนด ในกรณี นี้ ถ า ตํ า แหน
ง ใดเป น ตํ า แหน ง ที่ มี วิ ท ยฐานะตาม
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเปนตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนงขาราชการครูตามกฎหมาย
ดังกลาว สําหรับการเที
ใหไดรับเงินกาประจําตําแหนสํางนัอักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราใด ใหเปนไป กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยบตําแหนสํงาวินัทกยฐานะใด
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
สํานัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อ กระทรวง
ข า ราชการครู ซึ่ ง สั งกกัา ด กระทรวงการท
อ งเที่ ย วและกี ฬ า กหรื
วัฒนธรรม แลวแตกรณีเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นําความในวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึ
นไปตามที่ ก.ค.ศ. กํกาาหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาดังกลสําานัวเป
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
นขาราชการพลเรือนสามั
ญญัติระเบียบ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๓๑ ผูสํใาดเป
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญตามพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สังกัดสวนราชการหรือหนวยงานใดในกระทรวง อยูในวันที่
กา
สํานัญกตงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัสํตานัินกี้ใงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชบังคับใหเปนขาราชการพลเรื
อนสามั
อไป แตถาตอมาไดมกาีการกําหนดให
สวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนหนวยงานการศึกษาหรือเปนสวนราชการหรือหนวยงานที่อยูใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความรับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษาใหถือวาผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัสํญานัญักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ินี้ และใหมีตําแหนงตามที
กา ่ ก.ค.ศ. สํกําานัหนด
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา
างที่ยังไมมีการตรากฎหมายกํ
าหนดให
ขาราชการครูซึ่ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๓๒ ในระหว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปฏิบัติงานอยูในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก ษา ให ถื อสํวานัา บุกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เป น ข า ราชการพลเรื
อ นในสถาบั น อุ ด มศึ
ค คลดั ง กล า วเป น ข า กราชการครู
แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และใหนําความในมาตรา ๑๓๑ มาใชบังคับโดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุโลม
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใหกก.ค.ศ.
ตั้ง อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญ เพื่อทําหน
คลขาราชการครู กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาที่บริหารงานบุ
สํานักคงานคณะกรรมการกฤษฎี
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาแตละแหงตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให อ.ก.ค.
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา จะกําหนด
ศ. วิสามัญมีอสํําานาจหน
าที่เชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ.
เขตพืสํา้นนัทีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
่การศึกษา เวนแต ก.ค.ศ.
เปนอยางอื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๓ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิไดออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎ ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ จั ด ทํ า มาตรฐานตํ า แหน ง วิ ท ยฐานะ หรื อ กํ า หนดกรณี ใ ดเพื่ อ
ปฏิบัติการตามพระราชบั
พระราชกฤษฎีกา กฎกาก.พ. กฎ ก.ค.
ก.พ. มติ ก.ค. กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัตินี้ใสํหานันกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัมติ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ มาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีที่ ก.ค. หรือ ก.พ. กําหนดไวแลว
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ซึ่งใชบังคับอยูสํเาดินัมกมาใช
บังคับโดยอนุโลมกา
ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งให ก.ค.ศ. มีอํานาจวินิจฉัยชี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขาด
ที่การดําเนินการในเรื
ญญัตินี้กําหนดใหกาเปนไปตามกฎ
สํานัในกรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่องใดตามพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก.ค.ศ. ถายังมิไดมีกฎ ก.ค.ศ. ในเรื่องนั้นและไมอาจนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับได ให ก.ค.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ศ. ชั่วคราว ซึ่งทําหนกาที่ ก.ค.ศ. มีสํมาตินักกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
หนดการในเรื่องนั้นเพืกา่อใชบังคับเปนสําการชั
่วคราวได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือขาราชการพลเรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๓๔ ขาราชการครู
อนสามัญผูใดที่เปกนา ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้มีกรณีกระทําผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควรใหออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นที่ พระราชบั
สําญ
นักญังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จากราชการอยูกอนวั
ตินี้ใชบังคับ ใหผูบังกคัา บบัญชาตามพระราชบั
ญญัตินี้ มี กา

อํานาจสั่งลงโทษผู
นั้นหรือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายว
าดวยระเบียกบข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าราชการครู
หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน แลวแตกรณี ที่ใชอยูขณะนั้น สวนการสอบสวน
พิจารณาและการดํากเนิา นการเพื่อลงโทษหรื
อใหออกจากราชการให
ญญัติ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดําเนินการตามพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นี้ เวนแต
สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า สั่งใหสอบสวนโดยถู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กรณีที่ผูบังคับบัญกชาได
กตองตามกฎหมายที
่ใชอยูใน
ขณะนั้นไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมแลวเสร็จ ก็ใหสอบสวนตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
ในกรณีที่มีการสอบสวนหรื
อพิจสํารณาโดยถู
กตองตามกฎหมายที
่ใชอยูใน
สํานั(ก๒)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนหรือการพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นั้นแลวแตกรณี เปนกอัา นใชได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเรื่องหรือสงสํานวนเสนอให อ.ก.ค. กรม ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
ที่ใ ช อ ยูใ นขณะนั้ น และ
ซึ่ ง ทํา หน า ที่ อ.ก.พ. กกระทรวง
หรืสํอานัอ.ก.พ.
กระทรวง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ.ก.ค. กรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
พิจารณาเรื่องนั้นยังไมแลวเสร็จก็ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
สํานัวกแต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าจะแลวสํเสร็
านักจงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือ ก.ค.ศ. แล
กรณี พิจารณาตอไปจนกว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
และบุคลากรทางการศึ
กษาซึสํ่งาโอนมาจากพนั
กงาน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๓๕ ขาสํราชการครู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่นตาม
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๕๘ กสํอานวั
นที่พระราชบัญญัตินี้ใกชาบังคับ ผูใดกระทํ
าผิดวินัยหรือมีกรณีทกี่สา มควรใหออก
จากราชการหรือออกจากงานตามกฎหมายวา ดวยระเบียบบริหารงานบุ คคลสวนทองถิ่น หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้น อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหผูบังคับบัญสํชาตามพระราชบั
ญญัตินี้มีอกาํานาจดําเนินการทางวิ
นัยแกผูนั้นหรือดํากเนิา นการใหผูนั้น
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ออกจากราชการได ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๖ ผูใดถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๓๕ แหง
๒๕๒๓ หรือพระราชบั
ญญัติระเบียบขาราชการพลเรื
อนสําพ.ศ.
๒๕๓๕ หรือตามมาตรา
พระราชบัญญัตินี้ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๑๒๑ หรือตามมาตรา ๑๒๒ แลวแตกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๗ ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๕๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๗ มาตรา
๑๑๘ มาตรา ๑๑๙กมาตรา
๑๒๐สํมาตรา
๑๒๑ หรือมาตราก๑๒๖
แหงพระราชบั
ญญัติระเบียบ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนํามาใชบังคับแกขาราชการครูโดยอนุโลม หรือผูซึ่งถูกสั่งให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยบขาราชการพลเรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อตามมาตรา
ออกจากราชการตามพระราชบั
ญญัติระเบี
อน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื
๑๓๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหมีสิทธิรองทุกขไดตามมาตรา ๑๒๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๘ การใดอยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติระเบี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาธิการ
ขาราชการครู สํพ.ศ.
๒๕๒๓ หรือตามพระราชบั
บบริหารราชการกระทรวงศึ

พ.ศ. ๒๕๔๖ เฉพาะการบริ
หารงานบุ
คลที่เกี่ยวกับขาราชการครู
กษาธิการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักคงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ในสังกัดสํกระทรวงศึ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การ
ดําเนินการตอสํไปสํ
หรับการนั้นใหเปนไปตามที
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ ก.ค.ศ.สํกํานัาหนด
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา
่เคยดําเนินการไดตามพระราชบั
ญญัสําตนัิรกะเบี
ยบขาราชการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๓๙ การใดที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
สําญั
นักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๕๔๖ กอนวัสํนานัใชกบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ังคับพระราชบัญญัตกินาี้ และมิไดบัญ
ิไวในพระราชบัญญัตกินาี้จะดําเนินการ
ตอไปไดประการใด ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๔๐ ในกรณีที่ ก.ค. ตั้ง อ.ก.ค. วิสามัญ และ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขึ้นปฏิบัติหนาที่ใดๆ แทน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให อ.
ก.ค. วิ ส ามั ญ หรือกอ.ก.ค.
วิ สามัสําญนักเฉพาะกิ
จ นั้ น ปฏิบั ติหกนา า ที่ ต ามที่ ก.ค.
อไป กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักมอบหมายต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
จนกวากรณีจะแลวเสร็จ เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๕๑ -

วิษณุ เครื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องาม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รองนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๕๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุกผาลในการประกาศใช
พระราชบัญ ญัติฉบักาบ นี้ คือ เนื่อสํงจากพระราชบั
ญ ญั ติ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได กํ า หนดใหมี ก ารจั ด ระบบข า ราชการครู คณาจารย และ
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี๕๔
กา ไดกาํ หนดให
บุคลากรทางการศึ
ษาขึ้นใหม ตามที่บัญกญัาติไวในหมวดสํา๗นักโดยเฉพาะในมาตรา
มี อ งค ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโดยให ค รู แ ละ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเปนสํขานัากราชการในสั
งกัดองคกกรกลางบริ
หารงานบุ
คคลของขาราชการครู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูสวนราชการที่บริหารและจัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัก่ทงานคณะกรรมการกฤษฎี
การศึกษา เขตพื้นทีก่กาารศึกษาและสถานศึ
กษา จึงเห็นควรกํากหนดให
บุคลากรที
ําหนาที่ดานการ กา
บริหารและการจัดการศึกษาสังกัดอยูในองคกรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกันและโดยที่องคกร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กลางบริหารงานบุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลของข าราชการครูตามพระราชบัญญั ติ
ระเบี ย บข า ราชการครู
ที่ ใ ช บั ง คั บ อยู ใ นป จ จุกาบั น มี ห ลั ก การที
ม ส อดคล อ งกั บ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ.ศ. ๒๕๒๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่ ไงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใหยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงาน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บุคคลสูเขตพืสํ้นานัทีก่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารศึกษาและสถานศึ กาษาอีกทั้งไมสสํอดคล
องกับหลักการปฏิรกูปาระบบราชการ
สมควรยกรา งกฎหมายวา ดวยระเบียบขาราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา ขึ้นใหม แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กายบขาราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติระเบี
พ.ศ. ๒๕๒๓ และเพืก่าอใหเอกภาพทางด
านนโยบายการ กา
บริหารงานบุคสํคลของข
าราชการครูและบุคลากรทางการศึ
กษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด จึง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สัญชัย/ปรับปรุง
๑๓ กรกฎาคม
๒๕๔๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัแกละบุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พระราชบัญญัติระเบีกยาบขาราชการครู
คลากรทางการศึกกษาา (ฉบับที่ ๒)สําพ.ศ.
๒๕๕๑๒๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๖ ใหกรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งปฏิบัติ
หนาที่อยูในวันที่พระราชบั
ญญัตินสํี้ใานัชกบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ังคับยังคงปฏิบัติหนากทีา ่ตอไปจนกวสําาจะครบวาระ
และให กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดําเนิ นการแตงตั้งหรือเลื อกตั้ งกรรมการเพิ่มเติมใหครบจํา นวนตามพระราชบัญ ญัติระเบียบ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัซึก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขาราชการครูสํแาละบุ
คลากรทางการศึกษากา พ.ศ. ๒๕๔๗
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญญัตินี้
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหมีวาระอยูในตําแหนง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เท า กั บ วาระที่ เ หลื อ อยู ข องกรรมการดั ง กล า ว โดยมิ ใ ห นั บ เป น วาระการดํ า รงตํ า แหน ง ตาม
พระราชบัญญัสํตาินนัี้กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาและดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักเขตพื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านวนตามองค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรรมการใน ก.ค.ศ.กา และ อ.ก.ค.ศ.
้นที่การศึกษาจนครบจํ
ประกอบ ตาม กา
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยพระราชบัสํญานัญักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๒
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๖ ก/หนา ๒๘/๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

- ๕๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๗ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัสํตาินนัี้กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
หมายเหตุ :- เหตุผกลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับกนีา้ คือ โดยที่บทบั
ญัติของกฎหมาย กา

วาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการขาราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําเขตพื้นที่การศึ
ญญัติอื่นที่เกี่ยวกับการบริ
าราชการครู กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กากษา รวมทั้งสํบทบั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หารงานบุคสําคลของข
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และบุคลากรทางการศึกษามีความไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ทําให
สํานักคงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า ช า และไม มี
การบริ หารงานบุ
คลของข า ราชการครูกาแ ละบุ ค ลากรทางการศึ
ก ษาเปน ไปโดยล
ประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นอันจะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนประโยชนในการบริหารงานบุสําคนัคลของข
าราชการครูและบุคลากรทางการศึ
กษายิ่งขึ้น จึง
จําเปนตองตราพระราชบั
ญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เ ป น การสมควรแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
จึง ทรงพระกรุณ าโปรดเกลา ฯ ให ต ราพระราชบั ญญั ติ ขึ้ น ไว โ ดยคํา แนะนํ า และยิ น ยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน (๓) (๔) และ (๕) ของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

“(๓) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนแปดคน ไดแ ก ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เลขาธิ ก าร ก.ค.ศ.
และเลขาธิการคุรุสภา
(๔) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนเก า คนซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากบุ ค คลที่ มี ค วามรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงทางดานการศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย
ดานการบริหารการจัดการภาครัฐ ดานการบริหารองคกร ดานการศึกษาพิเศษ ดานการบริหารธุรกิจ
หรือดานเศรษฐศาสตร ดานการผลิตและพัฒนาครู และดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดานการบริหาร
จัดการความรูหรือดานการวิจยั และประเมินผล ดานละหนึ่งคน
(๕) กรรมการผู แ ทนข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาซึ่ ง มาจากการเลื อ กตั้ ง
จํ า นวนเก า คน ประกอบด ว ยผู แ ทนผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจํ า นวนหนึ่ ง คน
ผู แ ทนผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาหรื อ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ในหน ว ยงานการศึ ก ษา
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดจํานวนหนึ่งคน ผูแทนขาราชการครูจํานวนหกคน โดยใหเลือกจากขาราชการครู
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนสี่คน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจํานวนหนึ่งคน และในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
จํานวนหนึ่งคน และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจํานวนหนึ่งคน”
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๖) ของมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
“(๖) มิไดเปน ผูดํารงตําแหนงหรือเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูสอนใน
หนวยงานการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่ตนไดรับเลือก”
มาตรา ๕ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ภายใต บังคั บมาตรา ๑๗ ข าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาจะเป น
กรรมการใน ก.ค.ศ. อนุ ก รรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา หรือ อนุก รรมการอื่ น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได เวนแตการเปนกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตําแหนง”
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มาตรา ๖ ใหยกเลิกความใน (๑๔) ของมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑๔) ในกรณีที่ปรากฏวาสวนราชการ หนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
คณะอนุ ก รรมการหรื อ ผู มี ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
หรือปฏิบัติการโดยไมถูกตองและไมเหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยงกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ.
ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให ก.ค.ศ. มีอํานาจยับยั้ง
การปฏิบัติการดังกลาวไวเปน การชั่วคราว เมื่อ ก.ค.ศ. มีม ติเปน ประการใดแลว ใหสวนราชการ
หน ว ยงานการศึก ษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ก ารศึ กษา คณะอนุ ก รรมการหรื อ ผู มีห น า ที่ ปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่
การศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพื้น ที่การศึกษานั้น ๆ
ประกอบดวย
(๑) ประธานอนุ ก รรมการซึ่ ง อนุ ก รรมการเลื อ กกั น เองจํ า นวนหนึ่ ง คนโดยเลื อ กจาก
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(๒) อนุกรรมการโดยตําแหนงจํานวนสองคน ไดแ ก ผูแ ทน ก.ค.ศ. และผูแ ทนคุรุสภา
ซึ่งคัดเลือกจากผูที่มีความรู ความสามารถหรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา
ดานกฎหมายหรือดานการเงินการคลัง
(๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากผูที่มีความรู ความสามารถ หรือ
ประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึ กษา ดานกฎหมายหรือดานการเงินการคลัง และ
ดานอื่น ๆ ที่เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา ดานละหนึ่งคน
(๔) อนุ ก รรมการผู แ ทนข าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาในเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
จํานวนหาคน ไดแ ก ผูแ ทนขาราชการครูผูสอนสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน
ผูแ ทนผูบริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน และผูแ ทนบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นจํานวนหนึ่งคน
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ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
อนุ กรรมการตาม (๒) ซึ่ง เปน ผูแ ทน ก.ค.ศ. และอนุก รรมการตาม (๓) ต อ งไมเ ป น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนอนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทนคุรุสภาตองเปน
สมาชิ ก คุ รุ ส ภาและเป น ผู มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ตามกฎหมายว า ด ว ยสภาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ทั้ง นี้ อนุก รรมการตาม (๒) และ (๓) ต องไมเป น ผู ดํารงตํา แหน งทางการเมือ ง
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรค
การเมือง
คุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของอนุกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา ๒๒ การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาใช
บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความใน ข. ของมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้
(๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา
(๒) ผูอํานวยการสถานศึกษา
(๓) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ตําแหนงผูบริหารใน (๑) และ (๒) ใหมีในสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษาตามประกาศ
กระทรวง ตําแหนงผูบริหารใน (๓) และ (๔) ใหมีในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตําแหนงผูบริหารในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การกําหนดระดับตําแหนง
การให ได รับ เงิ น เดือ นและเงิน ประจํ าตํา แหนง ให นํา กฎหมายว าด วยระเบี ยบข าราชการพลเรือ น
ในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอื่น”
มาตรา ๙ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๔๐ ใหตําแหนงคณาจารยดังตอไปนี้ เปนตําแหนงทางวิชาการ
(ก) อาจารย
(ข) ผูชวยศาสตราจารย
(ค) รองศาสตราจารย
(ง) ศาสตราจารย
การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามวรรคหนึ่ง
ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๐ ให ย กเลิ ก ความใน (๒) และ (๓) ของมาตรา ๕๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาชํานาญการพิเ ศษ ตําแหนงรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา ตําแหน งผูบริหารที่เรียกชื่อ อยางอื่น ตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) ตําแหนงศึกษานิเทศก
ตํ า แหน ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ตําแหน งซึ่งมี วิท ยฐานะชํ านาญการ ตําแหนงซึ่ง มีวิท ยฐานะชํ านาญการพิ เ ศษ และตําแหนงซึ่ง มี
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๖) การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ตํ า แหน ง อาจารย ตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย ตํ า แหน ง
รองศาสตราจารย และตําแหนงศาสตราจารย ตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) ถึง (๖) ใหนํากฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลมโดยใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
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ทําหนาที่แ ทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดไว
เปนอยางอื่น”
มาตรา ๑๒ ให ยกเลิก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๕๖ แห ง พระราชบัญ ญั ติร ะเบี ย บ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๖ ผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐ ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้น แตถาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครูผูชวย ใหผูนั้น
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลาสองปกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ทั้งนี้ การทดลอง
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการและการเตรี ย มความพร อ มและพั ฒ นาอย า งเข ม ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๙ การย า ยข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู ใ ดไปดํ า รงตํ า แหน ง
ในหนวยงานการศึกษาอื่นภายในสวนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือตางเขตพื้นที่การศึกษา
ตองไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ของผูประสงคยาย
และผู รั บ ย า ย แล ว แต ก รณี และให ส ถานศึ ก ษาโดยคณะกรรมการสถานศึ ก ษาเสนอความเห็ น
ประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดวย และเมื่อ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา หรื อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติแ ลว ใหผู มีอํ านาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้งผูนั้นตอไป
การยายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูสั่งยายโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.”
มาตรา ๑๔ ใหย กเลิก ความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๑๐๔ แห งพระราชบั ญญั ติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑) การรายงานการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ไม ร า ยแรงของผู บั ง คั บ บั ญ ชาตั้ ง แต หั ว หน า
สวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาลงมา เมื่ อผูบังคับบัญชาไดดําเนิน การ
ทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสว นราชการหรื อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
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แลวแตกรณี และเมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับรายงานแลว
เห็นวาการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็ใหมีอํานาจสั่งงดโทษ
ลดสถานโทษ เพิ่มสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแกไขขอความในคําสั่งเดิม หรือดําเนิน การอยางใด
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและความยุติธรรมไดตามควรแกกรณี และหากเห็นวา
กรณี เ ป น การกระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรง ก็ ใ ห มี อํ า นาจสั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนได
หรือหากเห็น วาเปน กรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของตน ก็ใ หแ จงหรือรายงานไปยังผูบังคับบัญชา
ที่มีอํา นาจหนาที่เ พื่อดํ าเนิน การตามควรแก กรณีต อไป เมื่ อหัวหนาสว นราชการหรือผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดพิจารณาตามอํานาจหนาที่แลวใหเสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึ กษาพิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาไดพิ จารณาแลว ใหรายงานไปยังหั วหน า
สวนราชการพิจารณา แตใ นกรณีที่หัวหนาสวนราชการซึ่งไดรับรายงานมีความเห็น ขัดแยงกับมติ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป
(๒) การรายงานการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย อย า งร า ยแรงของผู บั ง คั บ บั ญ ชาตั้ ง แต หั ว หน า
สวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาลงมา เมื่ อผูบังคับบัญชาไดดําเนิน การ
ทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสว นราชการหรื อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
แลวแตกรณี และเมื่อหัวหนา สวนราชการหรือผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาพิจารณา
ตามอํานาจหนาที่แลว ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลําดับ”
มาตรา ๑๕ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น วรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๒๓
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
“ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีมติไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ ก.ค.ศ.
มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ใหเปนที่สุด”
มาตรา ๑๖ ใหกรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูใ น
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะครบวาระ และใหดําเนินการแตงตั้ง
หรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม ใหครบจํานวนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูแ ละบุคลากร
ทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ งแกไขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบัญ ญัตินี้ ภายในหนึ่งร อ ยแปดสิ บวั น
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นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหมีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ดังกลาว โดยมิใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัตินี้
ให ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑและวิธี การไดม าและดําเนิ น การเพื่อ ใหไดม าซึ่ งกรรมการ
ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจํานวนตามองคประกอบ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งบทบัญญัติอื่น
ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความไมเหมาะสมและไมสอดคลอง
กับสภาพการณในปจจุบัน ทําใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยลาชา
และไม มี ประสิ ทธิ ภ าพ สมควรปรั บปรุ งบทบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ องดั งกล าวเพื่ อแก ไขป ญหาและอุ ป สรรคนั้ น
อันจะเปนประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายิ่งขึ้น จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เ ป น การสมควรแก ไขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว า ด วยระเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใ ชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“(๕) กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้งจํานวน
สิบสองคน ประกอบดวย ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ฝายละหนึ่งคน ผูแ ทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงาน
การศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดซึ่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานในเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝายละหนึ่งคน ผูแทนขาราชการครูจํานวนหาคน ซึ่งเลือกจาก
ขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จํ า นวนสามคน ข า ราชการครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาจํานวนหนึ่งคน และขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จํานวนหนึ่งคน ผูแทนขาราชการครูสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจํานวนหนึ่งคน
และผูแ ทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝายละหนึ่งคน”
มาตรา ๔ ให ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๒๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ให มีคณะอนุ กรรมการขา ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาประจํ าเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา เรี ย กโดยย อ ว า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา”
และคณะอนุกรรมการขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” สําหรับแตละเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจากผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ในการนี้
ใหถือวาอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีจํานวนเทาที่มีอยู
(๒) อนุกรรมการโดยตํา แหนงจํา นวนสองคน ไดแ ก ผูแ ทน ก.ค.ศ. และผูแ ทนคุรุสภา
ซึ่งคัดเลือกจากผูที่มีความรู ความสามารถ หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา
ดานกฎหมาย หรือดานการเงินการคลัง
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(๓) อนุ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนสี่ ค น ซึ่ ง คั ด เลื อ กจากผู ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ
หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมาย และดานการเงินการคลัง
ดานละหนึ่งคน
(๔) อนุ ก รรมการผูแ ทนขา ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึ กษาในเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาหรื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา แล ว แต ก รณี จํ า นวนสามคน ประกอบด ว ย
ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาจํานวนหนึ่งคน ผูแทนขาราชการครูจํานวนหนึ่งคน และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
จํานวนหนึ่งคน”
มาตรา ๕ ใหกรรมการ ก.ค.ศ. ในสวนของกรรมการผูแ ทนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรา ๗ (๕) ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่
ต อ ไปจนกว า จะได มี ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการผู แ ทนข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ซึ่ ง ต อ งไม เ กิ น หนึ่ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ ใ ช บั ง คั บ
ในการนี้ ใหกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้อยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ ก.ค.ศ. ในสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และมิ ให นั บวาระการดํ ารง
ตําแหนงเปนวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่อง
มาตรา ๖ ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ มี อ ยู ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ
ทํ า หน า ที่ เ ป น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้ ถ า กรณี
มีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๒๑ (๔) คนใดที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานในเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา ใหอนุกรรมการผูนั้น พน จากตําแหนง โดยใหถือวา
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในขณะนั้นมีองคประกอบเทาที่เหลืออยู และยังคงทําหนาที่ตอไปจนครบวาระ
แลวจึงดําเนิน การแต งตั้งหรือเลือกตั้งอนุ กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหวางที่ยังมิไดดําเนิน การใหมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให ก.ค.ศ.
แตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ขึ้น คณะหนึ่ง เพื่อทําหนาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยใหถือวา
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การปฏิบัติหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้น มีผลผูกพันและใชบังคับไดดังเชน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา
มาตรา ๗ การใดอยูระหวางดําเนินการหรือเคยดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคล การดําเนินการ
ทางวินัยและการอุทธรณที่เกี่ยวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการตอไปในเรื่องนั้น
จะสมควรดําเนินการประการใด และอยูในอํานาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการปรับปรุงเขตพื้นที่การศึกษา
เปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทําใหตองปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับการ
บริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาและเขตพื้น ที่การศึก ษามัธยมศึกษา จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบั ญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวั นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย
มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระทาหรือละเว้นกระทาการใด
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน
สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชา
ของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า ในขณะรับราชการได้
กระทาความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ
ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปี
นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาหลังจากที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการแล้ว ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจ
ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ โดยต้องเริ่มดาเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้น
ออกจากราชการ และต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ สาหรับกรณีที่เป็น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรา ๙๘ วรรคเจ็ด จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้ น
ออกจากราชการ
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษ หรือองค์กรพิจารณา
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินยั หรือองค์กรตรวจสอบรายงานการดาเนินการทางวินัยมีคาวินิจฉัยถึงทีส่ ุดหรือ
มีมติให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการดาเนินการทางวินัย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยดาเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่
วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคาวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ
ความในมาตรานี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาซึ่ ง ถู ก สั่ ง ให้
ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรา ๑๐๓”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นมาตรา ๑๐๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๐๒/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติห รื อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการแล้ว การดาเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปรากฏปัญหาความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่ าง ๆ ส่งผล
ให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความแตกต่างระหว่างกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
กับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งทาให้การดาเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษแก่ข้าราชการ
ที่ถูกองค์กรตรวจสอบการทุจริตชี้มูลความผิดหลังออกจากราชการไปแล้วในบางกรณีไม่อาจดาเนินการตามฐาน
ความผิดที่ชี้มูลได้ ดังนั้น สมควรให้การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการเป็นมาตรฐานเดียวกันและ
สอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต อันจะเป็นกลไกหนึ่งที่ทาให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอม
ของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒[๑] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป

๒

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบ
บุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
“ข้าราชการครู” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียน
การสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ
“คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงาน
การศึกษา
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น
“เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า เขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง
“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า
(๑) สถานศึกษา
(๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๓) สานักงานการศึกษานอกโรงเรียน
(๔) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๓

(๕) หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตาม
ประกาศกระทรวง หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กาหนด
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรี ยน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน
หรื อ สถานศึ ก ษาที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ของรั ฐ ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ห รื อ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง
“ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรม
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือตาแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ
“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงในกระทรวงที่มีข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในสังกัด
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ บรรดาคาว่า “ข้าราชการพลเรือน” ที่มีอยู่ในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่นใด ให้หมายความรวมถึงข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาด้วย เว้นแต่
จะได้มีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดที่บัญญัติไว้สาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีปัญหาขัดแย้งหรือการที่จะต้องตีความในปัญหาเกี่ยวกับข้าราชการครู ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงซึ่ง
ตามพระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้นข้าราชการ
ครูและข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สถาบั น เทคโนโลยี ป ทุ ม วั น และเป็ น กรณีที่พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ มิ ไ ด้ ก าหนดให้ ค ณะกรรมการ

๔

บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือองค์กรใดเป็นผู้กาหนดหรือ
วินิจฉัยชี้ขาด ให้เป็นอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีเป็นผู้กาหนดหรือวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดย
ย่อว่า “ก.ค.ศ.” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓)[๒] กรรมการโดยตาแหน่งจานวนแปดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
ก.ค.ศ. และเลขาธิการคุรุสภา
(๔)[๓] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเก้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์สู ง ทางด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ด้ า น
กฎหมาย ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารองค์กร ด้านการศึกษาพิเศษ ด้าน
การบริห ารธุ รกิ จ หรือ ด้ านเศรษฐศาสตร์ ด้ า นการผลิต และพั ฒ นาครู และด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือด้านการบริหารจัดการความรู้หรือด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านละหนึ่งคน
(๕)[๔] กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
จานวนสิบสองคน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาฝุายละหนึ่งคน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดซึ่งสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝุายละหนึ่งคน ผู้แทน
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ข้าราชการครูจานวนห้าคน ซึ่งเลือกจากข้าราชการครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจานวนสามคน ข้าราชการครูสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจานวนหนึ่งคน และ
ข้าราชการครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจานวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครู
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจานวนหนึ่งคนและผู้แทน
บุค ลากรทางการศึก ษาอื่ น สัง กั ด สานั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานในเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝุายละหนึ่งคน
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม (๔) และกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม (๕) ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการและให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการใน
สานักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตาแหน่งบริหารในพรรคการเมือง
(๖) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
มาตรา ๙ กรรมการผู้แทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ มาก่อน
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(๒) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรื อผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ มาก่อน
(๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บ ริหาร
สถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ มาก่อน
(๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไม่ต่ากว่าครูชานาญการหรือ
เทียบเท่าหรือมีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
มาตรา ๑๒ กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
(๒) มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงาน
อื่นในหน่วยงานการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี
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(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
มาตรา ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ได้อีก แต่
จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้
ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว่างลง ให้ดาเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในมาตรา ๗ วรรคสอง เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งของ
กรรมการผู้นั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ดาเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนก็ได้ และ
ให้ก รรมการซึ่ง แทนกรรมการในต าแหน่ง ที่ว่า งลงมีว าระอยู่ ในต าแหน่ง เท่า กับระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในระหว่างที่ยังมิได้ดาเนินการให้มีกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลงตามวรรคสอง และยัง
มีกรรมการทีเ่ หลืออยู่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่เข้า
รับหน้าที่
มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้น จากต าแหน่ งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้น จาก
ตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
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(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก
มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) พ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒
(๕) ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนกรรมการทั้งหมด เมื่อปรากฏว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ส่อไป
ในทางทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีเจตนากระทาการโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม หรือใช้อานาจ
หน้าที่ที่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนมีการถอดถอน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น
สอบสวน
(๖)[๕] มิได้เป็นผู้ดารงตาแหน่งหรือเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้สอนใน
หน่วยงานการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่ตนได้รับเลือก
มาตรา ๑๖ การประชุม ก.ค.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
รองประธานกรรมการทาหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
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ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ หรือเมื่อมีกรณี
เข้าข่ายที่กฎหมายกาหนดว่ากรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้
ขาด
มาตรา ๑๗ ก.ค.ศ. มีอานาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญ” เพื่อทาการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทาหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่
กาหนดตามพระราชบัญญัตินี้ได้
ในกรณีที่ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทาหน้าที่พิจารณาเรื่องการดาเนินการทางวินัย การ
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้ตั้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองคน และกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนอนุก รรมการทั้งหมด และให้นามาตรา
๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘[๖] ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็ น
กรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได้ เว้นแต่การเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตาแหน่ง
มาตรา ๑๙ ให้ ก.ค.ศ. มีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กาหนดนโยบาย วางแผน และกาหนดเกณฑ์อัตรากาลังของข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา รวมทั้ ง ให้ ค วามเห็ น ชอบจ านวนและอั ต ราต าแหน่ ง ของหน่ ว ยงาน
การศึกษา

๑๐

(๓) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไป
มาก หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยังไม่เหมาะสมเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงิน
ประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิ การ หรือประโยชน์เกื้อกูลสาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม
(๔) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
(๕) พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ
ก.ค.ศ.มีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น
(๖) พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๗) กาหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้งกาหนดอัตราเงินเดือน
หรือค่าตอบแทน
(๘) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวั ญกาลังใจ และการยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๙) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๑๐) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัติ
หน้าทีต่ ามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
(๑๑) ส่ง เสริม สนั บสนุน ประสานงาน ให้ค าปรึ กษา แนะนาและชี้ แ จงด้า นการ
บริหารงานบุคคลแก่หน่วยงานการศึกษา
(๑๒) กาหนดมาตรฐาน พิจารณา และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย การ
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

๑๑

(๑๓) ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลการบริห ารงานบุ ค คลของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการ
บริหารงานบุคคล ตรวจสอบและปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอานาจเรียก
เอกสารและหลักฐานจากหน่วยงานการศึกษาให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือ
บุคคลใด มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอานาจออกระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งให้ส่วนราชการ
หน่ ว ยงานการศึ ก ษา ข้ า ราชการหรื อ บุ ค คลใดรายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในอานาจหน้าที่ไปยัง ก.ค.ศ.
(๑๔)[๗] ในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึ ก ษา คณะอนุ ก รรมการหรื อ ผู้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติการโดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้ง
กับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ให้ ก.ค.ศ. มีอานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็น
ประการใดแล้ ว ให้ ส่ ว นราชการหน่ ว ยงานการศึ ก ษา อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น
(๑๕) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการกาหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ
(๑๖) ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มในเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ ตามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้
(๑๗) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวั น เดือน ปี
เกิด และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๑๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

๑๒

มาตรา ๒๐ ให้มีสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียก
โดยย่อว่า “สานักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและบริหารราชการของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
สานักงาน ก.ค.ศ. มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
(๒) วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา
(๓) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๔) พัฒนาระบบข้อมูล และจัดทาแผนกาลังคนสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และบริหารเงิ นทุน ตลอดจนสวัสดิการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(๗) กากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงาน
การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
(๘) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอ ก.ค.ศ.
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย

๑๓

มาตรา ๒๑ ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา”
และคณะอนุ กรรมการข้ าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึ กษาประจาเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษาเรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” สาหรับแต่ละเขตพื้นที่
การศึกษา แล้วแต่กรณีซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจากผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ในการนี้
ให้ถือว่าอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีจานวนเท่าที่มีอยู่
(๒) อนุกรรมการโดยตาแหน่งจานวนสองคน ได้แก่ ผู้แทน ก.ค.ศ. และผู้แทนคุรุสภา
ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การศึกษาด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง
(๓) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการ
คลังด้านละหนึ่งคน
(๔) อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี จานวนสามคน ประกอบด้วย
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาจานวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูจานวนหนึ่งคน และผู้แทนบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นจานวนหนึ่งคน
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเป็นผู้แทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการตาม (๓) ต้องไม่เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนอนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเป็นผู้แทนคุรุสภาต้อง
เป็น สมาชิกคุ รุส ภาและเป็นผู้ มีใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ อนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) ต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตาแหน่งบริหาร
ในพรรคการเมือง

๑๔

คุณสมบั ติ อื่น หลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ารได้ มา วาระการดารงต าแหน่ ง และการพ้น จาก
ตาแหน่งของอนุกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
มาตรา ๒๒[๙] การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้นาความในมาตรา ๑๖
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการกาหนดจานวนและอัตราตาแหน่งและเกลี่ย
อัตรากาลังให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กาหนด
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๓) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการ ร้องทุกข์ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ การปกปูองคุ้มครองระบบ
คุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๗) จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

๑๕

(๘) จัดทารายงานประจาปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
(๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่อยู่ใน
อานาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.
ศ. มอบหมาย
มาตรา ๒๔ ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น ผู้ บ ริ ห ารราชการใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาและตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
(๒) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอานาจ
และหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(๓) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) จัดทาแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) จั ด ทาทะเบี ย นประวัติ ข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
(๖) จัดทามาตรฐานคุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่า และเกณฑ์การประเมินผลงาน
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๗) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป

๑๖

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย
มาตรา ๒๕ ในส่วนราชการอื่นนอกจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพื่อทาหน้าที่บริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในส่วนราชการนั้น ทั้งนี้ การตั้ง การพ้นจากตาแหน่งและขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาให้หมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคหนึ่งด้วย เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกาหนดเป็น
อย่างอื่น
ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับกับหน่วยงานการศึกษาอื่นใดที่
จาเป็น ต้องมี อ.ก.ค.ศ. ของหน่วยงานการศึกษานั้นโดยเฉพาะด้วย
ในกรณีที่ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมิใช่ส่วนราชการในกระทรวง ให้ ก.ค.ศ. มีอานาจ
กาหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการนั้น
มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีอานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
กาหนด
(๒) เสนอความต้องการจานวนและอัตราตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
(๓) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา

๑๗

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ อ.ก.ค.
ศ.เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
ให้นาความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการสถานศึกษาโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
กาหนด
(๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(๔) จัดทามาตรฐานภาระงานสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา
(๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ อ.ก.ค.
ศ.เขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย
มาตรา ๒๘ ให้ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
เป็นผู้บังคับบัญชาและบริหารหน่วยงาน และให้นามาตรา ๒๗ มาใช้บังคับแก่ผู้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวโดยอนุโลม

๑๘

หมวด ๒
บททั่วไป

มาตรา ๒๙ การดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล และหลักการได้รับการ
ปฏิบัติและการคุม้ ครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องอื่นๆ จะกระทามิได้
มาตรา ๓๐ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสาหรับการ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

๑๙

(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๓๑ อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจา
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อัตราเงินเดือน เงินประจาตาแหน่งสาหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ให้นาบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการให้กระทรวงการคลังหักเงินเดือนของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นเงินสะสมก็ได้ โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นให้ในอัตราไม่ต่า
กว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจาของธนาคารพาณิชย์
เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจ่ายคืนหรือให้กู้ยืมเพื่อดาเนินการตามโครงการสวัสดิการ
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่กระทรวงกาหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

๒๐

มาตรา ๓๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่
มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๕ วันเวลาทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจาปี และ
การลาหยุ ด ราชการของข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ เป็ น ไปตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ในกรณี ก.ค.ศ. ยังมิได้กาหนด ให้นาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ใช้กับข้าราชการ
พลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ เครื่องแบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบการ
แต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๓๗ บาเหน็จบานาญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น
หมวด ๓
การกาหนดตาแหน่ง
วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง

มาตรา ๓๘ ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภทดังนี้
ก. ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(๑) ครูผู้ช่วย
(๒) ครู

๒๑

(๓) อาจารย์
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๕) รองศาสตราจารย์
(๖) ศาสตราจารย์
ตาแหน่งใน (๑) และ (๒) จะมีในหน่วยงานการศึกษาใดก็ได้ ส่วนตาแหน่งใน (๓) ถึง (๖)
ให้มีในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา
ข.[๑๐] ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(๑) รองผู้อานวยการสถานศึกษา
(๒) ผู้อานวยการสถานศึกษา
(๓) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) ตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ตาแหน่งผู้บริหารใน (๑) และ (๒) ให้มีในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาตาม
ประกาศกระทรวง ตาแหน่งผู้บริหารใน (๓) และ (๔) ให้มีในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การกาหนดระดับตาแหน่ง
การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ค. ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษานิเทศก์
(๒) ตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือตาแหน่งของ
ข้าราชการที่ ก.ค.ศ. นามาใช้กาหนดให้เป็นตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้
การก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นและเงิ น ประจ าต าแหน่ ง ของ
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ค. (๒) ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยให้นา
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดตาแหน่ง และการ
ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม

๒๒

มาตรา ๓๙ ให้ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้ เป็นตาแหน่ง
ที่มีวิทยฐานะ ได้แก่
ก. ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) ครูชานาญการ
(๒) ครูชานาญการพิเศษ
(๓) ครูเชี่ยวชาญ
(๔) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ข. ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) รองผู้อานวยการชานาญการ
(๒) รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
(๓) รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
(๔) ผู้อานวยการชานาญการ
(๕) ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
(๖) ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
(๗) ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ค. ตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ
(๒) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
(๓) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
(๔) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
ง. ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
(๒) ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
(๓) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
(๔) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

๒๓

จ. ตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้มีวิทยฐานะ
มาตรา ๔๐[๑๑] ให้ตาแหน่งคณาจารย์ดังต่อไปนี้ เป็นตาแหน่งทางวิชาการ
(ก) อาจารย์
(ข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ค) รองศาสตราจารย์
(ง) ศาสตราจารย์
การกาหนดระดับตาแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตามวรรค
หนึ่ง ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๔๑ ต าแหน่ ง ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จะมี ใ นหน่ ว ยงาน
การศึกษาใดจานวนเท่าใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอย่างใด ให้เป็นไปตามที่
ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๔๒ ให้ ก.ค.ศ. จัดทามาตรฐานตาแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐาน
ตาแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เป็นบรรทัดฐานทุกตาแหน่ง
ทุกวิทยฐานะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยคานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การ
อบรม ประสบการณ์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่
ในการจัดทามาตรฐานตาแหน่งทุกตาแหน่ง ให้จาแนกตาแหน่งเป็นประเภทและสายงาน
ตามลักษณะงาน และจัดตาแหน่งในประเภทและสายงานที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกันให้อยู่ในตาแหน่งประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกัน
โดยแสดงชื่ อ ต าแหน่ ง หน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของต าแหน่ ง ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของ ผู้ที่ดารงตาแหน่งนั้น

๒๔

มาตรา ๔๓ ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและ
การใช้ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม ในกรณีที่ลักษณะหน้าที่
และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานของตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตาแหน่งใด ที่ ก.ค.ศ. กาหนดเปลี่ยนแปลงไป ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
พิจารณาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนั้นใหม่ให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
มาตรา ๔๔ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใด ตาม
มาตรา ๓๑ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่าของอัน ดับ ในกรณีที่
จะให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นสู ง กว่ า หรื อ ต่ ากว่ า ขั้ น ต่ าหรื อ สู ง กว่ า ขั้ น สู ง ของอั น ดั บ ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
หมวด ๔
การบรรจุและการแต่งตั้ง

มาตรา ๔๕ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้สาหรับตาแหน่งนั้น โดย
บรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บังคับสาหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และ
มาตรา ๖๗

๒๕

มาตรา ๔๖ ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานตาแหน่งนั้นตามมาตรา ๔๒
สาหรับผู้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๔) และ (๘) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะ
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตามที่สอบแข่งขันได้ก็ต่อเมื่อพ้นจากตาแหน่ง
นั้นๆ แล้ว
มาตรา ๔๗ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกรณี ที่ห น่ ว ยงานการศึ ก ษาใดมี ค วามพร้ อ มตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบให้หน่วยงานการศึกษานั้นเป็นผู้ดาเนินการ
สอบแข่งขัน
หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดาเนินการที่เกี่ยวกับ การสอบแข่งขัน ตลอดจน
เกณฑ์ตัดสินการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
มาตรา ๔๘ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานการศึ กษาอาจรั บ สมั ค ร
สอบแข่งขันเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาใดได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมี
คุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชานั้นๆ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๔๙ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือ
ขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตาแหน่งตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๔๘
อยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังปรากฏว่าเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณี

๒๖

ต้องหานั้นก็ดี ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอานาจและหน้าที่และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคาสั่งให้ออกจากราชการนั้น
และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับ
บาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาไม่
สามารถดาเนินการสอบแข่งขันได้ หรือการสอบแข่งขันอาจทาให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์
ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
มาตรา ๕๑ หน่วยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่
ราชการ ที่จะต้องบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีความชานาญหรือ
เชี่ยวชาญระดับสูงเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้หน่วยงาน
การศึกษาดาเนินการขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาก่อน แล้วให้ขออนุมัติ
จาก ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาอนุมัติให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งใด วิทยฐานะใด
และกาหนดเงินเดือนที่จะให้ได้รับแล้ว ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๕๒ นอกจากการบรรจุและแต่งตั้งเพื่อให้บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ก.ค.ศ. อาจกาหนดให้ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบางตาแหน่งเป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปีหรือโดยมีกาหนดเวลาตามระเบียบที่
ก.ค.ศ. กาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือเป็นพนักงานราชการ โดยไม่ต้อง
เป็นข้าราชการก็ได้

๒๗

ในกรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก และ ก.ค.ศ.
ก าหนดให้ มี ส ถานภาพเป็ น ข้ า ราชการ ให้ ผู้ นั้ น มี สิ ท ธิ ห น้ า ที่ แ ละได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ๆ
เช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว่างสัญญา
จ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างนั้นจะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือกาหนดยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะไว้
ให้นาบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง การสรรหา
และการบรรจุและแต่งตั้งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับผู้ดารง
ตาแหน่งตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ค.
ศ.
มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแต่งตั้ งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อได้รับอนุมัติจาก
ก.ค.ศ. แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและ
ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง
“(๒)[๑๒] การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
(๓)[๑๓] การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชานาญการ ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และ

๒๘

ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีอานาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตาแหน่งครู และตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสถานศึกษา ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้มี
อานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(๕) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิได้อยู่ในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เว้นแต่ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษให้ดาเนินการตาม (๑) โดยอนุโลม
(๖)[๑๔] การบรรจุและแต่งตั้งตาแหน่งอาจารย์ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และตาแหน่งศาสตราจารย์ ตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) ถึง (๖) ให้นากฎหมายว่า
ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม โดยให้ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษาทาหน้าที่แทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ ก.ค.ศ.
จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการสภา
การศึ ก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการ และ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการทาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจานวนเขตพื้นที่
การศึกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
บรรดาบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ บั ญ ญั ติ ถึ ง ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๕๓ ให้
หมายถึงผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง
(๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แล้วแต่กรณี

๒๙

มาตรา ๕๔ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และการ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซึ่งผ่านการประเมิน
ทั้ ง นี้ ให้ ค านึ ง ถึ ง ความประพฤติ ด้ า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๕๕ ให้มี การประเมิน ตาแหน่ง และวิทยฐานะสาหรับ ตาแหน่ง ที่มีใ บอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นระยะๆ เพื่อดารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชานาญการ หรือความ
เชี่ยวชาญในตาแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
กรณี ที่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใ ดไม่ ผ่ า นการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ดาเนินการตามความเหมาะสม
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีการพัฒนาข้าราชการผู้นั้นให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล เพื่อให้สามารถผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้
(๒) ให้ดาเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรา ๗๓ หรืองดเงินประจาตาแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี
(๓) ในกรณีที่ผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน
ระดับที่กาหนด ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖)
การดาเนินการตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๕๖[๑๕] ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐
ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้น แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ดารง

๓๐

ตาแหน่งครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
แล้วแต่ กรณี ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ใดมีความประพฤติไม่ดีหรือไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมิน
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มอยู่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.
ศ. กาหนด โดยไม่ควรให้รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ไม่ว่าจะครบ
กาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็
ตาม ถ้าพ้นกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ดังกล่าวแล้ว และผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่า ควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ก็สั่ง
ให้ ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหรือวิทยฐานะที่จะได้รับแต่งตั้งต่อไป และให้รายงานหัวหน้า
ส่ ว นราชการผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
แล้วแต่กรณี
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใ ดซึ่ ง อยู่ใ นระหว่ างทดลองปฏิ บั ติห น้ าที่
ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแต่กรณี ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อ
ไปรับราชการทหาร ตามมาตรา ๖๖ และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการตามวรรคสองหรือตามมาตราอื่น ก็ให้ผู้มี อานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอานาจตาม
มาตราอื่นนั้น แล้วแต่กรณี มีอานาจเปลี่ยนแปลงคาสั่งให้ออกตามมาตรา ๖๖ เป็นให้ออกจาก
ราชการตามวรรคสอง หรือมาตราอื่นนั้นได้
ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ในตาแหน่งใดถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใหม่
ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญาหรือกระทาผิดวินัย โดยมีมูลตามที่กล่าวหาว่าได้กระทา
ผิดดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยได้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือเมื่อ
มีกรณีที่บุคคลดังกล่าวจะต้องออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือตามมาตราอื่น ก็

๓๑

ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอานาจตามมาตราอื่นนั้น สั่งลงโทษหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการ แล้วแต่กรณี
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือสั่งให้ออกจากราชการ
ตามมาตราอื่นในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ที่มิใช่เป็นการถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิ
จะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการหรือเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
มาตรา ๕๗ การเปลี่ยนตาแหน่ง การย้ายและการโอนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุ คลากรทางการศึกษา ผู้นั้นอาจถูกเปลี่ยนตาแหน่งหรือย้ายตาม
วรรคหนึ่งได้ เว้นแต่ ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อนในกรณีอื่นตามมาตรา ๑๑๙
มาตรา ๕๘ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่พนักงานวิสามัญ และการโอนข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจทาได้หากบุคคลนั้นสมัครใจ โดยให้ผู้มีอานาจตาม
มาตรา ๕๓ ของหน่วยงานการศึกษาที่ประสงค์จะรับโอนทาความตกลงกับผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม แล้วเสนอเรื่องให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา แล้วแต่กรณี อนุมัติโดยให้คานึงถึงประโยชน์ที่หน่วยงานการศึกษานั้นจะได้รับเป็น
สาคัญ ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งให้มีตาแหน่งใด วิทยฐานะใดและให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้
เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากร

๓๒

ทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เว้น
แต่จะเป็นการโอนตามวรรคสอง
การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
และข้ าราชการอื่น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ห รื อ ผู้ไ ด้ รั บ คั ดเลื อ กมาให้ บ รรจุ แ ละแต่ง ตั้ ง เป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทาได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทางานของผู้ที่โอน
ตามมาตรานี้ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เป็นเวลาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ ก.ค.ศ. จัดทามาตรฐานการเปรียบเทียบตาแหน่งระหว่างประเภทข้าราชการต่าง
สังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคล เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตาแหน่งใด วิทยฐานะใด และจะให้รับเงินเดือน
เท่าใด ทั้งนี้ เงินเดือนที่จะได้รับ จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณวุฒิ ความสามารถ ความชานาญหรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เว้นแต่เป็นการโอน
ตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา ๕๙[๑๖] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปดารงตาแหน่งใน
หน่วยงานการศึกษาอื่นภายในส่วนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือต่างเขตพื้นที่
การศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ของผู้
ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี และให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
ด้วย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้
ผู้มอี านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นต่อไป
การย้ายผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้สั่งย้ายโดยอนุมัติ ก.ค.
ศ.[๑๗]

๓๓

การย้ า ยข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ เพื่ อ ไปบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง เป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แต่ถ้าเป็นการย้ายไปบรรจุ
และแต่งตั้งในตาแหน่งซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิได้กาหนด จะกระทาได้เมื่อ ก.ค.ศ. กาหนดตาแหน่งแล้ว
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๖๐ ภายใต้บังคับตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ให้ ก.ค.ศ. ดาเนินการให้มีการ
สั บ เปลี่ ย นหน้ า ที่ ห รื อ ย้ า ยข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ซึ่ งด ารงต าแหน่ ง
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ ต าแหน่ ง ที่ มี ลั ก ษณะบริ ห ารตามที่ ก .ค.ศ.
กาหนด โดยยึดหลักการให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งดังกล่าวได้ไม่เกินสี่ปี เว้น
แต่มีเหตุผลและความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะให้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่ อในคราว
เดียวกันได้คราวละหนึ่งปีแต่ต้องไม่เกินหกปี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๖๑ การเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นตาแหน่งที่มิได้กาหนดให้มี
วิทยฐานะเพื่อให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น ให้กระทาได้โดยการสอบแข่งขัน สอบคัด เลือก
คัดเลือก หรือประเมินด้วยวิธีการอื่น
กรณีใดจะเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ได้รับคัดเลือก หรือผู้
ผ่านการประเมินด้วยวิธีการอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
การสอบแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรา ๔๗ ส่วนการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกให้ อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ หลักสูตรและวิธีดาเนินการเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกหรือผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือก เกณฑ์
การตัดสิน การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ วิธีดาเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.
ศ. กาหนด
มาตรา ๖๒ การแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๑ สาหรับผู้สอบแข่งขันได้
ให้แต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๓๔

สาหรับ ผู้ ส อบคัด เลื อ กได้ ห รื อผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลือ กให้ แ ต่ ง ตั้ ง ได้ ต ามความเหมาะสม โดย
คานึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและประวัติการรับ
ราชการ
มาตรา ๖๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้ง ให้เลื่อน
ตาแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานตาแหน่ง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ
หรื อ ไม่ ผ่ า นกระบวนการเลื่ อ นต าแหน่ ง หรื อ กระบวนการเลื่ อ นวิ ท ยฐานะตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดหรือผู้สั่งสั่งไม่ถูกต้องหรือไม่มีอานาจสั่ง ให้ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นกลับไปดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะเดิมโดยพลัน ในกรณีเช่นนี้ไม่
กระทบกระเทือนถึง การใดที่ ผู้นั้น ได้ ปฏิบั ติตามอานาจและหน้ าที่แ ละการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อื่นที่ได้รับไปแล้วหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่าง ที่ได้รับการเลื่อน
ตาแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะอนุมัติให้เลื่อนตาแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ในกรณีนั้นเป็นพิเศษเฉพาะราย
ผู้ที่ถูกสั่งให้กลับไปดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับเงินเดือนที่พึง
จะได้รับตามสถานะเดิมถ้าหากว่าผู้นั้นไม่ได้เลื่อนตาแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งให้มีสิทธิ
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีสาหรับตาแหน่งหรือวิทยฐานะเดิม และให้ถือว่าผู้
นั้นไม่มีและไม่เคยมีสถานภาพอย่างใดที่ได้รับเลื่อนตาแหน่ง หรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น
ในกรณีที่ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้มี
อานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือขึ้นไปมีอานาจดาเนินการแทนได้
มาตรา ๖๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และ
มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้
มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยให้มีตาแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด

๓๕

มาตรา ๖๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใดและให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญ
เหมือนเป็นเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการภายในกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยให้มีตาแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๖๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อ
ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดย
มิได้กระทาการใดๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและผู้นั้นไม่ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และไม่ได้ถูกสั่ง
เปลี่ยนแปลงคาสั่งตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น หาก
ประสงค์จะกลับเข้ารับราชการ เป็น ข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึ กษาในหน่ว ยงาน
การศึกษาเดิม ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในกาหนดหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้น
จากราชการทหาร และให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีตาแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับบรรจุ เข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้
มีสิ ทธิ ได้นั บ วัน รับ ราชการก่ อนถูก สั่ งให้อ อกจากราชการ รวมกั บวั น รับ ราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็น
เวลาราชการติดต่อกันเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ

๓๖

มาตรา ๖๗ พนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นที่ไม่ใช่พนักงานวิสามัญ หรือไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหว่าง
ทดลองปฏิบัติงานหรือข้าราชการที่ ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไม่ใช่
ข้าราชการการเมือง ข้าราชการวิสามัญ หรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแล้ว ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์รับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้มี
อานาจตามมาตรา ๕๓ ที่ประสงค์จะรับเข้ารับราชการเสนอเรื่องไปให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาโดยคานึงถึง
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยให้มีตาแหน่งใด วิทยฐานะใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใดให้ ก.ค.
ศ. เป็นผู้พิจารณากาหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณวุฒิ ความสามารถและความชานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทางานของผู้เข้ารับ
ราชการ ตามวรรคหนึ่ ง ในขณะที่ เป็ น พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือในขณะที่เป็นข้าราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ถ้าตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งใดว่างลง หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปรักษาการในตาแหน่งนั้นได้
ผู้รักษาการในตาแหน่งตามวรรคหนึ่งให้มีอานาจและหน้าที่ตามตาแหน่งที่รักษาการนั้น
ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายอื่ น กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี มติ ค ณะกรรมการตาม
กฎหมาย หรือมีคาสั่งของผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งนั้นๆ เป็นกรรมการ หรือให้มี

๓๗

อานาจและหน้าที่อย่างใด ก็ให้ผู้รักษาการในตาแหน่งทาหน้าที่กรรมการ หรือมีอานาจและ
หน้าที่อย่างนั้นในระหว่างรักษาการในตาแหน่งแล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ก.ค.ศ. อาจเสนอแนะ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ ให้สั่งให้ข้าราชการผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็น
การชั่วคราวได้
สาหรับ การสั่ งให้ ข้าราชการครู และบุค ลากรทางการศึ กษาผู้ใ ดไปปฏิบั ติ ราชการใน
หน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพื้ นที่การศึกษา ให้เป็นอานาจของผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา ๗๐ ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ ผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจา
ส่วนราชการ หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี เป็นการชั่วคราว โดยให้พ้นจาก
ตาแหน่งหน้าที่เดิมได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดาเนินการทางวินัยและ
การออกจากราชการของข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา ๗๑ ในกรณี ที่มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ ผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจาก
ตาแหน่งหน้าที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตาแหน่งเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตรากาลัง
ทดแทนที่ ก.ค.ศ. กาหนดได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
การให้พ้นจากตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
ดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.

๓๘

หมวด ๕
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

มาตรา ๗๒ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิ บัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับบาเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคา
ชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่อง
อื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๗๓ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความ
เที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติใน
การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๔
การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ เรี ย น เป็ น หลั ก ตามแนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา
แห่งชาติ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ใดให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคสามแล้ว ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้สั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน

๓๙

มาตรา ๗๔ ให้ ก.ค.ศ. กาหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในต าแหน่ ง ที่ มี วิ ท ยฐานะ เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ง านบั ง เกิ ด ผลดี แ ละมี
ความก้าวหน้าและได้มาตรฐานงานของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
มาตรา ๗๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ผลงานดี เด่ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ให้ ก ระทรวงเจ้ า สั ง กั ด ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานการศึ ก ษา
ดาเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี
เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจกาหนดให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงานหรื อผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือผู้ที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ได้ ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๗๖ ให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานการศึ ก ษามี ห น้ า ที่ จั ด สวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๗๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้จัดสวัสดิการแก่ ค รอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ใน
การคานวณบาเหน็จบานาญก็ได้

๔๐

มาตรา ๗๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตาม
มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๐ ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน
มาตรฐานคุ ณภาพงาน มาตรฐานวิ ช าชี พ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลงาน
ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็น
พลเมืองที่ดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๗๙ ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและมี
หน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๘๐ ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ต าแหน่ ง บางต าแหน่ ง และบางวิ ทยฐานะ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ เจตคติ ที่ดี คุ ณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๘๑ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชา โดย
การให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึก ษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคั บบัญชาอาจส่ง หรืออนุญาตให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมี
สิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้
บังคับมาตรา ๗๓ วรรคสาม

๔๑

หมวด ๖
วินัยและการรักษาวินัย

มาตรา ๘๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้าม
และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
มาตรา ๘๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุน การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น
มาตรา ๘๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่
รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อน่ื
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี
หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีห รือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อ

๔๒

หรื อ ขาดการเอาใจใส่ ระมั ดระวัง รั กษาประโยชน์ ของทางราชการ อัน เป็น เหตุ ใ ห้เกิ ดความ
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๖ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่
ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะ
เป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้นก็ ได้และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็น
หนังสือให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม
การขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็ นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตน
ให้แก่ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้
การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า
สิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและ
ระหว่างข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๔๓

มาตรา ๘๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือ
ร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
การกระทาตามวรรคหนึ่ ง ถ้า เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้อื่ น ได้รั บ ความเสี ย หายอย่ างร้ า ยแรงเป็ น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๙๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่น
กระทาการหาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรื อเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ใน
ตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
การกระทาตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย
หรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการ
กระทาอันมีลักษณะเป็นการให้ หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้ตนเองหรือ
ผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
มาตรา ๙๑ ข้ าราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษาต้องไม่ คัดลอกหรื อลอกเลีย น
ผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนาเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้
ผู้อื่นทาผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การเลื่อน
ตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝุาฝืนหลักการ
ดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดาเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน
ของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทาผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่น
นาผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๔๔

มาตรา ๙๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือ
ผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
มาตรา ๙๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง
ในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอานาจ
และหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝุ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
พรรคการเมืองใด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินการใดๆ
อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลื อกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งจะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระทาการใน
ลักษณะเดียวกัน การดาเนินการที่ฝุาฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๙๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและ
รักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใดๆ อันได้
ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทาการอื่นใดอันใดชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยา
เสพติด เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่
ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๔๕

มาตรา ๙๕ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย
ปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่ง
มีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
การเสริมสร้างและพั ฒนาให้ผู้ อยู่ใ ต้บัง คับบั ญชามีวินั ย ให้กระทาโดยการปฏิบั ติต น
เป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่
มีวินัย
การปู อ งกั น มิ ใ ห้ ผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชากระท าผิ ด วิ นั ย ให้ ก ระท าโดยการเอาใจใส่
สั ง เกตการณ์ แ ละขจั ด เหตุ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด การกระท าผิ ด วิ นั ย ในเรื่ อ งอั น อยู่ ใ นวิ สั ย ที่ จ ะ
ดาเนินการปูองกันตามควรแก่กรณีได้
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
กระทาผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยทันที
เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใดกระทาผิ ด วิ นั ย โดยยั ง ไม่ มี พ ยานหลั ก ฐาน ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชารี บ
ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินั ย
หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมี
มูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที
การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทา
ผิดวินัยให้ดาเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้และตามหมวด ๗ หรือมีพฤติกรรม
ปกปูอง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดย
ไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
มาตรา ๙๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝุาฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษ
ทางวินัยเว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗

๔๖

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจาก
ราชการ
มาตรา ๙๗ การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทาเป็นคาสั่ง วิธีการ
ออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้
เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่
มีความผิด ในคาสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และมี
เหตุผลอย่างใดในการกาหนดสถานโทษเช่นนั้น
หมวด ๗
การดาเนินการทางวินัย

มาตรา ๙๘ การดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมี
กรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อดาเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักช้า และในการสอบสวน
จะต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนาสืบแก้ข้อ
กล่าวหา

๔๗

การสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้มีอานาจตามมาตรา
๕๓ เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และต้องมีกรณีอันมีมูลว่ากระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดวินัยร่วมกัน
และในจานวนผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ถูกล่าวหาผู้หนึ่งผู้ใดเป็น
ผู้บั งคั บบั ญชาที่ มีล าดั บชั้ นสู งกว่า ผู้มี อานาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ถู กกล่า วหารายอื่น ก็ ให้
ผู้บังคับบัญชาในลาดับชั้นสูงกว่าดังกล่าวเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา
ทั้งหมด
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างหน่วยงานการศึกษาหรือต่างเขต
พื้นที่การศึกษา กระทาผิดวินัยร่วมกัน ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละราย
ประสานการดาเนินการร่วมกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในกรณีที่มีปัญหาหรือความเห็นขัดแย้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรค
สาม ถ้าในระหว่างผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดี ยวกัน ให้ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ถ้าในระหว่างผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ต่าง
เขตพื้นที่การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณี
ต่างส่วนราชการให้รัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นเพื่อ
รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือจะทาให้การสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ให้ผู้
มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได้
นายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะหั ว หน้ า รั ฐ บาลหรื อ รั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด มี อ านาจแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.
ศ.
ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดาเนินการทางวินัยโดย
ไม่สอบสวนก็ได้

๔๘

มาตรา ๙๙ เมื่อได้ดาเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๙๘ แล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้
ถูกกล่าวหามิได้กระทาผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง ถ้าฟังได้ว่ากระทาผิดวินัยให้ดาเนินการตามมาตรา
๑๐๐ และในกรณีที่กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอัน
ควรลดหย่อนผ่อนโทษห้ามมิให้ลดโทษต่ากว่าปลดออก
มาตรา ๑๐๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสม
กับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สาหรับการ
ลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่
ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ในกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทาทัณฑ์บน
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอานาจสั่งลงโทษผู้อ ยู่ใต้บังคับบัญชา
ในสถานโทษใด ได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ในกรณีที่ค ณะกรรมการสอบสวนหรื อ ผู้ มี อ านาจสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
แล้วแต่กรณีเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) สาหรับตาแหน่งอธิการบดี ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตาแหน่งศาสตราจารย์ และผู้ดารงตาแหน่งใดหรือ
ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะใด ซึ่งกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
หรือเป็นการดาเนินการของผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่งเหนือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาตามวรรคหก หรือ ที่น ายกรั ฐมนตรี ห รื อรั ฐมนตรี เจ้ า สั ง กั ด แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคห้า ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
(๒) สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก (๑) ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ถูกกล่าวหาพิจารณา

๔๙

การด าเนิ นการตามวรรคหนึ่ง หรื อวรรคสี่ ถ้า เป็น กรณีที่ข้ าราชการครู และบุค ลากร
ทางการศึกษาต่างหน่วยงานการศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากระทาผิดวินัยร่วมกัน และถ้าผู้มี
อานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ถูกกล่าวหาแต่
ละรายที่สังกัดแล้วแต่กรณี มีความเห็นขัดแย้งกัน ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอานาจสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ให้นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือ อ.ก.ค.ศ. ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้นาเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอานาจสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น
ในกรณี ที่ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือขึ้นไป มีอานาจดาเนินการตามมาตรา
๙๘ วรรคสองหรือมาตรานี้ได้
ในกรณีที่ผู้บั งคั บบัญ ชาได้แ ต่ง ตั้งคณะกรรมการขึ้ นทาการสอบสวนผู้ถูก กว่ าวหาว่ า
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตาม
มาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวได้สอบสวน
ไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนจะนาสานวนการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวมาใช้เป็นสานวน
การสอบสวนและทาความเห็ นเสนอผู้ สั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนโดยถื อ ว่ า ได้ มี ก าร
สอบสวนตามหมวดนี้แล้วก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูก
กล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย

๕๐

มาตรา ๑๐๑ ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้
มีอานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่
เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
ห้างหุ้นส่วนบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลใน
สังกัดมาชี้แจง หรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรื อให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
มาตรา ๑๐๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทา
หรือละเว้นกระทาการใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็น
หนั ง สื อ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ นั้ น หรื อ ต่ อ ผู้ มี ห น้ า ที่ สื บ สวนสอบสวนหรื อ ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้
นั้น หรือมีกรณีถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลัง ผู้นั้นจะออกจากราชการไป
แล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ มีอานาจดาเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาตามมาตรา ๙๕ และดาเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้ต่อไปได้ เสมือน
ว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ เว้นแต่ผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิด
วินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนให้สั่งงดโทษ
มาตรา ๑๐๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่า
กระทาความผิดอาญาเว้นแต่เป็ นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มี
อานาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณี มีอานาจสั่งพักราชการหรือ
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผล
การสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดหรือกระทาผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือ

๕๑

ไล่ออกจากราชการ และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มีอานาจดังกล่าว
สั่งให้ผู้นั้นกลั บเข้ารับราชการในตาแหน่งและวิทยฐานะเดิม หรื อตาแหน่งเดี ยวกับที่ผู้นั้น มี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและวิท ยฐานะนั้น ทั้งนี้ ให้นามาตรา ๑๐๐
วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก ผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคห้า หรือ
มาตรา ๑๑๕ แล้วแต่กรณีมีอานาจดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๕ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ตลอดจนดาเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้
ในหมวดนี้ต่อไปได้
ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทาผิดวินัย
อย่ า งร้ า ยแรง ก็ ใ ห้ ผู้ นั้ น มี ส ถานภาพเป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตลอด
ระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
เงิ น เดื อ น เงิ น อื่ น ที่ จ่ ายเป็ น รายเดื อ น และเงิ น ช่ ว ยเหลื อ อย่ า งอื่ น และการจ่ ายเงิ น
ดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น สาหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือ
ระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกั บการสั่งพักราชการ การสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อ น
ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
ผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา ๑๐๔ เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ด าเนิ น การทางวิ นั ย หรื อ ด าเนิ น การสอบสวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด หรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาออกจากราชการไปแล้วให้ดาเนินการดังต่อไปนี้

๕๒

(๑)[๑๘] การรายงานการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้า
ส่ ว นราชการหรื อ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาลงมา เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้
ดาเนินการทางวินัยแล้ว ให้ รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสม ก็ให้มีอานาจสั่งงดโทษลดสถานโทษ เพิ่มสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความ
ในคาสั่งเดิม หรือดาเนินการอย่างใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความ
ยุติธรรมได้ตามควรแก่กรณี และหากเห็นว่ากรณีเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้มี
อานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้หรือหากเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ
ตน ก็ให้แจ้งหรือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจหน้าที่เพื่อดาเนินการตามควรแก่กรณี
ต่อไป เมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พิจารณาตาม
อานาจหน้าที่แล้วให้เสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษาได้พิจารณาแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา แต่ในกรณีที่
หัวหน้าส่วนราชการซึ่งได้รับรายงานมีความเห็นขัดแย้งกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้
เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป
(๒)[๑๙] การรายงานการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้า
ส่ ว นราชการหรื อ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาลงมา เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้
ดาเนินการทางวินั ยแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาตามอานาจหน้าที่แล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ ก.ค.ศ.
พิจารณาตามลาดับ
สาหรับการดาเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่งเหนือหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป และมิใช่เป็นการดาเนินการตามมติของ อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้รายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา

๕๓

ในการดาเนินการตามมาตรานี้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา
และมี ม ติ เ ป็ น ประการใดแล้ ว ให้ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๕๓ หรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น
การรายงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๑๐๕ เมื่อผู้บัง คับบัญชาได้ดาเนิน การทางวินัย หรือสั่งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการ
สมควรให้ ส อบสวนใหม่ ห รื อ สอบสวนเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความเป็ น ธรรม หรื อ เพื่ อ
ประโยชน์ในการควบคุมดูแลให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติ การตามหมวด ๖ และหมวดนี้โดย
ถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็ให้ ก.ค.ศ. มีอานาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวน
เพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจาเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือ
คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน หรือกาหนดประเด็นหรือข้อ
สาคัญที่ต้องการทราบส่งไปเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมทา
การสอบสวนเพิ่มเติมได้
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อทาหน้าที่พิจารณาเรื่องการดาเนินการทาง
วินัยหรือการออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้นมีอานาจสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมโดยจะสอบสวนเอง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมแทน และมีอานาจกาหนดประเด็นหรื อข้อสาคัญที่ต้ องการทราบส่ งไปให้
เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมทาการสอบสวนเพิ่มเติมได้
ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม ถ้า ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญพิจารณา
เห็นสมควรส่งประเด็นหรือข้อสาคัญใดที่ต้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่าง
ท้องที่หรือเขตพื้นที่การศึกษา ก็ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แล้วแต่กรณี มีอานาจกาหนด
ประเด็นหรือข้อสาคัญนั้นส่งไปเพื่ อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษานั้นทาการสอบสวนแทนได้
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่
หรือสอบสวนเพิ่ มเติม หรือส่ง ประเด็ นหรือข้ อสาคัญ ไปเพื่อ ให้คณะกรรมการสอบสวนหรือ

๕๔

หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือ
วรรคสาม ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นาหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหกมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการดาเนินการตามมาตรานี้ ให้นามาตรา ๑๐๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๖ ข้ าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาซึ่ง โอนมาจากพนั กงานส่ว น
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบีย บบริ หารงานบุค คลส่ วนท้องถิ่น หรื อข้า ราชการอื่น ตาม
มาตรา ๕๘ ผู้ใดมีกรณีกระทาผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นดาเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่
ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็ให้สืบสวนสอบสวน
ต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องไปให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น
พิจารณาดาเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีที่จะต้องสั่งลงโทษทางวินัยให้ปรับ
บทความผิ ด และลงโทษตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นโดยอนุโลม
หมวด ๘
การออกจากราชการ

มาตรา ๑๐๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา
๑๐๘
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า มาตรา
๑๐๓ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๑๘

๕๕

(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
(๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นที่ไม่
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐๙
วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. วางไว้
การต่อเวลาราชการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องออกจากราชการตาม (๒)
รับราชการต่อไป จะกระทามิได้
มาตรา ๑๐๘ นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
ประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่ อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้มีอานาจตาม
มาตรา ๕๓ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ในกรณีที่ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะ
ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้ง
การยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และเมื่อครบกาหนดเวลาที่
ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบกาหนดเวลาที่ยับยั้ง
ถ้าผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่งและไม่ได้ยับยั้งการ
อนุญาตให้ลาออกตามวรรคสอง ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ
เพื่อดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ การเลื อ กตั้ ง อื่ น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การส่ ง เสริ ม การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้
นั้นขอลาออก
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออก และการ
ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด

๕๖

มาตรา ๑๐๙ ภายใต้บังคับตามมาตรา ๑๑๙ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษาผู้ ใดถู ก สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ และไม่ มี ก รณีเป็ น ผู้ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจาก
ราชการตามมาตราอื่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ถ้ า ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ห น่ ว ยงาน
การศึกษาของผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยู่ได้รับหนังสือแจ้งการเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีตาแหน่งว่างหรือตาแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่ าว และไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๔๒ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานการศึกษานั้น ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้นามาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไม่มีตาแหน่งว่างหรือตาแหน่งที่สามารถย้าย
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งพิจารณาเห็น
ว่ า ผู้ นั้ น มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น ที่ ไ ม่ ต้ อ งมี
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพในหน่ว ยงานการศึก ษาอื่น ถ้าภายในสามสิ บวันนั บแต่วั นที่ส่ว น
ราชการหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับเรื่องจากหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มี
หน่วยงานการศึกษาอื่นที่มีตาแหน่งว่าง หรือตาแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีความ
เหมาะสมที่ จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดารงต าแหน่งดัง กล่าว ให้ นามาตรา ๕๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ภายในกาหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าหน่วยงานการศึกษาใดไม่
มีตาแหน่งว่างหรือตาแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีไม่อนุมัติ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการโดยพลัน ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการออกจากราชการตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๑๑๐ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๕๓ มี อ านาจสั่ ง ให้ ข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ

๕๗

ข้าราชการได้ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ แต่
ในการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุรับราชการนานจะต้องมีกรณีตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ด้วย และการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน
นอกจากทาได้ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีที่กฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนแล้ว
ให้ทาได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ราชการของตนได้โดยสม่าเสมอ ถ้าผู้มีอานาจดังกล่าวเห็นสมควรให้ออกจากราชการแล้ว ให้สั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการได้
(๒) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดสมัครไปปฏิ บัติงานใดๆ ตามความ
ประสงค์ของทางราชการ ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
(๓) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ (๑)
(๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
(๔) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ เห็น
ว่ากรณีมีมูลก็ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า และนามาตรา
๑๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติว่าผู้นั้น
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
(๕) เมื่ อ ทางราชการเลิ กหรือ ยุ บต าแหน่ งใด ให้ผู้ มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดารงตาแหน่งนั้นออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
(๖) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิ ภาพเกิด ประสิทธิ ผลในระดับอั นเป็ นที่พ อใจของทางราชการได้ ให้ผู้ มีอานาจตาม
มาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.

๕๘

มาตรา ๑๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ และผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ เห็นว่า
กรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อ
พยานก็ได้และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย ทั้งนี้ ให้นา
มาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคห้า และวรรคเจ็ด มาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ และมาตรา ๑๐๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการ ก็ให้ผู้
มีอานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่า
ด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ในกรณีที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนขึ้ น ท าการสอบสวนผู้ ถู ก
กล่าวหาตามมาตรา ๙๘ ในเรื่องที่จะต้องสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา ๙๘ ได้สอบสวนไว้แล้ ว ผู้มีอ านาจตามวรรคหนึ่ งจะใช้ สานวนการสอบสวนนั้ น
พิจารณาดาเนินการโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได้
มาตรา ๑๑๒ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใ ดมี ก รณีถู ก ตั้ ง กรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๘ วรรค
สอง วรรคสี่หรือวรรคห้า หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แล้วแต่กรณี เห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัย
อย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งให้
ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับ ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ส่งเรื่องให้
ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี พิจารณาให้ออกจากราชการ ทั้งนี้ ให้นา
มาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ให้ผู้มีอานาจตาม

๕๙

มาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการ
มาตรา ๑๑๓ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดต้องรับโทษจาคุกโดย
คาสั่งของศาลหรือต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา ๕๓ จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการก็ได้
มาตรา ๑๑๔ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูก
สั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
มีอานาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง เป็นให้ออกจากราชการตาม
มาตราอื่นนั้นได้
มาตรา ๑๑๕ ในกรณีที่ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้ หรือตาม
มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่ง
เหนือขึ้นไปของผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งดังกล่าวมีอานาจดาเนินการตามหมวดนี้ หรือตาม
มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณีได้
มาตรา ๑๑๖ ในกรณี ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หรื อ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ (๑) หรือ (๒) แล้ว เห็นสมควรให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ก็ให้หัวหน้า
ส่วนราชการ หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการตามมาตรา ๑๑๐ (๔)
หรือมาตรา ๑๑๑ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าว

๖๐

หรือมาตรา ๙๘ วรรคสอง กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้แล้ว ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณา
ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการกลั บเข้ารับราชการให้นามาตรา ๑๐๓
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหรือ
ดาเนินการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๑๑๗ เมื่ อผู้ บั งคั บ บัญ ชาได้ ดาเนิน การทางวิ นัย หรือ สั่ งให้ ข้า ราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการ
สมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อ ประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมดูแล ให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา
๔๙ หรือตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือวรรคสามหรือวรรคห้า โดยถูกต้องและเหมาะสมตาม
ความเป็นธรรม ก็ให้ ก.ค.ศ. มีอานาจสอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้ นได้ตาม
ความจาเป็นและให้นามาตรา ๑๐๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแต่งตั้งคณะกรรมการให้สอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่ ม เติ ม หรื อ ส่ ง ประเด็ น หรื อ ข้ อ ส าคั ญ ไปเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนที่
ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมทาการสอบสวนเพิ่มเติม หรือเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษาทาการสอบสวน
แทนในเรื่องเกี่ยวกับกรณีตามมาตรา ๑๑๐ (๔) และมาตรา ๑๑๑ ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๘ ข้ าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาซึ่ง โอนมาจากพนั กงานส่ว น
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการตามมาตรา
๕๘ ผู้ใดมี กรณีที่ส มควรให้อ อกจากงานหรือ ออกจากราชการตามกฎหมายว่ าด้ว ยระเบีย บ

๖๑

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวกั บการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นอยู่
ก่อนวัน โอนมาบรรจุ ให้ ผู้บั งคับ บัญ ชาของข้า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษาผู้ นั้น มี
อานาจพิจารณาดาเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ ได้ โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่
ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่ อนวันโอนก็ให้สืบสวนหรือ
สอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้นั้นพิจารณาดาเนินการต่อไปตามหมวดนี้หรือมาตรา ๔๙ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม และ
ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ออกจากราชการ ให้ปรับบทกรณีให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของ
ข้าราชการนั้นโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๙ ภายใต้บังคับหมวด ๗ และหมวด ๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอาจถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎ
ก.ค.ศ. ได้
มาตรา ๑๒๐ การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ตาแหน่งซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
เว้นแต่การออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๗ (๑)
หมวด ๙
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

มาตรา ๑๒๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัด
เงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.
ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง

๖๒

มาตรา ๑๒๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่
ออกหรือถู กสั่ งให้อ อกจากราชการ ให้ มีสิ ทธิ อุทธรณ์ห รือ ร้อ งทุ กข์ แล้ว แต่ กรณี ต่อ ก.ค.ศ.
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง และให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบ
วัน
มาตรา ๑๒๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็น
ธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ
ก.ค.ศ.[๒๐]
มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ให้เป็นที่สุด[๒๑]
มาตรา ๑๒๔ หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์
และการร้องทุกข์และพิจารณาร้องทุกข์ ตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ ให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ในการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ได้มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น
ในกรณีที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์กลับเข้ารับราชการ ให้นามาตรา ๑๐๓ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๕ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
แล้ ว แต่ ก รณี ได้ วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ห รื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ต ามมาตรา ๑๒๑ หรื อ มาตรา ๑๒๒ แล้ ว
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือกรณีที่มิได้

๖๓

บัญ ญั ติ ให้ มี สิทธิ อุ ทธรณ์ห รือ ร้อ งทุก ข์ ต ามหมวดนี้ ผู้ นั้ น ย่อ มมี สิ ทธิ ที่จ ะฟู อ งร้ องคดี ต่ อ ศาล
ปกครองได้ภายในกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
เมื่อศาลปกครองมีคาพิพากษาหรือคาสั่งเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการ
แก้ไขคาสั่งไปตามนั้น
มาตรา ๑๒๖ ข้ าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาซึ่ง โอนมาจากพนั กงานส่ว น
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ น หรือข้าราชการตามมาตรา
๕๘ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุและผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการที่โอนมา แต่ยังมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าวก็ให้ผู้ นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตาม
หมวดนี้ได้ แต่ถ้าผู้ นั้นได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่ าด้วยระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ว น
ท้องถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการที่โอนมาไว้แล้ว และในวันที่ผู้
นั้นได้โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยัง
ไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ส่งเรื่องให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๑๒๑ เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๒๗ ในระหว่างที่ยังมิได้ดาเนินการให้มี ก.ค.ศ. ให้ ก.ค. ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ทาหน้าที่เป็น ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะ
มีการแต่งตั้ง ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราวตามมาตรา ๑๒๘ แต่
ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ ก.ค. ซึ่งทาหน้าที่เป็น ก.ค.ศ. ตามวรรคหนึ่ง ทาหน้าที่เป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. อื่นที่จาเป็นในการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย ในการ
ทาหน้าที่ดังกล่าวอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อทาหน้าที่แทนก็ได้
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ในกรณีที่ผู้ที่ดารงตาแหน่งกรรมการให้ ก.ค. ว่างลง ให้ ก.ค. ตามวรรคหนึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่เหลืออยู่ เว้นแต่จะมีจานวนกรรมการเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการใน ก.ค. เพิ่มขึ้นจนครบจานวน ก.ค. ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กาหนดใน
วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๒๘ ให้ ก.ค. ซึ่งทาหน้าที่ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๗ ดาเนินการสรรหาบุคคลที่
เหมาะสม เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ชั่วคราวทุกพื้นที่ ทั้งนี้ การสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งดังกล่าวให้คานึงถึงองค์ประกอบของ
ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย เว้นแต่กรณีมีความจาเป็น
จะต้องแต่งตั้งเป็นอย่างอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
ให้ ก.ค.ศ. ชั่วคราวมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
หน้าที่จัดทากฎ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ วรรคสามและวรรคสี่ รวมทั้ง
ดาเนินการอื่นเพื่อให้มีการดาเนินการให้มี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้
ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราวมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. ชั่วคราวมอบหมาย
ให้ ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราว ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรค
หนึ่งปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒๙ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาใดที่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดไว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้ถือว่าเป็นหน่วยงานการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ เว้น
แต่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. จะกาหนดไว้เป็น
อย่างอื่น
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มาตรา ๑๓๐ ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่
ดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และดารงตาแหน่งหรือดารงตาแหน่งที่มีวิทยฐานะตามที่
ก.ค.ศ. กาหนด
ในระหว่าง ก.ค.ศ. ยังมิได้กาหนดตาแหน่งหรือตาแหน่งที่มีวิทยฐานะตามวรรคหนึ่ง ให้
ข้าราชการครูซึ่งดารงตาแหน่งอยู่เดิมมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ตลอดจนมีสิทธิ
อื่นๆ ตามที่เคยมีสิทธิอยู่ตามกฎหมายเดิมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. กาหนดตาแหน่งหรือตาแหน่งที่มีวิทยฐานะตามวรรคสองแล้ว แต่ยัง
มิได้กาหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ หรือเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับการกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ
ของข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ข้ า ราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการครูตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ไปพลางก่อน ทั้งนี้ การกาหนดให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งใดได้รับเงินเดือนระดับใด หรือเงินประจาตาแหน่งระดับ
ใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ในกรณีนี้ถ้าตาแหน่งใดเป็นตาแหน่งที่มีวิทยฐานะตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเป็นตาแหน่งที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูตามกฎหมาย
ดังกล่าว สาหรับการเทียบตาแหน่งวิทยฐานะใด ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งอัตราใด ให้เป็นไป
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ให้ข้าราชการครูซึ่งสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา หรือกระทรวงวัฒนธรรม
แล้วแต่กรณีเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และให้นาความ
ในวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรื อ น พ.ศ.
๒๕๓๕ สั ง กั ด ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานใดในกระทรวง อยู่ ใ นวั น ที่
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พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต่อไป แต่ถ้าต่อมาได้มีการกาหนดให้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานการศึกษาหรือเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่
ในความรับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษาให้ถือว่าผู้นั้นเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีตาแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๑๓๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีการตรากฎหมายกาหนดให้ข้าราชการครูซึ่งปฏิบัติงาน
อยู่ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และให้นาความในมาตรา ๑๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทาหน้าที่บริหารงานบุคคลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาแต่ละแห่งตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกาหนดเป็น
อย่างอื่น
มาตรา ๑๓๓ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออกกฎ
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือจัดทามาตรฐานตาแหน่ง วิทยฐานะ หรือกาหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้นาพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. มติ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือกรณีที่ ก.ค. หรือ ก.พ. กาหนดไว้แล้ว
ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีปัญหาในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้ ก.ค.ศ. มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่การดาเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.
ถ้ายังมิได้มีกฎ ก.ค.ศ. ในเรื่องนั้นและไม่อาจนาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้ ให้ ก.ค.ศ.
ชั่วคราว ซึ่งทาหน้าที่ ก.ค.ศ. มีมติกาหนดการในเรื่องนั้นเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้
มาตรา ๑๓๔ ข้าราชการครูหรือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดที่เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้มีกรณีกระทาผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควรให้ออก

๖๗

จากราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บั งคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ มี
อานาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน แล้วแต่กรณี ที่ใช้อยู่ขณะนั้น ส่วนการสอบสวน
พิ จ ารณาและการด าเนิ น การเพื่ อ ลงโทษหรื อ ให้ อ อ กจากราชการให้ ด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไป
แล้ ว ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ และยั ง สอบสวนไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ก็ ใ ห้ ส อบสวนตาม
กฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
(๒) ในกรณีที่มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
เสร็จไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการสอบสวนหรือการพิจารณานั้น
แล้วแต่กรณี เป็นอันใช้ได้
(๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องหรือส่งสานวนเสนอให้ อ.ก.ค. กรม ซึ่งทาหน้าที่
อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แล้วแต่กรณี พิจารณาดาเนินการตามกฎหมายที่ใช้อยู่
ในขณะนั้นและ อ.ก.ค. กรม ซึ่งทาหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา
เรื่องนั้นยังไม่แล้วเสร็จก็ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.
ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๑๓๕ ข้ าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาซึ่ง โอนมาจากพนั กงานส่ว น
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นตามมาตรา
๕๘ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้ใดกระทาผิดวินัยหรือ มีกรณีที่สมควรให้ออกจาก
ราชการหรือ ออกจากงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้น อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บั ง คั บ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี อ านาจด าเนิ น การทางวิ นั ย แก่ ผู้ นั้ น หรื อ
ดาเนินการให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ทั้งนี้ ให้นามาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๑๘ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

๖๘

มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓
หรือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๒๑ หรือตามมาตรา ๑๒๒ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๓๗ ผู้ ใดถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการตามมาตรา ๔๓ หรื อ มาตรา ๕๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๗ มาตรา
๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนามาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูโดยอนุโลม หรือผู้ซึ่งถูกสั่งให้
ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา
๑๓๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามมาตรา ๑๒๒
มาตรา ๑๓๘ การใดอยู่ระหว่างดาเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
เฉพาะการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การดาเนินการ
ต่อไปสาหรับการนั้นให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๑๓๙ การใดที่เคยดาเนินการได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.
๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อน
วันใช้บังคั บพระราชบัญญัตินี้ และมิได้บัญญัติ ไว้ในพระราชบัญญัตินี้จะดาเนินการต่อไปได้
ประการใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔๐ ในกรณีที่ ก.ค. ตั้ง อ.ก.ค. วิสามัญ และ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจขึ้นปฏิบัติ
หน้าที่ใดๆ แทน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้ อ.ก.ค.
วิสามัญ หรือ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจนั้น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค. มอบหมายต่อไป จนกว่า
กรณีจะแล้วเสร็จ เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกาหนดเป็นอย่างอื่น

๖๙

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้มีการจัดระบบข้าราชการครู คณาจารย์ และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาขึ้ น ใหม่ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นหมวด ๗ โดยเฉพาะในมาตรา ๕๔ ได้
กาหนดให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอานาจการบริหารงานบุคคลสู่ส่วนราชการที่
บริหารและจัดการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงเห็นควรกาหนดให้บุคลากรที่ทา
หน้าที่ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาสังกัดอยู่ในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกัน
และโดยที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีหลักการที่ไม่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ให้ยึดหลักการกระจายอานาจ
การบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอีกทั้งไม่สอดคล้องกับหลั กการปฏิรูป
ระบบราชการ สมควรยกร่างกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขึ้นใหม่แทนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และเพื่อให้เอกภาพทางด้าน
นโยบายการบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษาทั้งหมด จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๗๐

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๒๒]

มาตรา ๑๖ ให้กรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ และให้ดาเนินการ
แต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจานวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการดังกล่าว โดยมิให้นับเป็นวาระการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ ก.ค.ศ. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการใน
ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจานวนตามองค์ประกอบ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามไม่ เ หมาะสมและไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน ทาให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นไปโดยล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุ งบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวเพื่อแก้ไข
ปัญหาและอุป สรรคนั้นอัน จะเป็ นประโยชน์ ในการบริห ารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษายิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๗๑

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
[๒๓]

มาตรา ๕ ให้กรรมการ ก.ค.ศ. ในส่วนของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรา ๗ (๕) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในการนี้ ให้กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามระราชบัญญัติ
นี้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ก.ค.ศ. ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และมิให้นับวาระการดารงตาแหน่งเป็นวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่อง
มาตรา ๖ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับทา
หน้าที่เป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ถ้ากรณีมี
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๒๑ (๔) คนใดที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้อนุกรรมการผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง โดยให้ถือว่า
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในขณะนั้นมีองค์ประกอบเท่าที่เหลืออยู่ และยังคงทาหน้าที่ต่อไป
จนครบวาระ แล้วจึงดาเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหว่างที่ยังมิได้ดาเนินการให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ ก.ค.ศ.
แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้น มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ดังเช่น อ.ก.ค.
ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

๗๒

มาตรา ๗ การใดอยู่ระหว่างดาเนินการหรือเคยดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.
ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคล การ
ดาเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ที่เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
ดาเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรดาเนินการประการใด และอยู่ในอานาจของ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรืออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการปรับปรุงเขต
พื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อ
รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทาให้ต้อง
ปรั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับการบริหารงาน
บุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
อ้างอิง
[๑]

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๙ ก/หน้า ๒๒/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗
[๒]
มาตรา ๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๓]
มาตรา ๗ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๔]
มาตรา ๗ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๕]
มาตรา ๑๕ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๗๓

[๖]

มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๗]
มาตรา ๑๙ (๑๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๘]
มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๙]
มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๐]
มาตรา ๓๘ ข. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๑]
มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๒]
มาตรา ๕๓ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๓]
มาตรา ๕๓ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๔]
มาตรา ๕๓ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๕]
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๖]
มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๗]
มาตรา ๕๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๘]
มาตรา ๑๐๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๗๔

[๑๙]

มาตรา ๑๐๔ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๒๐]
มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๒๑]
มาตรา ๑๒๓ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๒๒]
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑ ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๖ ก/หน้ า ๒๘/๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์
๒๕๕๑
[๒๓]
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ หน้า
๗-๑๑

