
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 

โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยามีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้มีคุณภาพบุคคลส าคัญท่ีจะท าให้การด าเนินการตามภารกิจส าเร็จตามภารกิจ ดังกล่าว 
คือ ครูและบุคคลกรทางการศึกษา เพราะคนเป็นปัจจัยส าคัญสุดในปัจจัยการบริหารจากเหตุผล 
ดังกล่าว โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง จึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. จัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่าง ไม่
เป็นธรรม ค านึงถึงระบบคุณธรรม โดย 

1.1 การรับบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลทางการศึกษาและแต่งตั้งให้ 
ด ารงต าแหน่ง ต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและ 
ประโยชน์ของ ทางราชการ 

1.2 การบริหารงานบุคคล ต้องค านึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพขององค์กร ลักษณะงาน โดย
ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มีความเป็นกลางทางการเมือง 

1.3 พิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนต าแหน่งและการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการครู 
และบ ุคคลกรทางการศ ึกษา ต ้องเป ็นไปอย ่างเป ็นธรรม โดยพ ิจารณาจากผลงาน ศ ักยภาพ และ 
ความประพฤติ 

1.4 การด าเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ ตลอดจน
ป้องกัน การกระท าผิดวินัยและเสริมสร้างพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลการทาง การศึกษาให้เป็น
ผู้มีวินัย 
2. เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาให้มี 
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและก ากับดูแลให้ขา้ราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาปฏิบัติ 
ราชการตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนและพ ัฒนาข ้าราชการคร ูให ้เป ็นข ้าราชการท ี ่ดี ม ี เก ียรต ิและม ีศ ักด ิ์ศร ีความ 
เป ็นข้าราชการท ี่ดี โดยมุ่งเน้นการประพฤต ิปฏิบัติและเป็นแบบอย ่างท ี่ดีในเร ื่องต่อไปนี ้

4.1 การยึดมั่นและยืนหย ัดท าในส ิ่งท ี่ถูกต ้อง 
4.2 ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
4.3 การปฏิบัติหน้าท่ีหรือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
4.4 การปฏิบัติหน้าท ี่โดยไม่เล ือกปฏิบัติอย่างไม่เปน็ธรรม 
4.5 การมุ่งผลสัมฤทธ ิ์ของงาน จ ึงประกาศให ้ทราบโดยทัว่กัน 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Àπâ“ 13
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÛÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ÒÚ˘ °

°Æ°√–∑√«ß
°”Àπ¥®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“

°“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß

·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

æ.». ÚıÙˆ

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ Ù «√√§ “¡ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

æ.». ÚıÙÚ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı

°—∫¡“µ√“ ¯ ·≈–¡“µ√“ Û¯ «√√§ Õß·≈–«√√§ “¡ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ æ.». ÚıÙˆ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „π°Æ°√–∑√«ßπ’È

çºŸâª°§√Õßé À¡“¬§«“¡«à“ ∫‘¥“¡“√¥“ À√◊Õ∫‘¥“À√◊Õ¡“√¥“ ÷́Ëß‡ªìπºŸâ„™âÕ”π“®ª°§√Õß

À√◊ÕºŸâª°§√Õßµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬·æàß·≈–æ“≥‘™¬å¢Õßπ—°‡√’¬π ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß∫ÿ§§≈

∑’Ëπ—°‡√’¬πÕ¬Ÿà¥â«¬‡ªìπª√–®” À√◊Õ∑’Ëπ—°‡√’¬πÕ¬Ÿà√—∫„™â°“√ß“π

ç§√Ÿé À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§≈“°√«‘™“™’æ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’ËÀ≈—°∑“ß¥â“π°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–°“√ àß‡ √‘¡

°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬π¥â«¬«‘∏’°“√µà“ßÊ „π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞

ç ∂“π»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ß‡√’¬π «‘∑¬“≈—¬ À√◊ÕÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

¢Õß√—∞∑’Ë¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ¡’«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë‰¥â√—∫ß∫ª√–¡“≥®“°√—∞

·µà≈–·Ààß ¬°‡«âπ ∂“πæ—≤π“‡¥Á°ª∞¡«—¬ ·≈–»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π

ç ∂“π»÷°…“¢π“¥‡≈Á°é À¡“¬§«“¡«à“  ∂“π»÷°…“∑’Ë¡’π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π “¡√âÕ¬§π

ç ∂“π»÷°…“¢π“¥„À≠àé À¡“¬§«“¡«à“  ∂“π»÷°…“∑’Ë¡’π—°‡√’¬π‡°‘π°«à“ “¡√âÕ¬§π¢÷Èπ‰ª



Àπâ“ 14
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÛÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ÒÚ˘ °

çÕß§å°√™ÿ¡™πé À¡“¬§«“¡«à“ ™ÿ¡™πÀ√◊ÕÕß§å°√∑’Ë¡’ª√–™“™π√«¡µ—«°—π‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“§π

‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°‘®°√√¡∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ —ß§¡·≈–™ÿ¡™π‚¥¬ à«π√«¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß‡ªìπ√–¬–‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“

Àπ÷Ëßªï ¡’º≈ß“π∑’ËÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“√—∫√Õß ·≈–¡’∑’Ëµ—Èß·πàπÕπÕ¬Ÿà„π

∑âÕß∑’Ëµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“¢Õßπ—°‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“ À√◊Õ∑âÕß∑’Ëµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß∑’Ë ∂“π»÷°…“

µ—ÈßÕ¬Ÿà

çÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπé À¡“¬§«“¡«à“ Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ ‡∑»∫“≈ Õß§å°“√

∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡¡◊Õßæ—∑¬“ ·≈–Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘ËπÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥µ—Èß

µ“¡°ÆÀ¡“¬ ÷́Ëß ∂“π»÷°…“µ—ÈßÕ¬Ÿà

ç»‘…¬å‡°à“é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ∑’Ë ∂“π»÷°…“√—∫√Õß«à“ ”‡√Á®°“√»÷°…“®“°À√◊Õ‡§¬»÷°…“„π

 ∂“π»÷°…“π—Èπ

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π·µà≈–·Ààß

ç°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ °√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π·µà≈–·Ààß

çºŸâÕ”π«¬°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààß

çºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èàπ∑’Ë°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë ∂“π»÷°…“µ—ÈßÕ¬Ÿà

¢âÕ Ú „π ∂“π»÷°…“¢π“¥‡≈Á°„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π®”π«π‡°â“§π ·≈–

 ∂“π»÷°…“¢π“¥„À≠à„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π®”π«π ‘∫Àâ“§πª√–°Õ∫¥â«¬

(Ò) ª√–∏“π°√√¡°“√

(Ú) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑πºŸâª°§√Õß ®”π«πÀπ÷Ëß§π

(Û) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑π§√Ÿ ®”π«πÀπ÷Ëß§π

(Ù) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ®”π«πÀπ÷Ëß§π

(ı) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ®”π«πÀπ÷Ëß§π

(ˆ) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑π»‘…¬å‡°à“ ®”π«πÀπ÷Ëß§π

(˜) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑πæ√–¿‘°…ÿ ß¶å·≈–À√◊ÕºŸâ·∑πÕß§å°√»“ π“„πæ◊Èπ∑’Ë®”π«πÀπ÷Ëß√Ÿª

À√◊ÕÀπ÷Ëß§π ”À√—∫ ∂“π»÷°…“¢π“¥‡≈Á° ·≈–®”π«π Õß√ŸªÀ√◊Õ Õß§π ”À√—∫ ∂“π»÷°…“¢π“¥„À≠à

(¯) °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘®”π«πÀπ÷Ëß§π ”À√—∫ ∂“π»÷°…“¢π“¥‡≈Á°·≈–®”π«πÀ°§π

 ”À√—∫ ∂“π»÷°…“¢π“¥„À≠à

(˘) ºŸâÕ”π«¬°“√ ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÛÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ÒÚ˘ °

¢âÕ Û ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) (Ù) (ı) (ˆ) (˜) ·≈– (¯)

µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¡’Õ“¬ÿ‰¡àµË”°«à“¬’Ë ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å

(Ú) ‰¡à‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬

(Û) ‰¡à‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂ À√◊Õ§π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂

(Ù) ‰¡à‡§¬‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥

∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…

(ı) ‰¡à‡ªìπ§Ÿà —≠≠“°—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ ∂“π»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“π—Èπ

ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√ºŸâ„¥¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡ (ı) µâÕßÕÕ°

®“°°“√‡ªìπ∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡À√◊Õ· ¥ßÀ≈—°∞“π„Àâ‡ªìπ∑’Ë‡™◊ËÕ‰¥â«à“µπ‰¥â‡≈‘°ª√–°Õ∫°‘®°“√

À√◊Õ°“√„¥Ê Õ—π¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡¥—ß°≈à“«·≈â«µàÕºŸâÕ”π«¬°“√¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π‰¥â√—∫·µàßµ—Èß

À“°¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“«„Àâ∂◊Õ«à“ºŸâπ—Èπ‰¡à‡§¬‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√

¢âÕ Ù πÕ°®“°§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ Û ·≈â«

(Ò) °√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) µâÕß‡ªìπºŸâª°§√Õßµ“¡∑–‡∫’¬ππ—°‡√’¬π∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà

„π ∂“π»÷°…“π—Èπ ·≈–‰¡à‡ªìπ§√Ÿ ‡®â“Àπâ“∑’Ë À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß ∂“π»÷°…“ ∑’Ëª√÷°…“À√◊ÕºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ÷́Ëß¡’

 —≠≠“®â“ß°—∫ ∂“π»÷°…“π—Èπ

(Ú) °√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Û) µâÕß‡ªìπ§√Ÿ

(Û) °√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ù) µâÕß‰¡à‡ªìπ§√Ÿ ‡®â“Àπâ“∑’Ë À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß ∂“π»÷°…“ ∑’Ëª√÷°…“

À√◊ÕºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ÷́Ëß¡’ —≠≠“®â“ß°—∫ ∂“π»÷°…“π—Èπ

(Ù) °√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (ˆ) µâÕß‡ªìπºŸâ∑’Ë‡§¬»÷°…“À√◊Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“®“° ∂“π»÷°…“π—Èπ

·≈–‰¡à‡ªìπ§√Ÿ ‡®â“Àπâ“∑’Ë À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß ∑’Ëª√÷°…“À√◊ÕºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ÷́Ëß¡’ —≠≠“®â“ß°—∫ ∂“π»÷°…“π—Èπ

(ı) °√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (¯) µâÕß‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡°‘π°«à“

 “¡·Ààß¢÷Èπ‰ª„π‡«≈“‡¥’¬«°—π ·≈–‰¡à‡ªìπ§√Ÿ ‡®â“Àπâ“∑’Ë À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß ∂“π»÷°…“ ∑’Ëª√÷°…“À√◊Õ

ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ÷́Ëß¡’ —≠≠“®â“ß°—∫ ∂“π»÷°…“π—Èπ

¢âÕ ı „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√¥”‡π‘π°“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡À≈—°‡°≥±å

·≈–«‘∏’°“√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) „π°“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) ·≈– (ˆ) „Àâ∫ÿ§§≈·µà≈–ª√–‡¿∑

‡ πÕ™◊ËÕºŸâ∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√‡ªìπ°√√¡°“√ ÷́Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ Û ·≈–¢âÕ Ù ®“°π—Èπ„ÀâºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√

‡ πÕ™◊ËÕ‡≈◊Õ°°—π‡Õß„Àâ‡À≈◊Õª√–‡¿∑≈–Àπ÷Ëß§π ∑—Èßπ’È ‚¥¬„Àâ·µà≈–ª√–‡¿∑·¬°°—π¥”‡π‘π°“√
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(Ú) „π°“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ù) „ÀâÕß§å°√™ÿ¡™π‡ πÕ™◊ËÕºŸâ∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

‡ªìπ°√√¡°“√ ÷́Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ Û ·≈–¢âÕ Ù ®“°π—Èπ„ÀâºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√‡ πÕ™◊ËÕ‡≈◊Õ°°—π‡Õß„Àâ‡À≈◊Õ

®”π«πÀπ÷Ëß§π

„π°√≥’‰¡à¡’Õß§å°√™ÿ¡™π„π∑âÕß∑’Ëµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“¢Õßπ—°‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“

À√◊Õµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß∑’Ë ∂“π»÷°…“µ—ÈßÕ¬Ÿà À√◊Õ¡’·µà‰¡à‡ πÕ™◊ËÕºŸâ·∑π‡¢â“√—∫‡≈◊Õ°‡ªìπ°√√¡°“√ „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√

 √√À“ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π„π∑âÕß∑’Ëµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß„°≈â‡§’¬ß À√◊Õ„π∑âÕß∑’Ëµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“„°≈â‡§’¬ß‡ªìπ°√√¡°“√ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π„π ∂“π»÷°…“π—Èπ

(Û) °“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (ı) „Àâ¥”‡π‘π°“√‚¥¬ ¿“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß

 à«π∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ

(Ù) °“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (¯) „Àâ¥”‡π‘π°“√‚¥¬°“√æ‘®“√≥“√à«¡°—π¢Õß

ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√ √√À“·≈–‰¥â√—∫‡≈◊Õ°„Àâ‡ªìπ°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) (Ù) (ı) (ˆ) (˜) ·≈–

°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (˘) „Àâ‰¥â®”π«π Õß§π ”À√—∫ ∂“π»÷°…“¢π“¥‡≈Á° ·≈–®”π«π‡®Á¥§π ”À√—∫

 ∂“π»÷°…“¢π“¥„À≠à

(ı) °“√ √√À“·≈–°“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√ „ÀâºŸâ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°„Àâ‡ªìπ°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú

(Ú) (Û) (Ù) (ı) (ˆ) (˜) (¯) ·≈–°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (˘) √à«¡°—π‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√

®“°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫‡≈◊Õ°‡ªìπ°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

(ˆ) „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√‡ πÕ√“¬™◊ËÕºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√ √√À“·≈–‰¥â√—∫‡≈◊Õ°µ“¡ (Ò) ∂÷ß (ı) µàÕ

ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“·µàßµ—Èß‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√

¢âÕ ˆ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√ √√À“ ·≈–°“√‡≈◊Õ°°√√¡°“√πÕ°®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ßπ’È

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“»¢Õß ∂“π»÷°…“

¢âÕ ˜ ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) (Ù) (ı) (ˆ) (˜) ·≈– (¯)

¡’«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß§√“«≈– ’Ëªï ·≈–Õ“®‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„À¡àÕ’°‰¥â ·µà®–¥”√ßµ”·Àπàß‡°‘π Õß«“√–

µ‘¥µàÕ°—π¡‘‰¥â

πÕ°®“°°“√æâπµ”·Àπàßµ“¡«“√– ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) (Ù)

(ı) (ˆ) (˜) ·≈– (¯) æâπ®“°µ”·Àπàß‡¡◊ËÕ

(Ò) µ“¬

(Ú) ≈“ÕÕ°

(Û) §≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“„ÀâÕÕ°‡æ√“–∫°æ√àÕßµàÕÀπâ“∑’Ë ∑”„Àâ‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬µàÕ

 ∂“π»÷°…“À√◊ÕÀ¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂
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(Ù) ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ Û À√◊Õ¢âÕ Ù

(ı) æâπ®“°°“√‡ªìπæ√–¿‘°…ÿ ‡©æ“–°√√¡°“√´÷Ëß‡ªìπºŸâ·∑π∑’Ë‡ªìπæ√–¿‘°…ÿ ß¶å

¢âÕ ¯ „π°√≥’∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) (Ù) (ı) (ˆ) (˜)

À√◊Õ (¯) æâπ®“°µ”·Àπàß°àÕπ§√∫«“√– „Àâ¥”‡π‘π°“√ √√À“ ‡≈◊Õ° ·≈–·µàßµ—Èßª√–∏“π°√√¡°“√

À√◊Õ°√√¡°“√·∑π¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—π ‡«âπ·µà«“√–¢Õß°√√¡°“√‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà‰¡à∂÷ßÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—π®–‰¡à

¥”‡π‘π°“√°Á‰¥â

„ÀâºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß·∑πÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß‡∑à“°—∫«“√–∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ´÷Ëßµπ·∑π

„π°√≥’∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß®–æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√– „Àâ¥”‡π‘π°“√

 √√À“°√√¡°“√„À¡à¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—π°àÕπ«—π§√∫«“√– ·≈–„ÀâºŸâ´÷Ëßæâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√–ªØ‘∫—µ‘

Àπâ“∑’ËµàÕ‰ª®π°«à“ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ ÷́Ëß·µàßµ—Èß„À¡à‡¢â“¡“√—∫Àπâ“∑’Ë

¢âÕ ˘  ∂“π»÷°…“∑’Ë¡’ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·µ°µà“ß®“° ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

‚¥¬∑—Ë«‰ª ´÷Ëß‰¡à “¡“√∂·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“‰¥â§√∫Õß§åª√–°Õ∫µ“¡°Æ°√–∑√«ßπ’È °“√°”Àπ¥

Õß§åª√–°Õ∫ Õ”π“®Àπâ“∑’Ë À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ ·≈–®”π«π°√√¡°“√„π·µà≈–≈—°…≥–·≈–

ª√–‡¿∑¢Õß ∂“π»÷°…“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èàπ∑’Ë°“√»÷°…“‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èàπ∑’Ë

°“√»÷°…“‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®„π°“√ª√–°“»„Àâ ∂“π»÷°…“„¥‡ªìπ ∂“π»÷°…“∑’Ë¡’ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

·µ°µà“ß®“° ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‚¥¬∑—Ë«‰ª

¢âÕ Ò „π«“√–‡√‘Ë¡·√°„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√¥”‡π‘π°“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√

„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫

¢âÕ ÒÒ „π«“√–‡√‘Ë¡·√°°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Û) ¬—ß‰¡àµâÕß¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ®π°«à“

§ÿ√ÿ ¿“®–°”Àπ¥„Àâ¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ¿“§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

¢âÕ ÒÚ „Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¡’Õ”π“®µ’§«“¡·≈–«‘π‘®©—¬ªí≠À“

Õ—π‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘°“√ À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√¢Õß

§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ßπ’È

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Û ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙˆ

Õ¥‘»—¬  ‚æ∏“√“¡‘°

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
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À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë¡“µ√“ Ù «√√§ “¡ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ÷́Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı

·≈–¡“µ√“ Û¯ «√√§ Õß·≈–«√√§ “¡ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ æ.». ÚıÙˆ

∫—≠≠—µ‘„Àâ®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ «“√–

°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π µ≈Õ¥®π°“√°”Àπ¥Õß§åª√–°Õ∫

Õ”π“®Àπâ“∑’Ë À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ ·≈–®”π«π°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“ ”À√—∫°“√»÷°…“∫“ßª√–‡¿∑

∑’Ë¡’ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·µ°µà“ß‰ª®“° ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‚¥¬∑—Ë«‰ª ´÷ËßÕ“®°”Àπ¥„Àâ·µ°µà“ß‰ª

µ“¡ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ≈Õ¥∑—Èß§«“¡®”‡ªìπ‡©æ“–¢Õß ∂“π»÷°…“ª√–‡¿∑π—Èπ‰¥â „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë

°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß ®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È



 
 
 
 
 
 

การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 

 

โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ได้ดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
จัดระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  เพื่อให้เอื้อต่อการ 
บริหารงานบุคคล เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้นําและมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดย 
 

1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยคํามั่นสัญญาและเจตจํานงในการบริหารสถานศึกษา 
คือ 1.1 ด้วยเกียรติของข้า : ข้าของสัญญาว่า 

ข้อ 1 ข้าฯ จะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ยึด
ผลประโยชน์ ของนักเรียน ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสําคัญ มุ่ง
สร้างเสริมความซื่อสัตยส์ุจริตในการปฏิบัติราชการ  

ข้อ 2 ข้าฯ จะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ 

ข้อ 3 ข้าฯ จะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้องโปร่งใส คุ้มค่า 
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ  

ข้อ 4 ข้าฯจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียมเป็นธรรม 
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

ข้อ 5 ข้าฯ จะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดย
ส่งเสริม ความเข้มแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีใช้โรงเรียนและ
ห้องเรียนเป็นฐานในการ พัฒนา  

1.2 เจตจํานงสู่การปฏิบัติ  
ข้อ 1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา  
ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย 
ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์  



 
 
ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ข้อ 5 จะมุ่งมั่นในการบริหารท่ีดี  

2. กําหนดนโยบาย  ซึ่งใช้เป็น วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นท่ี
การศึกษา อันประกอบด้วย 

2.1 วิสัยทัศน์  
โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี
เพียงพอ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ บริหารโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
สภาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
(๒)  พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๓)  พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๔)  พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๕)  พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๖)  พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๕๒ ก/หนา ๑/๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บรรดากฎหมาย  กฎ  ขอบั งคับ  คํ า ส่ั ง อ่ืนในส วนที่ มีบัญญัติ ไ ว แล ว ใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้
แทน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กระทรวง”  หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ 
“วิชาชีพ”  หมายความวา วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียน

การสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและ
เอกชน และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการ
สนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การ
นิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ 

“ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”  หมายความวา ครู ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“ครู”  หมายความวา บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอน
และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน และ
อุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผูบริหารสถานศึกษา”  หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน และ
อุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผูบริหารการศึกษา”  หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหาร
นอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น”  หมายความวา บุคคลซึ่งทําหนาที่สนับสนุน
การศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ 
และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ ซึ่งหนวยงานการศึกษากําหนดตําแหนงให
ตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

“หนวยงานการศึกษา”  หมายความวา สถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่มีหนาที่
กํากับดูแล สนับสนุน สงเสริมใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ํากวา
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“สถานศึกษา”  หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน วิทยาลัย 
สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอํานาจ
หนาที่ หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ใบอนุญาต”  หมายความวา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกใหผูปฏิบัติงาน
ในตําแหนงครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“เจาหนาที”่  หมายความวา บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  การประกอบวิชาชีพตองอยูภายใตบังคับหลักเกณฑการมีใบอนุญาต

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
รวมทั้งใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อํานาจหนาที่ของผู
ดํารงตําแหนง หรือหนวยงานตางๆ ตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

สภาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   

 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๗  ใหมีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกวา “คุรุสภา” มี
วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ มีฐานะเปนนิติบุคคล ในกํากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
มาตรา ๘  คุรุสภามีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
(๑)  กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กํากับดูแลการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ 
(๒)  กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 
(๓)  ประสาน สงเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
 
มาตรา ๙  คุรุสภามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(๒)  ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพ 
(๔)  พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๕)  สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรจาบรรณ

ของวิชาชีพ 
(๖)  สงเสริม สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(๗)  รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันตางๆ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
(๘)  รับรองความรูและประสบการณทางวิชาชีพ รวมทั้งความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพ 
(๙)  สงเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
(๑๐)  เปนตัวแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย 
(๑๑)  ออกขอบังคับของคุรุสภาวาดวย 
(ก)  การกําหนดลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ 
(ข)  การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอน

ใบอนุญาต และการรับรองความรู ประสบการณทางวิชาชีพ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
(ค)  หลักเกณฑและวิธีการในการขอรับใบอนุญาต 
(ง)  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาต 
(จ)  จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
(ฉ)  มาตรฐานวิชาชีพ 
(ช)  วิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแตงตั้งคณะกรรมการคุรุสภา 

และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(ซ)  องคประกอบ หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา 
(ฌ)  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา 
(ญ)  การใดๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๒)  ใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายหรือปญหา

การพัฒนาวิชาชีพ 
(๑๓)  ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ 

หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตางๆ  
(๑๔)  กําหนดใหมีคณะกรรมการเพื่อกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของ

คุรุสภา 
(๑๕)  ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของคุรุสภา 
ขอบังคับของคุรุสภาตาม (๑๑) นั้น ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและ

เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเสนอรางขอบังคับของคุรุสภาจะกระทําไดเมื่อคณะกรรมการคุรุสภามีมติ
เห็นชอบกับรางขอบังคับดังกลาว และใหประธานกรรมการคุรุสภาเสนอรางขอบังคับนั้นตอ
รัฐมนตรีโดยไมชักชา รัฐมนตรีอาจยับยั้งรางขอบังคับนั้นได แตตองแสดงเหตุผลโดยแจงชัด หาก
มิไดยับยั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับ ใหถือวารัฐมนตรีใหความเห็นชอบราง
ขอบังคับนั้น ถารัฐมนตรียับยั้งรางขอบังคับใด ใหคณะกรรมการคุรุสภาประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการยับยั้งในการประชุมครั้งหลังนี้ถามีคะแนนเสียงยืนยันมติไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ใหประธานกรรมการคุรุสภาเสนอรางขอบังคับ
ดังกลาวตอรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ถารัฐมนตรีมิไดใหความเห็นชอบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับรางขอบังคับ ใหถือวารางขอบังคับนั้นไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแลว 

นอกจากอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคุรุสภามีอํานาจกระทํากิจการตางๆ 
ภายในขอบแหงวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ดวย 

(๑)  ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพยสินหรือดําเนินการใดๆ 
เก่ียวกับทรัพยสินตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๒)  ทํานิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงใดๆ 
(๓)  กูยืมเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของคุรุสภา 
(๔)  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
 
มาตรา ๑๐  คุรุสภาอาจมีรายได ดังนี้ 
(๑)  คาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
(๓)  ผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสินและการดําเนินกิจการของคุรุสภา 
(๔)  เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกคุรุสภา 
(๕)  ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
รายไดของคุรุสภาไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวย

เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ รวมทั้งไมอยูในขายการบังคับตามกฎหมายภาษี
อากร 

 
มาตรา ๑๑  คาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามประกาศของ

รัฐมนตรี ทั้งนี้ ตองไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ 
 

สวนที่ ๒ 
คณะกรรมการคุรุสภา 

   
 

มาตรา ๑๒  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการคุรุสภา 
ประกอบดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒที่มีความรู 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือกฎหมาย 

(๒)  กรรมการโดยตําแหนง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และ
หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

(๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงดานการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษา
พิเศษ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกฎหมายดานละหนึ่งคน ซึ่ง
ในจํานวนนี้ตองเปนผูที่เปนหรือเคยเปนครู ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา ไมนอย
กวาสามคน 

(๔)  กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร หรือ
ศึกษาศาสตร หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวนสามคน และจาก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวนหนึ่งคน 

(๕)  กรรมการจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเลือกตั้งมาจากผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาจํานวนสิบเกาคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารง
ตําแหนงครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น และมาจาก
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามสัดสวนจํานวนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ใหเลขาธิการคุรุสภาเปนเลขานุการ 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกผูแทนสถาบันอุดมศึกษา และหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของคุรุสภา 

 
มาตรา ๑๓  ประธานกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติทั่วไป 

และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
(๓)  มีความซื่อสัตยและยุติธรรมเปนที่ประจักษ 
(ข)  ลักษณะตองหาม 
(๑)  เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนจากคด ี
(๒)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓)  เคยมีประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน
กรรมการ หรือดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง 
หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๕)  เปนเจาหนาที่หรือลูกจางหรือที่ปรึกษา หรือผูเช่ียวชาญ ซึ่งมีสัญญาจางกับ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาหรือสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๖)  เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗)  เปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับกิจการคุรุสภาหรือสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๘)  มีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับของคุรุสภา 
ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนผู

มีลักษณะตองหามตาม (ข) (๔) หรือ (ข) (๕) ผูนั้นตองลาออกจากตําแหนงเดิมกอนปฏิบัติ
หนาที่เปนประธานกรรมการ หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะตองกระทําภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับแตงตั้ง แตถามิไดลาออกภายในเวลาที่กําหนดใหถือวาผูนั้นมิเคยไดรับการแตงตั้งเปน
ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิและใหรัฐมนตรีพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ผูที่ไดรับการสรรหาในลําดับถัดไปดํารงตําแหนงแทน 

 
มาตรา ๑๔  นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผูประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนงครู ตองมีคุณสมบัติเฉพาะดังตอไปนี ้
(๑)  เปนผูมีใบอนุญาตและไมเคยถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี ้
(๒)  เปนผูมีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวรวมกันไมนอยกวาสิบป 

หรือดํารงตําแหนงอาจารย ๓ หรือมีวิทยฐานะเปนครูชํานาญการขึ้นไป 
 
มาตรา ๑๕  นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผูประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา หรือบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรา ๑๔ (๑) และตองเปนผูมีประสบการณดาน
ปฏิบัติการสอน และมีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา หรือ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน รวมกันไมนอยกวาสิบป 

 
มาตรา ๑๖  กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ใหอยูใน

ตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้งอีก แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหผูไดรับ

แตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระของกรรมการ
เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะมีการแตงตั้งแทนหรือไมก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
นั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินการตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๑๗  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) 

(๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มี

ความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ 
(๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๓ 

มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ แลวแตกรณ ี
 
มาตรา ๑๘  กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) 

(๓) (๔) และ (๕) ไมนอยกวาเกาสิบวัน ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง
จํานวนสิบเอ็ดคนจากคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๒) จํานวนหาคน และจากผูแทน
สมาคมวิชาการหรือวิชาชีพดานการศึกษาที่เปนนิติบุคคล ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหกคน ทําหนาที่
สรรหาบุคคลที่สมควรเปนประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการคุรุสภา
ตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๓) และจัดใหมีการประชุมคณบดีคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตรและ
การศึกษา เพ่ือเลือกกันเองใหไดกรรมการตามมาตรา ๑๒ (๔) รวมทั้งจัดใหมีการเลือกตั้ง
กรรมการที่มาจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๕) 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน และ
ดําเนินการสรรหาและเลือกตั้งใหเปนไปตามขอบังคับของคุรุสภา 

ให สํานักงานเลขาธิการคุ รุสภารับผิดชอบดําเนินการในทางธุรการของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๓) พนจาก

ตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูอ่ืนซึ่งไดรับการสรรหาในลําดับถัดไปดํารง
ตําแหนงแทนก็ไดและใหผูไดรับแตงตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่ง
ไดรับแตงตั้งไวแลว 

ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงกอน
ครบวาระใหผูไดรับการเลือกหรือเลือกตั้งในลําดับถัดไป ดํารงตําแหนงแทนก็ได และใหอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีรายชื่ออยูไมพอเปนกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให
ดําเนินการสรรหา คัดเลือก หรือเลือกตั้งใหมตามมาตรา ๑๘ แลวแตกรณี 

ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนง
กอนครบวาระใหกรรมการคุรุสภาท่ีมีอยูเปนกรรมการคุรุสภาตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการแทน และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหกรรมการที่เหลือ
เลือกผูทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว 

 
มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการคุรุสภามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  บริหารและดําเนินการตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของคุรุสภาซ่ึง

กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้
(๒)  ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(๓)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตาม

มาตรา ๕๔ 
(๔)  เรงรัดใหพนักงานเจาหนาที่สวนราชการ หรือคณะกรรมการมาตรฐาน

วิชาชีพปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 
(๕)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่

ของคณะกรรมการคุรุสภา 
(๖)  ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในเรื่องดังตอไปนี้ 
(ก)  การจัดแบงสวนงานของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาและขอบเขตหนาที่ของ

สวนงานดังกลาว 
(ข)  การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน คาจาง และ

คาตอบแทนอื่นของพนักงานเจาหนาที่ของคุรุสภา 
(ค)  การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทาง

วินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่ รวมทั้งวิธีการ 
เง่ือนไขในการจางพนักงานเจาหนาที่ของคุรุสภา 

(ง)  การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของคุรุสภา 
(จ)  กําหนดอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบ

ภายใน 
(๗)  กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน

ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของ

คณะกรรมการคุรุสภา 
(๙)  พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 
สวนที่ ๓ 

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
   

 
มาตรา ๒๑  ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการคุรุสภา 

(๒)  กรรมการโดยตําแหนง ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงดานการศึกษา การบริหาร และ
กฎหมาย 

(๔)  กรรมการจากคณาจารยในคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษา ทั้ง
ของรัฐและเอกชนที่มีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษา 
ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสองคน 

(๕)  กรรมการจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจํานวนหกคน ซึ่งเลือกตั้งมา
จากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนงครูที่มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวา
สิบป หรือดํารงตําแหนงอาจารย ๓ หรือมีวิทยฐานะเปนครูชํานาญการขึ้นไป ผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในตําแหนงไมนอยกวาสิบป ผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนงผูบริหารการศึกษาท่ีมีประสบการณในตําแหนงไม
นอยกวาสิบป และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มีประสบการณในตําแหนงไมนอยกวาสิบป 

ใหเลขาธิการคุรุสภา เปนกรรมการและเลขานุการ 
การกําหนดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอ่ืน ใหเปนไปตามขอบังคับของ

คุรุสภา 
 
มาตรา ๒๒  การสรรหา การเลือก และการเลือกตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของคุรุสภา 
 
มาตรา ๒๓  กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) และ (๕) ตอง

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แลวแตกรณ ี
 
มาตรา ๒๔  กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) 

ใหอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้งอีก แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันไมได 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น
อยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินการตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหนําความใน
มาตรา ๑๖ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตาม
มาตรา ๒๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  รัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ

หยอนความสามารถ 
(๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือ

มาตรา ๑๕ แลวแตกรณี 
(๕)  คณะกรรมการคุรุสภามีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวน

กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอน
ความสามารถ 

 
มาตรา ๒๕  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  พิจารณาการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการ

พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๒)  กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา 
(๓)  สงเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภากําหนดมาตรฐานและ

จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
(๔)  สงเสริม ยกยอง และพัฒนาวิชาชีพไปสูความเปนเลิศในสาขาตางๆ ตามที่

กําหนดในขอบังคับของคุรุสภา 
(๕)  แตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐาน

วิชาชีพเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(๖)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(๗)  พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอ่ืนตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุ

สภามอบหมาย 
ใหคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอรายงานการดําเนินงานประจําปตอ

คณะกรรมการคุรุสภา ตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
 

สวนที่ ๔ 
การดําเนินงานของคุรุสภา 

   
 

มาตรา ๒๖  ใหคณะกรรมการคุรุสภามีการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด 

 
มาตรา ๒๗  ในการประชุม ถาประธานกรรมการคุรุสภาไมอยูในที่ประชุมหรือไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 
มาตรา ๒๘  รัฐมนตรีจะเขารวมประชุม และช้ีแจงแสดงความเห็นในที่ประชุม

คณะกรรมการคุรุสภา หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังคุรุสภาในเรื่องใดๆ ก็ได 
 
มาตรา ๒๙  ใหนําความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใชบังคับกับการ

ประชุมของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการคุรุสภา 

กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการ หรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๓๑  ใหคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมี

อํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงใหบุคคลใดๆ สงเอกสารหรือวัตถุพยานที่จําเปนตอ
การดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ 

หนังสือเรียกมาใหถอยคําหรือหนังสือแจงใหสงเอกสารหรือวัตถุพยานตามวรรค
หนึ่ง ตองระบุดวยวาจะใหมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัตถุพยานในเรื่องใด 

 
มาตรา ๓๒  ใหกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการและ

คณะทํางานไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๓๓  กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๓) (๔) และ (๕) จะดํารง

ตําแหนงตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) และ (๕) และมาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) แลวแตกรณีในคราว
เดียวกันไมได 

 
มาตรา ๓๔  ใหมีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภามีหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของคุรุสภา 
(๒)  ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย 
(๓)  จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการดําเนินงานเสนอตอคุรุสภา 
 
มาตรา ๓๕  ใหสํานักงานเลขาธิการคุรุสภามีเลขาธิการคุรุสภาคนหนึ่งบริหาร

กิจการของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งดําเนินการตามที่ประธานกรรมการคุรุสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการคุรุสภา ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
มอบหมาย 

คณะกรรมการคุรุสภาเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคุรุ
สภา 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาใหเปนไปตามขอบังคับของคุรุสภา 
 
มาตรา ๓๖  เลขาธิการคุรุสภาตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภาไดเต็มเวลา และตองเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบหาป 
(๓)  เปนผูที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของคุรุสภา ตามที่

กําหนดไวในวัตถุประสงค และอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
(ข)  ลักษณะตองหาม 
(๑)  มีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๓ (ข) (๑) (๒) (๓) 

หรือ (๔)  
(๒)  เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๓)  เปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับคุรุสภา 
 
มาตรา ๓๗  เลขาธิการคุรุสภามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับ

การแตงตั้งอีกแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
 
มาตรา ๓๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการคุรุสภาพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะกรรมการคุรุสภาใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติ

เส่ือมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
(๔)  ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการคุรุสภากับ

เลขาธิการคุรุสภา 
(๕)  มีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๖ 
มติของคณะกรรมการคุรุสภาใหเลขาธิการคุรุสภาออกจากตําแหนงตาม (๓) 

ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๙  เลขาธิการคุรุสภามีหนาที่บริหารกิจการของสํานักงานเลขาธิการคุรุ
สภาใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคของคุรุสภา ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ
และประกาศของคณะกรรมการคุรุสภาและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเจาหนาที่ทุกตําแหนง เวน
แตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในใหข้ึนตรงตอประธานกรรมการคุรุสภาตามระเบียบที่
คณะกรรมการคุรุสภากําหนดรวมทั้งใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑)  ดูแลรักษาทะเบียนผูไดรับใบอนุญาต 
(๒)  ควบคุมดูแลทรัพยสินของคุรุสภา 
(๓)  เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับผลการดําเนินงานดานตางๆ ของสํานักงาน

เลขาธิการคุรุสภารวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนดําเนินงาน แผนการเงิน 
และงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการคุรุสภาเพ่ือพิจารณา 

(๔)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของคุรุสภาตอคณะกรรมการคุรุสภา 

เลขาธิการคุรุสภาตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการคุรุสภาในการบริหารกิจการ
ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 
มาตรา ๔๐  เลขาธิการคุรุสภา มีอํานาจดังนี ้
(๑)  บรรจุ แตงตั้ง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงาน

เจาหนาที่ตลอดจนใหพนักงานเจาหนาที่ออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการคุรุ
สภากําหนด 

(๒)  วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยไม
ขัดหรือแยงกับระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการคุรุสภา
กําหนด 

 
มาตรา ๔๑  ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการคุรุสภาเปนผูแทน

ของคุรุสภาเพ่ือการนี้ เลขาธิการคุรุสภาจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได 
แตตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

 
มาตรา ๔๒  ใหคณะกรรมการคุรุสภาเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน

ตอบแทนอื่นของเลขาธิการคุรุสภาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 

สวนที่ ๕ 
การประกอบวชิาชีพควบคุม 

   
 

มาตรา ๔๓  ใหวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาเปน
วิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ การกําหนดวิชาชีพควบคุมอื่นใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ห ามมิ ใหผู ใ ดประกอบวิ ช าชีพควบคุม  โดยไม ได รั บ ใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑)  ผูที่เขามาใหความรูแกผูเรียนในสถานศึกษาเปนครั้งคราวในฐานะวิทยากร
พิเศษทางการศึกษา 

(๒)  ผูที่ไมไดประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนแตในบางครั้งตอง
ทําหนาที่สอนดวย 

(๓)  นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมหรือผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอน ซึ่งทําการฝกหัดหรืออบรมในความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเปนผูให
การศึกษาหรือฝกอบรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

(๔)  ผูที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
(๕)  ผูที่ทําหนาที่สอนในศูนยการเรียนตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

หรือสถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด 

(๖)  คณาจารย ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

(๗)  ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา 
(๘)  บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
 
มาตรา ๔๔  ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุม ตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(ก)  คุณสมบัติ 
(๑)  มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๒)  มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง 
(๓)  ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา

เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

(ข)  ลักษณะตองหาม 
(๑)  เปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันด ี
(๒)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓)  เคยตองโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นวาอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ

ศักดิ์แหงวิชาชีพ 
 
มาตรา ๔๕  การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การกําหนดอายุใบอนุญาต 

การตออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในขอบังคับของคุรุสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูขอรับใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาตหรือผูขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่ง
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต หรือไม
ออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการคุรุสภาภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไมตอใบอนุญาต หรือการไมออกใบแทนใบอนุญาตไมตัดสิทธิ
ผูขอที่จะประกอบวิชาชีพที่ไดรับอนุญาตตอไป ทั้งนี้ จนกวาคณะกรรมการคุรุสภาจะไดมีคํา
วินิจฉัยถึงที่สุด 

 
มาตรา ๔๖  หามมิใหผูใดแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนมีสิทธิหรือพรอม

จะประกอบวิชาชีพ โดยไมไดรับใบอนุญาตจากคุรุสภา และหามมิใหสถานศึกษารับผูไมไดรับ
ใบอนุญาตเขาประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคุรุสภา 

 
มาตรา ๔๗  ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตตองประกอบวิชาชีพภายใตบังคับแหงขอจํากัด

และเง่ือนไขตามขอบังคับของคุรุสภา 
 
มาตรา  ๔๘   ผูซึ่ งได รับใบอนุญาตตองประพฤติตนตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กําหนดในขอบังคับของคุรุสภา 
 
มาตรา ๔๙  ใหมีขอบังคับวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย 
(๑)  มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
(๒)  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(๓)  มาตรฐานการปฏิบัติตน 
การกําหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให

เปนไปตามขอบังคับของคุรุสภา ทั้งนี้ ตองจัดใหมีการประเมินระดับคุณภาพของผูรับใบอนุญาต
อยางตอเนื่องเพ่ือดํารงไวซึ่งความรู ความสามารถ และความชํานาญการ ตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑและวิธีการที่คุรุสภากําหนด 

 
มาตรา ๕๐  มาตรฐานการปฏิบัติตน ใหกําหนดเปนขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ ประกอบดวย 
(๑)  จรรยาบรรณตอตนเอง 
(๒)  จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
(๓)  จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
(๔)  จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
(๕)  จรรยาบรรณตอสังคม 
การกําหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให

เปนไปตามขอบังคับของคุรุสภา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๑  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ
วิชาชีพของผูไดรับใบอนุญาตมีสิทธิกลาวหาผูไดรับใบอนุญาตผูนั้นโดยทําเร่ืองย่ืนตอคุรุสภา 

กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผู
ประกอบวิชาชีพวาผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยแจงเร่ืองตอคุรุสภา 

สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่ง หรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลง
เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพดังกลาวและรูตัวผูประพฤติผิด 

การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดย่ืนไวแลวนั้นไมเปนเหตุใหระงับ
การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๒  เมื่อคุรุสภาไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษตามมาตรา ๕๑ 

ใหเลขาธิการคุรุสภาเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพโดยไมชักชา 
 
มาตรา ๕๓  ใหประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีหนังสือแจงขอกลาวหาหรือ

ขอกลาวโทษ พรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษใหผูไดรับใบอนุญาตซึ่งถูกกลาวหา
หรือกลาวโทษลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ่มพิจารณา 

ผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําช้ีแจงหรือนําพยานหลักฐานใดๆ สงให
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรืออนุกรรมการ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจาก
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพกําหนด 

 
มาตรา ๕๔  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยาง

หนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑)  ยกขอกลาวหา 
(๒)  ตักเตือน 
(๓)  ภาคทัณฑ 
(๔)  พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินหาป 
(๕)  เพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๕๕  ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาด

ตามมาตรา ๕๔ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) อาจอุทธรณคําวินิจฉัยตอคณะกรมการคุรุสภาภายใน
สามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัย 

การอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของคุรุสภา 
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการคุรุสภาใหทําเปนคําส่ังคุรุสภา พรอมดวย

เหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๖  หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต 
ผูใดประกอบวิชาชีพควบคุมหรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผู อ่ืนเขาใจวาตนมีสิทธิหรือพรอมจะ
ประกอบวิชาชีพควบคุมนับแตวันที่ทราบคําส่ังพักใชใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๕๗  ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งถูกส่ังเพิกถอนจะยื่นขออีกไมได จนกวาจะพน

หาปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอน 
 

สวนที่ ๖ 
สมาชิกคุรุสภา 

   
 

มาตรา ๕๘  สมาชิกของคุรุสภามีสองประเภท ดังนี้ 
(๑)  สมาชิกสามัญ 
(๒)  สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
การจดทะเบียนเปนสมาชิกใหเปนไปตามที่คุรุสภากําหนด 
 
มาตรา ๕๙  สมาชิกสามัญตองเปนผูไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ (ข) 

(๑) (๒) และ (๓) และเปนผูมีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้
สมาชิกกิตติมศักดิ์เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแตงตั้งโดยมติเปน

เอกฉันท 
 
มาตรา ๖๐  สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสามัญ มีดังตอไปนี ้
(๑)  แสดงความเห็นและซักถามเปนหนังสือเก่ียวกับกิจการของคุรุสภาตอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
(๒)  เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแตงตั้งเปนกรรมการตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา 

๒๑ 
(๓)  ชําระคาธรรมเนียม ตามประกาศของคุรุสภา 
(๔)  ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับสมาชิกสามัญ เวนแตสิทธิและ

หนาที่ตาม (๒) และ (๓) 
 
มาตรา ๖๑  สมาชิกภาพของสมาชิกยอมสิ้นสุดเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะกรรมการคุรุสภามีมติใหพนจากสมาชิกภาพเพราะขาดคุณสมบัติตาม

มาตรา ๕๙ สําหรับกรณีสมาชิกสามัญ 
(๔)  คณะกรรมการคุรุสภามีมติถอดถอนการเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   
 

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๖๒  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทําหนาที่บริหารงานสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

(๑)  สงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชนเก้ือกูลอ่ืน และความมั่นคง
ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผูปฏิบัติงานดานการศึกษา 

(๒)  สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และผูปฏิบัติงานดานการศึกษา 

(๓)  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงในเรื่องส่ือการเรียน
การสอน วัสดุอุปกรณการศึกษาและเรื่องอ่ืนที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา 

(๔)  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การดําเนินงานดาน
สวัสดิการ สวัสดิภาพ และผดุงเกียรติของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 
มาตรา ๖๓  คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  ดําเนินงานดานสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชนเก้ือกูลอ่ืน และความ

มั่นคงของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติงานดานการศึกษา 
(๒)  สงเสริม สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติของผูประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาและผูปฏิบัติงานดานการศึกษา 
(๓)  สงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติงานดานการศึกษา

ไดรับสวัสดิการตางๆ ตามสมควร 
(๔)  ใหความเห็น คําปรึกษา และคําแนะนําในเรื่องการสงเสริมสวัสดิการ  

สวัสดิภาพ สิทธิประโยชนและความมั่นคงของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติงาน
ดานการศึกษาแกหนวยงานที่เก่ียวของ 

(๕)  ดําเนินงานและบริหารจัดการองคการจัดหาผลประโยชนของสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๖)  ออกขอบังคับและหลักเกณฑในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗)  แตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายใหกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกระทําการใดๆ แทน 

(๘)  สรรหาและแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๙)  ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการบริหารงานสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๖๔  ใหคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประกอบดวย 
(๑)  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน 
(๒)  กรรมการโดยตําแหนง ไดแก เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในดานสวัสดิการสังคม บริหารธุรกิจ และกฎหมาย 
ดานละหนึ่งคน 

(๔)  กรรมการที่ไดรับการเลือกตั้งจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จํานวน 
สิบสองคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีมาจากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ และหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๖๕  กรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามมาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) ตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แลวแตกรณี 

การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) ใหนําความในมาตรา ๒๔ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๖  การประชุมของคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา ใหนําความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 

   
 

มาตรา ๖๗  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีฐานะเปนนิติบุคคล ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจและ
หนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๒)  ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย 

(๓)  จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นอกจากอํานาจและหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีอํานาจกระทํากิจการตางๆ ภายใน
ขอบเขตแหงวัตถุประสงค รวมทั้งใหมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑)  ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพยสินหรือดําเนินการใดๆ 
เก่ียวกับทรัพยสินตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๒)  ทํานิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงใดๆ 
(๓)  เขารวมลงทุนกับนิติบุคคลอื่น ในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงคในการ

บริหารงานสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  กูยืมเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคในการบริหารงาน

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๕)  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
 
มาตรา ๖๘  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีรายได ดังตอไปนี้ 
(๑)  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
(๒)  เงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมตางๆ 
(๓)  เงินผลประโยชนตางๆ จากการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน 
(๔)  เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่นรวมทั้งจากตางประเทศหรือ

องคกรระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๕)  ผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสินและการดําเนินกิจการของสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๖)  ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายไดของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 
มาตรา ๖๙  ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาคนหนึ่งบริหารกิจการของสํานักงาน รวมทั้งดําเนินการตามที่คณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย 

คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๗๐  เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตองเปนผูสามารถทํางานใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเต็มเวลา และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๓๖ 

เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันไมได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
(๔)  ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการสงเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากับเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๕)  มีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๖ 
มติของคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากตําแหนงตาม (๓) ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๗๑  เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีหนาที่บริหารกิจการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอกําหนด นโยบาย มติและประกาศของคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเจาหนาที่ทุกตําแหนง เวนแตผูดํารง
ตําแหนงผูตรวจสอบภายในใหข้ึนตรงตอประธานกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษากําหนด รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  ควบคุมดูแลทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๒)  เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับผลการดําเนินงานดานตางๆ ของสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอ
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพิจารณา 

(๓)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการบริหารกิจการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๗๒  เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจดังนี ้
(๑)  บรรจุ แตงตั้ง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงาน

เจาหนาที่ตลอดจนใหพนักงานเจาหนาที่ออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 

(๒)  วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ ขอบังคับ 
ขอกําหนด นโยบาย มติหรือประกาศที่คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษากําหนด 

 
มาตรา ๗๓  ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการคณะกรรมการ

สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูแทนของคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  เ พ่ือการนี้ เลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมอบอํานาจให
บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ไดแตตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๔  ใหคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเปนผู กําหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี 

 
หมวด ๓ 

การกํากับดูแล 
   

 
มาตรา ๗๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  กํากับดูแลการดําเนินงานของคุรุสภาและสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณของรัฐให 
คุรุสภา และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

(๒)  ส่ังเปนหนังสือใหกรรมการชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของคุรุสภา และ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและจะให
สงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการคุรุสภาและ
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได 

(๓)  ส่ังเปนหนังสือใหคุรุสภาและคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาระงับหรือแกไขการกระทําใดๆ ที่ปรากฏวาขัดตอวัตถุประสงค
ของคุรุสภาและคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กฎหมาย หรือขอบังคับคุรุสภา และคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๗๖  ใหคุรุสภาเสนอรายงานประจําปเก่ียวกับผลการดําเนินงานดาน

ตางๆ ของคุรุสภา รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนดําเนินงาน แผนการเงิน 
และงบประมาณของปตอไปตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
มาตรา ๗๗  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบการปฏิบัติงานดาน

การเงินการบัญชีของคุรุสภาเปนประจําทุกป แลวรายงานใหรัฐสภาทราบ 
 

หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๗๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ

ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๘๐  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการอํานวยการคุรุสภาเทาที่มีอยูตาม

พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน
และใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีหนาที่ดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ 
คุรุสภาตามมาตรา ๑๒ และคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันประกอบดวย 

(๑)  ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของจํานวนหาคน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคนจากผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงในดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
กฎหมาย ดานละหนึ่งคน 

(๓)  ผูแทนสมาคมวิชาชีพดานการศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล ซึ่งเลือกกันเองจํานวน
หาคน 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๘๑  ใหคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ และคณะกรรมการสงเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ ดําเนินการใหมีการแตงตั้ง
เลขาธิการคุรุสภาและเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการแตงตั้ง 

 
มาตรา ๘๒  ใหเลขาธิการคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาและใหรองเลขาธิการคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 
๒๔๘๘ ปฏิบัติหนาที่รองเลขาธิการคุรุสภาและรองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ไปกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ง
เลขาธิการตามมาตรา ๘๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหเจาหนาที่และพนักงานของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
เปนเจาหนาที่และพนักงานของคุรุสภา และของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี โดยใหดําเนินการให
แลวเสร็จภายในเกาสิบวัน ทั้งนี้ ใหดํารงตําแหนงและไดรับเงินเดือนคาจาง และสิทธิประโยชน
ตางๆ ไมนอยกวาที่ไดรับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

หลักเกณฑและวิธีการโอนเจาหนาที่และพนักงานใหเปนไปตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของคุรุสภาและ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๘๓  ใหโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพยสิน หนี้ สิทธิตางๆ ของคุรุสภาตาม

พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ดังนี้ 
(๑)  องคการคาของคุรุสภาและสวนการลงทุนหรือสวัสดิการไปเปนของ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๒)  สวนที่นอกเหนือจาก (๑) ไปเปนของคุรุสภา 
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ใหมีการปรับปรุงการบริหารจัดการขององคการคาของคุรุสภาใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันอยางเสรีได 
 
มาตรา ๘๔  ผูใดเปนครูซึ่งเปนสมาชิกของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู 

พุทธศักราช ๒๔๘๘ อยูแลวกอนพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีสิทธิได รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ หลักเกณฑและวิธีการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหเปนไปตามขอบังคับ
ของคุรุสภา 

บทบัญญัติมาตรา ๔๓ ยังมิใหนํามาใชบังคับจนกวาคุรุสภาจะออกขอบังคับ
กําหนดหลักเกณฑการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 
มาตรา ๘๕  ในวาระเริ่มแรก ใหคุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแกผู

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนงครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น และภายในสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหมีการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามขอบังคับของคุรุสภา ทั้งนี้ ใหผูปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวมีสิทธิไดรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๖  ในวาระเริ่มแรก มิใหนําความในมาตรา ๑๔ (๑) มาใชบังคับแก

กรรมการคุรุสภาและกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จนกวาคุรุสภาจะออกใบอนุญาต 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๗  ในวาระเริ่มแรกของการเลือกกรรมการซึ่งเปนผูแทนจากผูดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร หรือการศึกษา ใหเลือกผูแทนจํานวนสี่คนจากสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน จนกวาจะมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนครบจํานวนสามแหง จึงจะเลือกผูแทนตาม
บทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๔) 

 
มาตรา ๘๘  ใหวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กําหนดใหเปน

คุณวุฒิที่ใชในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปน
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๙  ใหสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ที่

ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ อยูกอนพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงมีสิทธิไดรับสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการนั้นๆ ตอไป 

 
มาตรา ๙๐  ในระหวางที่ยังมิไดออกคําส่ัง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําคํา ส่ัง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติครู 
พุทธศักราช ๒๔๘๘ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑)  คาข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ ฉบับละ ๖๐๐ บาท 
(๒)  คาตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละ ๒๐๐ บาท 
(๓)  คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ ฉบับละ ๓๐๐ บาท 
(๔)  คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพ ฉบับละ ๔๐๐ บาท 
(๕)  คาใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ครู ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษาของชาติ 
จึงตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และทักษะอยางสูงในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณภาพและมาตรฐาน
เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง จึงจําเปนตองตรากฎหมายเพื่อ 

๑. พัฒนาวิชาชีพครูตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๙ 
(๔) แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. เพ่ือปรับสภาในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 
๒๔๘๘ เปนองคกรวิชาชีพครูตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และใหเปนไปตามมาตรา ๗๓ โดยกําหนดใหม ี

๒.๑  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกชื่อวา “คุรุสภา” มีอํานาจหนาที่
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ 

๒.๒  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ ความมั่นคงของผูประกอบ
วิชาชีพและผูปฏิบัติงานดานการศึกษา รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
กระทรวงการศึกษา 

๓. เพ่ือสืบทอดประวัติศาสตรและเจตนารมณของการจัดตั้งคุรุสภาใหเปนสภา
วิชาชีพครูตอไป 

 
พัชรินทร/แกไข 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
การศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประถมศึกษา 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 

๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การศึกษาภาคบังคับ”  หมายความวา การศึกษาช้ันปที่หนึ่งถึงช้ันปที่เกาของ

การศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
“สถานศึกษา”  หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 
“ผูปกครอง”  หมายความวา บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเปนผูใช

อํานาจปกครอง หรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และหมายความรวมถึง
บุคคลที่เด็กอยูดวยเปนประจําหรือที่เด็กอยูรับใชการงาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ /ตอนที่ ๑๒๘ ก/หนา ๑๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เด็ก”  หมายความวา เด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ดจนถึงอายุยางเขาปที่สิบหก 
เวนแตเด็กที่สอบไดช้ันปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับแลว 

“คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน”  หมายความวา คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

“คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความวา คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี
สถานศึกษาอยูในสังกัด 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แลวแตกรณีประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาส
เขาศึกษาตอระหวางสถานศึกษาที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับโดยใหปดประกาศไว ณ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษา รวมทั้งตอง
แจงเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็กทราบกอนเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา
หนึ่งป 

 
มาตรา ๖  ใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา 
เมื่อผูปกครองรองขอ ใหสถานศึกษามีอํานาจผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือ

หลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

 
มาตรา ๗  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ใดๆ ในเวลาระหวาง

พระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสอบการเขาเรียน
ของเด็ก หากพบวามีเด็กไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาตามมาตรา ๕ ใหดําเนินการใหเด็กนั้น ได
เขาเรียนในสถานศึกษานั้นแลวรายงานใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน แลวแตกรณี ทราบ 

ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการใหเด็กไดเขาเรียนตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงาน
เจาหนาที่รายงานใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ที่พบเด็ก 
แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการใหเด็กไดเขาเรียนในสถานศึกษา 

 
มาตรา ๘  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแก

บุคคลซึ่งเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูซึ่งเก่ียวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๑๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๑๑  ผูใดซึ่งมิใชผูปกครอง มีเด็กซึ่งไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู

ดวย ตองแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี ภายใน
หนึ่งเดือนนับแตวันที่เด็กมาอาศัยอยู เวนแตผูปกครองไดอาศัยอยูดวยกับผูนั้น 

การแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๒  ใหกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษา จัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง
รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางการพิการ หรือ
ทุพพลภาพหรือเด็กซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส หรือเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษใหไดรับการศึกษาภาคบังคับดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการ
ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดตามความจําเปน เพ่ือประกัน
โอกาสและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษาภาคบังคับ 

 
มาตรา ๑๓  ผูปกครองที่ไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง

พันบาท 
 
มาตรา ๑๔  ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๙ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๕ ผูใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร กระทําดวยประการใดๆ อันเปน

เหตุใหเด็กมิไดเรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๖  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ หรือแจงขอมูลอันเปนเท็จ ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๗  ในระหวางที่ ยังไมมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ทําหนาที่แทนคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
มาตรา  ๑๘  ในระหวางที่ ยังไมมีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ให

คณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอ หรือ
คณะกรรมการการประถมศึกษากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี ทําหนาที่แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การศึกษา และใหสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ 
หรือสํานักงานการประถมศึกษาก่ิงอําเภอ แลวแตกรณี ทําหนาที่แทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
มาตรา ๑๙  ใหบรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังที่ออก

ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา  ๒๐   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงศึ กษาธิการรั กษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับมีอํานาจออกประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

ประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท  ทักษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติไดกําหนดใหบิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล
ไดรับการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาปโดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษา
พ้ืนฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตจะสอบไดช้ันปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ จึงสมความ
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประถมศึกษา เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พรพิมล/พิมพ 
๒๔/๐๓/๔๖ 

 
วาทินี/วชิระ/ปรับปรุง 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

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

บรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
แผนดิน งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

“ขาราชการครู”  หมายความวา ผูที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการ
เรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คณาจารย”  หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการ
วิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ 

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

“วิชาชีพ”  หมายความวา วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

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

หรือตามประกาศกระทรวง หรือหนวยงานที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากําหนด 

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

“สวนราชการ”  หมายความวา หนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา
กรม 

“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความวา ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือ
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา 

“กระทรวง”  หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ 
“รัฐมนตรีเจาสังกัด”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงในกระทรวงที่มี

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

ระเบียบ และขอบังคับอื่นใด ใหหมายความรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย 
เวนแตจะไดมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใดที่บัญญัติไวสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการบริหารงานบคุคลของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   

 
มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

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

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

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

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

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

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวนสี่คน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวนหนึ่งคน และในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมจํานวนหนึ่งคน และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจํานวนหนึ่งคน 

 
มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

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

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๙  กรรมการผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองมี

คุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่

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

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  มีประสบการณดานการบริหารในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือ

ผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหาป 
(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

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

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการ

หรือเทียบเทาหรือมีประสบการณการสอนเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี ้
(๑)  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
(๒)  มีประสบการณดานสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือ

ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และ
ปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 

(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 
มาตรา ๑๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการผูแทนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหมได
อีก แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระมิได 

ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวางลงใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวัน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๗ วรรคสอง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการผูนั้นเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนก็ได และให
กรรมการซึ่งแทนกรรมการในตําแหนงที่วางลงมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน 

ในระหวางที่ยังมิไดดําเนินการใหมีกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงตามวรรคสอง 
และยังมีกรรมการที่เหลืออยูเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปได 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม ให
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับแตงตั้งหรือ
เลือกตั้งใหมเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗)  คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก 
 
มาตรา ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนขาราชการ

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

สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด เมื่อปรากฏวามีความประพฤติไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ หรือมีเจตนากระทําการโดยไมถูกตองหรือไมยุติธรรม หรือใช
อํานาจหนาที่ที่ขัดตอกฎหมาย ทั้งนี้ กอนมีการถอดถอน ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นสอบสวน 

(๖)๕ มิไดเปนผูดํารงตําแหนงหรือเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
ผูสอนในหนวยงานการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ตนไดรับเลือก 

 
มาตรา ๑๖  การประชุม ก.ค.ศ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

ในการประชุมถามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะ หรือเมือ่
มีกรณีเขาขายที่กฎหมายกําหนดวากรรมการผูนั้นมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

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

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

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

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๑๘๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

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

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  กําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดเกณฑอัตรากําลังของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งใหความเห็นชอบจํานวนและอัตราตําแหนงของหนวยงาน
การศึกษา 

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

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

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

(๖)  พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการ
พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๗)  กําหนดวิธีการและเง่ือนไขการจางเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา รวมทั้งกําหนดอัตรา
เงินเดือนหรือคาตอบแทน 

                                                 
๖ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ และการยกยอง
เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๙)  สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเก้ือกูลอ่ืนแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

(๑๑)  สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนําและช้ีแจงดานการ
บริหารงานบุคคลแกหนวยงานการศึกษา 

(๑๒)  กําหนดมาตรฐาน พิจารณา และใหคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินการทาง
วินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

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

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

(๑๕)  พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
คุณวุฒิอยางอ่ืนเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่ควรไดรับ 

(๑๖)  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการตางๆ ตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๗)  พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเก่ียวกับวัน 
เดือน ปเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                                 
๗ มาตรา ๑๙ (๑๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๘)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมาย
อ่ืน 

 
มาตรา ๒๐  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ

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

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

บุคลากรทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหนวยงานการศึกษา 
(๓)  ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  พัฒนาระบบขอมูล และจัดทําแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
(๕)  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับ

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๖)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
(๗)  กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของ

หนวยงานการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 
(๘)  จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

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

ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๒๑๘  ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคนโดยเลือก
จากอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

                                                 
๘ มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

(๔) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาจํานวนหาคน ไดแก ผูแทนขาราชการครูผูสอนสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยาง
ละหนึ่งคน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน และ
ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจํานวนหนึ่งคน 

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

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

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

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

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

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

(๒)  พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

                                                 
๙ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การ
อุทธรณ และการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

(๕)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปอง
คุมครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

(๖)  กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๗)  จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๘)  จัดทํารายงานประจําปที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.  

(๙)  พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ไมอยูในอํานาจและหนาที่ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา 

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

 
มาตรา ๒๔  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบริหารราชการใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

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

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

(๓)  พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๕)  จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(๖)  จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ํา และเกณฑการ
ประเมินผลงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

 
มาตรา ๒๕  ในสวนราชการอื่นนอกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

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

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

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

ในกรณีที่สวนราชการตามวรรคหนึ่งมิใชสวนราชการในกระทรวง ให ก.ค.ศ. มี
อํานาจกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการนั้น 

 
มาตรา ๒๖  ใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจและหนาที่เก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังตอไปนี ้
(๑)  กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

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

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

(๓)  ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 

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

ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกคณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๗  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  ควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 

(๓)  สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(๔)  จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา 

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

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

 
มาตรา ๒๘  ใหผูบริหารหนวยงานการศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. 

กําหนด เปนผูบังคับบัญชาและบริหารหนวยงาน และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับแกผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๒๙  การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับ
การปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

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

 
มาตรา ๓๐  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูซึ่งจะเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี ้

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

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหาร

ทองถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

(๖)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้นๆ 

(๗)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

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

โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
(๑๒)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๓)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐ 
 
มาตรา ๓๑  อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงสําหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ 
ค. (๒) ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงไมถือเปนเงินเดือน 
 
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนในการออมทรัพยของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการใหกระทรวงการคลังหักเงินเดือนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนเงินสะสมก็ได โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นใหใน
อัตราไมต่ํากวาดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย 

เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจายคืนหรือใหกูยืมเพื่อดําเนินการตามโครงการ
สวัสดิการสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่กระทรวงกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๓๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับ

ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจไดรับเงินเพิ่มคาครอง

ชีพช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓๕  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ

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

 
มาตรา ๓๖  เครื่องแบบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบ

การแตงเคร่ืองแบบใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๓๗  บําเหน็จบํานาญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๓ 
การกําหนดตาํแหนง 

วิทยฐานะ และการใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง 
   

 
มาตรา ๓๘  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภทดังนี ้
ก. ตําแหนงซึ่งมีหนาที่ เปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา ไดแก ตําแหนง

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

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

ดังตอไปนี ้
(๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๘ ข. แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

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

ขาราชการที่ ก.ค.ศ. นํามาใชกําหนดใหเปนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

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

 
มาตรา ๓๙  ใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังตอไปนี้ เปน

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

วรรคหนึ่ง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๑  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหนวยงาน

การศึกษาใดจํานวนเทาใด และตองใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใด ใหเปนไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๒  ให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะและ

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

ในการจัดทํามาตรฐานตําแหนงทุกตําแหนง ใหจําแนกตําแหนงเปนประเภทและ
สายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทและสายงานที่มีลักษณะงานอยางเดียวกัน
หรือคลายคลึงกันใหอยูในตําแหนงประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเปนกลุม

                                                 
๑๑ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เดียวกัน โดยแสดงชื่อตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูที่ดํารงตําแหนงนั้น 

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

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

 
มาตรา ๔๔  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือน เงินวิทย

ฐานะ และเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาํตาํแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

 
หมวด ๔ 

การบรรจุและการแตงตั้ง 
   

 
มาตรา ๔๕  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดสําหรับตาํแหนงนัน้ 
โดยบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

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

 
มาตรา ๔๖  ผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด  ตองมีคุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา  ๓๐  และตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนงนั้นตามมาตรา ๔๒ 

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

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

 
มาตรา ๔๘  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหนวยงานการศึกษาอาจรับสมัคร

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

 
มาตรา ๔๙  ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

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

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

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

 
มาตรา ๕๑  หนวยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิงเพ่ือ

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๕๒  นอกจากการบรรจุและแตงตั้งเพ่ือใหบุคคลเขารับราชการเปน

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

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

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

 
มาตรา ๕๓  ภายใตบังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา 

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

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

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

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

                                                 
๑๒ มาตรา ๕๓ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

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

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
มาตรา ๕๔  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และ

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

                                                 
๑๔ มาตรา ๕๓ (๖) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๕  ใหมีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะสําหรับตําแหนงที่มี

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

กรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ใหดําเนินการตามความเหมาะสม 
ดังตอไปนี ้

(๑)  ใหมีการพัฒนาขาราชการผูนั้นใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือใหสามารถผานการประเมินผลการปฏิบัติงานได 

(๒)  ใหดําเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗๓ หรืองดเงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ แลวแตกรณี 

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

การดําเนินการตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๕๖๑๕  ผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการครู

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

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

                                                 
๑๕ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมในตําแหนงใดถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรอื
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหม 

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

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

 
มาตรา ๕๗  การเปลี่ยนตําแหนง การยายและการโอนของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูนั้นอาจถูกเปล่ียนตําแหนงหรือยายตาม
วรรคหนึ่งได เวนแตถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน หรือถูกส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอนในกรณีอ่ืนตามมาตรา ๑๑๙ 

 
มาตรา ๕๘  การโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินที่มิใชพนักงานวิสามัญ และการโอนขาราชการอื่นที่มิใชขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจทําไดหากบุคคลนั้นสมัครใจ โดยใหผูมีอํานาจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่
โอนตามมาตรานี้ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่น เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

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

 
มาตรา ๕๙๑๖ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารง

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

การยายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูส่ังยายโดยอนุมัติ ก.ค.
ศ.๑๗ 

                                                 
๑๖ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

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

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

หลักเกณฑและวิธีการยายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

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

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

 
มาตรา ๖๑  การเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนตําแหนงที่มิได

กําหนดใหมีวิทยฐานะเพื่อใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน ใหกระทําไดโดยการสอบแขงขัน 
สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมินดวยวิธีการอื่น 

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

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

 
มาตรา ๖๒  การแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๑ สําหรับผู

สอบแขงขันได ใหแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
สําหรับผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหแตงตั้งไดตามความเหมาะสม 

โดยคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและ
ประวัติการรับราชการ 

 
มาตรา ๖๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการแตงตั้ง ให

เล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ โดยไมเขาเกณฑมาตรฐานตําแหนง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ 
หรือไมผานกระบวนการเลื่อนตําแหนงหรือกระบวนการเลื่อนวิทยฐานะตามกฎหมาย หลักเกณฑ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

ผูที่ถูกส่ังใหกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับ
เงินเดือนที่พึงจะไดรับตามสถานะเดิมถาหากวาผูนั้นไมไดเล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
รวมทั้งใหมีสิทธิไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปสําหรับตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิม 
และใหถือวาผูนั้นไมมีและไมเคยมีสถานภาพอยางใดที่ไดรับเลื่อนตําแหนง หรือเล่ือนวิทยฐานะ
นั้น 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหผูบังคับบัญชา
ของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจดําเนินการแทนได 

 
มาตรา ๖๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการไปแลว 

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

 
มาตรา ๖๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับอนุมัติจาก

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

 
มาตรา ๖๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังใหออกจาก

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรค
หนึ่ง ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการกอนถูกส่ังใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลา
ราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกส่ังใหออกจากราชการ 

 
มาตรา ๖๗  พนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล

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

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขา
รับราชการตามวรรคหนึ่ง ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือในขณะที่เปนขาราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการนั้น เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา  ๖๘   ภายใตบั งคั บกฎหมายว าด วยระ เบี ยบบริห ารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ถาตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลง หรือผู
ดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในตําแหนงนั้นได 

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

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการ

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

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

 
มาตรา  ๗๑   ในกรณีที่มี เหตุผลความจําเปน  หัวหนาสวนราชการหรือ

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

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

 
หมวด ๕ 

การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
   

 
มาตรา ๗๒  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ

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

 
มาตรา ๗๓  การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาใหยึดหลักคุณธรรม มีความ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เที่ยงธรรม เปดเผย โปรงใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเปนหลัก และความประพฤติใน
การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๗๔ 

การเลื่อนข้ันเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ เปน
ประโยชนตอผูเรียนเปนหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ 

หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใดใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้นทราบพรอมเหตุผลที่ไมเล่ือนข้ันเงินเดือน 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได

ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคสามแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เปนผูส่ัง
เล่ือนข้ันเงินเดือน 

 
มาตรา ๗๔  ให ก.ค.ศ. กําหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของตําแหนง

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

 
มาตรา ๗๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการและหนวยงาน
การศึกษาดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติตามควรแกกรณี 

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

 
มาตรา ๗๖  ใหสวนราชการและหนวยงานการศึกษามีหนาที่จัดสวัสดิการใหแก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพ่ือ
เสริมสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๗๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถึงแกความตายอัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหจัดสวัสดิการแกครอบครัวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นเปนกรณีพิเศษ เพ่ือ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได 

 
มาตรา ๗๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการบรรจุและ

แตงตั้งตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๐ กอนการมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ ใหผูบังคับบัญชาแจง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๗๙  ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา

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

 
มาตรา ๘๐  ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง

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

 
มาตรา ๘๑  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนผูอยูใตบังคับ

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

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

 
หมวด ๖ 

วินัยและการรักษาวินัย 
   

 
มาตรา ๘๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยที่บัญญัติเปน

ขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 
 
มาตรา ๘๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองสนับสนุนการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยดวยความบริสุทธิ์ใจและมีหนาที่วางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตน ไมวาจะ
โดยทางตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรางแรง 

 
มาตรา ๘๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการ 

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอ
หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติตามคําส่ังของ

ผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัด
ขืนหรือหลีกเล่ียงแตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการ
ไม รักษาประโยชนของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือให
ผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้นก็ไดและเมื่อเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปน
หนังสือใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติตาม 

การขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหนาที่
ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตรงตอเวลา อุทิศเวลา

ของตนใหแกทางราชการและผูเรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
มิได 

การละท้ิงหนาที่หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน
กวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

การกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงผูเรียน หรือประชาชนผูมา
ติดตอราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๙  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกล่ันแกลง กลาวหา

หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยปราศจากความเปนจริง 
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 
มาตรา ๙๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกระทําการหรือยอม

ใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเส่ือมเสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ใน
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน 

การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยมีความมุงหมายจะใหเปนการซื้อ
ขาย หรือใหไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการ
กระทําอันมีลักษณะเปนการให หรือไดมาซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอ่ืน เพ่ือใหตนเองหรือ
ผูอ่ืนไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิชอบหรือเส่ือมเสียความเที่ยงธรรม เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง 

 
มาตรา ๙๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมคัดลอกหรือลอก

เลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือจาง วาน 
ใชผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเลื่อน
ตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน การฝาฝนหลักการ
ดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรวมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียน
ผลงานของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เพ่ือให
ผูอ่ืนนําผลงานนั้นไปใชประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเปนกรรมการ

ผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวน
หรือบริษัท 

 
มาตรา ๙๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองวางตนเปนกลาง

ทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวของกับประชาชน โดยตองไม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุม
บุคคล หรือพรรคการเมืองใด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการ
ใดๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาทองถ่ินผูบริหารทองถ่ิน หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งจะตองไมใหการสงเสริม สนับสนุน หรือชักจูงใหผูอ่ืนกระทําการใน
ลักษณะเดียวกัน การดําเนินการที่ฝาฝนหลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตน

และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อัน
ไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 

การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันใดชื่อวาเปนผูประพฤติช่ัวอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนใหผูอ่ืน
เสพยาเสพติด เลนการพนันเปนอาจิณ หรือกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษา 
ไมวาจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๕  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับ

บัญชามีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใต
บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะ
เสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มี
วินัย 

การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยใหกระทําโดยการเอาใจใส 
สังเกตการณและขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการ
ปองกันตามควรแกกรณีได 

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
ทันที 

เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเร่ืองได ถาเห็นวากรณีมีมูล 
ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการทางวินัยทันท ี

การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยใหดําเนินการตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้และตามหมวด ๗ หรือมี
พฤติกรรมปกปอง ชวยเหลือเพ่ือมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวโดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

 
มาตรา ๙๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดฝาฝนขอหามหรือไม

ปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับ
โทษทางวินัยเวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ 

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

ลาออกจากราชการ 
 
มาตรา ๙๗  การลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหทําเปนคําส่ัง 

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

 
หมวด ๗ 

การดําเนินการทางวินัย 
   

 
มาตรา ๙๘  การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักชา และในการสอบสวนจะตอง
แจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดย
ระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได เพ่ือใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 

การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ เปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และตองมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินัยอยาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางหนวยงานการศึกษาหรือ
ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา กระทําผิดวินัยรวมกัน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกกลาวหาแต
ละรายประสานการดําเนินการรวมกันในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

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

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด มีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองได 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 

ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดําเนินการทาง
วินัยโดยไมสอบสวนก็ได 

 
มาตรา ๙๙  เมื่อไดดําเนินการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๙๘ แลว ถาฟง

ไดวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย ใหส่ังยุติเร่ือง ถาฟงไดวากระทําผิดวินัยใหดําเนินการตาม
มาตรา ๑๐๐ และในกรณีที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรงตองลงโทษปลดออก หรือไลออก ถามีเหตุ
อันควรลดหยอนผอนโทษหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก 

 
มาตรา ๑๐๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไม

รายแรงใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีให
เหมาะสมกับความผิดถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แต
สําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน
ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทํา
ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับ
บัญชาในสถานโทษใด ไดเพียงใด ใหเปนไปตามทีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน แลวแตกรณีเห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออก ใหดําเนินการดังนี้ 

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

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

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

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

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

 
มาตรา ๑๐๑  ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

และใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เทาที่เก่ียวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจ ดังตอไปนี้ดวย 
คือ 

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

(๒)  เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 
มาตรา ๑๐๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา

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

 
มาตรา ๑๐๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือส่ังใหผู
ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอด
ระยะเวลาระหวางที่ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอ่ืน และการจายเงิน
ดังกลาวของผูถูกส่ังพักราชการและผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบ
ดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

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

 
มาตรา ๑๐๔  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการสอบสวน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด หรือส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการไปแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

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

(๒)๑๙ การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแต
หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาได

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๐๔ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

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

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สอง หรือวรรคสาม ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๑๐๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
มาตรา ๑๐๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน

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

 
หมวด ๘ 

การออกจากราชการ 
   

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

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

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

(๕)  ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก 
(๖)  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรับแตงตั้งใหดํารง

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

ไว 
การตอเวลาราชการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตองออกจาก

ราชการตาม (๒) รับราชการตอไป จะกระทํามิได 
 
มาตรา ๑๐๘  นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ เปนผูพิจารณาอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแก
ราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวันขอลาออกก็ได แต
ตองแจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และเมื่อครบ
กําหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออกมีผลตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง 

ถาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและไมได
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกตามวรรคสอง ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจาก
ราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผู
นั้นขอลาออก 

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

 
มาตรา ๑๐๙  ภายใตบังคับตามมาตรา ๑๑๙ เมื่อขาราชการครูและบุคลากร

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

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

ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาหนวยงาน
การศึกษาใดไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได หรือ อ.



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๑๑๐  ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร

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

(๑)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ ถาผูมีอํานาจดังกลาวเห็นสมควรใหออกจากราชการแลว 
ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได 

(๒)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ 
ตามความประสงคของทางราชการ ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

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

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

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

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

 
มาตรา ๑๑๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหา

หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
เห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนผูถูก
กลาวหาตามมาตรา ๙๘ ในเรื่องที่จะตองสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๙๘ ไดสอบสวนไวแลว ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งจะใชสํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณา
ดําเนินการโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได 

 
มาตรา ๑๑๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการ

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

 
มาตรา ๑๑๓  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดตองรับโทษจําคุก

โดยคําส่ังของศาลหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓ จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย 
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการก็ได 

 
มาตรา ๑๑๔  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปรับราชการ

ทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจาก
ราชการ 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่
จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูมีอํานาจตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง เปนใหออกจากราชการ
ตามมาตราอื่นนั้นได 

 
มาตรา ๑๑๕  ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติหนาที่ตามหมวดนี้ 

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

 
มาตรา ๑๑๖  ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

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

ในกรณีที่จะตองส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการกลับเขารับราชการใหนํามาตรา 
๑๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

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

 
มาตรา ๑๑๗  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือส่ังใหขาราชการครู

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

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

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๑๑๙  ภายใตบังคับหมวด ๗ และหมวด ๙ ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอาจถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนในกรณีอ่ืนตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. ได 

 
มาตรา ๑๒๐  การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในตําแหนงซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 
เวนแตการออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๗ (๑) 

 
หมวด ๙ 

การอุทธรณและการรองทุกข 
   

 
มาตรา ๑๒๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษ

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

 
มาตรา ๑๒๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษปลด

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

 
มาตรา ๑๒๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับ

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

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

ในกรณีที่ส่ังใหผูอุทธรณหรือผูรองทุกขกลับเขารับราชการ ใหนํามาตรา ๑๐๓ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

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

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

เมื่อศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนประการใดแลว ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการแกไขคําส่ังไปตามนั้น 

 
มาตรา ๑๒๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
มาตรา  ๑๒๙   หน วยงานทางการศึกษาใดที่ ได มี ก าร กํ าหนดไวต าม

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

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

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

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

 
มาตรา ๑๓๑  ผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ

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

 
มาตรา ๑๓๒  ในระหวางที่ยังไมมีการตรากฎหมายกําหนดใหขาราชการครูซึ่ง

ปฏิบัติงานอยูในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และใหนําความในมาตรา ๑๓๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๑๓๓  ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิไดออก

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

ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งให ก.ค.ศ. มีอํานาจวินิจฉัยชี้
ขาด 

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

 
มาตรา ๑๓๔  ขาราชการครูหรือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดที่เปนขาราชการครู

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

(๑)  กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมแลวเสร็จ ก็ใหสอบสวนตาม
กฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

(๒)  ในกรณีที่มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนหรือการพิจารณา
นั้นแลวแตกรณี เปนอันใชได 

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

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๑๓๖  ผูใดถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 

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

 
มาตรา ๑๓๗  ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๕๖ 

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

 
มาตรา ๑๓๘  การใดอยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ

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

 
มาตรา ๑๓๙  การใดท่ีเคยดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

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

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

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

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๒ 
 

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา  ๑๗   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงศึกษาธิการรั กษาการตาม

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



พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า  

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกากระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖” 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๒)  พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๓)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๔)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๔  ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติมาใช้บังคับแก่กระทรวงศึกษาธิการโดยอนุโลม เว้นแต่ในพระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๕  กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมาย 
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/หน้า ๑/ตอนท่ี ๖๒ ก/๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖  



 - ๒ - 
 

มาตรา ๖  ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
(๑)  ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 
(๒)  ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๓)  ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 

มาตรา ๗  การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้ค านึงถึง
คุณวุฒิ ประสบการณ์ มาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน แล้วแต่กรณี 

การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น 

มาตรา ๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้
ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้  

หมวด ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 

    

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   

มาตรา ๙  ให้จัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ดังนี้ 
(๑)  ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๒)  ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรา ๑๐  การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

(๑)  ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒)  ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓)  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(๔)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(๕)  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๖)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ส่วนราชการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 มาตรา ๑๑  การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและ
ให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการดังกล่าว 

มาตรา ๑๒  กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
และก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เสนอความเห็นหรือค า แนะน าต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน าความเห็นหรือค าแนะน ามาประกอบการ
พิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาของชาติ 

มาตรา ๑๔  ให้มีสภาการศึกษา มีหน้าที่ 
(๑)  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ

การศึกษาทุกระดับ 
(๒)  พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาให้ด าเนินการเป็นไปตามแผนตาม (๑) 
(๓)  พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(๔)  ด าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑) 
(๕)  ให้ความเห็นหรือค าแนะน าในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เก่ียวกับการศึกษา 
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้สภาการศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี  และมีอ านาจหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ พระภิกษุ
ซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสภาการศึกษาและมี
อ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการสภา
การศึกษาท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของสภาการศึกษา 

 มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา 
มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน 

นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้
ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนดหรือตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
จ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วน
ราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าหน้าที่เป็นกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรา ๑๖  ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่
เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน 

นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน า
แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ตลอดทั้งให้มีอ านาจเสนอแนะและให้ความเห็นในการ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่สถานศึกษาระดับปริญญา ทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในก ากับ
แก่คณะรัฐมนตรี 

ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี
จ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 
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จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มาตรา ๑๗  ให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพและความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพ และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ
ส านักงาน 

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ให้
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนา และเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน า
แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี  และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือ
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
จ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

มาตรา ๑๘  สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นใน
เรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาหรือ
คณะกรรมการก็ได้ 

มาตรา ๑๙  ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่ง
เป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
รัฐมนตรีซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจะให้มีผู้ช่วยเ ลขานุการ
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รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ
รัฐมนตรีก็ได้  

มาตรา ๒๐  ให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจ
ราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษาและแนะน าเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนา 

ในระดับส านักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศ ให้ค าปรึกษาและแนะน าเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารและการด าเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
การเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ส าหรับกระทรวงศึกษาธิการหรือส าหรับแต่ละ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้ จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

การด าเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการด าเนินการของคณะกรรมการต่าง  ๆ ที่ก าหนดใน
มาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หรือข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสายบังคับบัญชาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่สามารถด าเนินกิจการได้โดยอิสระ พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็น
ของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น 

มาตรา ๒๑  ให้กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๒  ในกรณีที่เขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรา ๓๓ ไม่อาจบริหารและจัดการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานบางประเภทได้ และในกรณีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาบางประเภท 
ส านักงานปลัดกระทรวงหรือส านักงานต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในส่วนที่ ๓ อาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา เพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ดังต่อไปนี้ก็ได ้
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(๑)  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ 

(๒)  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
(๓)  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
(๔)  การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาท่ีให้บริการในหลายเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๕)  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชนและรูปแบบอ่ืน 
ส าหรับสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาซึ่งไม่มีฐานะเป็น  

นิติบุคคลและมิได้มีกฎหมายอ่ืนก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานไว้โดยเฉพาะให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 

การจัดตั้ง การบริหารงาน สังกัดและการจัดประเภทของสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา ตลอดจนหลักเกณฑ์อ่ืนในการบริหารงานและการด าเนินการทางวิชาการ ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 ส่วนที่ ๒ 
การจัดระเบียบราชการในส านักงานปลัดกระทรวง 

   

มาตรา ๒๓  กระทรวงศึกษาธิการมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติ

ราชการ ก ากับการท างานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามแผนงานของกระทรวง 

(๒)  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวง 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีรองปลัดกระทรวง
หรือผู้ช่วยปลัดกระทรวง หรือมีทั้งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวง ให้รองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดกระทรวง 

ให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงาน
ปลัดกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีปลัดกระทรวงก าหนดหรือมอบหมาย 

มาตรา ๒๔  ส านักงานปลัดกระทรวงมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  ด าเนินการเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้

เป็นหน้าที่ของส านักงานใดส านักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
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(๒)  ประสานงานต่าง ๆ ในกระทรวง และด าเนินงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตาม
สายงานการบังคับบัญชาอันเป็นอ านาจหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือก าหนดใน
กฎหมายอื่น 

(๓)  จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

(๔)  ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มิได้อยู่ในอ านาจของส่วนราชการอ่ืน 
(๕)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 

มาตรา ๒๕  ส านักงานปลัดกระทรวง อาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
(๑)  ส านักอ านวยการ 
(๒)  ส านัก ส านักบริหารงาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือส านัก

บริหารงาน 
ในกรณีที่มีความจ าเป็น ส านักงานปลัดกระทรวงอาจแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอ่ืน

นอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได้ 
ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นของส่วนราชการ

นั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักบริหารงาน หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือส านักบริหารงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการตาม
วรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบปฏิบัติราชการ 

มาตรา ๒๖  ส านักอ านวยการมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของส านักงานปลัดกระทรวง และ
ราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส านักงานหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีผู้อ านวยการส านัก
อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ส านักบริหารงานเป็นส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวง ซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยบริหารงาน
ทั่วไปของคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคล ซึ่งมีกฎหมายหรือ
กฎกระทรวง ก าหนดให้มีขึ้นตามความจ าเป็นและสภาพของภารกิจของส านักบริหารงานนั้น 

ส านักบริหารงานมีผู้อ านวยการส านักบริหารงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
ส านักบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่ส านักบริหารงานนั้นเป็นหน่วยธุรการ และ
เป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของปลัดกระทรวง 

มาตรา ๒๗  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่เป็นองค์กรให้ค าปรึกษา และมีอ านาจหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการดังกล่าว ทั้งนี้ จ านวน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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ส่วนที่ ๓ 
การจัดระเบียบราชการในส านักงาน 

   

 มาตรา ๒๘  ให้ส านักงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตาม
มาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน และอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

(๑)  ส านักอ านวยการ 
(๒)  ส านัก ส านักบริหารงาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือส านัก

บริหารงาน 
ส านักงานใดมีความจ าเป็น อาจแบ่งส่วนราชการให้มีส่วนราชการอ่ืนนอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได้ 
ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นของส่วนราชการ

นั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักบริหารงานหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือส านักบริหารงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนตาม  
วรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบปฏิบัติราชการ 

มาตรา ๒๙  ให้ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๐  เลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการตามมาตรา ๒๘ มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักงาน แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ 
ก ากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในส านักงาน 

(๒)  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในส านักงาน ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน 

ให้เลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตามมาตรา 
๑๐ (๓) 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา ๑๐ (๔) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือใน
สถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๕) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดที่เป็นนิติบุคคลที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาด้วย 
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ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๖) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย 

ในการปฏิบัติราชการของเลขาธิการตามมาตรานี้ให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ 
และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการ หรือมีทั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการให้  
รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจาก
เลขาธิการ ให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้ด ารงต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงานเลขาธิการ  
มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีเลขาธิการก าหนดหรือมอบหมาย 

มาตรา ๓๑  ส านักอ านวยการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของส านักงาน และราชการที่  
มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส านักงานหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีผู้อ านวยการส านักอ านวยการเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ส านักบริหารงานเป็นส่วนราชการของส านักงานที่ท าหน้ าที่เป็นหน่วยบริหารงานทั่วไปของ
คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคลซึ่งมีกฎหมายหรือ
กฎกระทรวงก าหนดให้มีขึ้นตามความจ าเป็นและสภาพของภารกิจของส านักบริหารงานนั้น 

ส านักบริหารงานมีผู้อ านวยการส านักบริหารงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
ส านักบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่ส านักบริหารงานนั้นเป็นหน่วยธุรการ และ
เป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของเลขาธิการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของส านักบริหารงานนั้น 

มาตรา ๓๒  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานท าหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับบุคคล ซึ่งมีความ
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส และมีอ านาจหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้น 

ให้มีคณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่ งมีความสามารถพิเศษในส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือ
ประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้น 

จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
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หมวด ๒ 
การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   

 มาตรา ๓๓๒  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึง
ระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืน
ด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษามีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการ
ก าหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์การจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างอ่ืนตามสภาพ
การจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจประกาศก าหนดให้ ขยายการบริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาหนึ่งไปในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนได ้

มาตรา ๓๔  ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
(๑)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๒)  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (๑) ให้จัดท าเป็นประกาศกระทรวงและให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่

ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (๒) และอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
การแบ่งส่วนราชการตามวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๕  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรา ๓๔ (๒) เฉพาะที่เป็นโรงเรียน มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล 

เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง 

มาตรา ๓๖  ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
อ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน 
ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

                                                           
๒ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
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การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิ ชาชีพบริหาร
การศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าจะอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน๓ 

มาตรา ๓๗  ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๖ และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑)  อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(๒)  อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา 

(๓)  รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๔)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
ส านักงานตามวรรคหนึ่ง มีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืนก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการไว้เป็นการเฉพาะการใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้ าที่ตาม
กฎหมายดังกล่าวให้ค านึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงด้วย 

ในส านักงานตามวรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากผู้อ านวยการ
เพ่ือช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ 

รองผู้อ านวยการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงาน มีอ านาจหน้าที่ตามที่
ผู้อ านวยการก าหนดหรือมอบหมาย 

                                                           
๓ มาตรา ๓๖ ววรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
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มาตรา ๓๘  ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจ านวนกรรมการในคณะกรรมการ 
สถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างไปจากสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยทั่วไป อาจก าหนดให้แตกต่างไปตามสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานตลอดทั้งความจ าเป็นเฉพาะ
ของสถานศึกษาประเภทนั้นได้ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์การเรียน 

มาตรา ๓๙  สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑)  บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือ
ส่วนราชการ 

(๒)  ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ 
สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ
ทางราชการ 

(๓)  เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาใน
ราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับ
มอบอ านาจ 

(๔)  จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๕)  อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

(๖)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง 
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งงาน
อ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย 

สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) จะให้มีรองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วน
ราชการรองจากผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ 
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สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) ใดที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่
ก าหนดในกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายได้ อาจขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษาหรือส่วน
ราชการนั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างให้แทนเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และลักษณะของงานที่จะให้ปฏิบัติแทนได้ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๓ 
การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา 

ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 
   

มาตรา ๔๐  ระเบียบปฏิบัติราชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดและที่เป็นสถานศึกษาในก ากับให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการดังกล่าว 

การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็น
ส่วนราชการและเป็นนิติบุคคลในสายการบังคับบัญชาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น 

มาตรา ๔๑  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในก ากับ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญาต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒)  ประสานงานจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาที่ เป็นนิติบุคคลในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในก ากับ 
สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา 

(๓)  เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในก ากับ 

(๔)  วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ร่วมกันของสถานศึกษา
ของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดอันมิใช่กิจการของสถาบันแห่งหนึ่ง
แห่งใดโดยเฉพาะ  

มาตรา ๔๒  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเรียกโดยย่อว่า ก.ม. ท าหน้าที่เป็น
องค์กรบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการดังกล่าว  

มาตรา ๔๓  กระทรวงศึกษาธิการอาจขอให้กระทรวง ทบวง กรมอ่ืน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัดเสนอโครงการและแผนงานเกี่ยวกับการศึกษา
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ของสถานศึกษานั้น ตลอดจนรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติงานใน
อ านาจหน้าที่ได้  

หมวด ๔ 
การปฏิบัติราชการแทน 

    

มาตรา ๔๔  ให้ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ในกรณีที่มี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว้
เป็นการเฉพาะ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวมอบอ านาจให้แก่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความเป็นอิสระ และการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ภายใต้หลักการบริหารงานการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

(๑)  อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการด าเนินการทาง
งบประมาณของผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมตลอดถึงหลักการ
การให้สถานศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจท านิติกรรมสัญญาในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว 

(๒)  หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และด าเนินการทางวินัยกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธ์กับแนวทางที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

การกระจายอ านาจและการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดมอบอ านาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และผู้อ านวยการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
ในการบังคับบัญชาส่วนราชการดังกล่าวเป็นผู้ก าหนด 

ผู้อ านวยการส านักบริหารงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง และผู้อ านวยการส านักบริหารงานใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการต่าง ๆ อาจมอบอ านาจในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ หรือที่ได้รับ
มอบหมายตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จากส านักงานคณะกรรมการต่าง ๆ ไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยตรงได้ ทั้งนี้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายหรือการสั่งการของกระทรวง หรือ
คณะกรรมการต้นสังกัด 
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มาตรา ๔๕  อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอ่ืนที่ 
ผู้ด ารงต าแหน่งใดในพระราชบัญญัตินี้จะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนั้น มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่ง
นั้นอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได้ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ การบริหารงานที่
คล่องตัวในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่บัญญัติในมาตรา ๔๔ (๑) 
และ (๒) ดังต่อไปนี้ 

(๑)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอ านาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการ หรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๒)  ปลัดกระทรวงอาจมอบอ านาจให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ 
อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๓)  เลขาธิการอาจมอบอ านาจให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักบริหารงานหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่า ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๔)  ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักบริหารงาน หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอ านาจ
ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 

(๕)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอ านาจให้
ข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ  
อย่างอ่ืนในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ตนรับผิดชอบได้ตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 

(๖)  ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ด ารงต าแหน่ง เทียบเท่า อาจมอบอ านาจให้ข้าราชการใน
สถานศึกษาหรือในหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

(๗)  ผู้ด ารงต าแหน่ง (๑) ถึง (๖) อาจมอบอ านาจให้บุคคลอื่นได้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
การมอบอ านาจตามมาตรานี้ให้ท าเป็นหนังสือ 
คณะรัฐมนตรีอาจก าหนดให้มีการมอบอ านาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนการมอบอ านาจให้ท า  

นิติกรรม ฟ้องคดี หรือด าเนินคดีแทนกระทรวงหรือส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ หรือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขในการมอบอ านาจให้ผู้มอบอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติก็ได้ 

มาตรา ๔๖  เมื่อมีการมอบอ านาจตามมาตรา ๔๕ โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบ
อ านาจนั้น และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่กรณีการมอบอ านาจให้แก่  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๔๕ (๑) (๒) หรือ (๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอ านาจนั้นต่อไป ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ได้ 

ในการมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วย  
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอ านาจชั้นต้นทราบ ส่วนการมอบอ านาจให้แก่บุคคลอ่ืน 



 - ๑๗ - 
 

นอกจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบ
อ านาจชั้นต้นแล้ว 

มาตรา ๔๗  ในการมอบอ านาจตามมาตรา ๔๕ (๑) ถึง (๖) ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิ ดชอบตามสภาพของ
ต าแหน่งของผู้รับมอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจตามวัตถุประสงค์ของการ
มอบอ านาจดังกล่าว 

เมื่อได้มอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจ
และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 

 หมวด ๕ 
การรักษาราชการแทน 

    

มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคนให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มี
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน  

มาตรา ๕๐  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ 
รองปลัดกระทรวงเป็นผู้ รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให้รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรอง
ปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการใน
กระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าเลขาธิการหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน  

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ 
รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองเลขาธิการหลายคน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งรองเลขาธิการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ หรือมีแต่  
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานซึ่งด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่ารองเลขาธิการ หรือข้าราชการต าแหน่งเลขาธิการส านักหรือผู้อ านวยการส านักหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
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คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่งซึ่งด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองเลขาธิการหรือเทียบเท่ามาเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  

มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
รองผู้อ านวยการส านักเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการส านักหลายคน ให้ปลัดกระทรวงหรือ
เลขาธิการ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการแต่งตั้ง
ข้าราชการในส านักซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองผู้อ านวยการส านักคนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่
ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ 
แล้วแต่กรณี แต่งตั้งข้าราชการในส านักบริหารงานหรือส านักซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองผู้อ านวยการส านัก
เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

มาตรา ๕๓  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหลายคน ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้ง
ข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือต าแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ
แทนก็ได ้

มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคน ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่า
สถานศึกษาด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๕  ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตน
แทน 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมาย หรือมอบอ านาจ
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมาย
หรือมอบอ านาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้
ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ  
ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 
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มาตรา ๕๖  การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนอ านาจของ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง 
เลขาธิการหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าเลขาธิการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการอ่ืน  เป็นผู้รักษา
ราชการแทนตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจาก
ความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่ 

 บทเฉพาะกาล 
   

 มาตรา ๕๗   ให้ โอนอ านาจหน้าที่ เกี่ ยวกับราชการของส านักงานเลขานุการรั ฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี ทบวงมหาวิทยาลัย ไปเป็นของส านักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๕๘  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานเลขานุการรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย 
ไปเป็นของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๕๙  ให้ โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่ เกี่ยวกับราชการของส า นักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ และบรรดาอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับราชการของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
กระทรวงศึกษาธิการ และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรา ๖๐  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงาน
ศึกษาธิการอ าเภอ ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู  กระทรวงศึกษาธิก าร ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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การโอนตามวรรคสอง ไม่รวมถึงข้าราชการครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้โอนไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๒ ของพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๑  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

มาตรา ๖๒  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

มาตรา ๖๓  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิช าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 มาตรา ๖๔  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงาน
ศึกษาธิการอ าเภอ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรา ๖๕  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานสภาสถาบัน 
ราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่ เกี่ยวกับราชการของสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ให้อ านาจหน้าที่ของเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เป็นอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้อ านาจหน้าที่ของอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
เป็นอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๖๖  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มาตรา ๖๗  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ยกเว้นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ยกเว้นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

มาตรา ๖๘  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ไปเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

มาตรา ๖๙  ให้หน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียน วิทยาลัยหรือสถานศึกษา
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการบริหารและการจัดการในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ศูนย์การศึกษา
พิเศษส าหรับคนพิการและโรงเรียนส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ 

การก าหนดรายชื่อสถานศึกษาและการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งในวาระเริ่มแรก ให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

การจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา หรือการด าเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับสถานศึกษาตามมาตรานี้ 
ให้เป็นไปตามประกาศของเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

 มาตรา ๗๐  ในวาระเริ่มแรกระหว่างที่ยังมิได้มีการก าหนดต าแหน่งหรือวิทยฐานะของข้าราชการที่
โอนมาสังกัดส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ 
มาตรา ๖๘ และมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และ
ข้าราชการครู ยังคงด ารงต าแหน่งเดิมโดยให้มีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ตลอดจนมีสิทธิอ่ืน  ๆ 
ตามท่ีเคยมีสิทธิอยู่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการก าหนดต าแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่ 

มาตรา ๗๑  ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการ
ทบวงมหาวิทยาลัย และอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้  เป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๒  ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และอ านาจหน้าที่ของ
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย ตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้ 
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เป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอ านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่มีอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการ
ตรากฎหมายว่าด้วยสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

มาตรา ๗๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งเกี่ยวกับการศึกษาที่ใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๔  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รักษาราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้รักษาราชการแทนไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๕  ในวาระเริ่มแรก เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามจ านวนเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรา ๓๗ 
ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรา ๗๖  ในวาระเริ่มแรกในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาและ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ และคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติราชการของ



 - ๒๓ - 
 

ทบวงมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่สภาและ
คณะกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๔ เพ่ือที่จะให้ค าแนะน าในการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ในวาระเริ่มแรกในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ามีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนิ นการใด ๆ  
ที่พระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการดั งกล่ าว  ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๗  ให้ โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ เกี่ ยวกับ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.พ. ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ไปเป็นของ อ.ก.พ. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ไปเป็นของ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ อ.ก.พ. ทบวงมหาวิทยาลัย อ.ก.พ. ส านักงานปลัดทบวง 
ทบวงมหาวิทยาลัย อ.ก.พ. ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.พ. ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ อ.ก.พ. กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.พ. 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ให้ อ.ก.พ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปและท าหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วย 

มาตรา ๗๘  ให้ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรมอาชีวศึกษา อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นข้าราชการครู ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูต่อไปจนกว่าจะมีการก าหนดต าแหน่งหรือวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูตามวรรคหนึ่ง ให้ อ .ก.ค. ส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏ และ อ.ก.ค. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป และให้ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าหน้าที่ อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษา ในส่วนที่
เกี่ยวกับข้าราชการครูของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ท าหน้าที่คณะกรรมการข้าราชการครู ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใช้บังคับส าหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ดังกล่าว 

มาตรา ๗๙  ให้ โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับ อ .ก.ค. ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.ค. กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค. ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ไป เป็นของ อ.ก.ค. ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อ .ก.ค. จังหวัด และ อ.ก.ค. 
กรุงเทพมหานคร ไปเป็นของ อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.ค. 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้ อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็น อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูด้วย 

ในวาระเริ่มแรกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง อ .ก.ค. ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และ อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือปฏิบัติหน้ าที่ไปจนกว่าจะมี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทาง  
การศึกษา 

มาตรา ๘๐   ในระหว่างที่ ยั งมิ ได้ด า เนินการให้มี  อ .ก.พ.  ของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
ท าหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงในแต่ละส่วนราชการ ให้องค์กรต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานบุคคลเป็น 
การชั่วคราวส าหรับข้าราชการแต่ละสังกัด 

(๑)  ให้ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ อ.ก.พ. ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(๒)  ให้ อ.ก.พ. ทบวงมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๓) ให้ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ ในฐานะ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในฐานะ อ .ก.พ. 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ในกรณีที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะผู้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการว่างลงหรือไม่ครบจ านวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรท าหน้าที่เป็นกรรมการเพ่ิมเติมให้ครบจ านวนตามที่
กฎหมายก าหนดได้เป็นการชั่วคราว และให้บุคคลที่แต่งตั้งเพ่ิมเติมดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามวาระการด ารง
ต าแหน่งเดิมของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการนั้น ๆ 

มาตรา ๘๑  ให้ด าเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคห้า มาตรา ๑๕ วรรคสี่ 
มาตรา ๑๖ วรรคสี่ มาตรา ๑๗ วรรคห้า มาตรา ๓๔ วรรคสี่ มาตรา ๓๖ วรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรคสองและ
วรรคสาม และมาตรา ๓๙ วรรคสาม ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา  ๘๒   ให้ สถานศึกษาที่ จั ดการศึ กษาระดับปริ ญญาที่ เป็ นสถานศึ กษาในสั งกั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย และให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถานศึกษานั้นโดยเฉพาะ และมีฐานะเป็นกรมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีฐานะเป็นสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยให้สถานศึกษาดังกล่าวยังคงมีอ านาจในการบริหารบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ ตลอดจนบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสถานศึกษานั้น  ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษานั้น ตลอดทั้งกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ให้สถานศึกษาตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณ ตลอดจนการบริหารและการด าเนินการอ่ืนใด
ที่เก่ียวกับงบประมาณแผ่นดินด้วย 

 
   

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
 นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจน เพ่ือมิให้การปฏิบัติงานซึ่งซ้อนทับกัน
ระหว่างส่วนราชการของกระทรวง และจ าเป็นที่จะต้องจัดระบบบริหารราชการในระดับต่าง ๆ ของกระทรวงให้
มีเอกภาพ สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายที่รัฐมนตรีก าหนด
ได้ ประกอบกับสมควรมีการก าหนดขอบข่ายของอ านาจหน้าที่และการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้
ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติราชการในก ากับควบคุมดูและการปฏิบัติราชการของราชการ ซึ่ง
ปฏิบัติในแต่ละระดับให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้
การบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งมีลักษณะและวิธีปฏิบัติงาน ตลอดทั้งระบบบริหารงานบุคคลที่มีลักษณะ
พิเศษแตกต่างไปจากการปฏิบัติราชการในกระทรวงอ่ืน ๆ ในระบบราชการปัจจุบันให้สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษามีอ านาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษาส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดระเบียบบริหารราชการในเขต
พ้ืนที่การศึกษาก าหนดให้แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพ้ืนที่
การศึกษา ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารราชการ สมควรแยกเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเป็นเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผล
และมีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

 

 

 

 

                                                           
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/หน้า๔/ตอนท่ี ๔๕ ก/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓  



พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 

                                                 
1[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๗๔ ก/หน้า ๑/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ 



มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งอ่ืนในส่วนที่ได้
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม

โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

“การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย 
สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอ านาจหน้าที่หรือมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

“สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์

และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการ
ส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 

“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ
และให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

“ผู้สอน” หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 



“คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอก
สถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ึนไป 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง
ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 

“กระทรวง”2[๒] หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕3[๓]  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมี

อ านาจออกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ

ได ้
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ความมุ่งหมายและหลักการ 
   

 
มาตรา ๖  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

 

                                                 
2[๒] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “กฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
3[๓] มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



มาตรา ๗  ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ
กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรา ๘  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 
(๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
(๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรา ๙  การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ 
(๑) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
(๒) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
(๓) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา 
(๔) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการ

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(๕) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
(๖) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๒ 
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 

   
 
มาตรา ๑๐  การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 

สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ 

การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดย
ค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

 
มาตรา ๑๑  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล

ได้รับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว 

 
มาตรา ๑๒  นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว 

องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๓  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษา

แก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความ

ดูแลที่ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก าหนด 
(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 
 



มาตรา ๑๔  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสิทธิได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบ 

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 

 
หมวด ๓ 

ระบบการศึกษา 
   

 
มาตรา ๑๕  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(๑) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
(๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 

วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
บุคคลแต่ละกลุ่ม 

(๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ 

สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ 
ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ 

ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน 

 
มาตรา ๑๖  การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 



การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา 
การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ ากว่าปริญญา และระดับปริญญา 
การแบ่งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไป

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๗  ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้า

เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๘  การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดในสถานศึกษา 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน

เกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ 
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

(๒) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา
หรือศาสนาอ่ืน 

(๓) ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด 

 
มาตรา ๑๙  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือ

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
มาตรา ๒๐  การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ 

สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 



มาตรา ๒๑  กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อาจจัดการศึกษา
เฉพาะทางตามความต้องการและความช านาญของหน่วยงานนั้นได้ โดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

แนวการจัดการศึกษา 
   

 
มาตรา ๒๒  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 
มาตรา ๒๓  การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 

(๑) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 

(๓) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา 

(๔) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
(๕) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 
มาตรา ๒๔  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 



(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

(๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ 

(๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 
มาตรา ๒๕  รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก

รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๒๖  ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน 

ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 

ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้น าผลการ
ประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

 
มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือ
การศึกษาต่อ 

ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งใน
ส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 



 
มาตรา ๒๘  หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตาม

มาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่
ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 

สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง
แล้วยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
และพัฒนาสังคม 

 
มาตรา ๒๙  ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม 
มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
พัฒนาระหว่างชุมชน 

 
มาตรา ๓๐  ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ

ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๕ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

   
ส่วนที่ ๑ 

การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
   

 
มาตรา ๓๑4[๔]  กระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และก ากับดูแลการศึกษาทุก

ระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง 

 
มาตรา ๓๒5[๕]  การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล

ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจ านวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน า
แก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

 
มาตรา ๓๓6[๖]  สภาการศึกษา มีหน้าที่ 
(๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ

การศึกษาทุกระดับ 
(๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผน

ตาม (๑) 
(๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(๔) ด าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑) 

                                                 
4[๔] มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
5[๕] มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
6[๖] มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



(๕) ให้ความเห็นหรือค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ 

การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานการศึกษา ให้ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 

ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วย รัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการโดยต าแหน่ง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
พระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

ให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการสภาเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 
มาตรา ๓๔7[๗]  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ พิจารณาเสนอนโยบาย 

แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและ
หลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็น
เลิศทางวิชาชีพ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

                                                 
7[๗] มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



มาตรา ๓๕  องค์ประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ ประกอบด้วย กรรมการโดย
ต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการแต่ละคณะ ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความแตกต่างของกิจการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ
ด้วย 

ให้ส านักงานคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ เป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการของแต่ละ
ส านักงานเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๓๖  ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจ

จัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑ 
ให้สถานศึกษาดังกล่าวด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการ

จัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภา
สถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ 

 
มาตรา ๓๗8[๘]  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษาโดย

ค านึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสม
ด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
การก าหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็น
ส าคัญ  ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในกรณีที่เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการได้ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดให้มี
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังต่อไปนี้เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษาก็ได้ 

                                                 
8[๘] มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



(๑) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ 

(๒) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

(๓) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
(๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา 
 
มาตรา ๓๘9[๙]  ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการต ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าจะอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน10[๑๐] 

 
มาตรา ๓๙11[๑๑]  ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 

                                                 
9[๙] มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
10[๑๐] มาตรา ๓๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๐12[๑๒]  ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ระดับต่ ากว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ก า กับและส่งเสริม 
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมีกรรมการ
เพ่ิมข้ึนได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก าหนด 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓) 
 

ส่วนที่ ๒ 
การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
 
มาตรา ๔๑  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก

ระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 
 
มาตรา ๔๒  ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

                                                                                                                                                       
11[๑๑] มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
12[๑๒] มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



ส่วนที่ ๓ 
การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน 

   
 

มาตรา ๔๓  การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการก ากับ
ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 

 
มาตรา ๔๔  ให้สถานศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๘ (๒) เป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการ

บริหารประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน
ครู ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎระทรวง 

 
มาตรา ๔๕  ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท การศึกษาตามที่

กฎหมายก าหนด โดยรัฐต้องก าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชนในด้าน
การศึกษา 

การก าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการ
พิจารณาด้วย13[๑๓] 

ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาด าเนินกิจการได้ โดยอิสระ สามารถ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 
มาตรา ๔๖  รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี และ

สิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพ่ึงตนเองได้ 

                                                 
13[๑๓] มาตรา ๔๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



หมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

   
 
มาตรา ๔๗  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

 
มาตรา ๔๙  ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น

องค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 
มาตรา ๕๐  ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูล

เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่ า เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของ
สถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง ที่ท าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 

 



มาตรา ๕๑14[๑๔]  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมิได้ด าเนินการ
ดังกล่าว ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุง
แก้ไข 

 
หมวด ๗ 

ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   

 
มาตรา ๕๒  ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและ
ประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม
และมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง 

รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเพียงพอ 

 
มาตรา ๕๓  ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็น

องค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในก ากับของกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ 
ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 

ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ทั้งของรัฐและ
เอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด 

การจัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

                                                 
14[๑๔] มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



ความในวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่บุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๓) ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพ้ืนที่การศึกษาและวิทยากรพิเศษทาง
การศึกษา 

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 

 
มาตรา ๕๔  ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
ข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอ านาจการ
บริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
มาตรา ๕๕  ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล

อ่ืน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคม
และวิชาชีพ 

ให้มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
งานริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๖  การผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา มาตรฐาน 

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสถานศึกษา
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
มาตรา ๕๗  ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาโดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
 
 
 



หมวด ๘ 
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

   
 
มาตรา ๕๘  ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 

ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้ 

(๑) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษี
เพ่ือการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๒) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมี
ส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

ทั้งนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร
ดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
มาตรา ๕๙  ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา 

ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
และท่ีเป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา 

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือโดยการ
ซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ที่
เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ
ทรัพย์สินหรือจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์
ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ



ทรัพย์สินหรือจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 
มาตรา ๖๐  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญสูงสุด

ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาค

บังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน 
(๒) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย

ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
(๓) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม และ

สอดคล้องกับความจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มตามมาตรา 
๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๔) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตาม
นโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(๕) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่
เป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในก ากับของรัฐหรือองค์การมหาชน 

(๖) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้สถานศึกษาเอกชน เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ 
(๗) จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
 
มาตรา ๖๑  ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ตามความเหมาะสม
และความจ าเป็น 

 
มาตรา ๖๒  ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก 

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 



หมวด ๙ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

   
 
มาตรา ๖๓  รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวน าและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนที่จ าเป็นต่อการส่ง

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืน เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความ
จ าเป็น 

 
มาตรา ๖๔  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือ

ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึ กษา 
ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

 
มาตรา ๖๕  ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้

มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๖๖  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
มาตรา ๖๗  รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่
คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

 
มาตรา ๖๘  ให้มีการระดมทุน เพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจากเงิน

อุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลก าไรที่ได้จากการด าเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน รวมทั้งให้มีการลดอัตรา
ค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ือการพัฒนาคนและสังคม 



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๙  รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม

และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและ
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๗๐  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งเกี่ยวกับ

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะได้มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๗๑  ให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยู่ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงมีฐานะและอ านาจหน้าที่เช่นเดิม จนกว่าจะได้มีการจัดระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

 
มาตรา ๗๒  ในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญัติ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗ มาใช้

บังคับ จนกว่าจะมีการด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยใช้บังคับ 

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๑๖ วรรคสอง และวรรคสี่ ให้แล้วเสร็จ 

ภายในหกปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กระทรวงจัดให้มีการประเมินผล
ภายนอกครั้งแรกของสถานศึกษาทุกแห่ง 

 
 



มาตรา ๗๓  ในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญัติในหมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา 
และหมวด ๗ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาใช้บังคับจนกว่าจะได้มีการด าเนินการให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าว รวมทั้ งการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๗๔  ในวาระเริ่มแรกที่การจัดตั้งกระทรวงยังไม่แล้วเสร็จ ให้นายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 

เพ่ือให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่ต้องด าเนินการก่อนที่การจัดระบบบริหาร
การศึกษาตามหมวด ๕ ของพระราชบัญญัตินี้จะแล้วเสร็จ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ท าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี15[๑๕] 

 
มาตรา ๗๕  ให้จัดตั้งส านักงานปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชนเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้น

โดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนเพื่อท าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงานตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๕ ของ

พระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เสนอการจัดระบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ 

ของพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) เสนอการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๘ 

ของพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) เสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเพ่ือรองรับการด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ต่อ

คณะรัฐมนตรี 
(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งที่บังคับ

ใช้อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ต่อ
คณะรัฐมนตรี 

(๖) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชนประกอบด้วย 

                                                 
15[๑๕] มาตรา ๗๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



 
มาตรา ๗๖  ให้มีคณะกรรมการบริหารส านักงานปฏิรูปการศึกษาจ านวนเก้าคน 

ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ การเงินและการคลัง กฎหมายมหาชน และกฎหมายการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
มิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมอยู่ด้วย ไม่น้อยกว่าสามคน 

ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจแต่ งตั้ งผู้ ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา  และแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมายได้ 

ให้ เลขาธิการส านักงานปฏิรูปการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะ
กรรมการบริหาร และบริหารกิจการของส านักงานปฏิรูปการศึกษาภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งวาระเดียวเป็นเวลาสามปี เมื่อ
ครบวาระแล้วให้ยุบเลิกต าแหน่งและส านักงานปฏิรูปการศึกษา 

 
มาตรา ๗๗  ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารส านักงานปฏิรูปการศึกษาคณะ

หนึ่งจ านวนสิบห้าคน ท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารจ านวนสอง
เท่าของจ านวนประธานและกรรมการบริหาร เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

(๑) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนห้าคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และ
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

(๒) อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จ านวนสองคน และคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่มีการสอนระดับ
ปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน ในจ านวนนี้
จะต้องเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 

(๓) ผู้แทนสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพด้านการศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จ านวนห้าคน 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ และเลือก
กรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

 



มาตรา ๗๘  ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานปฏิรูป
การศึกษา และมีอ านาจก ากับดูแลกิจการของส านักงานตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 

นอกจากที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานปฏิรูป
การศึกษา อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ และวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารตาม
มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ 

(๒) องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา หลักเกณฑ์ วิ ธีการสรรหา และ
การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ตามมาตรา ๗๗ 

(๓) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามรวมทั้งการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 
เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ 

(๔) ทุน รายได้ งบประมาณ และทรัพย์สิน 
(๕) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น 
(๖) การก ากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน 
(๗) การยุบเลิก 
(๘) ข้อก าหนดอ่ืน ๆ อันจ าเป็นเพื่อให้กิจการด าเนินไปได้โดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ก าหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้
มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐ ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเอกชน ตามท่ีกฎหมายบัญญัติและให้ความคุ้มครองการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและ
เอกชนภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือเป็นกฎหมาย
แม่บทในการบริหารและจัดการการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕16[๑๖] 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ โดยให้แยกภารกิจเก่ียวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไปจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรม และโดยที่
เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบกับสมควรให้มี
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาด้วย  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓17[๑๗] 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
ของทั้งสองระดับรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าให้การบริหารและการจัด

                                                 
16[๑๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๒๓ ก/หน้า ๑๖/๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
17[๑๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๔๕ ก/หน้า ๑/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกิดความไม่คล่องตัวและเกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออกเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือให้การบริหารและการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้
สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งข้ึน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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