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วินัยและการรักษาวินัย 

 
 
ความหมายของวินัย  
  การมีวินัยเปนความคาดหวังของสังคมที่จะใหบุคคลประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกที่ควร อันจะ 
สงผลให เกิดความเจริญรุ งเรืองแกตนเองและสังคม ได แก  การประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของสังคม  
 คําวา “วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ระเบียบแบบแผน
และขอบังคับ, ขอปฏิบัติ  
  “วินัย” ตรงกับภาษาอังกฤษวา Discipline หมายถึง เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน ในทาง 
การบริหารนั้น “วินัย” มีความหมายไปในหลายลักษณะ เชน ลักษณะที่เป็นการควบคุมตนเอง (Self Control) 
โดยมุงพิจารณาวินัยในแงการพัฒนาตนเอง เพ่ือปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการ  
ซึ่งเรียกวา อัตวินัย (Self Discipline)  
  
            วินัยขาราชการอาจแยกพิจารณาไดเปน 2 ความหมาย คือ  
     1. หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ แบบแผนความประพฤติที่ทางราชการกําหนดใหขาราชการ
ยึดถือและปฏิบัติ  
     2. หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ขาราชการแสดงออกมาในทางที่ถูกที่ควร เป็นการควบคุม
ตนเองใหแสดงพฤติกรรมที่ถูกระเบียบ หลักเกณฑ หรือแบบแผนที่ทางราชการกําหนดไว  
  ดังนั้น วินัยจึงหมายถึง กฎเกณฑ ขอบังคับ หรือแบบแผนความประพฤติที่ควบคุมพฤติกรรมของ
คนในองคกรใหเปนไปในแนวทางท่ีพึงประสงค  
                                                             
ความสําคัญของวินัยท่ีมีตอการศึกษา 
  เปาหมายที่แทจริงในการสงเสริมใหครูมีวินัยนั้นมิใชอยูที่ครู แตอยูที่ตัวนักเรียน กลาวคือ ถาครู
มีวินัยความมีวินัยของครูจะสงผลไปถึงนักเรียนดวย เชน ครูจะตั้งใจอบรมสั่งสอนนักเรียนอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ จะประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน จะชักนําใหเรียนรู สิ่งตางๆ ไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในทางจิตวิทยาถือวาวัยเด็กเปนวัยที่สามารถจดจําและเลียนแบบพฤติกรรมของผูที่ใกลชิด และผูที่
ตนเคารพนับถือ หากเด็กที่ไดครูมีระเบียบวินัยเด็กก็จะลอกเลียนพฤติกรรมที่ดีของครู ซึ่งอาจจะทําใหเปน 
เด็กที่มีระเบียบวินัยเชนเดียวกับครูดวย ซึ่งนั่นยอมหมายถึงความสําเร็จในการจัดการศึกษาของชาติ  
แตหากไมสามารถสงเสริมใหครูเปนผูมีวินัยไดแลว การจัดการศึกษาจะบรรลุเปาหมายที่วางไวยอมเปนสิ่งที่
เปนไปไดยาก  
 
 
 
 
 



 
 

จุดมงุหมายของวินัย  
  องคกรทุกองคกรไมวาในภาครัฐหรือภาคเอกชน ยอมมีจุดมุงหมายเดียวกันคือความสําเร็จ หรือ
การบรรลุเปาหมายขององคกร ปญหาวาจะทําอยางไรจึงจะทําใหคนในองคกรปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคกรตามเปาหมายที่วางไว  
 การจัดการเก่ียวกับบุคคลเปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะคนเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางาน พัฒนา
องคกร ตลอดจนถึงการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องคกร ทุกองคกรลวนแต่   
มุงแสวงหามาตรการในการนําทรัพยากรบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและเสริมสรางประสิทธิภาพ 
ในการดําเนินงานขององคกร อาจกลาวไดวา ความสําเร็จและความเจริญ กาวหนาขององคกรมีผลมาจาก
การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีคุณคาและมีวินัยเสมอ   
  
การรักษาวินัย  
  การรักษาวินัย หมายถึง การที่ขาราชการปฏิบัติตามขอกําหนดทางวินัย ตามที่กฎหมายบัญญัติ
อยางเครงครัด ระมัดระวัง ดูแล ปองกัน ไมฝาฝนหรือหลีกเลี่ยง หากพบวามีการกระทําผิดผูบังคับบัญชา 
ตองดําเนินการทางวินัยทันที เพ่ือมิใหเป็นเยี่ยงอยางแกผูอ่ืน การรักษาวินัยที่ดีนั้นนอกจากเกิดจากตัวขาราชการ
เองที่จะตองเรียนรู สํานึก และตระหนักในหนาที่แลว ผูบังคับบัญชา ก็จะตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดี ดูแล 
สงเสริม และพัฒนาใหขาราชการมีวินัยดวย  
 
บทบาทของผบูังคับบัญชาเกี่ยวกับการรักษาวินัย  
  (1) เสริมสรางและพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาใหมีวินัย  
  (2) ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  
  (3) ดําเนินการทางวินัยผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย  
 
วัตถุประสงคของการรักษาวินัย  
 (1) เพ่ือสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของขาราชการ และรักษาประโยชนของราชการ  
 (2) และมีจุดมุงหมายเพ่ือธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีของขาราชการดวย 
  
ลักษณะของวินัย  
  วินัย มีลักษณะเปนขอบัญญัติ เพ่ือควบคุมและสงเสริมใหขาราชการอยูในกรอบแหงความ
ประพฤติอันดีงาม ระเบียบวินัยโดยทั่วไปมีไวเพ่ือใหบุคคลในสังคมปฏิบัติรวมกันในทิศทางและแนวทาง
เดียวกัน เพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบ สันติ เคารพในสิทธิและหนาที่ ของกันและกัน  
  วินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ขอบัญญัติที่กําหนดเปนขอหามและ      
ขอปฏิบัติตามหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
มาตรา 82 – มาตรา 97  
 ลักษณะความผิดทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนดความผิดทางวินัยของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมไวคอนขางเขมงวดและ 
เครงครัดกวาขาราชการประเภทอ่ืน อาทิ การกําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอง



 
 

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ไมเฉพาะแกผูเรียนเทานั้น แตยังจะตองเปน 
แบบอยางที่ดีใหแกชุมชนและสังคมอีกดวย ทั้งนี้ ก็เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติ
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม และสอดคลองกับคุณสมบัติของผูที่จะเขามารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 รวมถึงเพ่ือใหไดรับการยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไปดวย  
 ดวยเหตุนี้ จึงอาจกลาวไดวา การกําหนดความผิดทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไวอยาง 
เขมงวดและเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ก็เพ่ือใหสอดคลองกับการ
จัดระบบครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และเพ่ือยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหเป็นวิชาชีพชั้นสูง และเปนที่เชื่อมั่นศรัทธาของสังคมตามเจตนารมณของกฎหมาย    
 
ขอกําหนดเรื่องวินัย  
  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 6 บัญญัติให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติเปนขอหามและขอปฏิบัติตามหมวดนี้
โดยเครงครัดอยูเสมอ ตั้งแตมาตรา 82 ถึงมาตรา 97 ซึ่งอาจแยกไดดังนี้  
  1. วินัยตอประเทศชาติ ไดแก สนับสนุนและวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
  2. วินัยตอตําแหนงหนาที่ ไดแก การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวน
รวมมากกวาประโยชนสวนตน  
  3. วินัยตอผูบังคับบัญชา ไดแก การปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งในหนาที่ โดยชอบ    
ดวยกฎหมาย  
  4. วินัยตอผูเรียน ไดแก การอุทิศเวลา ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ชวยเหลือเกื้อกูลเคารพ
สิทธิ ไมขมเหง ไมลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียน  
  5. วินัยตอประชาชน ไดแก ใหการตอนรับอํานวยความสะดวก ใหความเป็นธรรม ไมกลั่นแกลง 
ดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชน  
  6. วินัยตอผูรวมงาน ไดแก การรักษาความสามัคคี สุภาพเรียบรอย ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  
  7. วินัยตอตนเอง ไดแก ประพฤติตนเป็นแบบอยางที่ดี รักษาชื่อเสียง ไมกระทําการใดๆ ใหเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง  
 
 
 
 
 
 



 
 

บทบัญญัติวาดวยวินัยและการรักษาวินัย 
 
 บทบัญญัติวาดวยวินัยและการรักษาวินัย ตามหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 82 ถึงมาตรา 97 มีดังนี้  
 
 มาตรา 82 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยที่บัญญัติเปนขอหาม
และขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยเูสมอ 
 

 จุดมุงหมายของมาตรานี้ ถือเป็นหนาที่ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน       
ที่จะตองรักษาวินัยโดยไมฝาฝนขอหามและตองปฏิบัติตามขอกําหนดของวินัยโดยเครงครัดอยู เสมอ 
 มีขอที่นาสังเกตวาจากบทบัญญัติดังกลาว ความผิดที่ไดกระทํากอนมีสถานภาพเปนขาราชการ 
หรือกอนบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมอาจนํามาลงโทษทางวินัยได
(สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ล 471 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549)  
 
  มาตรา 83 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความ
บริสุทธิ์ใจ และมีหนาที่วางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น  
  จุดมงุหมายของมาตรานี้ ไมตองการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติการณที่ไม
เหมาะสมตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย   
 การกระทําที่เปนการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง       
เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจนั้น อาจแสดงออกมาไดทั้งทางกาย
และทางวาจา การกระทําที่เปนการไมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยดังกลาว เปนความผิด
วินัยที่ไมรายแรง เวนแตการกระทํานั้นจะเปนการกระทําความผิดอาญา จนไดรับโทษจําคุก หรือเปนการ 
กระทําที่ถือไดวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี จนเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง จึงจะเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง  
  
 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 83  
  1. กระทําการใดๆ อันเปนการไมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  
  2. ไมวางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตริยทรงเป็น
ประมุข 
  
 
 
 



 
 

  ตัวอยางพฤติการณความผิด  
  มีการกระทําในลักษณะที่เปนการคัดคานตอตาน หรือเปนปฏิปกษตอการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งอาจแสดงออกโดย  
  - ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งตางๆ ที่พึงกระทําในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งยุยงสงเสริม 
ไมใหผูอ่ืนไปใชสิทธิดังกลาวดวย (ภาคทัณฑ)  
  - พูดชักจูงใหผูอ่ืนฝกใฝในการปกครองระบอบอ่ืน (ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน)  
 
  มาตรา 84 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย
สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร ดูแลเอาใจใสรักษาประโยชน
ของทางราชการ และตองปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ อยางเครงครัด  
  หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตน ไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ 
เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยาง 
รายแรง  
  จุดมุงหมายของมาตรานี้ ตองการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต รักษาประโยชนของทางราชการ ไมใชตําแหนงหนาที่ราชการแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ และเนื่องจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
ซ่ึงเปนวิชาชีพควบคุมตองปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพดวย  
  
  องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง  
   1. มีหนาที่ราชการ  
   2. ปฏิบัติหนาที่โดยไมซื่อสัตยสุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม หรือไมมีความวิริยะ อุตสาหะ 
และขยันหมั่นเพียร หรือไมดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ หรือ  
   3. ไมปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด  
 คําวา “หนาที่ราชการ” หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไมใชราชการโดยตรงดวย  
เชน การปฏิบัติหนาที่อ่ืนในรัฐวิสาหกิจ หรือองคการของรัฐ เปนตน โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ตามที่ได
รบัแตงตั้งหรือตามที่ไดรับมอบหมายนั้นเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาขาราชการผูนั้นกระทําการอันเปนการ 
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวินัยขาราชการ ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัยในหนาที่ราชการ  
 แตในกรณีที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ผูจัดการสหกรณโรงเรียน หรือทําหนาที่ รับ – สงเงิน
ให้กับสหกรณออมทรัพย ไมถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
 การปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น ขาราชการผูมีหนาที่จะปฏิบัติหนาที่อยูในสถานที่ราชการหรือนอก
สถานที่ราชการก็ได ถาไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานที่ราชการ และการปฏิบัติ          
หน าที่ราชการนั้นไม จําเป นจะต องปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติเสมอไป อาจปฏิบัติใน
วันหยุดราชการหรือนอกเวลาที่กําหนดใหปฏิบัติราชการตามปกติก็ได  
 
 
 



 
 

 การพิจารณาวาขาราชการผู ใดมีหนาที่ราชการ ในเรื่องใดหรือไมนั้น มีแนวทางพิจารณา 
บางประการ ดังนี้  
 1. พิจารณาจากกฎหมาย มาตรฐานทั่วไป หรือระเบียบ ที่กําหนดหนาที่ไวเปน ลายลักษณอักษร  
  2. พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง ในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงได
แสดงหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงตางๆ ไว เมื่อใครดํารงตําแหนงใด ก็ยอมมีหนาที่ตามที่
กําหนดไว  
  3. พิจารณาจากคําสั่ง หรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา แมจะไมมีกฎหมายหรือมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงกําหนดใหเปนหนาที่ไว แตถาผูบังคับบัญชาสั่งใหผูใดทําหนาที่ใด หรือมอบหมายหนาที่
ใดใหผูใดปฏิบัติภายในขอบเขตอํานาจของผูบังคับบัญชา ก็ยอมเปน หนาที่ราชการของผูที่ไดรับคําสั่งหรือ
รับมอบหมายที่จะตองรับผิดชอบตามนั้น การมอบหมายอาจทําเปนลายลักษณอักษร หรือมอบหมาย  
ดวยวาจา หรือมอบหมายโดยพฤตินัยอยางอ่ืนก็ได  
  4. พิจารณาจากพฤตินัย โดยพิจารณาจากการที่ขาราชการสมัครใจเขาผูกพันตนเองยอมรับวา  
เปนหน้าที่ราชการที่ตนตองรับผิดชอบ  
 คําวา “ซื่อสัตย” หมายความวา ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ไมคดโกง ไมหลอกลวง  
  คําวา “สุจริต” หมายความวา ปฏิบัติดวยความมุงหมายในทางท่ีดีที่ชอบตามทํานองคลองธรรม  
  คําวา “เที่ยงธรรม” หมายความวา ปฏิบัติโดยไมลําเอียง  
  สวนการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ นั้น เนื่องจากกฎหมายปฏิรูปการศึกษาได
กําหนดใหครูหรือผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูง จึงมุ งหมายใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากําหนดไวเปน           
ขอบังคับดวย  
 
  ตัวอยางพฤติการณความผิด  
  - ขาราชการครูทําเฉลยขอสอบใหนักศึกษาบางกลุมไปติวกอนสอบดวยความหวงใยนักศึกษา
เกรงวาจะทําขอสอบไมได อันเปนการชวยเหลือนักศึกษาใหไดคะแนนตามเกณฑ การวัดผล โดยไมปรากฏ   
วามีการเรียกรองคาตอบแทนจากนักศึกษาแตอยางใด เปนการปฏิบัติหนาที่โดยไมซื่อสัตยสุจริตและเที่ยง
ธรรม (ภาคทัณฑ)  
  - สงผลการสอบแกตัวของนักเรียนลาชา ทําใหโรงเรียนไมสามารถแจงผลการเรียนตามกําหนด 
(ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน)  
  - ปฏิบัติหนาที่โดยไมดูแลเอาใจใสงาน ไมตรวจสอบเอกสารใหรอบคอบทําใหเกิดความเสียหาย
แกราชการ หรือเกิดการทุจริต (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น)  
  - ฝาฝนขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ภาคทัณฑ)  
  ตามมาตรา 84 วรรคสอง การพิจารณาวาผูใดกระทําผิดวินัยตามวรรคนี้หรือไม จะตองพิจารณา
ในเบื้องตนวา ผูนั้นมีอํานาจหนาที่ราชการในเรื่องนั้นหรือไม หากไดความวาผูนั้น มีอํานาจหนาที่ราชการ 
ในเรื่องนั้น จึงจะพิจารณาตอไปวา ผูนั้นไดอาศัยอํานาจหนาที่นั้น หรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่นั้น
หาประโยชนใหแกตนเองหรือผู อ่ืนหรือไม และการอาศัยอํานาจหนาที่ราชการนั้นไมจําเปนจะตองทํา
โดยตรง เพียงแตยอมใหผูอ่ืนทําหรือแมแตโดยทางออมก็เขาขายเปนความผิด ตามมาตรา 84 วรรคสอง แลว  
 



 
 

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 84 วรรคสอง  
  1. มีอํานาจหนาที่ราชการ  
  2. อาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตน  
  3. หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน  
  
 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
   - รับเงินหรือสิ่งของจากผูมาติดตอราชการ เพ่ืออํานวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ (ภาคทัณฑ)  
   - นําทรัพยสินของทางราชการไปใชสวนตัว (ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน)  
   - รับเงินสวนลดจากรานคาโดยไมสงคืนคลัง (ภาคทัณฑ)   
 
 ตามมาตรา 84 วรรคสาม เปนการกําหนดลักษณะความผิดวินัยที่รายแรงอยางหนึ่งในกรณี
ทุจริตตอหนาที่ราชการ โดยใหนิยามหรือความหมายของการทุจริตตอหนาที่ราชการไวดวยวาการกระทํา
อยางใด จึงจะเขาลักษณะเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอยางรายแรง  
 การกระทําที่จะเปนการกระทําผิดวินัยกรณีทุจริตตอหนาที่ราชการ ตามวรรคสามนี้ จะเปนการ 
กระทําท่ีฝาฝนวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองมาแลว แตการกระทําผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองนั้นเปนความ
ผิดวินัยที่ไมรายแรง กรณีจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรงก็ตอเมื่อเขาเกณฑตามวรรคสามนี้ดวย และการ
ที่จะพิจารณาวาการกระทําผิดวินัยเชนใดจะเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงกรณีทุจริตตอหนาที่
ราชการหรือไมนั้น ตองเขาองคประกอบดังนี้  
  
 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 84 วรรคสาม  
   1. ตองมีหนาที่ราชการที่จะตองปฏิบัติ  
   2. ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ  
   3. เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได  
   4. โดยมีเจตนาทุจริต  
  ผูกระทําความผิดจะตองมีการกระทําครบทั้ง 4 องคประกอบ จึงจะเป็นการกระทําผิดวินัยกรณี
ทุจริตตอหนาที่ราชการ โดยอาจแยกอธิบายได ดังนี้  
  1. ตองมีหนาที่ราชการที่จะตองปฏิบัติ  
 อยางไรเปนหนาที่ราชการ และอยางไรถือวามีหน้าที่ราชการ ดังไดกลาวมาแลวขางตน  
  2. ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ  
  คําวา “ปฏิบัติหนาที่ราชการ” หมายความวา ไดมีการปฏิบัติหนาที่ราชการไปแลวหรือไดมีการ
กระทําการตามหนาที่ไปแลว   
 สวนคําวา “ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ” หมายความวา มีหนาที่ราชการที่จะตองปฏิบัติ  แตไม
ปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่   
 การที่ไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่ จะเปนความผิดกรณีทุจริตตอหนาที่ราชการ
ก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเปนการจงใจที่จะไมปฏิบัติการตามหนาที่ โดยปราศจากอํานาจ ที่จะอางไดตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ และจะตองเปนการปฏิบัติหรือละเวนไมปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวย  



 
 

  คําวา “มิชอบ” หมายความวา ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่ง ของผู
บังคับบัญชา มตคิณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือทํานองคลองธรรม ซึ่งแยกพิจารณาได
ดังนี้  
 1) มิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่งของผูบังคับบัญชา หรือ มติคณะรัฐมนตรี   
 หมายถึง ปฏิบัติโดยไมเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือคําสั่งของผูบังคับ
บัญชา หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือ
คําสั่งของผูบังคับบัญชา หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว เชน ผูอํานวยการโรงเรียนไดประมูลหรือซื้อวัสดุ
สํานักงานจากรานคาของพวกพองของตนดวยเจตนาที่จะใหตนและพวกพองของตนไดประโยชนเปนพิเศษ 
โดยหลบเลี่ยงไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้ เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบดวย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได  
  2) มิชอบดวยแบบธรรมเนียมของทางราชการ  
 หมายถึง ปฏิบัติโดยไมเปนไปตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือไมปฏิบัติ ใหเปนไปตาม
แบบธรรมเนียมของทางราชการ เชน เจาหนาที่พัสดุเสนอเรื่องอนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณการศึกษาตอ            
ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ืออนุมัติโดยไมผานรองผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามสายงาน โดยมีเจตนาที่จะใหตนเองหรือหางรานที่จําหนายวัสดุอุปกรณการศึกษาไดประ           
โยชนเป็นพิเศษ เพราะถาเสนอผานรองผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะไม ไดรับอนุมัติ 
เนื่องจากรองผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารู ดีวาวัสดุ ชิ้นไหนมีคุณภาพหรือไมมีคุณภาพ          
มีราคาแพงหรือไมแพง ดังนี้ เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิ
ควรได  
  3) มิชอบดวยทํานองคลองธรรม  
  หมายถึง กระทําในทางที่ไมถูกไมควร หรือไมกระทําในทางที่ถูกที่ควร เชน ไดรับแตงตั้งเปน 
เจาหนาที่การเงิน มีหนาที่วางฎีกาเบิกเงินคาซื้อวัสดุสํานักงานใหแกรานคาผูขายหลายราย ไดทําเรื่องวาง
ฎีกาเบิกเงินใหรายที่ใหคาตอบแทนเปนสวนตัวกอนรายที่ไมไดใหคาตอบแทน รายใดที่ใหคาตอบแทนเปน 
สวนตัวก็ทําใหเร็ว สวนรายใดที่ไมใหคาตอบแทนเปนสวนตัวก็ทําใหชา โดยมีเจตนาหนวงเหนี่ยวเรื่องไว
ดังนี้ เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได  
 สวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยถูกตองตามกฎหมาย และตามทํานองคลองธรรม ทุกประการ
แลว ตอมาภายหลังไดรับประโยชนสวนตัว เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่นั้นในลักษณะ “ของขวัญ” หรือที่
เรียกกันวา “กินตามน้ํา” ไมเขาลักษณะเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ จึงไมเปนความผิดกรณี
ทุจริตตอหนาที่ราชการตามมาตรา 84 วรรคสาม แตอาจเปนความผิด กรณีอ่ืน เชน ประพฤติชั่ว ได 
 3. มีเจตนาพิเศษเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได  
  การปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบที่จะเปนการทุจริต  
ตอหนาที่ราชการไดนั้น ตองเปนการกระทําเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนอยางหนึ่งอยางใดดวย  
 คําวา “ผูอ่ืน” หมายถึง ใครก็ไดที่จะไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของขาราชการผูนั้น  
  คําวา “ประโยชน” หมายถึง สิ่งที่ไดรับอันเปนคุณแกผูรับ ซึ่งอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชน  
อยางอ่ืนที่มิใชทรัพยสิน เชน การไดรับบริการ ความสะดวกสบายหรือสิทธิพิเศษตางๆ เปนตน  



 
 

  คําวา “มิควรได” หมายถึง ไมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใดๆ ตอบแทนจากการ
ปฏิบัติหนาที่นั้น ในกรณีที่มีกฎหมาย มาตรฐานทั่วไป กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใดกําหนดให ้
ขาราชการไดรับประโยชนตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่นั้นก็เปนประโยชน อันควรไดโดยชอบธรรม หรือ
โดยชอบดวยเหตุผล แตตองมิใชเรียกรองเอาเกินกวาที่ควรจะได ถาเปนการเรียกรองเอาเกินกวาที่จะพึงได
แลว ก็เปนการไดรับประโยชนที่มิควรไดดวยเชนเดียวกัน  
 
  4. โดยมีเจตนาทุจริต  
 การที่จะพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการหรือไมนั้น จะตองพิจารณาลึก
ลงไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวา มีเจตนาทุจริต หรือมีเถยจิต ซึ่งหมายถึงจิตอันชั่วราย คิดเปนโจรในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมุงที่จะให ตนเองหรือผูอ่ืนไดรับผลประโยชน
ที่มิควรได โดยเรื่องนี้มีหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0611/ว 2 ลงวันที่ 30 มกราคม 2528 แจงแนวทาง
ปฏิบัติในการพิจารณาความผิดกรณีทุจริตตอหนาที่ราชการใหสวนราชการตางๆ ทราบและถือเปนหลัก
ปฏิบัติวา การพิจารณาความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ซึ่งผูกระทําผิดจะถูกลงโทษสถานหนักถึงขั้น 
ไลออกหรือปลดออกจากราชการนั้น จะตองมีพยานหลักฐานชัดเจนพอสมควรวาผูกระทําผิดมีเถยจิตหรือ
เจตนาทุจริตตอหนาที่ราชการดวย  
  รวมความแลว โดยปกติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ไมพึงแสวงหาประโยชนที่มิควรได หากผูใดปฏิบัติหรือ ละเวนการปฏิบัติ 
หนาที่ราชการในเรื่องใดโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน ที่มิควรได และเขาองคประกอบ
ทั้ง 4 ประการดังกลาวแลว กรณีเปนการกระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการอันเปนความผิดวินัยอยาง 
รายแรง ทั้งนี้ ในการพิจารณาความผิดในกรณีเชนนี้ จะตองพิจารณาโดยรอบคอบใหไดความหรือปรากฏ
หลักฐานแจงชัดจริงๆ เพราะความผิดกรณีทุจริตตอหนาที่ราชการเปนความผิดที่รายแรงมาก ซึ่งทาง
ราชการไมพึงประสงคที่จะใหบุคคล ผูประพฤติเชนนี้อยูในราชการ หากลงโทษผูใดในความผิดกรณีทุจริต 
ตอหนาที่ราชการไปแลว จะทําใหผูนั้นหมดโอกาสที่จะกลับเขารับราชการอีก เพราะถือวาเปนผูขาด
คุณสมบัติตาม มาตรา 30 (7) กรณีเป็นผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดวย  
 ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ควรลงโทษไลออกจาก
ราชการ การนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษลงเปนปลด
ออกจากราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234  
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536  
 ความผิดกรณีใชสิทธิขอเบิกเงินจากทางราชการเปนเท็จ โดยเจตนาทุจริต ฉอโกงเงินของทาง
ราชการอยางแนชัด เชน การทุจริตเบิกเงินคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะเดินทาง และเงินอ่ืนในทํานองเดียวกัน
อันเปนเท็จ เปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานประพฤติชั่ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ว 8 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 ไมเปนความผิดตามมาตรานี้ เนื่องจากไมมีหนาที่เก่ียวกับการเบิกจายเงิน  
  กรณีทุจริตในการสอบใหลงโทษสถานหนัก มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0401/ว 50 ลงวันที่ 12 เมษายน 2511 จะเขากรณีทุจริตตามมาตรานี้หรือไมตองดูวา 
ผูกระทํามีหนาที่ราชการหรือไม หากเปนผูเขาสอบกระทําการทุจริตในการสอบ เปนความผิดวินัยรายแรง 
ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง  



 
 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
  - นําเงินราชการที่ตนมีหนาที่รับผิดชอบไปใชเปนประโยชนสวนตัว (ไลออก)  
   - เปดเผยขอสอบของตนหรือที่อยูในความรับผิดชอบของตนใหผูเขาสอบหรือบุคคลอ่ืน 
ทราบโดยไดรับคาตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใด (ไลออก)  
   - เบิก - ถอนเงินของโรงเรียนแลวไมนําเงินไปใชจายตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
และไมสามารถชี้แจงแสดงพยานหลักฐานการใชจายเงินที่เบิก - ถอนไปได (ไลออก )  
 
   มาตรา 85 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของรัฐบาล โดยถือประโยชนสูงสุดของผเูรียน และไมใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
  การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอ หรือขาดการเอาใจใส
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง  
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง จุดมุงหมายของมาตรานี้ เพ่ือใหขาราชการตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบาย
ของรัฐ โดยถือประโยชนสูงสุดของผู เรียน เปนวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให เกิดผลดีหรือความกาวหนา          
แกราชการ ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และดูแลไมใหเกิดความเสียหาย ซึ่งหมายความ
รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยตรง และการปฏิบัติหน าที่ราชการทั่วไป หรือการปฏิบัติหน าที ่
ที่กฎหมายกําหนดใหขาราชการตองปฏิบัติดวย  
 
  องคประกอบความผิด ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง  
   1. มีหนาที่ราชการ  
   2. ไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล โดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน  
   3. เกิดความเสียหายแกราชการ   
  คําวา “หนาที่ราชการ” นอกจากความหมายเชนเดียวกับ มาตรา 84 คือ หนาที่ราชการ
ตามตําแหนงและหนาที่ราชการที่ไดรับมอบหมายแลว ยังหมายถึงหนาที่ราชการทั่วไปที่กฎหมายกําหนดให
ขาราชการทุกคนตองปฏิบัติ เชน ขาราชการมีสิทธิขอลากิจ ลาปวย หรือลาพักผอนได ตามระเบียบการลา 
ในขณะเดียวกันก็มีหนาที่ตองยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการดวย การยื่นใบลาเปนหนาที่ราชการ
ประการหนึ่งที่ขาราชการจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกําหนด การหยุด
ราชการเพราะปวย แตไมสงใบลาตามระเบียบการลา ถือเปนความผิดตามมาตรานี้  
 
 คําวา “นโยบายของรัฐบาล” หมายถึง  
   1. นโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภา  
   2. นโยบายที่ไดกําหนดหรือสั่งการเปนการเฉพาะเรื่อง  
 
 



 
 

   3. นโยบายพิเศษหรือนโยบายเฉพาะกิจที่รัฐบาลมอบหมายเปนกรณีพิเศษ  
  นโยบายของรัฐบาลในลักษณะดังกลาว ขาราชการจะตองทราบและตอบสนองเพ่ือใหนโยบาย
บรรลุผลตามวัตถุประสงค  
 
 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
   - อนุมัติใหจายเงินทั้งที่ยังไมมีการตรวจรับพัสดุจากกรรมการตรวจรับ โดยไมปรากฏวามี
การทุจริต (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น)  
   - เบิกจายเงินไมเปนไปตามระเบียบของทางราชการ (ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 2 เดือน)  
   - ออกใบเสร็จรับเงินคาสมัคร คาลงทะเบียนจากนักเรียนโดยไมมีสําเนาใบเสร็จ ทําใหเขาใจผิด 
วาตนขั้วใบเสร็จรับเงินสูญหาย ทําใหไมมีหลักฐานเพ่ือบันทึกลงบัญชีรับเงินประจําวัน (ภาคทัณฑ)  
   - จัดเก็บเอกสารการเงิน - บัญชี หลักฐานการจายเงินไมถูกตองตามระบบบัญชีของทาง
ราชการ ทําใหไมสามารถตรวจสอบได (ตัดเงนิเดือน 5% เปนเวลา 2 เดือน)  
   - ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจาง (ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน)  
  - ไมมาปฏิบัติราชการ แตมาลงเวลายอนหลัง (ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน)  
   - ไมมาปฏิบัติราชการเพราะปวย แตไมสงใบลาตามระเบียบ (ภาคทัณฑ)  
 
 มาตรา 85 วรรคสอง การจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย การประมาทเลินเลอ ไมเอาใจใส
ระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิด
วินัยอยางรายแรง แยกองคประกอบได ดังนี้  
  
 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 85 วรรคสอง  
   1. มีหนาที่ราชการ  
   2. จงใจไมปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงาน
การศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล  
   3. ประมาทเลินเลอ หรือขาดการเอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ  
   4. เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  
 
 ความในวรรคสอง การกระทําอยางไรจึงจะเรียกวาเปนการ “จงใจ”  
  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายคําวา “จงใจ” วาตั้งใจ หมายใจ 
เจตนา  
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 บัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอ 
บุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือ
สิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิด จําตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”  
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสอง บัญญัติวา “กระทําโดยเจตนา ไดแก กระทําโดยรู
สํานึกในการที่กระทํา และในขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น”  



 
 

  แตคําวา “จงใจ” ตามความในวรรคสองนี้ มีความหมายกวางกวาที่กลาวมาแลว กลาวคือ แม
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายรัฐบาลนั้นจะไมไดมุงห
มายที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ หรือไมอาจเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นวาจะเสียหายแก
ราชการไดก็ตาม ถาการกระทําโดยรูสํานึกในการกระทํานั้น ไดกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแลว 
ก็เปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรานี้  
  การกระทําอยางไรจึงจะถือวาเปนการประมาทเลินเลอ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวา “ประมาท” และ “เลินเลอ” ไวดังนี้  
 “ประมาท” หมายความวา ขาดความรอบคอบ ขาดความระมัดระวัง  
 “เลินเลอ” หมายความวา ขาดความระวัง หรือไมรอบคอบในสิ่งที่ควรกระทํา  
  ดังนั้น คําวา “ประมาทเลินเลอ” จึงหมายความวา ขาดความระมัดระวัง ไมรอบคอบในสิ่งที่ควร
กระทํา  
 การประมาทเลินเลอซึ่งเปนความผิดทางวินัยจะตองเปนการประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 
การประมาทเลินเลอมีไดทั้ง “กระทํา” และ “ละเวนการกระทํา” เชน ควบคุมหองสอบไมดี เผลอจนมีผู้  
เขาสอบคัดลอกคําตอบซึ่งกันและกัน เปนการ “กระทํา” โดยประมาทเลินเลอหรือเปนเจาหนาที่การเงินลืม
นําเงินสดเขาเก็บรักษาในตูนิรภัย เปนเหตุใหเงินจํานวนนั้นสูญหาย เปนการ “ละเวนการกระทํา” ดวยความ
ประมาทเลินเลอ เปนตน  
  สําหรับความเสียหายที่เกิดแกราชการกรณีจะรายแรงเพียงใดนั้น ตองพิจารณาจากขอเท็จจริง   
เปนเรื่องๆ ไป ซึ่งความเสียหายที่ทางราชการไดรับอาจเปนความเสียหายที่สามารถคํานวณเปนราคา      
หรือเปนความเสียหายที่เกิดกับภาพพจนชื่อเสียงของทางราชการก็ได  
 
กรณีตัวอยางแนวคําพิพากษาศาลปกครอง  
 (1) กรณีขาราชการครูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบวามีการแกไขกระดาษคําตอบของ ผูเขาสอบบางราย แตกลับเพิกเฉย
ไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ เปนเหตุใหทางราชการ ตองยกเลิกประกาศผลการสอบและแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจทานกระดาษคําตอบใหม (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่ 225/2547)  
 (2) เปนกรณีที่ศาลเห็นวาไมเปนประมาทเลินเลออยางรายแรง ไดแก กรณีหัวหนางานการเงิน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เซ็นเช็คโดยไมกรอกจํานวนเงินและไมขีดครอมเช็ค เปนเหตุใหเจาหนาที่แอบกรอก
จํานวนเงินแลวเบิกเงินไปใชเปนประโยชนสวนตัว โทษปลดออก ศาลเห็นวา ความเสียหายมิไดเกิดจาก      
ผู้ฟองคดีโดยตรง แตเกิดจากระบบที่หละหลวม ขาดการตรวจสอบ ประกอบกับผูฟองคดีนําตํารวจเขา
จับกุมเจาหนาที่ซึ่งยักยอกเงินไป ทําใหทางราชการเรียกรองคาเสียหายจากผูกระทําผิดได แมการกระทํา
ของผูฟองคดีจะเปนการประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการก็ตาม แตกรณี
ยังรับฟงไมไดวาการกระทําของผูฟองคดีเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง (คําพิพากษาศาล
ปกครองระยอง ที่ 19/2551)  
 
   
 



 
 

            ตัวอยางพฤติการณความผิด  
 

  - นําเงินราชการที่ตนมีหนาที่รับผิดชอบไปฝากใหผูอ่ืนนําเขาธนาคาร เป็นเหตุใหผูนั้นยักยอกเงินไป 
(ปลดออก)  
  - อนุมัติเงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อการยังชีพโดยไมไดตรวจสอบจํานวนและรายชื่อนักศึกษา 
เปนเหตุใหเจาหนาที่นําเอารายชื่อนักศึกษานอกโครงการมาเบิกรวมดวย (ปลดออก)  
  
 มาตรา 86 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของ
ทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายในเจ็ดวัน เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได
และเม่ือเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปนหนังสือใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับ
บัญชาจะตองปฏิบัติตาม  
   การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการ 
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
 มาตรานี้มุงหมายใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับ
บัญชาซึ่งสั่งการในหนาที่โดยชอบ แตถาเห็นวาการปฏิบัตินั้นจะทําใหเสียหายหรือ ไมรักษาประโยชนของ
ทางราชการ อาจเสนอใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นได โดยมีเงื่อนไขวา  
  - เฉพาะกรณีที่เห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการ 
ไมรักษาประโยชนของทางราชการเทานั้นที่ขอใหทบทวนได  
  - ตองเสนอความเห็นเปนหนังสือใหทบทวนคําสั่งภายใน 7 วัน  
  - ถาผูบังคับบัญชายืนยันตามคําสั่งเดิม ก็ตองปฏิบัติตาม  
  การที่จะพิจารณาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ใดกระทําผิดวินัยตามมาตรานี้
หรือไม มีองคประกอบที่ควรพิจารณา ดังนี้  
  
 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 86 วรรคหนึ่ง  
   1. มีคําสั่งของผูบังคับบัญชา  
   2. ผูสั่งเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย  
   3. สั่งในหนาที่ราชการ  
   4. เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
  5. มีเจตนาไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น โดยขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  
 แยกพิจารณาได ดังนี้  
   1. มีคําสั่งของผูบังคับบัญชา คําสั่งไมจําเปนตองสั่งตามรูปแบบของทางราชการหรือเปน 
ลายลักษณอักษร อาจเปนการสั่งดวยวาจาก็ได  
 
 
 



 
 

   2. ผูสั่งเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย หมายถึง ผูดํารงตําแหนงที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปน 
ผูบังคับบัญชา หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายหรือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจตามกฎหมายใหเปนผูบังคับบัญชา 
ขาราชการในสวนราชการหรือหนวยงาน หรือสถานศึกษา ทั้งนี้ จะตองเปนการมอบหมายหรือมอบอํานาจ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหมอบได  
 
  กฎหมายที่กําหนดการบังคับบัญชา มีดังนี ้ 
  (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งไดกําหนดตําแหนงผูบังคับ
บัญชาทั้งในราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยกําหนดใหนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนารัฐบาล
มีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการ     
ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนกรม   
 (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งกําหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูบังคับบัญชาขาราชการ (มาตรา 12) ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง ใหเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาของสวนราชการ 
และใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือในสถานศึกษาที่อยูในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา(มาตรา 30) ใหผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา 37) ใหผูอํานวยการสถานศึกษา
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ (มาตรา 39)  
  (3) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งกําหนดให   
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา (มาตรา 24) ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชา ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา (มาตรา 27) ใหผูบริหารหนวยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานที่ ก.ค.ศ. กําหนด (มาตรา 28)  
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง (มาตรา 53)  
  (4) มาตรฐานตําแหนง เชน มาตรฐานตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนด
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา    
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

 3. สั่งในหนาที่ราชการ มีความหมาย 2 ประการ คือ  
   3.1 ผูสั่งมีหนาที่ราชการในเรื่องท่ีสั่งนั้น หมายถึง เรื่องที่สั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการที่มิใช
งานในหนาที่ของผูรับคําสั่งโดยตรง  
   3.2 สั่งใหปฏิบัติราชการ หมายถึง ถาไมใชเรื่องสั่งใหปฏิบัติราชการก็ไมมีความผิดฐานขัด
คําสั่งผูบังคับบัญชา  
  4. เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ หมายความวา ผูบังคับบัญชานั้น 
ตองเปนผูอยูในฐานะที่จะสั่งใหทําไดตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และตองสั่งภายในขอบเขต
อํานาจหนาที่ของตน ถาผูบังคับบัญชาสั่งการโดยไมอยูในฐานะ ที่จะสั่งไดหรือสั่งการนอกเหนืออํานาจ 
หนาที่ของตน หรือฝาฝนกฎหมายและระเบียบของทางราชการแลว คําสั่งของผูบังคับบัญชาก็ไมมีหนาที ่
ที่จะตองปฏิบัติตาม และถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามก็ไมผิดฐานขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา  



 
 

  5. มีเจตนาที่จะไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น โดยขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง คือ ตองมีการขัดขืน ไมทําตาม
คําสั่งหรือทําไมตรงตามที่สั่ง หรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่ง ตัวอยางพฤติการณความผิด  
  - ผูบังคับบัญชาสั่งใหมาทํางานเรงดวนในวันเสาร -อาทิตย แตไมมาปฏิบัติงาน (ภาคทัณฑ)  
  - ผูบังคับบัญชาสั่งใหไปเขารับการฝกอบรม แตไมไดไปเขารับการฝกอบรม (ตัดเงินเดือน 5%  
เปนเวลา 1 เดือน)  
  - ขอลาหยุดราชการ แตผูบังคับบัญชาไมอนุญาตแลวขาดราชการไป ทั้งที่ทราบวาผูบังคับบัญชา
ไมอนุญาต (ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน)  
  การกระทําความผิดฐานขัดคําสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งใน 
หนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เปนความผิดวินัยไดทั้งรายแรงและ 
ไมรายแรง ทั้งนี้ แลวแตผลที่เกิดขึ้นจากการขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ไดกอใหเกิดผล
เสียหายแกราชการอยางใดหรือไม ถาเกิดความเสียหายแกราชการ เพียงเล็กนอย หรือแมเสียหาย 
ในทางการปกครองบังคับบัญชาไปบาง ก็เปนความผิดวินัยไมรายแรง แตถาการขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยง 
ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรงแลว กรณีก็เปนความผิดวินัย    
อยางรายแรงตามวรรคสอง   
 ความในวรรคสองไดบัญญัติใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรง อยางไรก็ดี การที่จะพิจารณาวา 
กรณีใดไดกอใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไมนั้น จะตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ ไป 
ความเสียหายอยางรายแรงอาจเปนความเสียหายที่เปนทรัพยสินหรือตัวเงิน หรือความเสียหายอยางอ่ืน 
ที่มิใชทรัพยสินหรือตัวเงินก็ได เปนตนวาความเสียหายแกชื่อเสียงของทางราชการ หรือความเสียหาย 
ในดานการบริหารราชการก็ได  
  
 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 86 วรรคสอง  
   1. มีคําสั่งของผูบังคับบัญชา  
   2. ผูสั่งเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย  
   3. สั่งในหนาที่ราชการ  
   4. เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
   5. มีเจตนาไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น โดยขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  
   6. เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  
 
            ตัวอยางพฤติการณความผิด  
  - ผูบังคับบัญชาสั่งใหปฏิบัติหนาที่อยูเวรรักษาการณแตไมอยูเปนเหตุใหเกิดเพลิงไหม หรือคนราย 
มาโจรกรรมทรัพยสิน (ปลดออก)  
 

 

 

 



 
 

          มาตรา  87  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่
ทางราชการและผู้เรียน จะละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้ 
 การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน  
โดยมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์ อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง 
 

 การอุทิศเวลาให้แก่ราชการเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับผู้เป็นข้าราชการ เนื่องจากข้าราชการเป็น
ผู้จัดทําบริหารสาธารณะแทนรัฐ เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ ซึ่งต้องมีความต่อเนื่อง  
ข้าราชการจึงไม่ใช้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาปกติเท่านั้น แต่ต้องพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกเวลา ทุกสถานการณ์  
โดยถือว่าประโยชน์สาธารณะต้องมาก่อน 
 

 องค์ประกอบความผิด  ตามมาตรา  87  วรรคหนึ่ง 
  1.  ต้องมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ 
  2.  ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ 
  3.  มีเจตนาละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 

 คําว่า “อุทิศเวลาของตน” ตามความในวรรคหนึ่ง หมายถึง การอุทิศเวลาหรือสละเวลาที่ต้อง
ปฏิบัติตามปกติด้วย เช่น ทางราชการมีงานเร่งด่วนที่จะต้องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บางคนปฏิบัติในเวลาหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน หรือหลังจากเลิกเรียนไปแล้ว หรือใน
วันหยุดราชการ ผู้บังคับบัญชาก็ย่อมจะสั่งให้มาทํางานในวันหรือเวลานั้นๆ ได้ ผู้รับคําสั่งจะต้องปฏิบัติตาม
จะอ้างว่าเป็นคําสั่งที่ไมชอบด้วยกฎหมายและระเบียบเพราะให้ทํางานนอกเวลาราชการหาได้ไม่  
หากข้าราชการครูผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการดังกล่าวหลีกเลี่ยง ขัดขืน หรือไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่ง   
ของผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดกรณีขัดคําสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 86 แล้ว ยังเป็นความผิดกรณีไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ ตามมาตรา 87  
วรรคหนึ่งด้วย แต่ไม่เป็นการขาดราชการและไม่ต้องลาหยุดราชการวันดังกล่าว (คําพิพากษาศาลปกครอง
ขอนแก่น ที่ 197/2546) 
 

 สําหรับวันปิดภาคเรียน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการให้ถือว่าเป็นวันพักผ่อนของนักเรียน  
ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาตให้ข้าราชการหยุดพักผ่อนด้วยก็ได้ แต่ถ้ามีราชการจําเป็นให้ข้าราชการมาปฏิบัติ
ราชการเหมือนการมาปฏิบัติราชการตามปกติ ดังนั้น วันปิดภาคเรียนจึงไม่ใช่วันหยุดของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 

 คําว่า “ทอดทิ้ง” หมายความว่า ตัวอยู่แต่ไม่ทํางาน ไม่เอาใจใส่ ไม่เอาเป็นธุระ ไม่นําพา เช่น มาลงชื่อ
ปฏิบัติงานแล้วแต่ไม่สนใจทํางานในหน้าที่ของตนให้เรียบร้อยหรือแล้วเสร็จตามเวลา ปล่อยให้งานคั่งค้าง  
เป็นต้น 
 

 คําว่า “ละทิ้ง” หมายความว่า ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งอาจไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเลย  
หรือมาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วออกไปนอกสถานศึกษาโดยไม่ขออนุญาต หรือไม่อยู่ในสถานที่ท่ีควรอยู่ 



 
 

 อย่างไรก็ดี การที่จะพิจาณาว่าผู้ใดทอดทิ้งหรือละทิ้งหน้าที่ราชการตามมาตรานี้ ผู้นั้นจะต้องมี
หน้าที่ราชการหรือมีงานที่จะต้องปฏิบัติด้วย เช่น ผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ แต่ไม่ไปเรียนไม่เป็น
ความผิดกรณีละท้ิงหน้าที่ราชการ เพราะไม่มีหน้าที่ราชการต้องปฏิบัติ 
 

 ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด 
  -  ละทิ้งหน้าที่ราชการไม่เกิน 3 วัน (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน) 
  -  มาสายบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน) 
  -  กลับก่อนเวลาเสมอๆ (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน)   
  -  มาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วไม่อยู่ในโรงเรียน (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน) 
 
 มาตรา  87  วรรคสอง ได้บัญญัติเกี่ยวกับความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณี ละทิ้งหน้าที่หรือ
ทอดทิ้งราชการไว้ 2 กรณี ดังนี้ 
  1.  กรณลีะทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ทําให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง 
  2.  ละทิ้งหน้าที่ราชการไปเป็นเวลานาน 
 
 องค์ประกอบความผิด  ตามมาตรา  87  วรรคสอง 
  กรณีท่ี  1 
   1.  มีหน้าที่ราชการ 
   2.  ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
   3.  เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง 
  กรณีท่ี  2 
   1.  มีหน้าที่ราชการ 
   2.  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน 
   3.  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ          
ตามระเบียบของทางราชการ 
 คําว่า  “หน้าที่ราชการ”  มีความหมายเช่นเดียวกับมาตรา  84 
 ตามกรณีที่  1  กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงนั้น ต้องเป็นการละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และเป็นเหตุผลให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง จึง
จะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยไม่ต้องคํานึงถึงว่าได้ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการไปนานเพียงใด
หรือไม่  และความเสียหายที่เกิดข้ึนเป็นผลโดยตรงจากเหตุที่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าทีร่าชการนั้น เช่น ละทิ้ง
หน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการไปเพียงครึ่งชั่วโมงเป็นเหตุให้มีผู้ลอบวางเพลิงเผาอาคาร
สถานที่ราชการได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าอยู่ในความหมายของความผิดกรณีนี้แล้ว 
 อย่างไรจึงจะมีเหตุผลอันสมควร ถ้ามีเจตนาละทิ้งไปทําธุระในเรื่องส่วนตัว ถือว่าเป็นกรณีไม่มี
เหตุผลอันสมควร แต่ถ้าเป็นกรณีที่เจ็บปุวยมาในทันทีทันใดต้องละทิ้งหน้าที่ไปหาแพทย์ทันที ถือว่ายังมี
เหตุผลอันสมควรยังไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรง กรณีใดจะถือว่ามีเหตุผลอันสมควรหรือไม่นั้น ต้องพิจารณา
ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ  ไป 



 
 

 ตามกรณีที่  2  กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการไปเป็นเวลานาน เป็นกรณีที่มีเจตนาละทิ้งหน้าที่ราชการ
คิดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึง
ความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
 การนับวันสําหรับการกระทําผิดวินัยกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น จะต้องนับวันละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อกันทุกวัน โดยนับรวมวันหยุดราชการซึ่งอยู่ระหว่างวันละทิ้งหน้าที่ราชการด้วย (สํานักงาน  
ก.พ. ที่ นร 0709.2/28 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545) 
 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันมาแล้ว 15 วัน วันที่  
16 มาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วออกไปนอกสถานศึกษาโดยไม่ขออนุญาตและไม่ได้กลับมาปฏิบัติงานในวันนั้น  
ผู้บังคับบัญชาได้ทําบันทึกรายงานไว้เป็นหลักฐาน  ก.ค.ศ.  เคยวินิจฉัยว่า เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน   
 กรณีข้าราชการถูกจับกุมคุมขังไม่เป็นเจตนาละทิ้งหน้าที่ราชการ ไม่ต้องยื่นใบลา แต่จะต้อง
รายงาน  หรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  และเมื่อได้รับการประกันตัวต้องรีบกลับไปปฏิบัติงานทันที 
 กรณีข้าราชการหายไปเฉย  ๆ  โดยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหายไปเพราะเหตุใด  ต้องถือว่าเป็นการ
ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  หากภายหลังปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้นั้นถูกลักพาตัวหรือ
ประสบเหตุที่ทําให้ถึงแก่ความตาย  ผู้บังคับบัญชาย่อมเปลี่ยนแปลงคําสั่งให้ตรงกับข้อเท็จจริงได้ 
 การที่จะพิจารณาว่าข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน  
จะมีเหตุผลอันสมควรหรือไม่นั้น  ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนดูให้เป็นที่แน่ชัดเสียก่อน  กรณีดังกล่าวเข้า
ลักษณะเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ตามกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  พ.ศ.  2549  
ข้อ  2  (2)  ซึ่งกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนก่อนและสามารถลงโทษได้โดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนพิจารณา  ทั้งนี้  โดยใช้สํานวนการสืบสวนเสนอให้องค์คณะผู้มีอํานาจ
พิจารณา  ได้แก่  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  กรณีเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด 
เขตพ้ืนที่การศึกษาเว้นแต่บางตําแหน่งและบางวิทยฐานะที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจของ ก.ค.ศ.กรณี
ผู้ไม่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นอํานาจของ  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เมื่อผู้มีอํานาจพิจารณามีมติแล้ว  
ผู้บังคับบัญชาจึงสั่งลงโทษไปตามมตินั้น 
 การพิจารณาความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการจะเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ จะต้องดู
พฤติการณ์ประกอบกับเจตนาของผู้กระทําผิดเป็นเรื่องๆ  ไป  เช่น  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปุวยหนักไม่มาปฏิบัติราชการเกินกว่า  15  วัน  โดยไม่ยื่นใบลาหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  ทั้งๆ  
ที่ในระหว่างเจ็บปุวยอยู่นั้น  สามารถแจ้งและลงชื่อในใบลาได้  แต่เมื่อหายปุวยแล้วก็มาทํางานและยื่น
ใบลาปุวย  กรณีนี้การหยุดราชการไปนั้นก็มีเหตุผลอันสมควรและตามพฤติการณ์ก็ยังไม่แสดงถึงเจตนาหรือ
จงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  จึงไม่เป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามวรรคสองนี้  
แต่อาจเป็นความผิดกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการลาหรือแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตามมาตรา 85 
ซึ่งมิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ในทางกลับกัน  หากเจ็บปุวยเล็กน้อยแต่หยุดราชการไปนานเกินสมควร 
ทั้งสามารถมาปฏิบัติราชการได้และไม่มีใบรับรองแพทย์  เช่น  นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุ 
รถล้ม  ไปรักษาที่สถานีอนามัยมีแผลถลอกที่เข่าและเท้าเท่านั้น  แต่หยุดราชการไปเป็นเวลานานโดยไม่ลา
และไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  เป็นความผิดวินัยร้ายแรงโทษไล่ออก 
 



 
 

 สําหรับกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
เมื่อครบกําหนดวันเวลาที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ยังคงศึกษาต่อโดยไม่ยอมเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
กรณีนี้ถ้าปรากฏว่ามีเจตนาละทิ้งหน้าที่ราชการโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ  ถ้าเกินกว่า  15  วัน  มีโทษสถานหนักเช่นเดียวกับกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการเกิน
กว่า  15  วัน  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 กรณีข้าราชการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการในวันเดียวกับวันที่ขอลาออกผู้บังคับบัญชาผู้มี
อํานาจสามารถอนุญาตให้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ขอลาออกได้  และเมื่อผู้บังคับบัญชาได้อนุญาตให้
ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการไปแล้ว  ย่อมไม่อาจดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้นั้นในกรณีละทิ้ง
หน้าที่ราชการอีกได้  (สํานักงาน  ก.พ.  ที่  นร  0709.2/ป673  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2541) 
 การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ได้มีมติ
คณะรัฐมนตรี  ตามหนังสือ  ที่  นร 0205/ ว234  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2536  ว่าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ราชการ  หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า  15  วัน  โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร  และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออก
จากราชการ  การนําเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืน  หรือมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใด  ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลง
เป็นปลดออกจากราชการ 
 
 ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด 
  -  ลาศึกษาต่อต่างประเทศ  เมื่อครบกําหนดเวลาไม่เดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ  โดยไม่มี
เหตุผลความจําเป็น  (ปลดออก / ไล่ออก) 
  -  ยื่นใบลาออกจากราชการแล้วหยุดราชการไปทันที  โดยยังได้รับอนุญาตให้ลาออกและไม่ได้
รับอนุญาตให้ลาหยุดราชการ  (ไล่ออก) 
  -  ละทิ้งหน้าที่ราชการตั้งแต่  16  วันขึ้นไป  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  เช่น  หลบเจ้าหนี้  
หลบหนีคดีอาญา  เป็นต้น  (ไล่ออก) 
 
 มาตรา  88  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  
ชุมชน  สังคม  มีความสุภาพเรียบร้อย  รักษาความสามัคคี  ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียน  และระหว่าง
ข้าราชการด้วยกัน  หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ  ต้อนรับให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียน
และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
 การกลั่นแกล้ง  ดูหม่ิน  เหยียดหยาม  กดขี่  หรือข่มเหงผู้เรียน  หรือประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ความมุ่งหมายของมาตรานี้ต้องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติต่อผู้เรียน  
ข้าราชการด้วยกัน  และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความสํานึกรับผิดชอบหรือความมีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม  ให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  อันเป็นคุณธรรมที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการ 
 
 
 



 
 

 องค์ประกอบความผิด  ตามมาตรา  88  วรรคหนึ่ง 
  1.  มีความประพฤติอันไม่เหมาะสม  ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี 
  2.  กระทําการใด  ๆ โดยไม่มีความสุภาพเรียบร้อย 
  3.  ไม่รักษาความสามัคคี 
  4.  ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูล 
  5.  ไม่ต้อนรับ  ไม่ให้ความสะดวก  ไม่ให้ความเป็นธรรม 
  6.  กระทําต่อผู้เรียน  เพื่อนข้าราชการ  ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตน 
 คําว่า  “แบบอย่าง”  หมายความว่า  เยี่ยงอย่างที่ควรประพฤติตาม  หรือควรถือเป็นบรรทัดฐาน  
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีนั้น  ต้องดูท่ีความประพฤติส่วนตัวโดยต้องดูตําแหน่งหน้าที่ประกอบด้วย 
 คําว่า  “สุภาพเรียบร้อย”  หมายความว่า  การแสดงออกทางกิริยา หรือวาจาในลักษณะอ่อนโยน  
ละมุนละม่อม  รวมทั้งกิริยาวาจาที่ไม่หยาบคายและเหมาะสมแก่บุคคลและสถานที่ 
 การที่จะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม  จะต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงตามพฤติการณ์  
สถานการณ์  และลักษณะในการติดต่อระหว่างข้าราชการด้วยกันนั้นเป็นกรณีๆ ไป  การใช้ถ้อยคํานั้นต้อง
ดูว่ามีเจตนาว่าอย่างไรประกอบการวินิจฉัยด้วย 
 สําหรับการรักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการด้วยกันเป็นสิ่ งสําคัญที่จะส่งผลไปถึง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ถ้าข้าราชการแต่ละหน่วยงานมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นอย่างดี  กิจกรรมทั้งปวงก็จะราบรื่นและสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 คําว่า  “เกื้อกูล”  หมายความว่า  ช่วยเหลือ  เผื่อแผ่  เจือจาน  อุดหนุน  การช่วยเหลือผู้เรียน
หรือศิษย์  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน  หรือเรื่องส่วนตัว  เป็นคุณธรรมของผู้เป็นครู  และการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในหน้าที่ราชการจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการสําเร็จเรียบร้อยรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 การต้อนรับให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการอัน
เกี่ยวกับหน้าที่ของตน  โดยให้บริการ  ให้การสงเคราะห์แก่ผู้เรียนและประชาชนทุกคนที่มาติดต่ออย่าง
เสมอหน้ากัน 
 
 ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด 
  -  การใช้วาจาไม่สุภาพไม่เหมาะสมกับผู้ปกครองนักเรียนที่มาขอทราบเหตุผลที่บุตรของตน  
ถูกลงโทษ  (ตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  1  เดือน) 
  -  การทําร้ายร่างกายโดยไม่ถึงขั้นได้รับอันตรายสาหัส  โดยชกหน้าเพ่ือนครู  1  ที  เพราะ
โมโหที่ไปฟูองผู้อํานวยการโรงเรียนว่าตนไม่ยอมเขา้สอน  (ตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  1  เดือน) 
  -  การทะเลาะวิวาทหรือเข้าร่วมในการทะเลาะวิวาท  หรือมีการใช้กําลังประทุษร้ายต่อกัน 
ครูสตรีตบกันในห้องพักครู  (ตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  1  เดือน) 
  -  การหมิ่นประมาท  การกล่าวอาฆาตพยาบาท  พูดจาก้าวร้าว  ลบหลู่อาฆาตพยาบาท
ผู้บังคับบัญชาเพราะโกรธที่ไม่ได้  2  ขั้น  (ตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  1  เดือน) 
  -  การกลั่นแกล้ง  ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่หรือข่มเหง  พูดตําหนิ  เหยียดหยาม  ดูถูกครู
ด้วยกันให้นักเรียนฟังในขณะสอน  (ตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  1  เดือน) 
 ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 



 
 

 องค์ประกอบความผิด  ตามมาตรา  88  วรรคสอง 
  1.  มีความประพฤติอันไม่เหมาะสม 
  2.  กระทําการกลั่นแกล้ง  ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดข่ีหรือข่มเหงอย่างร้ายแรง 
  3.  เป็นการกระทําต่อผู้เรียน  หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 
 คําว่า  “ดูหม่ิน”  หมายความว่า  ดูถูกว่าไม่ดีจริง  หรือไม่เก่งจริง  ตามประมวลกฎหมายอาญา  
หมายถึง  การแสดงออกทางกิริยา  หรือวาจา  หรือเขียนเป็นหนังสือ  หรือภาพดันเป็นการสบประมาท  
หรือดูถูกผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งทําให้เขาเสียหาย 
 “เหยียดหยาม”  หมายความว่า  การกล่าวถ้อยคําหรือการแสดงกิริยาอาการดูถูกหรือรังเกียจ 
 “กดขี”่  หมายความว่า  ข่มให้อยู่ในอํานาจของตน  ใช้อํานาจบังคับเอา  แสดงอํานาจเอา 
 “ข่มเหง”  หมายถึง  ใช้กําลังรังแก 
 การที่มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินั ยกําหนดให้           
การกลั่นแกล้ง  ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  หรือข่มเหงประชาชน  เป็นความผิดวินัยร้ายแรง  เพราะ
ข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน  และให้บริการแก่
ประชาชนในหน้าที่ต่างๆ เป็นผู้ที่ติดต่อใกล้ชิดกับประชาชน  เป็นตัวเชื่อมในการสร้างความสัมพันธ์หรือ
ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับรัฐบาล  ดังนั้น  ถ้าข้าราชการไปดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  ข่มเหง
ประชาชนเสียเองแล้ว  ย่อมทําให้ประชาชนเดือดร้อน  อีกทั้งเกิดความรู้สึกเกลียดชังข้าราชการและรัฐบาล  
และอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลได้  ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคและผลเสียหายอันร้ายแรงในการ
ปกครองประเทศข้ึนได้ในที่สุด 
 การที่จะพิจารณาว่า  การกระทําอย่างใดจึงเป็นความผิดกรณีดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่หรือข่มเหง
ผู้เรียน  หรือประชาชนนั้น  มีแนวทางวินิจฉัย  คือ 
  1.  เป็นการกระทําในฐานะที่เป็นข้าราชการ คือ  ผู้กระทําการกลั่นแกล้ง  ดูหมิ่น  เหยียด
หยาม  กดข่ีหรือข่มเหงผู้เรียน  หรือประชาชนนั้น  ต้องกระทําโดยแสดงออกว่าตนเป็นข้าราชการ 
  2.  ผู้ถูกกลั่นแกล้ง  ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่หรือข่มเหง  ต้องอยู่ในฐานะผู้เรียนหรือ
ประชาชน  คือ  มีฐานะเป็นเมืองของประเทศไทย  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้าราชการในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  ส่วนผู้เรียนและประชาชนเป็นผู้อยู่ในปกครองของรัฐและรับบริการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  3.  เจตนาหรือจงใจ  คือ  ผู้กระทําได้กระทําโดยเจตนา  หรือจงใจที่จะกลั่นแกล้ง  ดูหมิ่น  
เหยียดหยาม  กดขี่หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนโดยตรง  ถ้าหากการกระทํานั้นเป็นไปโดยข้าราชการ  
ผู้นั้นไม่ได้มีเจตนา หรือจงใจที่จะกระทําต่อผู้นั้นโดยตรง  ก็ไม่เป็นความผิดตามวรรคสองนี้  ทั้งนี้ ต้องพิจารณา
จากพฤติการณ์แห่งการกระทํานั้นเป็นเรื่องๆ ไป 
 การกลั่นแกล้ง  ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดข่ี  หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนนั้น  มีผลเสียกระทบ
ถึงภาพพจน์ส่วนรวมของทางราชการ  คือ  ทําให้ผู้เรียนหรือประชาชนเกิดความรู้สึกรังเกียจ  หรือชิงชัง
บรรดาข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลาย  หรือรังเกียจ  ชิงชังรัฐบาลหรือทางราชการเป็นส่วนรวม  
จึงจะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ถ้าหากการกระทํานั้นไม่มีผลเสียกระทบถึงภาพพจน์ส่วนรวมของ
ข้าราชการหรือทางราชการ  ก็ไม่เป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามวรรคสองนี้ 
 การที่จะถือว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ตามมาตรา  88  
วรรคสองนี้  จะต้องกระทําการเข้าตามหลักเกณฑ์ทั้ง  3  ข้อ  ดังกล่าวมาแล้ว 
 



 
 

 ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด 
  -  กลัน่แกล้งไม่นําเรื่องเบิกเงินงวดค่าก่อสร้าง หรือแกล้งเบิกล่าช้าเพราะต้องการหักเปอร์เซ็นต์  
(อาจเป็นความผิดตามมาตราอ่ืนด้วย  :  ปลดออก) 
  -  ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้เรียนว่าโง่เป็นควาย โง่ทั้งตระกูล  ก.ค.ศ.เห็นว่าเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และปิดก้ันพัฒนาการของผู้เรียน  (และกระทําผิดกรณีอ่ืนร่วมด้วย  :  ปลดออก) 
 
 มาตรา  89  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือ
ร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง 
 การกระทําตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
 ความมุ่งหมายของมาตรานี้  ไม่ประสงค์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลั่นแกล้ง
ร้องเรียนกล่าวหาผู้อ่ืนโดยไม่เป็นความจริง  เนื่องจากการถูกร้องเรียนทําให้หน่วยงายเสียภาพพจน์และขาด
ความน่าเชื่อถือ  ทั้งยังทําให้เจ้าหน้าที่เสียกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องสําคัญ  เพราะ
เกรงจะถูกร้องเรียน  เมื่อมีการร้องเรียนทางราชการต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียกําลั งเจ้าหน้าที่ในการ
ดําเนินการหาข้อเท็จจริง 
 การกลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อ่ืนโดยปราศจากความจริง  เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนเสียหายอย่าง
ร้ายแรง  กฎหมายกําหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย 
 
 องค์ประกอบความผิด  ตามมาตรา  89  วรรคหนึ่ง 
  1.  กระทําการที่มีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้ง  กล่าวหา  หรือร้องเรียนผู้อ่ืน 
  2.  เป็นการกล่าวหาหรือร้องเรียนในเรื่องที่ผู้กระทํารู้อยู่ว่าไม่เป็นความจริง 
 
 ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด 
  -  การกลั่นแกล้ง  กล่าวหา  หรือร้องเรียนผู้อ่ืนเพ่ือให้มีการดําเนินการทางวินัย  หรือทางใด
ทางหนึ่งในการบริหารงานบุคคล  หรือทางอาญา  ทั้งที่ไม่เป็นความจริง  โดยผู้บังคับบัญชารู้ตัวผู้กระทํา
การกล่าวหาหรือร้องเรียน  ไม่ว่าผู้กระทําการนั้นจะเปิดเผยชื่อตัวเองหรือจะกระทําในลักษณะบัตรสนเท่ห์  
รวมทั้งการสร้างกระบวนการข่าวลือซึ่งอาจทําให้ผู้อื่นเสียหาย  (ตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  2  เดือน) 
  ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 
 องค์ประกอบความผิด  ตามมาตรา  89  วรรคสอง 
  1.  กระทําการที่มีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้ง  กล่าวหา  หรือร้องเรียนผู้อ่ืน 
  2.  เป็นการกล่าวหาหรือร้องเรียนในเรื่องที่ผู้กระทํารู้อยู่ว่าไม่เป็นความจริง 
  3.  ผู้ถูกกระทําได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 
 ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด 
  -  การกลั่นแกล้งกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง  แต่ทําให้ผู้อ่ืนเสียหายอย่างร้ายแรง  ความผิดตาม
วรรคสอง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  (ปลดออก) 



 
 

 มาตรา  90  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทําการ  หรือยอมให้ผู้อ่ืน
กระทําการหาประโยชน์อันอาจทําให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหน่ง
หน้าที่ราชการของตน 
 การกระทําตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการกระทําโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขายหรือให้
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือเป็นการกระทําอันมี
ลักษณะเป็นการให้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งโดยมิชอบ  หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 มาตรานี้มีความมุ่งหมายที่จะไม่ให้มีการวิ่งเต้นเพ่ือให้ได้ตําแหน่งหรือวิทยฐานะสูงขึ้น  รวมถึงการ
มีผลประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว  ซึ่งความผิดจะใกล้เคียงกับมาตรา  84 
 
 องค์ประกอบความผิด  ตามมาตรา  90  วรรคหนึ่ง 
  วินัยตามมาตรานี้  มีองค์ประกอบ  2  ประการคือ 
   1.  กระทําการหาประโยชน์ด้วยตนเอง  หรือให้ผู้อ่ืนหาประโยชน์โดยอาศัยชื่อของตนเอง  
คําว่า  “ประโยชน์”  หมายถึง  สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้รับ  ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืน 
ที่มิใช่ทรัพย์สิน  เช่น  การได้รับบริการ  เป็นต้น  และการหาประโยชน์ตามมาตรานี้  อาจจะเป็นการ
กระทําของตัวข้าราชการเอง  หรือเป็นการที่ข้าราชการยอมให้ผู้อื่นกระทําก็ได้ 
   2. การหาประโยชน์ดังกล่าวจะมีผลกระทบอันเป็นการเสื่อมต่อความเที่ยงธรรม หรือ          
เกียรติศักดิ์ในตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งอาจอธิบายได้  2  กรณีคือ 
    2.1  อาจทําให้เสียความเที่ยงธรรม  การที่จะพิจารณาว่าการกระทําอย่างใดเป็นการ         
หาประโยชน์อันอาจทําให้เสียความเที่ยงธรรม  หรือไม่นั้น  จะต้องพิจารณาโดยคํานึงถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตําแหน่งหน้าที่ราชการที่ผู้นั้นดํารงอยู่   ว่าจะมีกรณีอาจทําให้เสียความเที่ยงธรรมได้หรือไม่  
หากมีกรณีที่อาจทําให้เสียความเที่ยงธรรมได้ก็ต้องห้ามตามมาตรา  90 นี้ 
    กรณีกระทําการหาประโยชน์อันอาจทําให้เสียความเที่ยงธรรมนี้  อาจกระทําโดยไม่ได้
อาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตนก็เป็นความผิดตามมาตรา  90  เพียงมาตราเดียว  แต่ถ้ากระทําโดย
อาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตน  นอกจากจะเป็นความผิดตามมาตรา  90  แล้วยังเป็นความผิดตาม
มาตรา  84  วรรคสอง  ด้วย 
    2.2  อาจทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
    คําว่า  “เกียรติศักดิ์”  หมายความว่า  ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญ 
    ดังนั้น  การที่จะพิจารณาว่าการกระทําอย่างใดเป็นการหาประโยชน์อันอาจทําให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนหรือไม่นั้น  จะต้องพิจารณาโดยคํานึงถึงตําแหน่งหน้าที่ที่
ราชการผู้นั้นดํารงอยู่ว่าอยู่ในฐานะท่ีควรได้รับการยกย่องสรรเสริญของประชาชนเพียงใด 
 
 ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด 
  -  ประกอบอาชีพอ่ืนนอกเวลาราชการและเป็นอาชีพซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานแห่ง
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  (ภาคทัณฑ์) 
  -  ยอมให้บริษัท  ห้าง  ร้าน  แอบอ้างอาศัยชื่อเข้าประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงาน  
(ภาคทัณฑ์)          



 
 

  -  เป็นตัวแทน  หรือยอมให้ตัวแทนขายสินค้า  หรือขายประกันชีวิตให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ  
(ภาคทัณฑ์) 
 ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 
  องค์ประกอบความผิด  ตามมาตรา  90  วรรคสอง 
  1.  กระทําการหาประโยชน์ด้วยตนเองหรือให้ผู้อ่ืนหาประโยชน์โดยอาศัยชื่อของตนเอง 
  2.  การหาประโยชน์จะมีผลกระทบเป็นการเสื่อมเสียต่อความเที่ยงธรรม หรือเกียรติศักดิ์ใน
ตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
  3.  การกระทําเพ่ือหาประโยชน์อันมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
   3.1  เป็นการซื้อขาย  เพื่อให้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
   3.2  เป็นการให้  หรือได้มาซึ่งทรัพย์สิน  หรือสิทธิประโยชน์อ่ืน  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืน
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ  หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม 
 
 ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด 
  -  การซื้อขายตําแหน่งหรือวิทยฐานะโดยมีผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ  อาจผิดตามมาตรา  84  วรรคสาม  ด้วย  (ไล่ออก) 
  -  การรับประโยชน์ตอบแทนการบรรจุแต่งตั้งโดยผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบรรจุแต่งตั้งอาจผิด
ตามมาตรา  84  วรรคสาม  ด้วย  (ไล่ออก) 
  -  การให้ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน  หรือให้ตนได้รับตําแหน่งวิทยฐานะสูงขึ้น  (ปลดออก) 
  -  การให้ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน  เพื่อให้ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้ง  (ปลดออก) 
  -  การเรียกประโยชน์ตอบแทนการดําเนินการให้บุคคลอ่ืนดํารงตําแหน่งหรือมีวิทยฐานะสูงขึ้น
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือได้รับการบรรจุแต่งตั้งที่มิชอบ  นอกจากผิดมาตรา  90  วรรคสอง  แล้ว  
อาจผิดตามมาตรา  94  วรรคสองด้วย (ไล่ออก) 
 ความผิดตามวรรคสองเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 มาตรา  91  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอก  หรือลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ  หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน  หรือจ้าง  วาน  ใช้ผู้อ่ืนทํา
ผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง  การเลื่อนตําแหน่ง  การเลื่อน
วิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น  การฝุาฝืนหลักการดังกล่าวนี้เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของ
ผู้อ่ืนโดยมิชอบ  หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการ  ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่  เพื่อให้ผู้อ่ืนนําผลงาน
นั้นไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ความมุ่งหมายของมาตรานี้  ประสงค์ที่จะไม่ให้มีการคัดลอก หรือลอกเลียน  หรือนําผลงานทาง
วิชาการของผู้อ่ืนไปใช้  หรือจ้างวานให้ผู้อ่ืนทําผลงานทางวิชาการ  ซึ่งบัญญัติเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 



 
 

 องค์ประกอบความผิด  ตามมาตรา  91  วรรคหนึ่ง 
  1.  กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน  ดังต่อไปนี้ 
   1.1  คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ  อันมีเจตนาให้บุคคลอ่ืน
เข้าใจว่า  ผลงานนั้นตนกระทําข้ึนด้วยตนเอง  ดังมีลักษณะพฤติกรรม  ดังต่อไปนี้ 
    -  เป็นการคัดลอกหรือลอกเลียนเพื่อนํามาใช้ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญของผลงานตนเอง 
    -  เป็นการคัดลอกหรือลอกเลียนโดยมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ  50  ของผลงานตนเอง 
    -  เป็นการคัดลอกหรือลอกเลียนโดยมิได้มีการอ้างอิงตามวิธีการหรือแบบแผนซึ่งยอมรับ
กันทั่วไป 
   1.2  นําเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้ในนามของตนเอง   
   1.3  จ้างหรือวานหรือใช้ผู้อ่ืนจัดทําผลงานทางวิชาการ 
  2.  เป็นการกระทําโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือนําไปใช้ในการขอตําแหน่ง  หรือการเลื่อนตําแหน่ง  
หรือการเลื่อนวิทยฐานะ  หรือการได้รับเงินเดือนสูงขึ้น 
 
 ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด 
  1.  เป็นการกระทําความผิดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ดังต่อไปนี้    
   -  ผู้บริหารสถานศึกษา 
   -  เคยทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 
   -  มีหน้าที่เก่ียวกับการประเมินผลงานทางวิชาการ (อาจผิดตามมาตรา  84  วรรคสาม) 
  2.  นอกเหนือจากข้อ  1  อาจเป็นความผิดตามมาตรา  94  วรรคสอง 
 
 องค์ประกอบความผิด  ตามมาตรา  91  วรรคสอง 
  1.  ร่วมกระทําการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ 
  2.  เพ่ือให้อีกบุคคลหนึ่งนําผลงานที่ลอกเลียนหรือคัดลอกนั้นไปใช้ตามความมุ่งหมายที่กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง 
  3.  จัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือผู้อื่น 
  4.  เพ่ือให้ผู้อื่นนําผลงานนั้นไปใช้ 
 
 ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด 
  1.  ร่วมดําเนินการโดยได้รับค่าตอบแทน  โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
   -  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
   -  เคยทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 
   -  มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลงานทางวิชาการ 
  2.  รับจ้างจัดทําผลงานทางวิชาการโดยมีค่าตอบแทน 
  3.  รับจัดทําผลงานทางวิชาการโดยตนเองมีหน้าที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลงาน 
  4.  รับจัดทําผลงานทางวิชาการโดยตนเองเคยทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของบุคคลอ่ืน 
 



 
 

  5.  มีพฤติกรรมเป็นนายหน้า  ตัวกลาง  ผู้ติดต่อ  ผู้สนับสนุน  หรือชี้ช่องให้มีการรับจ้างจัดทํา
ผลงานทางวิชาการโดยได้รับค่าตอบแทน 
  6.  เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและรับจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือผู้อื่น 
  7.  นอกเหนือจากกรณีข้างต้น 
 
 มาตรา 92  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ  
หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 มาตรานี้มุ่งเน้นห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามิให้เป็นตัวกระทําการในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทใดๆ  เป็นสําคัญ  ทั้งนี้  เพ่ือให้ข้าราชการยึดการรับราชการเป็นอาชีพ  โดยไม่มัวกังวลด้วยการ
แสวงหาประโยชน์ในทางอ่ืน 
 
 องค์ประกอบความผิด  ตามมาตรา  92 
  1.  เป็นตัวกระทําการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  
  2.  เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ  หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน 
  3.  ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 คําว่า  “ตัวกระทําการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท” ในที่นี้หมายถึง กรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ  
หรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 ส่วนคําว่า  “ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน”  นั้น  หมายถึง  กรรมการ
อํานวยการหรือผู้อํานวยการ  เป็นต้น 
 การเป็น  “กรรมการบริหาร”  หรือเป็น  “ประธานกรรมการ”  ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทไม่ต้องห้าม
ตามมาตรา  92 นี้  เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งได้เข้าไป  “จัดการ”  หรือ
เป็น  “ตัวกระทํา”  ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทโดยตรงจึงจะต้องห้าม  ซึ่งทั้งนี้จะต้องพิจารณาจากหลักฐาน
การจดทะเบียนและหนังสือบริคณห์สนธิห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้วแต่กรณี  อันเป็นข้อเท็จจริงที่จะต้อง
พิจารณาเป็นรายๆ  ไป 
 
 ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด 
  -  เข้าไปเป็นตัวกระทําการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (ภาคทัณฑ์) 
  -  เป็นกรรมการอํานวยการ  หรือผู้อํานวยการ  แต่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างเดียวกัน  หรือคล้ายคลึงกันกับกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ  (ภาคทัณฑ์) 
  -  เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท  และเป็นตัวแทนของบริษัททํานิติกรรม
ในการซื้อขาย  (ภาคทัณฑ์) 
 อนึ่ง  การเป็นผู้จัดการมูลนิธิไม่เข้าข้อห้ามตามมาตรานี้ 
 
 มาตรา  93  ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการ
ปฏิบัติหน้าที่  และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  โดยต้องไม่อาศัยอํานาจและหน้าที่
ราชการของตนแสดงการฝักใฝุ  ส่งเสริม  เกื้อกูล  สนับสนุนบุคคล   กลุ่มบุคคล  หรือพรรคการเมือง
ใด 



 
 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดําเนินการใดๆ  อันมี
ลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
รวมทั้งจะต้องไม่ให้การส่งเสริม  สนับสนุน  หรือชักจูงให้ผู้อ่ืนกระทําการในลักษณะเดียวกัน การดําเนินการ
ที่ฝุาฝืนหลักการดังกล่าวนี้  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 มาตรานี้มีความมุ่งหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวางตนเป็นกลางทางการเมือง  
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการประจําต่อเนื่องไปได้  ไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะเข้ามาเป็นรัฐบาล
บริหารประเทศ 
 
 องค์ประกอบความผิด  ตามมาตรา  93  วรรคหนึ่ง 
  1.  ไม่วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
  2.  ไม่วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ            
และเป็นการปฏิบัติงานที่มีความเก่ียวข้องกับประชาชน 
  3.  ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยอาศัยอํานาจหน้าที่ของตนอันมีลักษณะของการกระทําอย่างหนึ่ง
อย่างใด  หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
   3.1  แสดงออกให้เห็นถึงการที่ตนเองมีความฝักใฝุทางการเมืองในบุคคล  หรือกลุ่มบุคคล ที่ดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 
   3.2  ให้การส่งเสริม  เกื้อกูล  สนับสนุนแก่บุคคล  หรือกลุ่มบุคคลที่ดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองหรือพรรคการเมือง 
 การวางตนเป็นกลางทางการเมืองนั้น  หมายถึง  เฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และในการ
ปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเท่านั้น  ที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวางตนเป็น
กลาง  เช่น  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจะอํานวยประโยชน์ให้แก่พรรคการเมือง ใดเป็นพิเศษกว่าพรรค
การเมืองอ่ืน  หรือกว่าบุคคลทั่วไปมิได้  หรือจะชักชวนให้ประชาชนสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคใดพรรค
หนึ่งโดยเฉพาะก็ทําไม่ได้  ส่วนในทางส่วนตัวจะนิยมหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดก็ได้ไม่ห้าม  คงห้าม
แต่การเป็นกรรมการพรรคการเมืองและเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ซึ่งกําหนดไว้เป็นคุณสมบัติที่ต้องห้าม
เท่านั้น 
 นอกจากนี้  มาตรานี้ยังบัญญัติห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการดําเนินการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งทางการเมืองอีกด้วย 
 
 ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด 
  -  ปฏิบัติการโดยเลือกปฏิบัติ  หรือปฏิบัติโดยปราศจากความเป็นธรรมพ้ืนฐาน  ความฝักใฝุ
ในทางการเมืองของตนเอง  (ภาคทัณฑ์) 
  - การยินยอมให้ใช้สถานที่ราชการเพ่ือหาเสียงในการเลือกตั้ง  หรือดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองเฉพาะแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง  (ภาคทัณฑ์) 
  -  การติดปูายหรือสื่อสิ่งใดในสถานที่ปฏิบัติราชการของตน  อันสื่อให้เห็นถึงการฝักใฝุทาง
การเมืองในบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง  (ภาคทัณฑ์) 



 
 

  -    การหาเสียงให้หรือการกล่าวสนับสนุนทางการเมืองแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดย
เฉพาะเจาะจงในการเรียนการสอน  หรือในกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนใดไม่ว่าจะกระทําในสถานที่ราชการ
หรือไม่ก็ตาม  (ภาคทัณฑ์) 
  -  เป็นการกระทําในเรื่องราชการ  แต่ไม่ใช่หน้าที่ราชการโดยตรง  ซึ่งผลของการกระทํานั้นทําให้
เห็นได้ว่าเป็นเรื่องของการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดโดย
เฉพาะเจาะจง  (ภาคทัณฑ์) 
 
 ตามมาตรา  93  วรรคสอง  บัญญัติห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้อง
ใดๆ  กับการทุจริตการเลือกตั้งที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 
 องค์ประกอบความผิด  ตามมาตรา  93  วรรคสอง 
  1.  ดําเนินการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการดําเนินการอันมีลักษณะเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
ที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  2.  ดําเนินการใดๆ  ที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือชักจูงให้ผู้อ่ืนทุจริตในการเลือกตั้งที่มี
ลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  3.  ลักษณะของการกระทําท่ีถือเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  คือ 
   -  การซื้อสิทธิ 
   -  การขายเสียง 
 ความมุ่งหวังประการสําคัญของการเลือกตั้ง  คือ  ต้องการให้การเลือกตั้งเป็นเครื่องสะท้อนความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนผ่านการเลือกตั้งผู้แทนหรือกลุ่มทางการเมือง  หรือพรรคการเมืองที่มี
อุดมการณ์หรือมีนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  แต่ในการเลือกตั้งทั่วไปพบว่า  
ประชาชนมิได้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยเจตจํานงที่แท้จริงของตนเอง  เนื่องจากมักถูกชักจูงหรือจูงใจ
ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  การใช้อิทธิพล  การซื้อเสียง  เป็นต้น  ทําให้การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ
ไม่มีความก้าวหน้าและขาดความต่อเนื่อง 
 
 ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด 
  -  เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงในลักษณะเป็นตัวการ  ผู้ใช้  ผู้ชักจูง  ผู้วางแผนหรือร่วมวางแผน 
ผู้ให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใด  เพ่ือให้มีการซื้อสิทธิ์  การขายเสียงในการเลือกตั้ง  (ปลดออก / ไล่
ออก) 
  -  การรับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้มีการเสนอให้เพ่ือตอบแทนการลงคะแนนในการ
เลือกตั้งแก่ผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง  (ปลดออก / ไล่ออก) 
  -  เป็นผู้ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนทุจริตในการเลือกตั้ง  (ปลดออก / ไล่ออก) 
 
 
 
 



 
 

 มาตรา  94  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตน  และรักษา
เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย  โดยไม่กระทําการใดๆ  อันได้ชื่อว่าเป็นผู้
ประพฤติชั่ว 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด  
เล่นการพนันเป็นอาจิณ  หรือกระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 เป็นบทบัญญัติที่มุ่งควบคุมความประพฤติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้อยู่ใน
แนวทางที่ดี  เรื่องการประพฤติชั่วเป็นการพิจารณาถึงพฤติการณ์การกระทําและความรู้สึกของสังคมที่
จะต้องพิจารณารายละเอียด  ข้อเท็จจริง  และพฤติการณ์เป็นเรื่องๆ ไปว่ามีผลกระทบต่อเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหน่ง  ความรู้สึกของสังคมหรือไม่  โดยไม่จํากัดว่าจะทําในตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทําในฐานะ
ส่วนตัว  หากกระทบมากก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 คําว่า  “ประพฤติชั่ว”  หมายถึง  การกระทําใดๆ  อันเป็นการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของตนเอง  
หรือเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์แห่งตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนเอง 
 
 

 องค์ประกอบความผิด  ตามมาตรา  94  วรรคหนึ่ง 
  ในการพิจารณาเรื่องการประพฤติชั่ว  มีองค์ประกอบ  3  ประการคือ 
   1.  เกียรติ์ของข้าราชการ 
   2.  ความรู้สึกของสังคม 
   3.  เจตนาที่กระทํา 
  องค์ประกอบทั้ง  3  ประการ  สามารถแยกอธิบายได้  ดังนี้ 
   1.  เกียรติ์ของข้าราชการ  โดยพิจารณาจากตําแหน่งหน้าที่ราชการของผู้กระทํา ประกอบ
กับพฤติการณ์ในการกระทําของข้าราชการผู้นั้น  โดยพิจารณาว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่ผิด
แบบธรรมเนียมของข้าราชการที่ดี  อันบุคคลที่อยู่ในฐานะและตําแหน่งเช่นนั้นควรประพฤติปฏิบัติเพียงใด
หรือไม่  การพิจารณาว่าการกระทําอย่างใดจะทําให้เสื่อมเสียเกียรติ์ของข้าราชการเพียงใดหรือไม่นั้น  
ต้องพิจารณาโดยคํานึงถึงตําแหน่งหน้าที่ที่ผู้นั้นดํารงอยู่ว่าอยู่ในฐานะท่ีควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ  หรือ
เป็นที่นับถือของประชาชนเพียงใด 
   2. ความรู้สึกของสังคม  โดยพิจารณาจากความรู้สึกของประชาชนทั่วไปหรือของทาง
ราชการว่ามีความรังเกียจต่อการกระทํานั้นๆ หรือไม่เพียงใด 
   3.  เจตนาที่กระทํา  โดยพิจารณาว่าผู้กระทํารู้สํานึกในการกระทําและประสงค์ต่อผลหรือ
ย่อมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นหรือไม่  หากไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นการประพฤติชั่ว  ตัวอย่างเช่น  ขับรถชน
คนโดยประมาท  ถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุก  1  ปี  ปรับ  5,000  บาท  โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้มี
กําหนด  2  ปี  กรณีเช่นนี้  จะถือว่าเป็นการประพฤติชั่วหรือไม่นั้น  คงไม่ได้พิจารณาที่ผลคือ  ได้รับโทษ
สถานใดเพียงประการเดียว  แต่ต้องพิจารณาที่เหตุของการกระทําผิดเป็นสําคัญ  หากไม่ปรากฏว่าเหตุเกิด
จากความมึนเมาในขณะขับรถหรือเกิดจากการฝุาฝืนกฎจราจร  ก็ไม่เป็นการประพฤติชั่ว  เพราะกระทําไป
โดยไม่มีเจตนามุ่งร้ายต่อส่วนตัว  ตามคําวินิจฉัยของ  ก.ค.  แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้กระทําผิดฐานขับรถ
โดยประมาทเป็นอาจิณ  อันเป็นการทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการ  ก็อาจปรับเป็น
ความผิดฐานประพฤติชั่วได้ 
 



 
 

 ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด 
  -  กระทําความผิดอาญา  ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไม่ถึงจําคุก  หรือจําคุกแต่ให้รอลงอาญา  
ในความผิดที่ไม่ถึงกับเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  (ตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  1  เดือน) 
  -  ทะเลาะวิวาทหรือทําร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงบาดเจ็บสาหัส  (ตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  1  เดือน) 
  -  เมาสุราอาละวาด  (ตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  1  เดือน) 
  -  มีความประพฤติในทํานองชู้สาว  (ภาคทัณฑ์) 
  -  ปลอมเอกสารหรือปลอมลายมือชื่อผู้อ่ืนทําให้ราชการหรือผู้อ่ืนเสียหายไม่ถึงกับร้ายแรง   
(ตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  1  เดือน) 
  -  การเปิดเผยข้อสอบที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของตน  โดยไม่ได้เรียกหรือรับผลประโยชน์
ตอบแทน  (ตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  1  เดือน) 
 
 ตามมาตรา  94  วรรคสอง  กําหนดความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้  2  ฐานคือ  กรณีที่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  
หรือโทษที่หนักกว่าจําคุก  (ไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท  หรือลหุโทษ)  ซึ่งเป็นความผิดที่ปรากฏ
ชัดแจ้ง  และกรณีกระทําความผิดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชา
ต้องทําการสอบสวนก่อน  ความผิดทั้ง  2  ฐาน  ดังกล่าว  คือ  ฐานกระทําความผิดอาญาจนได้รั บโทษ
จําคุก  และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  ซึ่งเป็นคนละกรณีความผิด  หรือคนละฐานความผิด การพิจารณา
ความผิดและสั่งลงโทษจึงต้องอ้างให้ถูกต้องว่าลงโทษเพราะถูกจําคุก  หรือเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
 
 องค์ประกอบความผิด  ตามมาตรา  94  วรรคสอง 
  1.  กระทําความผิดอาญาและศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจําคุก  หรือโทษที่หนักกว่า
จําคุก 
  2.  ไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท  หรือลหุโทษ  หรือ 
  3.  กระทําการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
 
 “ได้รับโทษจําคุก”  ตามมาตรานี้หมายถึง  ถูกจําคุกจริงๆ  กรณีศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุก  
แต่ให้รอการลงโทษ  ไม่เข้าลักษณะความผิดตามมาตรา  94  วรรคสอง  และโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่า
จําคุกเป็นคําพิพากษาถึงที่สุดเท่านั้น 
 

 “โทษที่หนักกว่าจําคุก”  หมายถึง  โทษประหารชีวิต      
 “คําพิพากษาถึงที่สุด”  หมายความว่า  คําพิพากษาที่ไม่อาจอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปได้อีก                
หรือไม่ได้อุทธรณ์หรือฎีกาภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด  หรือคําพิพากษาศาลฎีกา 
 กรณีต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ  ซึ่งความผิดยังไม่ถึงกับต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกผู้บังคับบัญชาอาจสั่งให้ออก
จากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  ตามมาตรา  113  ได้ 
 อนึ่ง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกจําคุกตามคําสั่งศาลกรณีละเมิดอํานาจศาล  
ก.ค. เคยชี้ว่าไม่เข้าลักษณะความผิดตามมาตรานี้ที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก   
เพราะไม่ใช่กรณีกระทําความผิดอาญา  แต่อาจเป็นการสั่งให้ออกตามมาตรา  113 



 
 

 สําหรับกรณีกระทําการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั้น  การกระทําใดจะเป็น
การประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  ตามมาตรา  94  วรรคสอง  หรือไม่นั้น  กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้โดย
เฉพาะเจาะจง  ดังนั้น  การใดท่ีจะถือว่าเป็นความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงต้องพิจารณาจากความรู้สึกของ
วิญญูชนโดยทั่วไป  หรือความรู้สึกของสังคมว่ารู้สึกรังเกียจต่อการกระทํานั้นว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรงหรือไม่  ทั้งนี้  โดยพิจารณาจาก 
  1)  เกียรติของข้าราชการ  (ดูจากตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ)   
  2)  ความรู้สึกของสังคม  และ 
  3)  เจตนาในการกระทํา 
 กรณีใดจะถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  จึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงตามพฤติการณ์แห่ง
กรณีเป็นเรื่องๆ ไป  โดยถือความร้ายแรงของแต่ละองค์ประกอบทั้ง  3  ประการดังกล่าว  เป็นแนวทาง
พิจารณา  โดยคํานึงถึงพฤติการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นว่า  ได้กระทําการอันทํา
ให้ข้าราชการได้รับความเสียหายกระทบต่อภาพพจน์ชื่อเสียงมากหรือไม่  กรณีของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นวิชาชีพชั้นสูง  ได้รับการยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคล  เป็นพ่อพิมพ์ - แม่พิมพ์ของชาติ  
มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี  แต่กลับมีพฤติการณ์มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ
ภรรยาหรือสามีของผู้อ่ืนย่อมก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการ  และ
ความรู้สึกของสังคมเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ที่  อ.354/2551) 
 
 ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด 
  -  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  กรณีกระทําผิดอาญา  (ไล่ออก) 
  -  ประพฤติผิดทางเพศ  มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวถึงขั้นร่วมประเวณีกับคู่สมรสของผู้อื่น  (ไล่ออก) 
  -  มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวถึงขั้นร่วมประเวณีกับหญิงอ่ืน  หรือคู่สมรสของผู้อ่ืน  ทั้งนี้ตนมีคู่
สมรสอยู่แล้ว  (ไล่ออก) 
  -  บังคับขืนใจผู้อ่ืนให้มีเพศสัมพันธ์  (ไล่ออก) 
  -  กระทําอนาจารผู้เรียน  (ไล่ออก) 
  -  ปลอมเอกสารราชการจนเป็นเหตุให้ข้าราชการหรือบุคคลอื่นเสียหายอย่างร้ายแรง  (ไล่ออก) 
  -  ปลอมลายมือชื่อผู้อื่นหาประโยชน์  (ไล่ออก) 
  -  ทุจริตการสอบบรรจุ หรือสอบเข้าทํางาน  เช่น  ไปสอบแทนผู้อ่ืน  (ไล่ออก) 
  -  หลอกลวงเรียกร้องเงินหรือทรัพย์สิน  โดยอ้างว่าสามารถฝากเข้าทํางานหรือเข้าเรียนต่อ (ไล่ออก) 
  -  ทําร้ายร่างกายผู้เรียนจนบาดเจ็บสาหัส  (ปลดออก) 
  -  ดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่  (ปลดออก) 
  -  เมาสุราเสียราชการ  (ปลดออก) 
  -  เปิดเผยข้อสอบแล้วเรียกร้องเงิน  (ไล่ออก) 
  -  ยักยอกเงินที่มีผู้ฝากไว้  (ปลดออก) 
 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบความผิด  ตามมาตรา  94  วรรคสาม 
1. เสพยาเสพติด  หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด 
2. เล่นการพนัน  เป็นการเล่นอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัย 
3. กระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียน หรือนักศึกษา 
“การเสพยาเสพติด”  หมายถึง  เสพของมึนเมาซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย  เช่น  เสพเฮโรอีน  ฝิ่น  

กัญชา  ยาบ้า  เป็นต้น  หรือส่งเสริมสนับสนุน  รวมถึงชักชวน  จําหน่ายให้ผู้อ่ืนเสพด้วยซึ่งการประทํา
ดังกล่าวเป็นความผิดในคดีอาญาด้วย 
 “เล่นการพนัน”  หมายถึง  เล่นการพนันเอาทรัพย์สินกัน  การพนันมีทั้งประเภทที่กฎหมายห้ามขาด  
และประเภทที่จะเล่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางการ  อย่างไรก็ดี  กรณีจะเป็นความผิดตามวรรคสาม
ต่อเมื่อเป็นการเล่นเป็นอาจิณ  กล่าวคือ  เล่นอย่างสม่ําเสมอจนเป็นนิสัยเท่านั้น 
 คําว่า  “ล่วงละเมิดทางเพศ”   หมายถึง  พฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนในเรื่องเพศ  ไม่ว่าจะ
เป็นคําพูด  สายตา  และการใช้ท่าทีรวมไปจนถึงการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์  หรือการข่มขืน 
 อย่างไรก็ดี  การพิจารณาพฤติกรรมใดๆ ว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่  จะต้องดูจาก
เจตนาของผู้กระทําเป็นสําคัญว่ามีความคิดเจตนาที่เป็นอกุศลจิตทางเพศหรือไม่  เช่น  การโอบกอด
นักเรียนด้วยความเอ็นดูในเวลา  สถานที่  และโอกาสอันควร  ย่อมแตกต่างกับการโอบกอดนักเรียนในที่ลับ
ตาผู้คนหรือในผับในบาร์  หรือร้านอาหารที่จําหน่ายสุรา  หรือในขณะดื่มสุรา  เหล่านี้ต้องดูเจตนาของ
ผู้กระทําและพฤติกรรมแวดล้อมประกอบด้วย 
 การล่วงละเมิดทางเพศ  เป็นกรณีความผิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  โดยมุ่งหมายที่จะวางกรอบ
ความประพฤติของผู้มีวิชาชีพครูให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  ที่นอกจากจะมีหน้าที่อบรมสั่งสอน
ศิษย์ให้เป็นคนดีคนเก่งแล้ว  ยังจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์  
และชุมชนตามความคาดหวังของสังคมด้วย 
 
 ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด 

- เล่นการพนันในสถานศึกษา  หรือหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ (ไล่ออก) 
- เล่นการพนันในเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ไล่ออก) 
- เล่นการพนันกับเพ่ือนร่วมงานหรือผู้เรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาเดียวกัน (ไล่ออก) 
- เป็นเจ้ามือ  หรือร่วมเป็นผู้ดําเนินการจัดให้มีการเล่นการพนัน (ไล่ออก) 
-    การมีเพศสัมพันธ์  หรือการขอมีเพศสัมพันธ์  หรือการล่วงละเมิดทางเพศถึงขึ้นพยายามมี

เพศสัมพันธ์กับผู้เรียน  หรือนักศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษา (ไล่ออก) 
- การมีพฤติกรรมทางกายที่เป็นการสัมผัสเนื้อตัว  โดยส่อให้เห็นถึงเจตนาหรือจุดมุ่งหมายที่จะ 

ดําเนินไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  (ปลดออก) 
 
 



 
 

  -  การมีพฤติกรรมทางกายอันหนึ่งอันใดหรือหลายพฤติกรรมประกอบกัน  แม้จะไม่มีการสัมผัส
เนื้อตัวแต่มีหรือส่งให้เป็นถึงเจตนาล่วงเกินความเป็นส่วนตัว  หรือรู้สึกส่วนตัวในทางเพศ  และมีผลทําให้     
ผู้ถูกกระทําได้รับความอับอาย  ความอึดอัด  ความคับของใจ  (เช่นการมองในลักษณะถ้ํามอง  การมอง
ด้วยเจตนาล่วงเกินทางเพศ  การให้ดูสื่อลามกอนาจาร  การสั่งให้นักเรียนแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมหรือ
ให้แต่งกายที่ไม่เหมาะสมในทางเพศ  เป็นต้น  (ปลดออก) 
 
  ตัวอย่างการกระทําที่ศาลวินิจฉัยว่าเป็น “ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง”  ตามมาตรา  94  วรรคสอง
และวรรคสาม   
 -   ใช้เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนปลอมไปประกันตัวจําเลยในคดีอาญา  จนถูกศาลพิพากษา
ลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมและละเมิดอํานาจศาล  (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง  ที่ 1608/2547) 
 -   มียาเสพติดให้โทษประเภทที่  1  (ยาบ้า)  ไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย  (คําพิพากษาศาล
ปกครองกลางที่  1022/2548) 
 -   กระทําอนาจารเด็กนักเรียนหญิงซึ่งเป็นศิษย์ของตน  (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่
1239/2546  และ ที่  676/2547) 
 -   ล่อลวงนักเรียนหญิงซึ่งเป็นศิษย์ไปข่มขืนกระทําชําเรา  (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่  
1006/2547  และ  787/2548) 
 -   มีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับนักศึกษาหญิงซึ่งเป็นศิษย์ในขณะที่ตนเองมีภรรยาโดยชอบด้วย
กฎหมายอยู่แล้ว  (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.96/2547) 
 -   กระทําอนาจารและข่มขืนกระทําชําเราข้าราชการครูสตรีซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา (คําพิพากษา
ศาลปกครองกลางที่  679/2548) 
 
 มาตรา  95  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยปูองกัน 
มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย  และดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูล 
ที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระทําโดยการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  การฝึกอบรม  การสร้างขวัญและกําลังใจ  การจูงใจ  หรือการอ่ืนใดในอันที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ  จิตสํานึก  และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มี
วินัย 
 การปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย  ให้กระทําโดยการเอาใจใส่สังเกตการณ์  
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัย  ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดําเนินการปูองกันตามควร
แก่กรณีได้ 
 เม่ือปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทําผิด
วินัย  โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 
 เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่า  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐานให้ผู้บังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่  ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่



 
 

ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยจึงยุติเรื่องได้  ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยก็ให้
ดําเนินการทางวินัยทันที 
 การดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย  
ให้ดําเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด  7   
 ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้และตามหมวด  7  หรือมีพฤติกรรมปกปูอง  
ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย  หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่า
ผู้นั้นกระทําผิดวินัย 

มาตรานี้กําหนดหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา  ดังนี้ 
1. เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
2. ปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
3. ดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่กระทําผิดวินัย 

 ทั้งนี้  ถ้าผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  หรือปฏิบัติโดยไม่สุจริต  ผู้บังคับบัญชาผู้นั้น
จะมีความผิดทางวินัย 
 

 วิธีเสริมสร้างและพัฒนา  ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยนั้น กฎหมายได้บัญญัติแนวทางดําเนินการไว้  
ดังนี้ 

1) ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในการรักษาวินัย 
2) การฝึกอบรมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย 
3) สร้างขวัญและกําลังใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
4) จูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 

 5)  ดําเนินการอย่างอ่ืนใดที่จะเสริมสร้างและพัฒนา  ทัศนคติ  จิตสํานึก  และพฤติกรรมของผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 
 

วิธีปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยนั้น กฎหมายได้บัญญัติแนวทางดําเนินการไว้ ดังนี้ 
1) เอาใจใส่สังเกตการณ์ว่าจะมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัยอย่างใดขึ้นบ้างหรือไม่ 
2) ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัย 

 

 วิธีดําเนินการทางวินัย  กฎหมายได้บัญญัติแนวทางปฏิบัติก่อนดําเนินการทางวินัยไว้  ดังนี้ 
 1)  ถ้ามีมูลว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระทําผิดวินัย  โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว             
ก็ให้ดําเนินการทางวินัยทันที 
 2)  ถ้ามีผู้กล่าวหา (ต้องปรากฏตัวอยู่กล่าวหาไม่ใช่บัตรสนเท่ห์  หรือผู้บังคับบัญชาสงสัยว่าผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาผู้ใดกระทําผิดวินัย  โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน  ผู้บังคับบัญชาต้องรีบสืบสวนหรือพิจารณาว่า
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาหรือไม่  ถ้าไม่มีมูลก็ยุติเรื่องได้  ถ้ามีมูลก็ให้ดําเนินการทางวินัยทันที 
 สําหรับการดําเนินการ  มีข้อพึงสังเกตว่าผู้บังคับบัญชาจะเก็บเรื่องที่มีผู้กล่าวหาว่าผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาของตนไว้โดยไม่ดําเนินการอย่างใดหาได้ไม่  จะต้องรีบสืบสวนหรือพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาหรือไม่  ถ้าสืบสวนหรือพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีไม่มีมูลจึงจะยุติเรื่องได้  อย่างไรก็ดีกรณีที่มีผู้  



 
 

กล่าวหาซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องสืบสวนหรือพิจารณาดังกล่าวนั้น  หมายถึง  การกล่าวหาโดยปรากฏตัว  
ผู้กล่าวหาเท่านั้น  ถ้าเป็นบัตรสนเท่ห์ก็ไม่จําเป็นต้องดําเนินการดังกล่าว  
 มีข้อพึงสังเกตอีกประการหนึ่งว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งที่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นกรณีมีมูลจึงต้องให้ผู้บังคับบัญชาสืบสวนพิจารณา
เสียก่อนว่ากรณีมีมูลหรือไม่  เมื่อเป็นว่ากรณีมีมูล  จึงจะดําเนินการทางวินัยได้  ทั้งนี้  เพ่ือปูองกันมิให้
ข้าราชการเสียชื่อเสียงหรือเสียสิทธิประโยชน์ไปโดยไม่สมควร  
 “กรณีมีมูล”  หมายความว่ามีท่ีมาหรือมีต้นเหตุอันเป็นที่มาของเรื่องนั้นๆ 
 
 องค์ประกอบความผิด  ตามมาตรา  95 

1.  เป็นผู้บังคับบัญชา 
2.  ไม่ดําเนินการทางวินัยทันทีเมื่อมีพยานหลักฐานเบื้องตนอันมีมูลว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทํา

ผิดวินัย 
3.  ปกปูองช่วยเหลือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
4.  ดําเนินการโดยไม่สุจริต 
 
ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด 

 -   เจตนาหรือละเลยไม่นําพาริเริ่มดําเนินทางวินัยเมื่อมีการกล่าวหาหรือร้องเรียนว่ามีการกระทํา
ผิดวินัย  โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นแล้ว (ภาคทัณฑ์) 
 -  กรณีท่ีเป็นการกล่าวหาโดยหน่วยงานของรัฐ  เช่น  สตง.,  ปปช.  ซึ่งได้มีการตรวจสอบสืบสวน  
หรือสอบสวนมาก่อนแล้ว  ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดําเนินการทางวินัยทันที (ภาคทัณฑ์) 
 -  เมื่อมีผู้กล่าวหาหรือสงสัยว่าผู้ใดกระทําผิดวินัยแต่ยังไม่มีพยานหลักฐาน  ผู้บังคับบัญชาต้อง
สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่าเป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ (ภาคทัณฑ์) 
 -  ไม่สั่งยุติเรื่องเมื่อพบว่าเป็นกรณีไม่มีมูล (ภาคทัณฑ์) 
 -  พบว่าเป็นกรณีมีมูล  แต่ผู้บังคับบัญชาไม่ดําเนินการต่อไป  (ตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  1  เดือน) 
 -  กลั่นแกล้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในการกล่าวหาหรือดําเนินการทางวินัย  (ตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  
1  เดือน) 
 
  มาตรา  96  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝุาฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติทางวินัยตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้  ผู้นั้นเป็นผู้กระทําผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัย  เว้นแต่
มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด  7 

โทษทางวินัยมี  5  สถาน  คือ 
(1) ภาคทัณฑ ์
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 
(4) ปลดออก 



 
 

(5) ไล่ออก 
 
 ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ 
 มาตรานี้กําหนดโทษทางวินัยไว้  5  สถานโทษ  โทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน  
เป็นโทษวินัยไม่ร้ายแรง  โทษปลอดออก  ไล่ออก เป็นโทษวินัยอย่างร้ายแรง  และโทษปลดออกมีสิทธิได้รับ
บําเหน็จบํานาญ 

 

            โทษ  5  สถานดังกล่าวข้างต้น  อาจแบ่งออกเป็น  3  ระดับ  ดังนี้ 
              1. โทษสําหรับการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ได้แก่  ไล่ออก  ปลดออก  ซึ่งหากมีเหตุอัน
ควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้  แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ํากว่าปลดออก  (มาตรา 99) 
               2. โทษสําหรับความผิดวินัยที่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง  ได้แก่  ลดขั้นเงินเดือน  หรือตัดเงินเดือน 
ซึ่งหากมีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษจากลดขั้นเงินเดือนเป็นตัดเงินเดือน  
หรือจากโทษตัดเงินเดือนเป็นภาคทัณฑ์ก็ได้ 
               3. โทษสําหรับความผิดวินัยเพียงเล็กน้อย  ได้แก่  ภาคทัณฑ์  และหากเป็นความผิดวินัย  
ครั้งแรกจะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเดือน  หรือให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก็ได้ 

 

 การลงโทษผู้กระทําผิดวินัยในแต่ละระดับนั้น  ผู้มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นจะต้องใช้ดุลพินิจ
ในการพิจารณาหรือการสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดตามกฎหมายกําหนด  และนอกจากนี้จะต้องนํา
หลักมโนธรรม  หลักความเป็นธรรม  และนโยบายของทางราชการ  มาประกอบการพิจารณาด้วย 
                      อนึ่ง  โทษลดขั้นเงินเดือนอาจไม่มีผลใช้บังคับ  กับตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา  ตามมาตรา  
38 ค. (2)  ซึ่งนําระบบการเลื่อนเงินเดือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม  และปัจจุบันไม่มีโทษให้ออก  การให้ออกเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนไม่ใช่การลงโทษ  
อย่างไรก็ดี  ถ้าผู้ถูกสั่งให้ออกเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม  ก็มีสิทธิร้องทุกข์  ต่อ  ก.ค.ศ. ได้ 

 
 มาตรา  97  การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ทําเป็นคําสั่ง  วิธีการ
ออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ  ก.ค.ศ.  ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสม
กับความผิด  และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท  โดยอคติ  หรือโดยโทสจริต  หรือลงโทษ  ผู้ที่ไม่มีความผิด
ในคําสั่ง ลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด  และมีเหตุผลอย่างใด
ในการกําหนดสถานโทษเช่นนั้น 
               มาตรานี้กําหนดวิธีการสั่งลงโทษโดยต้องทําเป็นหนังสือและมีรายละเอียดของคําสั่ง  ดังนี้ 
                 1. ทําเป็นคําสั่ง 
                 2. วิธีการออกคําสั่งเป็นไปตามระเบียบ  ก.ค.ศ. 
                 3. สั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด 
                 4. ต้องไมเ่ป็นการลงโทษโดยพยาบาท  อคติ  หรือโดยโทสจริต  หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด 
                  5. คําสั่งลงโทษให้ระบุกรณีกระทําผิดมาตราที่ปรับบทความผิดเหตุผลในการกําหนดสถานโทษ 
 

 



 
 

มติ  ก.ค.ศ. 

โดย  อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ (ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) 
ในคราวประชุมครั้งที่  1/2552  เมื่อวันที่  23  มกราคม  2552 

 
--------------------------------------------------------------------- 

 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชาย  ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนและข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาหญิง  ตําแหน่งครู  ได้ร่วมกันสร้างหลักฐานเท็จเพ่ือขอรับเงินค่าให้บริการสอน
เสริมนักเรียนพิเศษเรียนร่วมของโรงเรียน น.  จากศูนย์การศึกษาพิเศษจํานวน  525  ฉบับ ระหว่างวันที่  
1  พฤศจิกายน  2548  ถึงวันที่  3  กุมภาพันธ์  2549  เป็นจํานวนเงิน  42,000  บาท  โดยไม่ได้ทําการสอน
จริง  พฤติการณ์ของข้าราชการครูชายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ตามมาตรา  84  วรรคสาม  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  กรณีปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้  เป็นการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ  การที่ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนั้นเหมาะสมกับกรณีความผิดแล้ว  
พฤติการณ์ของข้าราชการครูหญิงเป็นเพียงความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  ตามมาตรา  94  วรรคหนึ่ง  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  กรณีไม่รักษาชื่อเสียงและ
เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการครูตนมิให้เสื่อมเสีย  โดยกระทําการอันได้ชื่ อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  
การทีผู่้บังคับบัญชามีคําสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนั้นหนักเกินกว่ากรณีความผิด  จึงให้ลดโทษจากโทษ
ไล่ออกจากราชการเป็นโทษลดขั้นเงินเดือน  1  ขั้น 

 

ข้อเท็จจริง 
 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า  นาย  ฉ.  ผู้อํานวยโรงเรียน  ข.  ได้ดําเนินการจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษ
เรียนร่วม  โดยในปีการศึกษา  2548  นาย  ฉ.  ได้คัดเลือกนาง  ส.  ภรรยาของตนซึ่งเป็นข้าราชการครู  
อีกโรงเรียนหนึ่งเป็นผู้ให้บริการนักเรียนพิเศษที่รับบริการการศึกษาพิเศษเรียนร่วมให้การว่าไม่เคยเห็น  
นาง ส. มาสอนหนังสือแต่อย่างใด  นาย  ฉ. ได้เรียกให้นักเรียนมาลงลายมือชื่อผู้รับบริการในแบบบันทึก
ให้บริการคนพิการ  และใช้เป็นหลักฐานในการขอรับค่าบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า  พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ตามมาตรา  
84  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  กรณี
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้  เป็นการ
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  สมควรลงโทษไล่  นาย  ฉ.  และนาง  ส. ออกจากราชการ 
 

 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาแล้วเห็นชอบ  และสั่งการให้นําเสนอ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษา  พิจารณา 
 

 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาแล้ว  มีมติให้ลงโทษไล่นาย  ฉ.  และนาง  ส.  ออกจาก
ราชการ 
 

 นาย  ฉ.  และนาง  ส.  อุทธรณ์ต่อ  ก.ค.ศ.  
 



 
 

 อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  (ที่ทําการแทน  ก.ค.ศ.)  พิจารณาแล้ว
วินิจฉัยตามลําดับ  ดังนี้ 

ปัญหาข้อกฎหมาย 
  1.1  ผู้อุทธรณ์  อุทธรณ์โต้แย้งว่า ตามที่  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  อ้างหนังสือ
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0205/ว 234  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2536  ซึ่งกําหนดว่าการ
ลงโทษผู้กระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ควรลงโทษไล่ออกจาก
ราชการนั้น  มิได้หมายความว่าหากเป็นการทุจริตจะต้องไล่ออกทุกกรณี  การที่คณะรัฐมนตรีมีมติโดยใช้คํา
ว่า  “ควร”  นั้น  แสดงให้เป็นว่าการกําหนดโทษกรณีดังกล่าวเป็นดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะต้องใช้
ดุลพินิจอีกครั้งหนึ่ง 
   พิจารณาแล้วเห็นว่า  มติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ที่ นร  0205/ว 234  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2536  ข้อ  1.2  กําหนดว่า  “การลงโทษผู้กระทําผิดวินัย
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  หรือละทิ้งหน้าที่ราชการ  ตามข้อ  1.1  เป็นความผิดวินัยอย่ างร้ายแรง                
ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ  การนําเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใดไม่เป็น
เหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ”  แม้มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะใช้คําว่า “ควรลงโทษเป็น       
ไล่ออกจากราชการ”  ก็ตาม แต่มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นนโยบายของทางราชการที่กําหนดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะปูองกันและปราบปรามผู้กระทําความผิดฐานทุจริต  และประพฤติมิชอบในวงราชการ  
โดยไม่ให้ผู้กระทําผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการอยู่ในราชการต่อไป  และเมื่อได้ลงโทษข้าราชการผู้ใดฐาน
นี้ไปแล้ว  ทางราชการก็ไม่ประสงค์ท่ีจะเลี้ยงดูโดยให้ผู้กระทําความผิดมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเพ่ือปูอง
ปรามมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการอ่ืน  ทั้งเมื่อพิจารณาข้อความที่กําหนดว่า  “การนําเงินที่ทุจริตไปแล้ว 
มาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ”  ประกอบด้วยแล้ว  
แสดงให้เห็นว่า  เมื่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการแล้ว  แม้ผู้กระทําผิดจะเยียวยาความเสียหายโดยการนําเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืน
หรือแม้มีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใด  ผู้บังคับบัญชาก็ไม่อาจใช้ดุลพินิจลดหย่อนผ่อนโทษเป็นปลดออกจาก
ราชการได้  ดังนั้น  เพ่ือพิจารณาข้อความทั้งหมดรวมกัน  และวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  
เห็นว่า  เมื่อการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการแล้ว   จึงต้องลงโทษ
ไล่ออกจรากราชการสถานเดียว  ผู้บังคับบัญชาไม่อาจใช้ดุลพินิจลงโทษเป็นปลดออกจากราชการได้  
อุทธรณ์ในข้อนี้ฟังไม่ข้ึน 
  1.2  ผู้อุทธรณ์  อุทธรณ์ได้แย้งว่า  การดําเนินการทางวินัยซึ่งปรากฏตามรายงานการ
สอบสวน  (สว.6)  ซึ่งรายงานว่าได้ทําการสอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา  พ.ศ.  2550  มิชอบด้วยกฎหมาย  เพราะมูลกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนผู้อุทธรณ์  กฎ  ก.ค.ศ.  ดังกล่าวยังมิได้ประกาศใช้  และเมื่อมีการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2550  ข้อ  48  ของกฎ  ก.ค.ศ.  ดังกล่าวได้กําหนดไว้ว่า  
การดําเนินการสอบสวนก่อนที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นจนกว่าจะเสร็จสิ้น  ดังนั้น การดําเนินการสอบสวนกรณีของผู้อุทธรณ์จึงต้อง
ดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  ฉบับที่  18  (พ.ศ.  2540)  ประกอบมาตรา  133  ของพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครแูละบุลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547 



 
 

  พิจารณาแล้วเห็นว่า  กฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.  2550  ข้อ  48  กําหนดว่า  
“การดําเนินการสอบสวนก่อนที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จ  ส่วนการพิจารณาสั่งการของผู้มีอํานาจตาม
มาตรา  53  มาตรา  98  หรือมาตรา  104  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ  ก.ค.ศ.  
แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้”  บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติในบทเฉพาะกาลซึ่ง
บัญญัติขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพ่ือให้การสอบสวนที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ  ในขณะที่กฎ  ก.ค.ศ.ฯ  มีผลใช้
บังคับเกิดความชัดเจนในกรณีที่มีข้อโต้แย้งว่าภายหลังจากท่ีกฎ ก.ค.ศ.ฯ มีผลใช้บังคับแล้ว  การดําเนินการ
สอบสวนต่อไปจะต้องดําเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด  และไม่เกิดความลักลั่นในการสอบสวนทํา
ให้การสอบสวนในเรื่องเดียวกันได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายฉบับเดียวกันตลอดทั้งเรื่อง  
แม้ว่าภายหลังวันที่  13   กันยายน  2550  คณะกรรมการสอบสวนจะมิได้ดําเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดตามกฎ  ก.พ.  ฉบับที่  18  (พ.ศ. 2540)  ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาต่อไป  แต่กลับ
ดําเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา  พ.ศ.  2550  
ไม่ต้องด้วยบทบัญญัติดังกล่าวก็ตาม  แต่กฎ  ก.พ.  ฉบับที่  18  (พ.ศ. 2540)  ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
และกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาพ.ศ.  2550  นอกจากจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการอันเป็นการ
คุ้มครองสิทธิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้เสียหายตลอดจนพยาน
ที่ให้ถ้อยคําในการสอบสวนและกําหนดระยะเวลาในสาระสําคัญเหมือนกันแล้ว  กฎ  ก.ค.ศ.ฯ  ฉบับดังกล่าว 
ยังได้มีบทบัญญัติที่เป็นการคุ้มครองสิทธิแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ถูกกล่าวหาหรือ
เป็นผู้เสียหายตลอดจนพยานที่ให้ถ้อยคําในการสอบสวน  และกําหนดระยะเวลาการดําเนินการในทุก
ขั้นตอนของการสอบสวน  เพื่อมิให้กระบวนการสอบสวนล่าช้าและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถูกกล่าวหายิ่งกว่า  
แม้ภายหลังวันที่  13  กันยายน  2550  คณะกรรมการสอบสวน  ได้ดําเนินการสอบสวนผู้อุทธรณ์ทั้งสองราย  
ตามกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา  พ.ศ.  2550  แต่การดําเนินการตามกฎ  ก.ค.ศ.ฯ  ดังกล่าว
ก็เป็นการดําเนินการตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่บัญญัติไว้ในข้อ  15  ของกฎ  ก.พ. ฉบับที่  18  (พ.ศ.  2540) 
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา  โดยมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตาม
แบบ  สว.3  ให้ผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายทราบและผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายในโอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและนํา
พยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกว่าหาตามสิทธิของตนเอย่างเต็มที่แล้ว  การที่คณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนภายหลังวันที่  13 กันยายน  2550  โดยดําเนินการตามกฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณา  พ.ศ. 2550  จึงมิได้ทําให้ผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายไม่ได้รับความเป็นธรรม  อันจะถือว่าเป็น
การสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด  อุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น 
  1.3  ผู้อุทธรณ์  อุทธรณ์โต้แย้งว่า  ในการพิจารณาผลการสอบสวนตามรายงานการ
สอบสวน  (สว.6)  ผู้ซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคือ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้อง
ดําเนินการตามกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา  พ.ศ.  2550  ข้อ  40  ประกอบข้อ  48  เพ่ือวินิจฉัย
ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดหรือไม่ประการใด  ก่อนที่จะเสนอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  ซึ่งข้อเท็จจริง
ไม่ปรากฏการดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวซึ่งเป็นสาระสําคัญของการพิจารณา  จึงเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบ 
  พิจารณาแล้วเห็นว่า  ในการดําเนินการสอบสวนปรากฏว่า  เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ได้ดําเนินการสอบสวนและจัดทํารายงานการสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ได้มีการเสนอรายงานผลการ
สอบสวนต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอให้ลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ทั้งสองออกจาก



 
 

ราชการ  และสั่งการให้นําเสนอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอันเป็นการดําเนินการตามขั้นตอนที่
กําหนดไว้ตามกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสอบสวนฯ  โดยชอบแล้วอุทธรณ์ในข้อนี้ฟังไม่ข้ึนเช่นกัน 
            ปัญหาข้อเท็จจริง 
   พิจารณาแล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  ปีการศึกษา  2548  โรงเรียนวัด  น.  ได้ดําเนินการจัด
การศึกษาให้แก่นักเรียนพิเศษเรียนร่วม  นาย  ฉ.  (ผู้อุทธรณ์ที่  1)  ได้คัดเลือกนาง ส. (ผู้อุทธรณ์ที่ 2)  ครูโรงเรียน
อนุบาล  บ.  ซึ่งเป็นภริยาของตนเป็นผู้ให้บริการ  นาย  ฉ.  และนาง  ส.  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการสอนและส่งต่อศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพ่ือขอรับเงินค่าให้บริการ  และได้รับเงินค่าให้บริการไปแล้ว  
แต่ในทางสอบสวนครูในโรงเรียนและนักเรียนพิเศษ  (ผู้รับบริการ)  ให้การว่า  นาง  ส.  ไม่เคยมาสอนแต่อย่างใด  
ในชั้นอุทธรณ์  ผู้อุทธรณ์ที่  1  (นาย  ฉ.)  และผู้อุทธรณ์ที่  2  (นาง  ส.)  อุทธรณ์ว่าในการสอนเสริมนักเรียน
พิเศษ  ผู้อุทธรณ์ท่ี  2  เป็นผู้ให้บริการตามเอกสารที่ขอเบิกเงินจากศูนย์การศึกษาพิเศษจริง  แต่ในการทําการสอน
ในบางครั้งผู้อุทธรณ์ที่  2  ไม่ได้ไปทําการสอนด้วยตนเอง  แต่มอบหมายให้ผู้อุทธรณ์ที่  1 ให้ผู้รับบริการ 
(นักเรียนพิเศษ) ได้ทําแบบฝึกหัดตามแผนการสอน หลังจากนั้นผู้อุทธรณ์ที่ 2  จะไปอธิบายเสริม 
  กรณีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า  ผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายร่วมกันดําเนินการจัดทําเอกสาร
หลักฐานเท็จเพ่ือขอรับเงินค่าให้บริการในการสอนเสริม  โดยไม่ได้ทําการสอนจริงหรือไม่  พิจารณาแล้ว
เห็นว่า  ข้อเท็จจริงจากคําให้การพยานซึ่งเป็นนักเรียนพิเศษ  จํานวน  8  ราย  ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่า  
ผู้อุทธรณ์ท่ี  2  ไม่เคยสอนพิเศษแก่พยาน  รวมทั้งผู้อุทธรณ์ที่  1  ไม่เคยให้ใบงานหรือแบบฝึกกลับไปทําที่บ้าน
แต่อย่างใด  ข้อที่อุทธรณ์ทั้งสองกล่าวอ้างว่าผู้อุทธรณ์ที่  2  มาสอนนักเรียนหรือมอบหมายให้ผู้อุทธรณ์ที่  1  
นําแบบฝึกมาให้นักเรียนทําในบางครั้ง  ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ท่ี 2  ไม่อาจมาทําการสอนด้วยตนเองได้แล้ว  ผู้อุทธรณ์
ที่  2  จะไปอธิบายเสริมในภายหลังจึงขัดกับคําให้การของนักเรียนจํานวน  8  คนดังกล่าว  และลักษณะ
การสอนของผู้อุทธรณ์ที่ 2  เป็นการสอนเป็นกลุ่มๆ ละ  5  คน  นอกเวลาราชการ  โดยปกติวิสัยในการ
ดําเนินการสอนก็น่าจะนัดนักเรียนในกลุ่มมาเรียนพร้อมกันที่โรงเรียนหลังเลิกเรียน  และมีระยะเวลาในการ
สอนเป็นเวลานานตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2548 – 3 กุมภาพันธ์  2549  หากผู้อุทธรณ์ที่  2  มาสอน
นักเรียน  ครูในโรงเรียนก็น่าจะพบเห็นผู้อุทธรณ์ที่  2  มาทําการสอนบ้าง  แต่ครูในโรงเรียนต่างให้การ
สอดคล้องกันกับเด็กนักเรียนว่าพยานไม่เคยเห็นผู้อุทธรณ์ที่  2  มาสอนนักเรียนที่โรงเรียน  น.  แต่อย่างใด  
พยานเหล่านี้เป็นเด็กนักเรียน  และครูในโรงเรียนไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์ทั้งสองมาก่อน  ทั้ง
พยานเด็กนักเรียนไม่มีส่วนได้เสียกับผู้อุทธรณ์  ถือเป็นพยานคนกลาง  มีน้ําหนักน่าเชื่อถือ  ที่ผู้อุทธรณ์ทั้ง
สองกล่าวอ้างบันทึกการให้บริการแก่คนพิการและคูปองผู้รับบริการ  ซึ่ งปรากฏลายมือชื่อของนักเรียน
พิเศษ  ผู้รับบริการเป็นพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนให้เห็นว่าผู้อุทธรณ์ที่  2  ได้ทําการสอนนักเรียนจริงนั้น  
เห็นว่าแม้พยานเอกสารดังกล่าวปรากฏมีลายมือชื่อของนักเรียนพิเศษอยู่จริงตามข้อต่อสู้  แต่เมื่อพิจารณา
พยานเอกสารดังกล่าวแล้วเห็นว่า  เอกสารดังกล่าวผู้อุทธรณ์ที่  1  เป็นผู้จัดทําขึ้นเอง  นอกจากจะขัดแย้ง
กับข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทําให้การของเด็กนักเรียน  และครูในโรงเรียนที่ให้การว่าผู้อุทธรณ์ที่  2  ไม่
ได้มาทําการสอนนักเรียนแล้ว  ยังปรากฏข้อเท็จจริงอีกด้วยว่า  เหตุที่มีลายมือชื่อของนัก เรียนพิเศษใน
เอกสารนั้น  เพราะผู้อุทธรณ์ที่  1  ได้เรียกนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมาลงลายมือชื่อที่ห้องทํางาน  เชื่อว่า
พยานเอกสารดังกล่าวผู้อุทธรณ์ที่  1  จัดทําขึ้น  และให้เด็กนักเรียนมาลงลายมือชื่อในภายหลัง  ไม่มี
น้ําหนักให้เชื่อได้ว่าผู้อุทธรณ์ที่  2  ได้ทําการสอนนักเรียนจริงตามข้อต่อสู้  แต่อย่างไรก็ดีนักเรียนที่ให้การว่าผู้
อุทธรณ์ไม่ได้ทําการสอนนั้น  เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนักเรียนทั้งหมดจํานวน  21  คน  ข้อเท็จจริงยังไม่แน่
ชั ด ว่ า นั ก เ รี ย น จํ า น ว น ที่ เ ห ลื อ 



 
 

ผู้อุทธรณ์ได้ทําการสอนมาบ้างหรือไม่  จากการสอบปากคํานักเรียนพิเศษจํานวน  9  คน  มีเด็กชาย  ก.  
และนางสาว  จ. (มารดาของเด็กชาย  ก.)  ให้การเจือสมกับข้อต่อสู้ของผู้อุทธรณ์ว่า  ผู้อุทธรณ์ที่  1  เคยสอน
วิชาภาษาไทยตอนพักกลางวันเป็นบางครั้งและเคยนําใบงานวิชาภาษาไทยมาให้ที่บ้าน  2 – 3  ครั้ง  และมีครู
ผู้หญิงซึ่งมิใช่ครูของโรงเรียน น.  นําแบบฝึกมาให้เด็กชาย  ก.  ที่บ้านพักและอธิบายให้ฟังทั้งวันธรรมดา  
และวันเสาร์ – อาทิตย์  สัปดาห์ละ  3 – 4  วันๆ  ละ  1  ครั้ง  เป็นเวลา  3 – 4  เดือน  แสดงว่าในบางส่วน 
ผู้อุทธรณ์ทั้งสองก็ได้ทําการสอนจริงบ้าง  และในชั้นแถลงการณ์ด้วยวาจาผู้อุทธรณ์ที่  1  ได้แถลงยอมรับ
ต่อที่ประชุมว่า  ผู้อุทธรณ์ที่  1  ทําการสอนจริง  แต่ก็ไม่ครบจํานวนชั่วโมงตามที่จัดทําเอกสารขอเบิกเงิน  
ส่วนผู้อุทธรณ์ที่  2  ไม่ได้ทําการสอนทุกครั้ง  แต่ก็ได้ไปทําการสอนบ้าง  ตามพฤติการณ์เชื่อว่าผู้อุทธรณ์ที่  1  
ดําเนินการจัดทําเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จบางส่วน  เพ่ือขอรับค่าให้บริการในการสอนเสริมโดยไม่ได้ทํา
การสอนจริงทุกชั่วโมง  ในการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า 
1)  ผู้อุทธรณ์ที่  1   ในฐานะที่เป็นผู้อํานวยการโรงเรียน  ซึ่งทําหน้าที่เป็นหน่วยบริการมีหน้าที่

โดยตรงในการคัดเลือกผู้ให้บริการ  อาศัยอํานาจหน้าที่ของตนคัดเลือกผู้อุทธรณ์ที่  2  ซึ่งเป็นภริยาของตน
เป็นผู้ให้บริการ ทั้งๆ ที่ยังมีครูในโรงเรียนที่ตนเป็นผู้บริหารมีคุณสมบัติเป็นผู้ให้บริการได้แต่หาได้รับการ
คัดเลือกจากผู้อุทธรณ์ที่  1  ไม่  และผู้อุทธรณ์ที่  1  ยังเป็นผู้ดําเนินการเบิกเงินจากศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  2546  ข้อ  3  (7)  การดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมของผู้อุทธรณ์ที่  1  จึงเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  การที่ผู้อุทธรณ์ที่  1  ไม่ได้ทําการสอนให้ครบจํานวนชั่วโมง  แต่กลับจัดทําเอกสารบันทึก
การสอนอันเป็นเท็จ  เพ่ือเป็นหลักฐานในการขอรับค่าให้บริการครบจํานวนชั่วโมงทั้งหมด  โดยอาศัย
โอกาสที่ตนมีหน้าที่ในการบริการจัดการและขอเบิกเงินค่าให้บริการ  จนได้รับเงินค่าให้บริการไปแล้ว  จึงเป็น
การกระทําโดยมีเจตนาทุจริต  เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  พฤติการณ์ของผู้
อุทธรณ์ที่ 1  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ตามาตรา  84  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  กรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย
มิชอบ  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้  เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  กรณีต้องด้วยมติ
คณะรัฐมนตรี  ตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0205/ว 234  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2536  
ที่กําหนดว่า  การลงโทษผู้กระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงการ
นําเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใด  ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  ลงเป็นปลดออกจาก
ราชการ การที่ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ที่ 1  ออกจากราชการ  ตามมติ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น  เหมาะสมกับกรณีความผิดแล้ว  อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น  ทั้งในปัญหาข้อกฎหมายและปัญหา
ข้อเท็จจริง  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์ที่ 1 
 2)  ผู้อุทธรณ์ที่  2  ไม่ได้ทําการสอนนักเรียนครบจํานวนชั่วโมง  แต่ได้ลงลายมือชื่อในแบบบันทึก
การให้บริการแก่คนพิการครบจํานวนชั่วโมงอันเป็นเท็จ  แม้ในชั้นแถลงการณ์ด้วยวาจาประกอบการ
พิจารณาผู้อุทธรณ์ท่ี  2  จะแถลงต่อที่ประชุมว่า  ผู้อุทธรณ์ที่  2  มิได้รู้เรื่องการเบิกเงินโดยผู้อุทธรณ์ที่  1  
เป็นผู้ดําเนินการเองทั้งหมด  และการลงลายมือชื่อดังกล่าวก็ทําตามที่ผู้อุทธรณ์ที่  1  ซึ่งเป็นสามี  บอกให้   
ผู้อุทธรณ์ที่  2  ลงลายมือชื่อ  โดยมิได้มีเจตนาร่วมกับผู้อุทธรณ์ที่  1  ดําเนินการจัดทําเอกสารหลักฐาน   
อันเป็นเท็จ  เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับเงินค่าให้บริการก็ตาม  การที่ผู้อุทธรณ์ที่ 2  ลงลายมือชื่อบันทึก



 
 

การให้บริการอันเป็นเท็จ  แต่ไม่มีหน้าที่ในการขอเบิกเงินค่าบริการโดยตรง  จึงไม่เป็นความผิดกรณีทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ  ถือได้ว่าเป็นการกระทําผิดฐานประพฤติชั่ว  พฤติการณ์เป็นเพียงความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
ตามมาตรา  94  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  
กรณีไม่รักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย  โดยการกระทํา อันได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่ว  การที่ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ที่  2  ออกจากราชการ  ตามมติ  อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษานั้น  หนักเกินกว่ากรณีความผิด  อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงฟังขึ้นบางส่วน  ส่วนอุทธรณ์
ในปัญหาข้อกฎหมายฟังไม่ข้ึน  สมควรลดโทษให้แก่ผู้อุทธรณ์ที่  2  จากโทษไล่ออกจากราชการเป็นโทษลด
ขั้นเงินเดือน  1  ขั้น  และให้ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งให้ผู้อุทธรณ์ที่  2  กลับเข้ารับราชการให้เหมาะสมกับ
กรณีความผิดต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

มติ  ก.ค.ศ. 

           โดย  อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ (ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) 
                     ในคราวประชุมครั้งที่  21/2550  เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2550 
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 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชาย  ตําแหน่งครูวิทยฐานะชํานาญการ  ได้ข่มขืนกระทํา
ชําเราภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อ่ืน  และได้ข่มขู่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้เสียหายเรื่อยมา              
จนต่อมาสามีของผู้เสียหายจับได้ว่าข้าราชการครูรายนี้มีพฤติการณ์ฉันชู้สาวกับภริยาของตน  พฤติการณ์
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ตามมาตรา  94  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  กรณีกระทําการอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  การที่
ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจากราชการนั้น  เหมาะสมกับกรณีความผิดแล้ว 
 

ข้อเท็จจริง 
 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า  นายอ่างและนายไก่เป็นเพ่ือนสนิทกัน  ส่วนนางลิง  (ผู้เสียหาย)  เป็นภริยา
โดยชอบด้วยกฎหมายของนายไก่  วันเกิดเหตุนายอ่าง  นายไก่  และนางลิงไปร่วมงานฉลองมงคลสมรสที่
โรงแรมในตัวเมือง  ระหว่างงานนางลิงดื่มเบียร์มากนายไก่โกรธและกลับบ้านไปก่อนโดยฝากนายอ่างให้ไป
ส่งนางลิงกลับบ้านด้วย  มีเพ่ือนติดรถยนต์นายอ่างกลับบ้านหลายคน  นายอ่างส่งนางลิงเป็นคนสุดท้าย
และพานางลิงซึ่งอยู่ในสภาพมึนเมาอย่างมากเข้าโรงแรมและกระทําการล่วงละเมิดทางเพศจนสําเร็จความใคร่  
หลังจากนั้นนายอ่างข่มขู่ให้นางลิงไปร่วมหลับนอนอีก  หากไม่ไปจะเปิดเผยเรื่องให้นายไก่สามีของนางลิง
ทราบ  จนทําให้นางลิงต้องจํายอมไปร่วมหลับนอนด้วย  ภายหลังนายไก่ทราบเรื่องจึงร้องเรียนต่อ
ผู้บังคับบัญชาของนายอ่าง 
 

 คณะกรรมการสอบสวน  พิจารณาเห็นว่า  พฤติการณ์ของนายอ่างเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ตามมาตรา  94  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  
สมควรลงโทษไล่นายอ่างออกจากราชการ 
 

 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาแล้วเห็นชอบจึงสั่งการให้นําเสนอ  อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษา  พิจารณา 
 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาแล้วมีมติให้ลงโทษปลดนายอ่างออกจากราชการ 
 

นายอ่าง  อุทธรณ์ต่อ  ก.ค.ศ. 
 

อ.ก.ค.ศ  วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  (ที่ทําการแทน  ก.ค.ศ.)  พิจารณาแล้ว
เห็นว่าผู้อุทธรณ์  อุทธรณ์ท้ังปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริงเห็นสมควรวินิจฉัยตามลําดับ  ดังนี้ 

ปัญหาข้อกฎหมาย 



 
 

ผู้อุทธรณ์ยกข้อต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ว่าในการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหา  ตามแบบ  สว.  3  คณะกรรมการสอบสวนไม่ให้บันทึกถ้อยคําพยานบุคคล  จํานวน  16  ปากแก่
ผู้อุทธรณ์เป็นเหตุให้ผู้อุทธรณ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไม่เป็นตามข้อเท็จจริง  ผู้อุทธรณ์ได้อ้างพยานบุคคลของ 
ผู้อุทธรณ์ไปตรงกับพยานบุคคลของฝุายกล่าวหาทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากกับผู้อุทธรณ์  การกระทํา
ของคณะกรรมการสอบสวนเป็นการไม่ถือปฏิบัติตาม กฎ  ก.พ.  ฉบับที่  18  (พ.ศ.  2540)  ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณา  พิจารณาแล้วเห็นว่ากฎ  ก.พ.  ฉบับที่  18  (พ.ศ.  2540)  ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา  ข้อ  15  บัญญัติว่า  “เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ  14  แล้ว...ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูก
กล่าวหามาพบเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุ  ข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัย
กรณีใดตามมาตราใด  หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการครูบกพร่องในหน้าที่
ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา  115  อย่างไร  และสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ราบ  โดยระบุวัน  เวลา  สถานที่  และการกระทําที่มี
ลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา  สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้...” 

พิจารณาแล้วเห็นว่า  การแจ้งข้อหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามกฎ  ก.พ.  
ฉบับที่  18  (พ.ศ.  2540)  ข้อ  15  ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําใดของ         
ผู้ถูกกล่าวหาที่กล่าวหาว่าเป็นความผิดวินัยและมีพยานหลักฐานใดบ้างที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  เพ่ือให้ผู้ถูก
กล่าวหาได้มีโอกาสนําพยานหลักฐานมาสืบหักล้างแก้ข้อกล่าวหา  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เรียกผู้ถูก
กล่าวหามาพบเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว  
โดยที่ผู้ อุทธรณ์ก็ได้ลงลายมือชื่อรับแบบ สว. 3 ว่าได้รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้วโดยมิได้โต้แย้งแต่ประการใด  กอปรกับผู้อุทธรณ์สามารถแสวงหาพยานหลักฐาน
ใดๆ มาสืบหักล้างแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่  เมื่อผู้อุทธรณ์ได้ให้การแก้ข้อกล่าวหา  โดยนําพยานหลักฐาน
ต่างๆ มานําสืบพิสูจน์ความบริสุทธ์ของตน  โดยมิได้หลงต่อสู้แต่ประการใดแล้ว  เชื่อว่าคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการแก่ผู้อุทธรณ์โดยชอบหาได้เป็นการสอบสวนที่มิชอบแต่ประการใดไม่ 

ที่ผู้อุทธรณ์ยกข้อต่อสู้ตามคําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ  แจ้งว่า  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา   
มีมติเรื่องของผู้อุทธรณ์ในคราวประชุมครั้งที่  5/2550  เมื่อวันที่   24  พฤษภาคม  2550 แต่ปรากฏว่าใน
คราวประชุมของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งดังกล่าวไม่ได้พิจารณาเรื่องของผู้อุ ทธรณ์ นั้น เป็น
ความเข้าใจผิดของผู้อุทธรณ์เอง  เพราะข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งตามเอกสารรายงานการประชุม  ก.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ในคราวประชุม  ครั้งที่  5/2550  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2550  ว่าที่ประชุม
พิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัย  ผู้อุทธรณ์แล้ว  ในระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่  5.7 

อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายทุกข้อฟังไม่ข้ึน 
ปัญหาข้อเท็จจริง 
พิจารณาพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนประกอบอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์แล้ว  เห็นว่ากรณีมี

ปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์ว่า  ผู้อุทธรณ์ได้ข่มขืนกระทําชําเราผู้เสียหาย  และมีความสัมพันธ์ทางชู้สาว
กับผู้เสียหายเรื่อยมาหรือไม่  พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้อุทธรณ์จะข่มขืนกระทําชําเราผู้เสียหายหรือไม่ นั้น  
ประจักษ์พยานในเรื่องนี้มีเพียงผู้เสียหายในฐานะพยานและคําให้การปฏิเสธของผู้อุทธรณ์  ซึ่งขัดแย้งกัน  
จึงจําต้องพิจารณาพฤติการณ์แวดล้อมประกอบด้วย  ซึ่งได้ความว่าในคืนเกิดเหตุเมื่อวันที่  5  มีนาคม  2547  
งานเลี้ยงเลิกเวลาประมาณ  4  ทุ่ม  ผู้อุทธรณ์ได้ขับรถพานางเสือ  นายม้า  และนางลิง  ผู้เสียหายไปส่ง  
โดยส่งนางเสือ  เป็นคนแรก  และส่งนายม้าและภริยาเป็นคนที่สอง  และส่งผู้เสียหายเป็นคนสุดท้าย  โดยเวลา



 
 

ประมาณ  5  ทุ่ม  นายม้าได้ถึงบ้านของตนแล้วผู้เสียหายและผู้อุทธรณ์ซึ่งอยู่บ้านดงดอยเช่นเดียวกันกับ
นายม้าก็ควรจะถึงบ้านในเวลาไล่เสี่ยกัน  แต่ปรากฏจากคําให้การของผู้เสียหายว่า  วันเกิดเหตุผู้เสียหายถึง
บ้านเวลาประมาณเที่ยงคืน  ส่วนผู้อุทธรณ์  นางแหวน  ภริยาของผู้อุทธรณ์ให้การว่าในวันเกิดเหตุผู้
อุทธรณ์ก็กลับถึงบ้านประมาณเท่ียงคืนเช่นเดียวกัน  จึงสอดคล้องกันตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างว่าหลังจากที่
เพ่ือนร่วมทางคนอ่ืนลงจากรถไปหมดแล้ว  ผู้อุทธรณ์มิได้ส่งผู้เสียหายกลับถึงบ้านในทันที  แม้ว่านายม้า  
ซึ่งผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างเป็นพยานจะให้การว่าในคืนวันเกิดเหตุเวลาประมาณ  5  ทุ่ม  พยานได้โทรศัพท์
สอบถามผู้อุทธรณ์ว่าได้ส่งผู้เสียหายแล้วหรือไม่  และผู้อุทธรณ์ตอบว่าได้ส่งแล้ว  แต่ก็เป็นเพียงการบอ
กล่าวของผู้อุทธรณ์ฝุายเดียวทางโทรศัพท์  โดยพยานมิได้เห็นด้วยตาตนเองว่าผู้เสียหายกลับถึงบ้านแล้ว
จริงหรือไม่  ส่วนพยานอีกคนหนึ่งเป็นช่างเสริมสวยและในคืนวันเกิดเหตุ  ได้ไปเอาเครื่องสําอางที่ลืมไว้ใน
รถยนต์ของผู้อุทธรณ์นั้น  พยานไปเอาเครื่องสําอางในเวลาประมาณเกือบตีหนึ่ง  ซึ่งเป็นเวลาภายหลังเที่ยง
คืน  หลังจากที่ผู้เสียหายและผู้อุทธรณ์ได้ไปส่งผู้เสียหายถึงบ้านเวลาประมาณ  5  ทุ่มได้  รับฟังได้ว่า
ระหว่างเวลาประมาณ  23.00 – 24.00  น.  ผู้อุทธรณ์และผู้เสียหายอยู่ด้วยกันสองต่อสองซึ่งในขณะนั้น
ผู้เสียหายมีอาการเมามาก  โดยผู้เสียหายให้การว่าผู้อุทธรณ์ได้ฉวยโอกาสตอนที่ตนเมาเบียร์ขณะที่ไม่มี
สติสัมปชัญญะพอที่จะช่วยเหลือตนเองได้พาเข้าโรงแรมและใช้กําลังข่มขืนใจล่วงละเมิดทางเพศ  เมื่อ
พิจารณาด้านตัวผู้เสียหายเป็นหญิงมีลูกและสามีแล้ว  การกล่าวหาว่าถูกชายอ่ืนข่มขืนกระทําชําเรานั้น  
นับว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่มิได้มีผลให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเฉพาะทางฝุายผู้อุทธรณ์แต่เพียงฝุายเดียว
เท่านั้น  แต่ยังทําให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของครอบครัวของผู้เสียหายด้วย  และฝุายผู้กล่าวหาก็
ไม่ได้เรียกร้องเงินหรือได้รับผลประโยชน์อื่นใด  จากการกล่าวหาผู้อุทธรณ์การกล่าวหาผู้อุทธรณ์เช่นนี้จึงไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ฝุายผู้กล่าวหาไม่ว่าในด้านใด  ทั้งผู้อุทธรณ์และสามีของผู้เสียหายก็เป็นเพ่ือนที่สนิท
สนมไปมาหาสู่กันในระหว่างสองครอบครัว  ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกันมาก่อน  ซึ่งตัวผู้เสียหายนั้นก่อน
เกิดเหตุก็มิได้มีปัญหาทางครอบครัว  หรือมีพฤติกรรมทางชู้สาวกับผู้อุทธรณ์มาก่อน  คบหากับผู้อุทธรณ์ใน
ฐานะที่ผู้อุทธรณ์เป็นเพ่ือนของสามีเท่านั้น  จึงเห็นว่าไม่มีมูลเหตุจูงใจอ่ืนใดที่ผู้เสียหายจะต้องให้การ
ปรักปรําผู้อุทธรณ์ให้ต้องรับผิด  ประกอบกับภายหลังเกิดเหตุได้ความสอดคล้องตรงกันตามคําให้การของ
เพ่ือนสนิทของผู้เสียหายว่าผู้เสียหายได้พูดกับพยานในลักษณะระบายความในใจให้ฟังว่าถูกผู้อุทธรณ์พาไป
ข่มขืนกระทําชําเรา  โดยพยานซึ่งเป็นพ่ีสะใภ้ของผู้เสียหายก็ให้การสอดคล้องตรงกันว่าผู้เสียหายได้
โทรศัพท์มาบอกเล่าให้ฟังโดยตรงภายหลังเกิดเหตุพร้อมร้องไห้ไปด้วยว่าถูกผู้อุทธรณ์พาไปข่มขืนในโรงแรม
ในขณะที่อยู่ในสภาพมึนเมาอย่างหนัก  ด้านตัวผู้อุทธรณ์ก็มีความพึงพอใจในตัวผู้เสียหาย  โดยเคยยอมรับ
กับบิดามารดา  และพ่ีสะใภ้ของผู้เสียหายว่าผู้อุทธรณ์รักผู้เสียหาย  และก่อนเกิดเรื่องร้องเรียนก็เคย
ยอมรับกับนายศาลา  ซึ่งเป็นเพ่ือนสนิทของผู้อุทธรณ์และสามีของผู้เสียหายว่าในวันงานเลี้ยงแต่งงานผู้
อุทธรณ์ได้พาผู้เสียหาย  ซึ่งในขณะนั้นมีอาการเมาสุราไปเข้าโรงแรมและได้เสียกัน  ตามพฤติการณ์เห็นว่า
พยานหลักฐานฝุายกล่าวหาสอดคล้องเชื่อมโยงมีน้ําหนักน่ารับฟัง  น่าเชื่อว่า  ผู้อุทธรณ์กระทําผิดจริง 

ส่วนประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้เสียหายภายหลังวันที่  5  มีนาคม  2547  (วันไปงาน
แต่งงาน)  พิจารณาแล้วเห็นว่า  พยานหลักฐานฝุายกล่าวหาต่างให้การสอดคล้องกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้อุทธรณ์นั้นตั้งแต่เด็กหญิง ช.  บุตรสาวของผู้เสียหาย  จับได้ว่าผู้อุทธรณ์โทรศัพท์มาหาผู้เสียหายบ่อยครั้ง  
บางครั้งเด็กหญิง  ช.  ก็ได้พูดทางโทรศัพท์กับผู้อุทธรณ์ด้วยตนเองและในช่วงที่ผู้อุทธรณ์มายุ่งเกี่ยวกับ
ผู้เสียหาย  ผู้เสียหายมักจะออกไปนอกบ้านบ่อยครั้ง  ซึ่งสอดคล้องกับคําให้การของสามีผู้เสียหายว่า
ประมาณปี  พ.ศ.  2547  ผู้เสียหายมักจะออกนอกบ้านบ่อยๆ  ในช่วงวันจันทร์  -  ศุกร์ ในการออกไปนอกบ้าน  



 
 

ผู้เสียหายจะไปในลักษณะลักลอบโดยนัดให้เพ่ือนมารับออกจากบ้าน  หรือบางครั้งผู้เสียหายจะขับ
รถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ในสถานที่ต่างๆ  เช่น  ปั๊มน้ํามัน,  ร้านอาหาร  แล้วผู้อุทธรณ์จะขับรถยนต์มารับ
ผู้เสียหายไปด้วยกันสองคน  ส่วนเวลากลับก็จะให้เพ่ือนขับรถไปส่งบ้าน  นอกจากการแอบไปพบกัน
ดังกล่าวแล้ว  สามีของผู้เสียหายก็เคยพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อพิรุธของบุคคลทั้งสองด้วยตนเองที่บ้าน  โดยผู้
อุทธรณ์และผู้เสียหายปิดบ้านอยู่ด้วยกันสองต่อสอง  เมื่อสามีของผู้เสียหายเปิดประตูเข้ามาเห็นผู้อุทธรณ์
กับผู้เสียหายนอนอยู่บนโซฟาในบ้าน  เมื่อรู้ว่ามีคนเข้ามาบุคคลทั้งสองก็ผละออกจากกัน  โดยผู้อุทธรณ์แก้
ตัวว่าจะมาทําผม  การลับลอบคบหากันระหว่างผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงที่มีสามีแล้วกับผู้อุทธรณ์ในลักษณะ
เช่นนี้  ย่อมเป็นเหตุให้ระแวงสงสัยในเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสองในทางชู้สาว  
นอกจากนี้ยังได้ความชัดเจนตามคําให้การของประจักษ์พยานที่ให้การว่าผู้อุทธรณ์และผู้เสียหายไปเยี่ยม
พยานที่ร้าน  และทั้งสองได้ไปพักนอนด้วยกันในโรงแรมและผู้อุทธรณ์ได้กลับบ้านไปก่อน  แต่ผู้เสียหายไม่
กล้ากลับบ้าน  จึงขอให้พยานไปนอนเป็นเพ่ือนเป็นการบังหน้าไม่ให้สามีเกิดความสงสัย  การลักลอบไป
นอนในโรงแรมด้วยกันสองต่อสอง  และผู้เสียหายต้องให้เ พ่ือนไปนอนเป็นเพ่ือนเป็นการบังหน้า  เพ่ือ
ปกปิดมิให้สามีทราบหรือสงสัยเช่นนี้  ย่อมแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้อุทธรณ์และผู้เสียได้กระทําในสิ่ง
ที่ไม่ดีงามขึ้น  ประกอบกับได้ความตามคําให้การของนายศาลา  ซึ่งเป็นเพ่ือนสนิทของทั้งสองฝุายกันนับว่า
เป็นพยานที่มีความเป็นกลางมากที่สุด  รวมถึงคําให้การของบิดา – มารดา  พ่ีสะใภ้ของผู้เสียหาย  ต่างให้
การสอดคล้องกันว่า  ผู้อุทธรณ์รับสารภาพกับพยานว่ารักผู้เสียหาย  และมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ
ผู้เสียหายมานานแล้ว  การที่ผู้อุทธรณ์และผู้เสียหายลักลอบคบหา  การพากันเข้าไปพักนอนในโรงแรม
ด้วยกันสอง  ต่อสอง  รวมถึงการยอมรับของผู้อุทธรณ์ต่อบุคคลใกล้ชิดว่าผู้อุทธรณ์มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับ
ผู้เสียหายนั้น  เป็นพฤติการณ์ที่สอดคล้องกันและพยานให้การเชื่อมโยงกันอย่างไม่มีพิรุธสงสัย  จึงมีน้ําหนัก
ให้รับฟัง  ที่ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างว่าผลจากการทําหมันชายและหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเมื่อปี  
2542  ประกอบกับมีโรคแทรกซ้อนคือเบาหวานและไมเกรน  ทําให้ร่างกายของผู้อุทธรณ์ทรุดลงเรื่อยๆ 
และมีอาการหมดสมรรถภาพทางเพศนั้น  แสดงว่าภายหลังจากปี  2542  ผู้อุทธรณ์ไม่อาจมีเพศสัมพันธ์ได้
อีก  ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวขัดกับถ้อยคําของผู้อุทธรณ์เองที่ยอมรับกับเพ่ือนว่า  ผู้อุทธรณ์ได้เสียกับผู้เสียหาย
ในคืนวันที่ไปงานแต่งงาน  เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2547  และมีพยานเห็นผู้อุทธรณ์ได้ไปร่วมหลับนอนกับ
ผู้เสียหายที่โรงแรม  เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม  2548  ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลั งจากที่ผู้
อุทธรณ์กล่าวอ้างว่าหมดสมรรถภาพทางเพศแล้วทั้งสิ้น  จึงเป็นที่พิรุธสงสัยไม่มีน้ําหนักให้รับฟัง  ตาม
พฤติการณ์เชื่อว่า  ภายหลังวันที่ 5 มีนาคม  2547  (วันไปช่วยงานแต่งงาน)  ผู้อุทธรณ์และผู้เสียหายมี
ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันมาตลอด 

ที่ผู้อุทธรณ์ยกข้อต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ว่า  หากผู้อุทธรณ์พาผู้เสียหายเข้าโรงแรม  ผู้เสียหายไม่
ยินยอมต้องร้องขอความช่วยเหลือ  และควรจะแจ้งความดําเนินคดีอาญากับผู้อุทธรณ์ทันทีไม่ควรรอไว้นาน
หลายปีจึงร้องเรียน  และพยานบุคคลของฝุายกล่าวหาเป็นพยานบอกเล่าไม่เห็นเหตุการณ์ว่าผู้อุทธรณ์กับ
ผู้เสียหายมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวหรือได้เสียกันจริงหรือไม่  นั้น เห็นว่า  ในทางสอบสวนไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าขณะที่ผู้อุทธรณ์พาผู้เสียหายเข้าโรงแรม  ผู้เสียหายได้ร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่  แต่เมื่อ
พิจารณาจากสภาพของผู้เสียหายในขณะนั้น  ซึ่งมีสภาพมึนเมา  ไม่มีสติสัมปชัญญะ  หากผู้เสียหายไม่ได้
ร้องขอความช่วยเหลือจริงดังที่ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้าง  ก็ถือมิได้ ว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใด  และใน
ความผิดอาญาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ  ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้  บุคคลผู้กล่าวล่วงละเมิด
ทางเพศจะร้องทุกข์ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือไม่  ย่อมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้เสียหายแต่ละราย  การที่



 
 

ผู้เสียหายมิได้แจ้งความร้องทุกข์ทันทีมิใช่เป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้อุทธรณ์มิได้กระทําความผิดตามข้อกล่าวหาโดย
เด็ดขาดแต่อย่างใดไม่  ในกรณีของผู้เสียหายการที่ผู้เสียหายมิได้แจ้งความร้องทุกข์  เป็นเพราะเกิดความ
อับอายไม่ต้องการให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ถึงความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นกับตน  และคิดว่าการไม่ขอเอาความจะทําเรื่องยุติลง
โดยมี  ผู้อุทธรณ์และผู้เสียหายรู้กันเพียงสองคนเท่านั้น  และการลักลอบร่วมประเวณีกับภริยาของผู้อ่ืน  
ย่อมต้องกระทําในที่มิดชิดเป็นการยากที่จะมีประจักษ์พยานรู้เห็นเหตุการณ์โดยตรงว่า  ผู้อุทธรณ์และ
ผู้เสียหายร่วมประเวณีกันจริงหรือไม่  แม้พยานบุคคลฝุายกล่าวหาส่วนใหญ่เป็นพยานบอกเล่า  ไม่รู้เห็น
เหตุการณ์โดยตรงแต่มิใช่จะต้องห้ามมิให้รับฟัง  เมื่อคําให้การของฝุายกล่าวหา  ให้การเชื่อมโยงสอดคล้อง
กันอย่างไม่มีพิรุธสงสัย  ย่อมรับฟังประกอบกันและมีน้ําหนักให้น่าเชื่อถือได้ 

ที่ผู้อุทธรณ์ยกข้อต่อสู้ว่าผู้เสียหายเป็นหญิงที่มีสามีแล้ว  จะไม่ยินยอมไปมีความสัมพันธ์ทางเพศ
กับชายอ่ืนที่ไม่ใช่สามีตนหรือการข่มขู่ให้มีความสัมพันธ์ฉันชู้ สาวนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะการมี
ความสัมพันธ์ต่อกันไม่ว่าจะฉันชู้สาวหรือฉันใดๆ  จะต้องไม่มีการข่มขู่  หรือผู้เสียหายและสามียังเป็นสามี  
ภริยาเช่นเดิม  หากผู้เสียหายกระทําตามที่ร้องเรียนในสภาพบุคคลย่อมยอมรับไม่ได้จะต้องเลิกร้างกันไป  
หรือพยานถูกสอนให้พูดหรือให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้เสียหายกล่าวหาว่าถูกผู้อุทธรณ์
ข่มขืนกระทําชําเราและถูกบังคับให้ไปร่วมประเวณี  เพราะเพ่ือใช้อ้างเป็นเหตุมิให้ญาติผู้ใหญ่และสามีโกรธ
ผู้เสียหายที่แอบหนีไปเที่ยวนั้น  เห็นว่า  เป็นข้อต่อสู้ที่เป็นความเห็นของผู้อุทธรณ์ลอยๆ ขัดต่อเหตุผลและ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการสอบสวนไม่อาจรับฟังหักล้างพยานหลักฐานฝุายกล่าวหาที่มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันได้  อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงทุกข้อฟังไม่ข้ึน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า  พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา  
94  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  กรณี
กระทําอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจาก
ราชการ  ตามมติ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา  นั้น  เหมาะสมกับกรณีความและเป็นคุณกับผู้อุทธรณ์แล้ว  
อุทธรณ์ฟังไม่ข้ึนทั้งในปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริง  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกอุทธรณ์ 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

มติ  ก.ค.ศ. 

โดย  อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ (ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) 
ในคราวประชุมครั้งที่  5/2551  เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2551 

 
-------------------------------------------------------------------- 

 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชายและหญิง  ตําแหน่งครู  ประพฤติตนไม่เหมาะสม   
โดยมีความสัมพันธ์สนิทสนมกันเกินสมควรเป็นที่ครหาแก่ผู้พบเห็น  แต่พยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้
ชัดเจน  โดยปราศจากข้อสงสัยว่าข้าราชการครูทั้งสองมีความสัมพันธ์ถึงขั้นประพฤติผิดประเวณีในลักษณะ
อยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาอย่างเปิดเผย  พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  ตามมาตรา  94  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  กรณีไม่รักษาชื่อเสียง
และเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย  โดยกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็น ผู้ประพฤติชั่ว  
การที่ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งลดโทษจากโทษปลดออกจากราชการ (ทั้งสองราย)  นั้นหนักเกินกว่ากรณี
ความผิด  จึงมีมติให้ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งลดโทษจากโทษปลดออกจากราชการเป็นโทษลดขั้นเงินเดือน  1  ขั้น  
(ท้ังสองราย)  ให้เหมาะสมกับกรณีความผิดและสั่งให้กลับข้าราชการต่อไป 
 

ข้อเท็จจริง 
 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า  นายปลาและนางสาวลิงมีความสนิทสนมกันและไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆ  
ทั้งโดยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์  ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน  นางสาวลิงจะไปรับประทานอาหาร
เย็นที่บ้านพักของนายปลา และอยู่บ้านพักของนายปลาจนดึกเป็นประจํา  รวมถึงการกระทํากิจกรรมอ่ืนๆ  
ร่วมกัน  เช่น  ช่วยกันปรับที่ดินและปลูกสร้างบ้าน  ช่วยกันซักผ้าที่บ้านพักครูในโรงเรียน  ในวันเสาร์ 
อาทิตย์  อยู่ในห้องเรียนอนุบาลด้วยกันในเวลาราชการบ่อยๆ  แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานชัดแจ้งว่า     
นายปลา  และนางสาวลิงอยู่กินกันฉันสามีภริยาอย่างเปิดเผย 
 

 คณะกรรมการสอบสวน  พิจารณาแล้วเห็นว่า  พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา  
94  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  กรณี
กระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  สมควรลงโทษปลดออกจากราชการทั้งสองราย 
 

 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาแล้วเห็นชอบจึงสั่งการให้นําเสนอ  อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษา  พิจารณา 
 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาแล้วมีมติให้ลงโทษปลดออกจากราชการทั้งสองราย 
 

นายปลาและนางสาวลิงอุทธรณ์  ต่อ  ก.ค.ศ. 
 

อ.ก.ค.ศ  วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  (ที่ทําการแทน  ก.ค.ศ.)  พิจารณา
พยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน  ประกอบเอกสารการอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์และให้โอกาสผู้อุทธรณ์
ทั้งสองแถลงการณ์ด้วยวาจาอย่างเต็มที่  ส่วนผู้สั่งลงโทษไม่มาแถลงแก้  แล้วเห็นว่ากรณีมีปัญหาต้อง



 
 

วินิจฉัยว่าผู้อุทธรณ์ทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว  โดยมีพฤติการณ์อยู่กินกันฉันสามีภริยาอย่างเปิดเผย
หรือไม่  ในชั้นอุทธรณ์นายปลา  ผู้อุทธรณ์ที่  1  ยอมรับว่าไปไหนมาไหนและสนิทสนมกับนางสาวลิง  
ผู้อุทธรณ์ที่  2  เกินกว่าความเป็นเพ่ือนร่วมงานจริง  ส่วนผู้อุทธรณ์ที่  2  ก็ยอมรับว่าไปไหนมาไหนกับ     
ผู้อุทธรณ์ที่  1  จริง  และปฏิเสธว่าไม่ได้ไปกันเพียงลําพังสองต่อสอง  และไม่ได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว     
ไม่ว่าจะเป็นการกอด  จูบ  หรือถึงขั้นล่วงประเวณีกัน  และผู้อุทธรณ์ทั้งสองอ้างบันทึกข้อความของพยาน
บุคคลที่ให้ถ้อยคําว่าผู้อุทธรณ์ทั้งสองไม่มีพฤติกรรมฉันชู้สาวเป็นพยานหลักฐาน  แต่พยานบุคคลทั้งที่เป็น  
ครูในโรงเรียนและชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนต่างให้การสอดคล้องกันว่า  ผู้อุทธรณ์    
ทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆ  ทั้งโดยรถยนต์  และรถจักรยานยนต์  ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน  
ผู้อุทธรณ์ที่  2  จะไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้านพักของผู้อุทธรณ์ที่  1  และอยู่ที่บ้านพักของผู้อุทธรณ์ที่  1  
จนดึกเป็นประจํา  รวมถึงการกระทํากิจกรรมอ่ืนๆ  ร่วมกัน  เช่น  ช่วยกันปรับที่ดินและปลูกสร้างบ้าน  
ช่วยกันซักผ้าที่บ้านพักครูในโรงเรียน  ในวันเสาร์ – อาทิตย์  อยู่ในห้องเรียนอนุบาลด้วยกันในเวลาราชการ
บ่อยๆ ซึ่งพยานบุคคลดังกล่าวให้การไปในแนวเดียวกันว่าบุคคลทั้งสองน่าจะมีความสัมพันธ์เกินเลยกว่า
ความเป็นเพ่ือนร่วมงานหรือพ่ีน้อง  ซึ่งก็ขัดแย้งกับพยานเอกสารบันทึกข้อความของบุคคลที่ให้ถ้อยคําที่    
ผู้อุทธรณ์อ้างส่งดังกล่าว 

ส่วนประเด็นว่าผู้อุทธรณ์ทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว  โดยมีพฤติการณ์อยู่กินกันฉันสามีภริยา
หรือไม่  เห็นว่า  การที่ผู้อุทธรณ์ทั้งสองมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยแสดงความสนิทสนมกันเกินสมควร  
โดยเฉพาะการไปไหนมาไหนด้วยกันสองต่อสองหรือการอยู่ด้วยกันที่บ้านพักครูในเวลากลางคืนบ่อยๆ   
ย่อมเป็นเหตุที่ทําให้คิดหรือคาดเอาไปได้ว่าผู้อุทธรณ์ทั้งสองอาจมีความสัมพันธ์เกินเลยกว่าความเป็นเพ่ือน  
หรืออาจมีความสัมพันธ์ถึงข้ันล่วงประเวณีกันแล้ว  แต่ในเรื่องนี้เห็นว่า  ไม่ปรากฏพยานหลักฐานชัดแจ้งว่า  
ผู้อุทธรณ์ทั้งสองอยู่กินกันฉันสามีภริยาอย่างเปิดเผย  เพราะต่างคนต่างพักอยู่บ้านพักครูคนละหลัง  และ
ข้อเท็จจริงฟังยุติได้เพียงว่าผู้อุทธรณ์ทั้งสองมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันทั้งในเวลากลางวันและกลา งคืน    
ในตอนหัวค่ํา  ผู้อุทธรณ์ท่ี  2  จะไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้านพักครูของผู้อุทธรณ์ที่  1  และอยู่ด้วยกัน
จนดึก  ส่วนเวลากลับนั้นพยานให้การแตกต่างกัน  กลุ่มหนึ่งมีนายม้า – นางแหวน  สามีภริยา  ซึ่งพักอยู่
บ้านพักครูหลังเดียวกับผู้อุทธรณ์ที่  2  ให้การว่าผู้ อุทธรณ์ที่ 2  จะไปหาผู้อุทธรณ์ที่  1  ที่บ้านพักทุกวัน  
และจะกลับเข้าบ้านพักของตนเองในเวลาประมาณตี  4  ตี  5  ของวันรุ่งขึ้น  ซึ่งเจือสมกับคําให้การของ  
นายยักษ์  -  นางนก  สามีภริยา  ซึ่งพักอยู่บ้านพักครูอีกหลังหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงกัน  ให้การได้ความว่า
เห็นผู้อุทธรณ์ท่ี  1  มานอนค้างที่บ้านพักครูของผู้อุทธรณ์ที่  2  บ่อยครั้งและจะกลับตอนสายของวันรุ่งขึ้น  
และเคยเห็นผู้อุทธรณ์ที่  2  เดินไปบ้านพักครูของผู้อุทธรณ์ที่  1  ในเวลากลางคืนสองครั้งและเห็นกลับจาก
บ้านพักครูของผู้อุทธรณ์ที่  1  อีกทีเวลาประมาณตี  1  และตี  5  ของวันรุ่งขึ้น  แต่พยานอีกกลุ่มหนึ่งมี
นายเสือ  ซึ่งพักอยู่บ้านพักครูหลังเดียวกับผู้อุทธรณ์ที่  1  และนายปู  ซึ่งพักอยู่บ้านพักครูหลังเดียวกับผู้
อุทธรณ์ท่ี  2  เช่นเดียวกับพยานกลุ่มดังกล่าวข้างต้นกลับให้การขัดแย้งว่า เห็นผู้อุทธรณ์ที่ 2 กลับบ้านพัก
ของตนเอง  เวลาประมาณ  4 – 5  ทุ่ม  การที่พยานซึ่งพักอาศัยอยู่ในบ้านพักครูร่วมกับผู้อุทธรณ์ทั้งสอง  
ให้การแตกต่างกันเช่นนี้ เป็นเหตุประการหนึ่งที่ทําให้ไม่อาจรับฟังได้มั่นคงว่าผู้อุทธรณ์ทั้งสองได้นอนค้าง
คืนด้วยกันหรือไม่  และหากจะรับฟังว่าผู้อุทธรณ์ทั้งสองอยู่ในบ้านพักครูด้วยกันจนถึงรุ่งเช้าของวันถัดมา  
ข้อเท็จจริงมีน้ําหนักให้รับฟังได้ทั้งสองทางว่าผู้อุทธรณ์ทั้งสองอาจมีความสัมพันธ์ถึงขั้นล่วงประเวณีกัน  
หรืออาจไม่มีก็เป็นได้  เพราะขาดพยานหลักฐานที่ชี้ชัดไปในทางหนึ่งทางใด  พยานบุคคลก็ไม่มีรายใดให้
การยืนยันอย่างชัดเจน  เป็นเพียงพยานบอกเล่าหรือพยานที่แสดงความเห็นของแต่ละบุคคลโดยดูจาก



 
 

พฤติกรรมของผู้อุทธรณ์ทั้งสองที่มีความสนิทสนมกันเกินสมควรว่า  ผู้อุทธรณ์ทั้งสองน่าจะมีความสัมพันธ์
เกินเลยกว่าความเป็นเพ่ือนร่วมงานหรือพ่ีน้องเท่านั้น  ไม่ใช่ประจักษ์พยาน  แม้ว่าการกระทําความผิดฐาน
มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวถึงขั้นการมีเพศสัมพันธ์กันปกติจะกระทําในที่ลับตาคนยากที่จะหาประจักษ์พยาน
ได้ก็ตาม  แต่ก็จําต้องรับฟังด้วยความระมัดระวัง  ซึ่งผู้อุทธรณ์ทั้งสองก็ปฏิเสธตลอดมาทั้งต่อเพ่ือนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา  คณะกรรมการสอบสวน  และในชั้นอุทธรณ์ว่ามิได้มีความสัมพันธ์ถึงขั้นล่วงประเวณีกัน 
แต่อย่างใด  ผู้อุทธรณ์ท้ังสองได้คบกันอย่างเปิดเผย  และผู้อุทธรณ์ที่  1  ก็เคยพาผู้อุทธรณ์ที่  2  ไปที่บ้าน
ให้ครอบครัวรู้จักตั้งแต่แรกที่ผู้อุทธรณ์ทั้งสองรู้จักและมีความสนิทสนมกัน  ผู้อุทธรณ์ทั้งสองต่างอาศัยอยู่
บ้านพักครูคนละหลัง  และภายหลังผู้อุทธรณ์ท่ี  2  ก็ได้ย้ายออกจากบ้านพักครูไปอยู่บ้านของตนเองที่ปลูก
สร้างใหม่นอกโรงเรียนแล้ว  ตามพฤติการณ์เห็นว่า  ผู้อุทธรณ์ทั้งสองประพฤติตนไม่เหมาะสม  โดยมี
ความสัมพันธ์สนิทสนมกันเกินสมควรเป็นที่ครหาแก่ผู้พบเห็น  แต่พยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้ชัดเจนโดย
ปราศจากข้อสงสัยว่า  ผู้อุทธรณ์ทั้งสองมีความสัมพันธ์ถึงขั้นประพฤติผิดประเวณีในลักษณะอยู่กินร่วมกัน
ฉันสามีภรรยาอย่างเปิดเผยตามข้อกล่าวหา  สมควรให้โอกาสแก่ผู้อุทธรณ์ทั้งสอง  โดยพิจารณาในทางที่
เป็นคุณ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า  พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์ทั้งสองเป็นเพียงความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
ตามมาตรา  94  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  
กรณีไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียโดยกระทําการอันได้
ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  ทั้งเทียบเคียงกับกรณีตัวอย่างที่ ก.ค.ศ.  ได้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว  ซึ่งลงโทษเพียง
ลดขั้นเงินเดือน  1  ขั้น  ดังนั้น  การที่ผู้บังคับบัญชามีความสั่งให้ลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ทั้งสองออกจาก
ราชการ  ตามมติ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา  นั้น  หนักเกินกว่ากรณีความผิด  อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ทั้งสอง
ฟังขึ้นบางส่วน  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งลดโทษให้แก่ผู้อุทธรณ์ทั้งสองจากโทษปลดออก
จากราชการเป็นโทษลดขั้นเงินเดือน  1  ขั้น  ให้เหมาะสมกับกรณีความผิด  และสั่งให้กลับเข้ารับราชการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
                                                 มติ ก.ค.ศ. 

โดย  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  (ที่ทําการแทน  ก.ค.ศ.) 
ในคราวประชุมครั้งที่  3/2551  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2551 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
             ข้าราชการครูชาย  ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน  ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อในคราว
เดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  และมีพฤติการณ์อันเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ  พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ตามมาตรา  87วรรคสอง  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและมีพฤติการณ์อันแสดงถึง
ความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ  นั้น  
เหมาะสมกับกรณีความผิดแล้ว 
 

ข้อเท็จจริง 
          ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า  ตั้งแต่เดือนธันวาคม  2547 – กรกฎาคม  2548  นายสําเภาละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินหว่าสิบห้าวันโดยไม่มีสาเหตุอันสมควร  ในวันที่มาปฏิบัติราชการเพียง
แค่มาลงปฏิบัติราชการและอยู่โรงเรียนประมาณ  1 - 2  ชั่วโมงก็ออกจากโรงเรียนไป  โดยไม่แจ้งให้คณะ
ครูทราบ  การบริหารจัดการในโรงเรียนเป็นภาระหน้าที่ของครูรักษาการและคณะครู 
 

 คณะกรรมการสอบสวน  พิจารณาแล้วเห็นว่า  พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา  
87  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  สมควร
ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
 

 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาแล้วเห็นชอบและสั่งการให้นําเสนอ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
 

 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาแล้วมีมติให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
 

 นายสําเภาอุทธรณ์ต่อ  ก.ค.ศ. 
 

 อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์ร้องทุกข์ (ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.)  พิจารณาพยานหลักฐาน
ในสํานวนการสอบสวนประกอบเอกสารการอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์แล้ว  ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  ตั้งแต่เดือน
ธันวาคม  2547  เป็นต้นมา  ผู้อุทธรณ์จะไม่ค่อยเอาใจใส่ในการปฏิบัติราชการส่วนมากจะไม่ไปปฏิบัติ
ราชการ  ในวันที่ไปโรงเรียนก็ไม่ทําการสอนหรือสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างไร  เพียงแค่ไปลงเวลา
ปฏิบัติราชการ  และอยู่โรงเรียนประมาณ  1 - 2  ชั่วโมงก็ออกจากโรงเรียนไป  โดยไม่แจ้งให้คณะครูทราบ  
การบริการจัดการในโรงเรียนเป็นภาระหน้าที่ของครูรักษาการและคณะครู  ถ้ามีงานราชการเร่งด่วนผู้รักษาการแทน



 
 

แจ้งและเสนอเพ่ือทราบและพิจารณาที่บ้านผู้อุทธรณ์ไม่ไปปฏิบัติราชการระหว่างเดือนธันวาคม  2547  ถึง  
เดือนกรกฎาคม  2548  ดังนี้ 
           1. ธันวาคม  2547  ละทิ้งหน้าที่ราชการระหว่างวันที่ 13 - 30  ธันวาคม  2547  รวม  18  วัน 
ติดต่อกัน 
           2. มกราคม  2548  ละทิ้งหน้าที่ราชการ  ครั้งที่  (1)  วันที่  3 - 19  มกราคม  2548  รวม  17  วัน 
ติดต่อกัน  ครั้งที่ (2)  วันที่  24 - 31  มกราคม  2548  รวม  8  วันติดต่อกัน 
           3.  กุมภาพันธ์  2548  ละทิ้งหน้าที่ราชการตลอดท้ังเดือน  รวม  28  วัน 
 4.  มีนาคม  2548  ละทิ้งหน้าที่ราชการ  ครั้งที่ (1)  วันที่  1 - 4  มีนาคม  2548  รวม  4  วัน
ติดต่อกัน  ครั้งที่ (2)  วันที่  9 - 31  มีนาคม  2548  รวม  23  วันติดต่อกัน 
 5.  มิถุนายน  2548  ละทิ้งหน้าที่ราชการระหว่างวันที่  10 - 30  มิถุนายน  2548  รวม  21  วัน
ติดต่อกัน 
 6.  กรกฎาคม  2548  ละทิ้งหน้าที่ราชการตลอดท้ังเดือน  รวม  31  วัน   
 จากข้อเท็จจริงดังกล่าวพิจารณาแล้วว่า  กรณีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าผู้อุทธรณ์ละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  และมีพฤติการณ์อันเป็นการจงใจ 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือไม่  ในชั้นอุทธรณ์  ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างว่า  เหตุที่ผู้อุทธรณ์ไม่มา
ปฏิบัติราชการเพราะเจ็บปุวยด้วยโรคหัวใจโต  กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  และได้มาปฏิบัติราชการตามปกติ  
แต่เนื่องจากสุขภาพไม่ดีอาจจะมิได้ปฏิบัติราชการตลอดทั้งวัน  จึงไม่ได้มีเวลา  เห็นว่า  ข้อเท็จจริงปรากฏ
ชัดแจ้งตามหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการของโรงเรียน  และสอดคล้องกับคําให้การพยาน  ซึ่งเป็นครู
และผู้นําชุมชนว่า  ระหว่างเดือนธันวาคม  2547  –  กรกฎาคม  2548  ผู้อุทธรณ์ไม่ไปปฏิบัติราชการ
ติดต่อกันหลายวัน  และในบางช่วงไม่มาปฏิบัติราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน  
ในวันที่มาโรงเรียนก็มิได้เข้าสอนนักเรียน  จะอยู่โรงเรียนประมาณ  1 - 2  ชั่วโมง  ก็กลับไป  หรือบางวันก็
มีอาการมึนเมาสุราในโรงเรียน  กรณีที่ผู้อุทธรณ์อ้างว่าปุวยนั้นมีหลักฐานการรักษาในช่วงเดื อนธันวาคม
2547  เท่านั้น  และต่อมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์,  มีนาคม  2548  อาการก็ดีขึ้นแล้วและมีสภาพปกติ
เหมือนคนทั่วไป  และมีพยานเห็นผู้อุทธรณ์สามารถทํากิจกรรมต่างๆ เช่น  ขับรถยนต์ไปตลาดหรือไปทํา
ธุระต่างๆ  ข้างนอกบ้านได้  จึงเชื่อว่าผู้อุทธรณ์น่าจะสามารถไปปฏิบัติราชการได้แล้ว  แต่ผู้อุทธรณ์ก็ยัง
ขาดราชการเรื่อยมา  ส่วนที่อ้างว่าระหว่างวันที่  14 - 17  กุมภาพันธ์  2548  (3  วัน)  วันที่  20 - 21  
มิถุนายน  2548   (2  วัน)   วันที่  18 - 29  กรกฎาคม  2548  (10  วัน)  ผู้อุทธรณ์ได้รับอนุญาตการลา
จากผู้บังคับบัญชานั้น  ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับอนุญาตการลาจากผู้บังคับบัญชาแต่อย่างใด  และที่อ้าง
ว่าผู้อุทธรณ์มาปฏิบัติราชการตามปกติแต่ไม่ลงเวลาปฏิบัติราชการนั้น  ก็เป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอย  ขัดต่อเหตุผล  
และขัดกับคําให้การของพยานที่ต่างให้การว่าผู้อุทธรณ์ไม่มาปฏิบัติราชการเลย  ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์
เห็นว่าไม่มีน้ําหนักรับฟังให้เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ได้ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า  พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา  
87  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  กรณีละทิ้ง
หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวเป็นเวลาเกินหว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  และมีพฤติการณ์อัน
แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออก
จากราชการตามมติ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษานั้นเหมาะสมกับกรณีความผิดแล้ว  อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น  จึงมี
มติเป็นเอกฉันท์ให้ยกอุทธรณ์ 



 
 

 
 
 

มติ ก.ค.ศ. 

โดย  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  (ที่ทําการแทน  ก.ค.ศ.) 
ในคราวประชุมครั้งที่  8/2551  เมื่อวันที่  25  เมษายน  2551 

 
                                   ----------------------------------------------------   
 

 เจ้าหน้าที่บริหารการเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนโรงเรียนเอกชนไปให้ผู้บังคับบัญชายืมเพราะอยู่ใน
ภาวะจํายอมต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  โดยตนมิได้เก็บเงินส่วนที่เหลือไว้กับตนเองหรือ
นําไปใช้ประการอ่ืน  จนไม่สามารถส่งเงินให้โรงเรียนเอกชนได้ทั้งจํานวนเป็นพฤติการณ์ไม่มีเจตนาทุจริต  
แต่การเป็นเจ้าหน้าที่แต่อุทธรณ์เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินย่อมต้องทราบถึงระเบียบของทางราชการ
ดีว่าเงินของทางราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งไม่สามารถนําเงินไปให้ผู้ใดยืมได้  
พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์จึงเป็นเพียงความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามมาตรา  85  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบยีบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของ
ทางราชการ  การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์  จากโทษลดขั้นเงินเดือน  1  ขั้น  เป็นโทษไล่ออก
จากราชการนั้น  หนักเกินกว่ากรณีความผิด  จึงให้ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งลดโทษให้แก่ผู้อุทธรณ์  จากโทษไล่ออก
จากราชการเป็นโทษลดขั้นเงินเดือน  1  ขั้น  และสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการต่อไป 
  

ข้อเท็จจริง 
 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า  เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2545  สํานักงบประมาณได้โอนเงินอุดหนุน  
จํานวนเงิน  3,859,165  บาท  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนระหว่างเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม  2545 ให้คลังจังหวัดสํานักงานศึกษาธิการ
อําเภอ  มีหนังสือถึงคลังจังหวัด  (อําเภอ)  แจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันโดยสํานักงานศึกษาธิการ
อําเภอวางฎีกาเบิกเงินจากคลังเป็นจํานวน  3  ฎีกาดังนี้  ฎีกาที่  1 เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2545  ฎีกาที่  2  
เมื่อวันที่  6  มกราคม  2546  และฎีกาที่  3  เมื่อวันที่  31 มกราคม  2546  โดยมีนาง  ส.  เป็นผู้ลง
ลายมือชื่อผู้เบิกเงินจากคลังทั้ง  3  ฎีกา  หลังจากนั้นนาย  พ. นาง  ส.  และนาง  อ.  ลงลายมือชื่อใน
ฐานะผู้สั่งจ่ายเช็คจํานวนทั้งสิ้น  48  ฉบับ  จ่ายให้กับโรงเรียนเอกชนที่มีสิทธิรับเงิน  เมื่อย้ายมาปฏิบัติ
หน้าที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  นาย  พ.  ได้ทําหนังสือลงวันที่  29  กรกฎาคม  2546  ถึง
ธนาคารกรุงไทย  ขอปิดบัญชีเงิน  ซึ่งเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินจํานวนนี้แล้วสําหรับโรงเรียน  ซ.  มีสิทธิ
ได้รับเงินจํานวน  648,024  บาท  แต่ได้รับเงินจากนาง  อ. เพียง  305,503  บาท  ตามใบฝากเงินจํานวน  3  
ฉบับ  ฉบับที่  1  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2546 เป็นเงิน  102,521  บาท  ฉบับที่  2  เมื่อวันที่  16  
พฤษภาคม  2546  เป็นเงิน  113,487  บาท และฉบับที่  3  เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2546  เป็นเงิน  
89,495  บาท  รวมเป็น เงินทั้งสิ้น 305,503  บาท  สําหรับเงินที่หายไปจํานวน  342,521  บาท  
คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบจากธนาคารกรุงไทย  ทราบว่ามีการเบิกจ่ายเงินจํานวนนี้ออกไปจาก
ธนาคารหมดแล้ว 



 
 

 

 คณะกรรมการสอบสวน  พิจารณาแล้วเห็นควรลงโทษปลดออกจากราชการ 
 
 
 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาแล้ว  เห็นชอบและให้นําเสนอ  อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
 

 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาแล้ว  มีมติให้ลดโทษนาย  พ.  จากโทษลดขั้นเงินเดือน 1  ขั้น  
เป็นโทษตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  2  เดือน  ให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนนาง  ช.  1  ขั้น  และมีมติให้
ลงโทษปลดนาง  ส.  และนาง  ก.  ออกจากราชการ 
 

 อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ซึ่งทําการแทน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ
รับทราบ  รายนาย  พ.  และแนะนําให้  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา  พิจารณาทบทวนมติรายนาง ส. 
นาง ช. และนาง ก.  โดยให้เพิ่มโทษจากโทษเดิม  เป็นโทษไล่ออกจากราชการ  ทั้ง  3  ราย 
 

 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาแล้วมีมติเพ่ิมโทษ  นาง  ส.  นาง  ช.  และนาง  ก. เป็นโทษไล่
ออกจากราชการ  ทั้ง  3  ราย 
 

 นาง  ช.  อุทธรณ์  ต่อ  ก.ค.ศ. 
 

   อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ที่ทําการแทน  ก.ค.ศ.)  พิจารณาแล้ว
เห็นว่าผู้อุทธรณ์  อุทธรณ์ท้ังในปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริง  จึงพิจารณาวินิจฉัยโดยลําดับ ดังนี้ 
 ปัญหาข้อกฎหมาย   
 ผู้อุทธรณ์ได้กล่าวอ้างว่ากรณีของผู้อุทธรณ์เป็นกรณีที่ถูกสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน  1  ขั้น ตามคําสั่ง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ลงวันที่  1  กันยายน  2549  อันเป็นการสั่งตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา  ซึ่งตามมาตรา  104 (2)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547  ถือเป็นที่สุด  โดยไม่จําต้องรายงานมาที่  ก.ค.ศ.  การที่  ก.ค.ศ. พิจารณาและมีมติแนะนําให้  
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  ทบทวนในเรื่องการกําหนดโทษว่าผู้อุทธรณ์กระทําผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ  ระดับโทษต้องเป็นไล่ออกจากราชการโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  19 (12)  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547  นั้นเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจาก 
ผู้อุทธรณ์อ้างว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 เป็นการ
กระจายอํานาจไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  และมีการพิจารณาโดยองค์คณะบุคคล  คือ  อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่  ก.ค.ศ.  ตั้ง  ดังนั้น  การใช้มาตรา  19 (12)  แห่งพระราชบัญญั ติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  ในการแนะนําเพ่ือกําหนดโทษผู้อุทธรณ์เป็น
โทษไล่ออกจากราชการกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  ตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ที่  497/2550  
ลงวันที่  27 พฤศจิกายน  2550  นั้น  จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคําอุทธรณ์ข้อกฎหมาย
ของผู้อุทธรณ์แล้วเห็นว่า  ตามท่ีผู้อุทธรณ์หยิบยกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชารครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ. 2547  ว่าเป็นพระราชบัญญัติที่กระจายอํานาจไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษานั้น
ถูกต้องตามท่ีผู้อุทธรณ์กล่าวอ้าง  แต่นั่นก็มิได้หมายความว่า  ก.ค.ศ.  ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล  
จะสิ้นอํานาจในการกํากับดูแลโดยสิ้นเชิง  ซึ่งจะเห็นได้จากมาตรา  19 (12)  และ (13)  บัญญัติว่า  “ให้  ก.ค.



 
 

ศ.  มีอํานาจดังต่อไปนี้...(12)  กําหนดมาตรฐาน  พิจารณา  และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการทาง
วินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้”  และ  (13)  
กํากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือรับความเป็นธรรม...”  เมื่อพิจารณาจากอํานาจหน้าที่ตามมาตรา  19  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ทั้ง  (12)  และ  (13)  แล้ว  จะเห็นว่าแม้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  จะมีจุดมุ่งหมายในการ
กระจายอํานาจไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตามที่อุทธรณ์กล่าวอ้างก็ตาม  แต่อํานาจของ  ก.ค.
ศ.  ก็ยังคงมีอยู่ในการกํากับดูแลและตรวจสอบเพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานในด้านบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จะเห็นได้จาก  (12)  ได้บอกไว้ชัดเจนว่า  กําหนด
มาตรฐาน...และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ...ตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้...”  ดังนั้น  เมื่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาการดําเนินการทางวินัยบางครั้ง
อาจไม่ได้มาตรฐานโทษตามพระราชบัญญัตินี้  ก.ค.ศ.  จึงมีอํานาจในการใช้มาตรา  19  (12)  ในการ
แนะนําการดําเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามมาตรฐานในพระราชบัญญัตินี้  ดั งนั้น  การที่  อ.ก.ค.ศ.  
วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและออกจากราชการ  มีมติแนะนําให้  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาทบทวน
เกี่ยวกับการกําหนดโทษผู้อุทธรณ์ว่ากรณีเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการนั้น  ระดับโทษต้องไล่ออก
จากราชการ นั้น  อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ  มีอํานาจแนะนําได้ตามมาตรา  19  (12)  
และ  (13)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  ตามที่ได้
กล่าวแล้วข้างต้น  และคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี  497/2550  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2550  
จึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  อุทธรณ์ข้อกฎหมายดังกล่าวฟังไม่ข้ึน 
 ปัญหาข้อเท็จจริง 
 พิจารณาแล้วข้อเท็จจริงฟังได้ว่า  สํานักงบประมาณได้โอนเงินอุดหนุน  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับโรงเรียนเอกชน  ซึ่งโรงเรียน  ซ. มีสิทธิได้รับเงินจํานวน  
648,024  บาท  ผู้อุทธรณ์ได้ตั้งฎีกาเบิกเงินอุดหนุนจํานวนดังกล่าวออกมาแล้ว  นาง  ส. และนาง  ก.  ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของผู้อุทธรณ์ได้มาขอใช้เงินที่จะเตรียมจัดให้โรงเรียน  ม. จากผู้อุทธรณ์จํานวน  342,521  บาท   
ในการยืมดังกล่าวนาง  ส.  และนาง  ก.  ทําหนังสือการขอใช้เงินของโรงเรียน  ซ. ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งเอกสาร
ฉบับดังกล่าวลงวันที่  12  ธันวาคม  2545 ซึ่งระยะเวลาของ  3  เดือน  ที่ผู้อุทธรณ์ไม่ได้นําเงินอุดหนุน  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2545  -  ธันวาคม 2545 จัดส่งให้แก่โรงเรียน  ซ.  นอกจากนั้นในหนังสือขอใช้เงิน
ดังกล่าวยังปรากฏอีกว่า  บุคคลทั้งสองยังยืมเงินผู้อุทธรณ์อีกด้วยเป็นเงิน  30,000  บาท  และให้คํามั่นกับ
ผู้อุทธรณ์ว่า  อี  2 – 3  วันจะนํามาคืน  อาจเห็นได้ว่า  การที่ผู้อุทธรณ์กระทําไปเช่นนั้นเพราะนาง  ส.   
เป็นผู้บังคับบญัชาของผู้อุทธรณ์  ผู้อุทธรณ์จึงต้องกระทําไปด้วยความจํายอม  หากไม่กระทําตามย่อมมีผล
ต่อตําแหน่งหน้าที่การงานและอีกประการหนึ่งผู้อุทธรณ์เชื่อใจ  นาง  ส. ว่าจะสามารถหาเงินมาใช้ให้ผู้อุทธรณ์ 
ได้ทันภายใน  2  -  3  วันตามที่รับปากไว้  ผู้อุทธรณ์ได้มาแถลงการณ์ด้วยวาจาด้วยว่านาง  ส.  มักจะขอยืมเงิน
ผู้อุทธรณ์บ่อยครั้งและทุกครั้งผู้อุทธรณ์ก็จําต้องให้  บางครั้งได้คืนบ้าง  ไม่ได้คืนบ้าง  ส่วนเงินที่เหลืออีก
จํานวน  305,503  บาท  ผู้อุทธรณ์ได้เก็บไว้ในตู้นิรภัยชั้นนอกซึ่งผู้อุทธรณ์เป็นผู้ถือกุญแจแต่เพียงผู้เดียว  
ผู้อุทธรณ์ได้เก็บเงินไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน  หรือเก็บไว้ที่ตนเองแต่อย่างใดเมื่อผู้อุทธรณ์ทวงถามเงิน
จํานวน  342,521  บาท  คืนจากบุคคลทั้งสอง  แต่บุคคลทั้งสองบอกว่ายังไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้ได้  แต่เมื่อ
โรงเรียน  ซ.  ทวงถามเงินส่วนที่ขาดผู้อุทธรณ์ก็ได้รีบนําเงินจํานวน  305,503  บาท  โอนให้แก่โรงเรียน  ซ.   



 
 

จึงเห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ไม่มีเจตนาทุจริตร่วมกับนาง  ส.  และนาง  ก.  แต่การที่ผู้อุทธรณ์เป็นเจ้าหน้าที่
บริหารงานการเงินย่อมต้องทราบถึงระเบียบของทางราชการดีว่า เงินของทางราชการจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการไม่สามารถนําไปให้ผู้ใดยืมได้  พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์จึงเป็นเพียงความผิดวินัย  
ไม่ร้ายแรง  ตามมาตรา  85  วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบของทางราชการ  การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์จากโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  
เป็นโทษไล่ออกจากราชการ  นั้น  หนักเกินกว่ากรณีความผิด  อุทธรณ์ฟังขึ้นบางส่วนสมควรให้ผู้บังคับบัญชา 
มีคําสั่งลดโทษให้แก่ผู้อุทธรณ์จากโทษไล่ออกจากราชการเป็นโทษลดขั้นเงินเดือน  1 ขั้น  และสั่งให้ผู้
อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการต่อไป 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า  การที่ผู้อุทธรณ์นําเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนโรงเรียน  ซ. จํานวน  
342,521  บาท  ไปให้โรงเรียน ส. และนาง  ก.  ผู้บังคับบัญชาของผู้อุทธรณ์ยืมเนื่องจากอยู่ในภาวะจํายอม
ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  จนเกิดเรื่องทําให้ไม่สามารถส่งเงินให้โรงเรียนได้ทั้งจํานวน  และผู้
อุทธรณ์มิได้เก็บเงินส่วนที่เหลือไว้กับตนเอง  หรือนําไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนจึงเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้มี
เจตนาทุจริต  แต่ผู้อุทธรณ์เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินย่อมต้องทราบถึงระเบียบของทางราชการดีว่า
เงินของทางราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  ซึ่งไม่สามารถนําเงินไปให้ผู้ใดยืมได้  
พฤติการณ์ของผู้ อุทธรณ์จึงเป็นเพียงความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  ตามมาตรา  85  วรรคหนึ่ง  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  กรณีไม่ปฏิบั ติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์  จากโทษลดขั้นเงินเดือน  1  
ขั้น  เป็นโทษไล่ออกจากราชการ  นั้น  หนักเกินกว่ากรณีความผิด  อุทธรณ์ขึ้นบางส่วน  จึงมีมติเป็นเอก
ฉันท์ให้ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งลดโทษให้แก่ผู้อุทธรณ์  จากโทษไล่ออกจากราชการเป็นโทษลดขั้นเงินเดือน  1  
ขั้น  และสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการต่อไป  และเป็นกรณีที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการล้างมลทิน  ตาม
มาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมี
พระชนมพรรษา 80 พรรษา  พ.ศ. 2550   
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

มติ ก.ค.ศ. 

โดย  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  (ที่ทําการแทน  ก.ค.ศ.) 
ในคราวประชุมครั้งที่  9/2551  เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2551 

 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชาย  ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนอนุมัติให้ถอนเงินไปจัดซื้อ
วัสดุครุภัณฑ์โดยไม่ทําหลักฐานการจ่ายเงินไว้เป็นหลักฐาน  พิจารณาทุนการศึกษาและพิจารณาความดี
ความชอบไม่ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด  พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  ตามมาตรา  
85  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  กรณี
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  การที่ผู้บังคับบัญชาเพ่ิมโทษจาก
โทษตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  1  เดือน  เป็นโทษตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  2  เดือน  หนักเกินกว่า
กรณีความผิด  จึงให้ลดโทษเป็นโทษภาคทัณฑ์แต่มีเหตุอันควรงดโทษเนื่องจากผู้อุทธรณ์เป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการดว้ยดีมาโดยตลอดและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษ 
 

ข้อเท็จจริง 
 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า 
 (1)  กรณีการเบิก – จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว   การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านแสง   

ได้ดําเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่าง  แต่งโรงเรียนได้มีการอนุมัติให้ถอนเงินสดไปทําการ
จัดซื้อ  โดยไม่ทําหลักฐานการจ่าย  (สัญญายืมเงิน)   ไว้เป็นหลักฐานก่อนการจ่ายเงิน 
 (2)  การพิจารณาทุนการศึกษาโรงเรียนไม่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด  ทําการ
ประกาศผลการคัดเลือกก่อนสิ้นการรับสมัคร   เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ   กฎหมาย   

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 (3)  การพิจารณาความดีความชอบผู้บริหารไม่ได้ดําเนินการตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  

ข้าราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พ.ศ. 2547  ข้อ  9.2.1  แต่ผู้บริหารได้ใช้ผล
การประเมินที่ข้าราชการครูประเมินตนเอง  และประเมินเพ่ือนร่วมงานทุกคน  เป็นแนวทางในการเสนอ
เลื่อนขั้นประจําป ี และได้ปรึกษาหารือกับข้าราชการครูในโรงเรียนบางคน  เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ
ของข้าราชการครูในโรงเรียน   ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 

 คณะกรรมการสอบสวน  พิจารณาแล้วเห็นว่า  พฤติการณ์ของนาย  ป.  เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  

ตามมาตรา  85  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  

กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการสมควรลงโทษตัดเงินเดือนนาย  ป.  
5%  เป็นเวลา  1  เดือน 



 
 

 

 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสอบสวน
เสนอ  จงึสั่งลงโทษตัดเงินเดือนนาย  ป.  5%  เป็นเวลา  1  เดือน 
 
 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาแล้วมีมติให้เพ่ิมโทษนาย  ป.   จากโทษตัดเงินเดือน 5%  

เป็นเวลา  1  เดือน  เป็นโทษตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  2  เดือน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจึงสั่งเพิ่มโทษตามนัยมติดังกล่าว 
 

 นาย  ป.  อุทธรณ์ต่อ  ก.ค.ศ. 
 

 อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์  (ที่ทําการแทน  ก.ค.ศ.)  พิจารณาแล้วเห็นว่า 
 (1)  กรณีการเบิก - จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว  การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านแสง  

ได้ดําเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่าง  แต่โรงเรียนได้มีการอนุมัติให้ถอนเงินสดไปดําเนินการ
จัดซื้อ โดยไม่ทําหลักฐานการจ่าย (สัญญายืมเงิน) ไว้เป็นหลักฐานก่อนการจ่ายเงินซึ่งผู้อุทธรณ์ได้ให้การแก้
ข้อกล่าวหาโดยขัดแย้งว่าได้บริหารงบประมาณโดยยึดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ  สอดคล้องกับคําให้การของพยานซึ่งต่างก็ให้การว่าการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงเรียนได้ดําเนินการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ พิจารณาแล้วเห็นว่า  กรณีเป็นเพียงความ
บกพร่องที่ไม่ทําเป็นสัญญายืมเงินไว้เป็นหลักฐานก่อนการจ่ายเงิน  แต่เชื่อว่ามีหลักฐานว่าจ่ายให้ผู้ใดไป
จัดซื้อและคงเป็นเพียงการจัดซื้อเล็กน้อยที่ใช้วงเงินไม่มากนัก   และจัดซื้อทันทีในวันที่เบิกเงินไป  โดยไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้เบิกเงินไปเก็บไว้กับตนเองเป็นเวลานาน  หรือมีการนําเงินของทางราชการไปหมุนใช้
เป็นประโยชน์ส่วนตนแต่ประการใดไม่แต่ถ้าหากเป็นเงินงบประมาณจํานวนมากผู้อุทธรณ์ก็ได้จัดให้มีการทํา
สัญญายืมเงิน  ซึ่งปรากฏหลักฐานสัญญายืมเงินโครงการอาหารกลางวันในสํานวนการสอบสวนที่ผู้ อุทธรณ์
ดําเนินการให้นางทองปักษ์ทําสัญญายืมเงินจํานวน   6,336  บาท  ข้อกล่าวหาประเด็นนี้คณะกรรมการ
สอบสวนก็มิได้สอบสวนให้สิ้นกระแสความว่าผู้อุทธรณ์กระทําผิดจริงหรือไม่  แต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าไม่
จําต้องสอบสวนเพ่ิมเติมอีกเพราะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงใดๆ  ในทางที่เป็นโทษได้อีกเนื่องจากกรณีของ 
ผู้อุทธรณ์อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการล้างมลทินตามนัยมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา  80  พรรษา  พ.ศ. 2550  จึงถือว่าเป็น
ความผิดวินัย  อันเป็นเพียงความผิดเล็กน้อยเท่านั้น 
 (2)  กรณีการพิจารณาทุนการศึกษา  พิจารณาแล้วเห็นว่า  โรงเรียนได้ดําเนินการจัดทําคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ  ประกาศรับสมัครนักเรียน  ตามหลักเกณฑ์การขอรับทุน  ซึ่งพยานทั้งที่เป็นครูและ
นักเรียนต่างให้การว่า  ในการจัดสรรทุนได้แจ้งให้ครูประจําชั้นคัดเลือกเด็กโดยยึดหลักความจําเป็นคือ  เด็ก
ที่ยากจน   นิสัยดี  เคยได้รับหรือไม่เคยได้รับทุนมาก่อน  เสนอเจ้าหน้าที่ทุนและคณะกรรมการพิจารณา  

แล้วรวบรวมส่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป   ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวนับว่าโปร่งใส  ไม่มีข้อพิรุธ
สงสัยว่าจะเป็นการดําเนินการโดยไม่เป็นธรรมแต่ประการใด  เมื่อมีการดําเนินการแล้วเสร็จโดยเร็วและทํา
การประกาศผลการคัดเลือกก่อนสิ้นการรับสมัคร  จึงเห็นว่าไม่เป็นความผิดวินัยแต่อย่างใด  และ  (3)  กรณี
การพิจารณาความดีความชอบ  พิจารณาแล้วเห็นว่า  พยานต่างให้การว่าผู้อุทธรณ์ปฏิบัติอย่างโปร่งใสตาม
ขั้นตอนโดยประชุมครูชี้แจง  แล้วแจกแบบประเมินที่จัดทําขึ้นให้ครูทุกคนได้ประเมินตนเอง  และเพ่ือนร่วมงาน
เสร็จแล้วส่งคืนผู้อุทธรณ์  ผู้อุทธรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความดีความชอบ   พยานให้การว่าเป็น
วิธีการที่ดีที่สุดเนื่องจากครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตนเอง  การพิจารณายึดหลักความถ่ีห่าง 



 
 

ประกอบด้วย  คณะกรรมการมีหน้าที่จัดเรียงลําดับและผู้อุทธรณ์นําผลการพิจารณาเสนอต่อศูนย์ฯ  และยังมี
พ ย า น ใ ห้ ก า ร ว่ า 
สําหรับนางทองปักษ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษเกินกว่า  1  ขั้น  บ่อยเหมือนกัน แต่การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่เป็นปัญหานี้พยานให้การว่า  การส่งรายชื่อสํารองไปศูนย์นั้นทราบว่าผู้อุทธรณ์ส่งชื่อ
นายคธาวุธไปเท่านั้น  ส่วนนางทองปักษ์ผู้อุทธรณ์ได้แจ้งในที่ประชุมว่าให้นางทองปักษ์จัดส่ งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวกับการดําเนินการโครงการทัศนศึกษาและโครงการอาหารกลางวันให้เรียบร้อย  ผู้อุทธรณ์
จะเสนอสํารองไปให้ศูนย์  ดังนี้  เห็นว่าเป็นดุลพินิจของผู้อุทธรณ์ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่ชอบจะ
เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษสํารองไปให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ
พิจารณาหรือไม่  และกรณีก็มิใช่เป็นการพิจารณาเสร็จเด็ดขาด โดยอํานาจของผู้อุทธรณ์แต่เพียงผู้เดียว  

กอปรกับการพิจารณาดังกล่าวครูในโรงเรียนต่างเห็นว่าเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุด โปร่งใส และเป็นธรรมแล้ว หาได้
มีพยานหลักฐานใดบ่งชี้ว่า ผู้อุทธรณ์กระทําการพิจารณาโดยไม่สุจริตแต่อย่างใดไม่  จึงยังไม่อาจถือได้ว่า 
ผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
 กล่าวโดยสรุป การที่ผู้อุทธรณ์ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งเพ่ิมโทษมีมูลเหตุจากความขัดแย้ง ที่ผู้อุทธรณ์
พยายามดําเนินการให้นางทองปักษ์และนายคธาวุธ  ผู้ถูกดําเนินการทางวินัยจัดส่งเอกสารล้างหนี้เกี่ยวกับ
เงินโครงการทัศนศึกษา  และโครงการอาหารกลางวันให้เรียบร้อย  เมื่อผู้ถูกดําเนินการทางวินัยทั้งสองคน
ไม่ดําเนินการ  ผู้อุทธรณ์จึงตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือดําเนินการทางวินัยตามอํานาจหน้าที่   
แต่กลับถูกนางทองปักษ์ร้องเรียนกล่าวหา  จึงถูกผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือคือ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ดําเนินการทางวินัยแก่ทั้งผู้อุทธรณ์และนางทองปักษ์, นายคธาวุธ,  ผู้ถูกดําเนินการทางวินัย  

แต่ภายหลังผู้ถูกดําเนินการทางวินัย  กลับไม่ได้รับโทษแต่อย่างใด  หากแต่ผู้อุทธรณ์ได้รับโทษแต่เพียงผู้เดียว
โดยถูกเพ่ิมโทษเป็นตัดเงินเดือน  5% เป็นเวลา  2  เดือน  ทั้งที่เป็นเรื่องขัดแย้งกันเล็กน้อย  สมควรที่ผู้อุทธรณ์
จะได้รับความเป็นธรรมโดยการว่ากล่าวตักเตือนเช่นเดียวกับผู้ถูกดําเนินการทางวินัย   อุทธรณ์ฟังขึ้น
บางส่วน  สมควรงดโทษโดยว่ากล่าวตักเตือน 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า  พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์เป็นเพียงความผิดวินัยเล็กน้อยตามมาตรา  

85  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  กรณีไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์จากโทษตัดเงินเดือน  5%  

เป็นเวลา  1  เดือน  เป็นโทษตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  2  เดือน ตามมติ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา  นั้น  

หนักเกินกว่ากรณีความผิด  อุทธรณ์ฟังขึ้นบางส่วนสมควรลดโทษให้แก่ผู้อุทธรณ์จากโทษตัดเงินเดือน  5%  

เป็นเวลา  2  เดือน  เป็นโทษภาคทัณฑ์แต่มีเหตุอันควรงดโทษเนื่องจากผู้อุทธรณ์เป็นผู้ปฏิบัติราชการดีโดยตลอด
และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษให้แก่ผู้อุทธรณ์โดย 
ว่ากล่าวตักเตือน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

มติ  ก.ค.ศ. 

โดย  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  (ที่ทําการแทน  ก.ค.ศ.) 
ในคราวประชุมครั้งที่  3/2552  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2552 

   
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชาย  ตําแหน่งครูโรงเรียนวัดแม่ทะ  มีกรณีหย่อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับความเป็นครู  ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ครูผู้สอนได้  บกพร่องในหน้าที่ราชการ  ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ ราชการ 
พฤติการณ์ต้องด้วยมาตรา  111  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 การที่ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งให้ร้องทุกข์ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  
เหมาะสมกับกรณีแล้ว 
  

ข้อเท็จจริง 
 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า  เมื่อปี  พ.ศ. 2546  ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนปรากฏว่าผู้ร้องทุกข์
เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับความเป็นครู  ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนได้  มีสุขภาพจิตไม่ปกติเกรงว่าจะทําร้ายเด็กนักเรียนควรหาทางปูองกันไว้ก่อนที่จะ
เกิดเหตุร้าย 
 

 คณะกรรมการสอบสวน  พิจารณาแล้วว่า  ผู้ร้องทุกข์เป็นผู้ปุวยทางจิต  มีจิตบกพร่องไม่สามารถ
ปฏิบัติงานการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้  เป็นผู้หย่อนความสามารถตามข้อกล่าวหาจริง  
เห็นสมควรให้ผู้ร้องทุกข์ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนต่อไป 
 

 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาแล้วเห็นชอบ 
 

 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาแล้วมีมติให้ผู้ร้องทุกข์ออกจากราชการ 
 

 นายกรร้องทุกข์ต่อ  ก.ค.ศ. 
 

 อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  (ที่ทําการแทน  ก.ค.ศ.)  พิจารณาแล้วเห็น
ว่า   พยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนที่เป็นครูทั้งโรงเรียนบ้านวังหลวง,  ครูโรงเรียนวัดแม่ทะ  และ
นักเรียนต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่า   ผู้ร้องทุกข์ประพฤติตนไม่เหมาะสม  มีพฤติการณ์ก้าวร้าว  พูดจา
ไม่สุภาพกับเพ่ือนร่วมงาน  (อี,  ไอ้,  กู,  มึง)  แต่งกายไม่เรียบร้อย  ไม่รักษาความสะอาดของร่างกายเป็นที่
รังเกียจของนักเรียนและเพ่ือนร่วมงาน  หลบหลีกงานสอน  แอบไปนอนในระหว่างเวลาราชการ ออกนอก
บริเวณโรงเรียนบ่อยครั้ง   หย่อนความสามารถในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถทําการสอนได้อย่างมี



 
 

ประสิทธิภาพ  ควบคุมนักเรียนไม่ได้  นักเรียนไม่เชื่อฟัง  ไม่ยอมรับ สมควรให้ผู้ร้องทุกข์ออกไปพักผ่อนและ
รักษาตัวอยู่ที่บ้านจะดีกว่า นอกจากนี้พยานที่เป็นศึกษานิเทศก์ก็ยังให้การยืนยันว่าหลังจากได้เข้าตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติการสอน  และสังเกตพฤติกรรมอ่ืนๆ  โดยภาพรวมของการปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์แล้ว   ถือว่า
ไม่ได้มาตรฐาน  และเชื่อว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  10  โดยที่พยาน
ดังกล่าวมิได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์มาก่อนแต่อย่างใด   เชื่อว่าต่างก็ให้การไปตามความเป็นจริงที่
ตนรู้เห็นทําให้น้ําหนักรับฟังได้มั่นคง 
 ในชั้นร้องทุกข์  ผู้ร้องทุกข์  ร้องทุกข์เพียงว่าผู้ร้องทุกข์ไม่หย่อนยาน  สุขภาพร่างกายของผู้ร้องทุกข์
เป็นปกติสามารถที่จะสอนหนังสือหรือทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามปกติโดยมิได้มีพยานหลักฐานอ่ืนใด
สนับสนุนคําร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ให้เห็นจริง  ไม่มีน้ําหนักรับฟังหักล้างพยานหลักฐานในสํานวนการ
สอบสวนได้  ซึ่งระหว่างเวลาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2546  จนกระทั่งผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากราชการ  เห็นว่า   

ผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์แต่ละระดับชั้นได้ให้การดูแลผู้ร้องทุกข์เพ่ือให้ปรับปรุงพัฒนาตนเองด้วยดีมาโดยตลอด   

หากแต่ระยะเวลาล่วงเลยไปนานพอสมควรผู้ร้องทุกข์ก็ไม่อาจพัฒนาตนเองได้ดีขึ้นได้   ดังนั้น   ถ้าให้ผู้ร้องทุกข์
รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการหลายประการ  เช่น  นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้  เสื่อมเสีย
เชื่อเสียงเกียรติคุณและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ  และเสื่อมเสียภาพลักษณ์ขององค์กรครูโดยรวม  เสียหายต่อ
ระบบการบริหารงานภายในและปฏิบัติงานไม่คุ้มค่ากับเงินเดือนค่าจ้างที่รัฐต้องจ่ายแก่ผู้ร้องทุกข์พฤติการณ์
ของผู้ร้องทุกข์ต้องด้วยมาตรา  111  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

พ.ศ. 2547 กรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องในหน้าที่ราชการ   หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ   ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทาง
ราชการ การที่ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งให้ผู้ร้องทุกข์ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  ตามมติ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  นั้น  เหมาะสมกับกรณีแล้ว  คําร้องทุกข์ฟังไม่ข้ึน  สมควรยกคําร้องทุกข์ 
 อนึ่ง  คําสั่งโรงเรียนวัดแม่ทะ  ที่  32/2551  ลงวันที่  1  พฤศจิกายน  2551  ได้ระบุอ้างถ้อยคําใน
ตัวบทกฎหมาย  ตามมาตรา  111  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

พ.ศ. 2547  ไว้โดยไม่ครบถ้วน  แต่กรณีก็มิได้ทําให้คําสั่งดังกล่าวเสียไป  หากแต่เป็นคําสั่งทางปกครองที่มี
ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยที่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้    ตามนัยมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  สมควรแจ้งให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ดําเนินการให้ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแม่ทะ  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระบุข้อกล่าวหา  “ถ้าให้นายกร  รับราชการ
ต่อไป  จะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ”  ให้ถูกต้องต่อไป 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ร้องทุกข์หย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่สามารถ
ทําการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง   และประพฤติตนไม่เหมาะสมมีพฤติการณ์ก้าวร้าวถ้าให้ผู้ร้องทุกข์
รับราชารต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ   พฤติการณ์ของผู้ร้องทุกข์ต้องด้วยกฎหมาย  มาตรา  

111  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ. 2547  กรณีหย่อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งหน้าที่ราชการ   ถ้าให้ผู้ร้องทุกข์รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ  การที่
ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งให้ผู้ร้องทุกข์ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  ตามมติ  อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  นั้น  เหมาะสมกับกรณีแล้ว   คําร้องทุกข์ฟังไม่ข้ึน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคําร้องทุกข์  
และให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ดําเนินการให้ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแม่ทะ   แก้ไข



 
 

เพ่ิมเติมคําสั่งโรงเรียนวัดแม่ทะ  ที่  32/2551  ลงวันที่  1 พฤศจิกายน  2551  โดยให้ระบุข้อความว่า  “ถ้าให้
นายกร  รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ”  ให้ถูกต้องต่อไป 
 
 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่ เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุ

และแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร
ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม 
หรือกระทรวงอ่ืนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 

“ข้าราชการครู” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการ
เรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๙ ก/หน้า ๒๒/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

“คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย
ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา 

“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน 

“เขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความว่า เขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง 
“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า 
 (๑) สถานศึกษา 
 (๒) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (๓) สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
 (๔) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (๕) หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

หรือตามประกาศกระทรวง หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กำหนด 

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน 
หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรม 
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือตำแหน่ง

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ 
“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงในกระทรวงที่มี

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในสังกัด 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  บรรดาคำว่า “ข้าราชการพลเรือน” ทีม่ีอยู่ในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ 

และข้อบังคับอ่ืนใด ให้หมายความรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย เว้นแต่จะได้มี
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดที่บัญญัติไว้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาขัดแย้งหรือการที่จะต้องตีความในปัญหาเกี่ยวกับข้าราชการครู 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงซึ่ง
ตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้นข้าราชการครู
และข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบัน



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีปทุมวัน และเป็นกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือองค์กรใดเป็นผู้กำหนดหรือวินิจฉัยชี้ขาด ให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดหรือวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   

 
มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดย
ย่อว่า “ก.ค.ศ.” ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓)๒ กรรมการโดยตำแหน่งจำนวนแปดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
และเลขาธิการคุรุสภา 

(๔)๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเก้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย 
ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารองค์กร ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการบริหารธุรกิจ
หรือด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านการบริหาร
จัดการความรู้หรือด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านละหนึ่งคน 

(๕)๔ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
จำนวนสิบสองคน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาฝ่ายละหนึ่งคน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ในหน่วยงานการศึกษาตามที ่ ก.ค.ศ. กำหนดซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น
พื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครู
จำนวนห้าคน ซึ่งเลือกจากข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานในเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวนสามคน ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวนหนึ่งคน และข้าราชการครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือ

 
๒ มาตรา ๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

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

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งคนและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหนึ่งคน 

หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) และกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม (๕) ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการและให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการใน
สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 

 
มาตรา ๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
(๖) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ

เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๙  กรรมการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาต้องมี

คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมาก่อน 
(๒) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ

เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่อ

อย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมาก่อน 
(๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ

เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๑๑  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมาก่อน 
(๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการหรือ

เทียบเท่าหรือมีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
(๒) มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงาน

เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืน
ในหน่วยงานการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 

(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 
มาตรา ๑๓  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ได้อีก แต่ จะ
ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้ 

ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาว่างลงให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗ วรรคสอง เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
ผู้นั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนก็ได้ และให้กรรมการ
ซึ่งแทนกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงมีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการให้มีกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวรรคสอง 
และยังมีกรรมการที่เหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได ้

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพ่ือดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 
มาตรา ๑๔  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ตำแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 
(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด

ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก 
 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มาตรา ๑๕  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
(๓) พ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ 
(๕) ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เมื่อปรากฏว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ส่อไปในทาง
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีเจตนากระทำการโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม หรือใช้อำนาจหน้าที่ที่ขัดต่อ
กฎหมาย  ทั้งนี้ ก่อนมีการถอดถอน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวน 

(๖)๕ มิได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ตนได้รับเลือก 

 
มาตรา ๑๖  การประชุม ก.ค.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ หรือเมื่อมี
กรณีเข้าข่ายที่กฎหมายกำหนดว่ากรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชี้ขาด 

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

วิสามัญ” เพ่ือทำการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทำหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการอ่ืนที่กำหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้ 

ในกรณีที่ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือทำหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัย 
การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้ตั้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยสองคน และกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด และให้นำมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๘๖  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะ

เป็นกรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอ่ืนตาม
พระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได้ เว้นแต่การเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตำแหน่ง 

 
๕ มาตรา ๑๕ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มาตรา ๑๙  ให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการ

บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กำหนดนโยบาย วางแผน และกำหนดเกณฑ์อัตรากำลังของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้ความเห็นชอบจำนวนและอัตราตำแหน่งของหน่วยงานการศึกษา 
(๓) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลง

ไปมาก หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยังไม่เหมาะสมเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำ
ตำแหน่ง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เหมาะสม 

(๔) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 
เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น 

(๖) พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๗) กำหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ในตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้งกำหนดอัตราเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทน 

(๘) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และการยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๙) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๑๐) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

(๑๑) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำและชี้แจงด้านการ
บริหารงานบุคคลแก่หน่วยงานการศึกษา 

(๑๒) กำหนดมาตรฐาน พิจารณา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๓) กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงาน
บุคคล ตรวจสอบและปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอำนาจเรียกเอกสารและหลักฐาน
จากหน่วยงานการศึกษาให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใด มาชี้แจง
ข้อเท็จจริง และให้มีอำนาจออกระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา 

 
๖ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ข้าราชการหรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีอยู่ในอำนาจหน้าที่ไปยัง ก.ค.ศ. 

(๑๔)๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือปฏิบัติการโดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. 
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจยับยั้งการ
ปฏิบัติการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ส่วนราชการหน่วยงาน
การศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ปฏิบัติไปตามนั้น 

(๑๕) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
คุณวุฒิอย่างอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ 

(๑๖) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามที่กำหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๗) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน 
ปีเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๑๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๒๐  ให้มีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรียกโดยย่อว่า “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
บริหารราชการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สำนักงาน ก.ค.ศ. มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเจ้าหน้าที่เก่ียวกบัการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ. 
(๒) วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา 
(๓) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔) พัฒนาระบบข้อมูล และจัดทำแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการ

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
(๗) กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของ

หน่วยงานการศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๗ มาตรา ๑๙ (๑๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๘) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเสนอ ก.ค.ศ. 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืน หรือตามที่ 
ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 
มาตรา ๒๑๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๒๙  การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้นำความในมาตรา ๑๖ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๓  ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่งและเกลี่ย
อัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๓) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๔) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การปกป้องคุ้มครอง
ระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๖) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๗) จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๘) จัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ.  

(๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไม่อยู่
ในอำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา 

 
๘ มาตรา ๒๑ ยกเลิกโดยผลของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
๙ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืน หรือตามที่ 
ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 
มาตรา ๒๔  ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บริหารราชการ

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาและตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

(๒) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนที่อยู่ใน
อำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๓) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที ่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๔) จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๕) จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

(๖) จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงาน
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๗) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล
เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืน หรือตามที่ 
ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 
มาตรา ๒๕  ในส่วนราชการอ่ืนนอกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ให้ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพ่ือทำหน้าที่บริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในส่วนราชการนั้น  ทั้งนี้ การตั้ง การพ้นจากตำแหน่งและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด 

บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาให้หมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคหนึ่งด้วย เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืนใด
ที่จำเป็นต้องมี อ.ก.ค.ศ. ของหน่วยงานการศึกษานั้นโดยเฉพาะด้วย 

ในกรณีที่ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมิใช่ส่วนราชการในกระทรวง ให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจ
กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการนั้น 

 
มาตรา ๒๖  ให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑) กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด 

(๒) เสนอความต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

(๓) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืน หรือตามที่ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

ให้นำความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๗  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด 
(๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(๔) จัดทำมาตรฐาน ภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา 
(๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 
 
มาตรา ๒๘  ให้ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. 

กำหนด เป็นผู้บังคับบัญชาและบริหารหน่วยงาน และให้นำมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับแก่ผู้ดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าวโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๒๙  การดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล และหลักการได้รับการ
ปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องอ่ืน ๆ จะกระทำมิได้ 

 
มาตรา ๓๐  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับ

การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่

กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐ 
 
มาตรา ๓๑  อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งสำหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ให้นำบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน 
 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชน์ในการออมทรัพย์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการให้กระทรวงการคลังหักเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นเงินสะสมก็ได้ โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นให้ในอัตราไม่ต่ำกว่า
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ 

เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจ่ายคืนหรือให้กู้ยืมเพ่ือดำเนินการตามโครงการสวัสดิการ
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่กระทรวงกำหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๓๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพ่ิมสำหรับ

ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๓๔  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ

ชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓๕  วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี 

และการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
ในกรณี ก.ค.ศ. ยังมิได้กำหนด ให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ใช้กับข้าราชการพลเรือน
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๖  เครื่องแบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบ

การแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
 
มาตรา ๓๗  บำเหน็จบำนาญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 

หมวด ๓ 
การกำหนดตำแหน่ง 

วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง 
   

 
มาตรา ๓๘  ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภท ดังนี้ 
ก. ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ได้แก่ ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครูผู้ช่วย 
(๒) คร ู
(๓) อาจารย์ 
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๕) รองศาสตราจารย์ 
(๖) ศาสตราจารย์ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ตำแหน่งใน (๑) และ (๒) จะมีในหน่วยงานการศึกษาใดก็ได้ ส่วนตำแหน่งใน (๓) ถึง (๖) 
ให้มีในหน่วยงานการศึกษาท่ีสอนระดับปริญญา 

ข.๑๐ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
   (๑) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
   (๒) ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
   (๓) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (๔) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (๕) ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ตำแหน่งผู้บริหารใน (๑) และ (๒) ให้มีในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาตาม
ประกาศกระทรวง ตำแหน่งผู้บริหารใน (๓) และ (๔) ให้มีในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตำแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การกำหนดระดับ
ตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ค. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษานิเทศก ์
(๒) ตำแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่  ก.ค.ศ. กำหนด หรือตำแหน่ งของ

ข้าราชการที่ ก.ค.ศ. นำมาใช้กำหนดให้เป็นตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

การกำหนดระดับตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม ค. (๒) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยให้นำ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่ง และการให้
ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๙  ให้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้ เป็น

ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ ได้แก่ 
ก. ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครูชำนาญการ 
(๒) ครูชำนาญการพิเศษ 
(๓) ครูเชี่ยวชาญ 
(๔) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ข. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รองผู้อำนวยการชำนาญการ 
(๒) รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
(๓) รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 
(๔) ผู้อำนวยการชำนาญการ 
(๕) ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

 
๑๐ มาตรา ๓๘ ข แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๖) ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 
(๗) ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

ค. ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ 
(๒) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
(๓) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
(๔) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 

ง. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
(๒) ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
(๓) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
(๔) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 

จ. ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้มีวิทยฐานะ 
 
มาตรา ๔๐๑๑  ให้ตำแหน่งคณาจารย์ดังต่อไปนี้ เป็นตำแหน่งทางวิชาการ 
(ก) อาจารย์ 
(ข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ค) รองศาสตราจารย์ 
(ง) ศาสตราจารย์ 
การกำหนดระดับตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตาม

วรรคหนึ่ง ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๑  ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหน่วยงาน

การศึกษาใดจำนวนเท่าใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 

 
มาตรา ๔๒  ให้ ก.ค.ศ. จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐาน

ตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เป็นบรรทัดฐานทุกตำแหน่ง 
ทุกวิทยฐานะเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การอบรม 
ประสบการณ์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ในการจัดทำมาตรฐานตำแหน่งทุกตำแหน่ง ให้จำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงาน
ตามลักษณะงาน และจัดตำแหน่งในประเภทและสายงานที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
ให้อยู่ในตำแหน่งประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยแสดงชื่อ
ตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งของผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้น 

 
๑๑ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มาตรา ๔๓  ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกำหนดตำแหน่ง

และการใช้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม ในกรณีที่ลักษณะหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานของตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งใด ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเปลี่ยนแปลงไป ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณ า
ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนั้นใหม่ให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 
มาตรา ๔๔  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 

และเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใด ตาม
มาตรา ๓๑ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของอันดับ ในกรณีที่จะให้
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 
หมวด ๔ 

การบรรจุและการแต่งตั้ง 
   

 
มาตรา ๔๕  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้สำหรับตำแหน่งนั้น โดยบรรจุ
และแต่งตัง้ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗  

 
มาตรา ๔๖  ผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตำแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งนั้นตามมาตรา ๔๒ 

สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๔) และ (๘) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้  
แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตามที่สอบแข่งขันได้ก็ต่อเมื่อพ้นจากตำแหน่งนั้น ๆ 
แล้ว 

 
มาตรา ๔๗  ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ

และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาใดมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 

กำหนด ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามอบให้หน่วยงานการศึกษานั้นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจน
เกณฑ์ตัดสินการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็น
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

 
มาตรา ๔๘  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาอาจรับสมัคร

สอบแข่งขันเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาใดได้  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมี
คุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชานั้น ๆ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 
มาตรา ๔๙  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ 
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาด
คุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๔๘ อยู่ก่อนก็ดี 
หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี 
ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใด
ที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิ
จะได้รับจากทางราชการก่อนมีคำสั่งให้ออกจากราชการนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว 
ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา

ไม่สามารถดำเนินการสอบแข่งขันได้ หรือการสอบแข่งขันอาจทำให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของ
ทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอ่ืนได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 
มาตรา ๕๑  หน่วยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์

แก่ราชการที่จะต้องบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญ
ระดับสูงเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้หน่วยงานการศึกษา
ดำเนินการขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาก่อน แล้วให้ขออนุมัติจาก ก.ค.ศ. เมื่อ 
ก.ค.ศ. ได้พิจารณาอนุมัติให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใด วิทยฐานะใด และกำหนดเงินเดือนที่จะ
ให้ได้รับแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 

 
มาตรา ๕๒  นอกจากการบรรจุและแต่งตั้งเพ่ือให้บุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ก.ค.ศ. อาจกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาบางตำแหน่งเป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปีหรือโดยมีกำหนดเวลาตามระเบียบ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือเป็นพนักงานราชการ โดยไม่ต้องเป็น
ข้าราชการก็ได ้



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก และ ก.ค.ศ. 
กำหนดให้มีสถานภาพเป็นข้าราชการ ให้ผู้นั้นมีสิทธิหน้าที่และได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ เช่นเดียวกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว่างสัญญาจ้าง เว้นแต่สัญญา
จ้างนั้นจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือกำหนดยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะไว้ 

ให้นำบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง การสรรหา
และการบรรจุและแต่งตั้งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่ง
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ตามท่ีกำหนดในระเบียบ ก.ค.ศ. 

 
มาตรา ๕๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ 

มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อได้รับอนุมัติจาก 
ก.ค.ศ. แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและให้รัฐมนตรี
เจ้าสังกัดนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๒)๑๒ การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ให้ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 

(๓)๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และตำแหน่ง
ซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครู และตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสถานศึกษา ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้มี
อำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๕) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิได้อยู่ในสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เว้นแต่ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
พิเศษให้ดำเนินการตาม (๑) โดยอนุโลม 

 
๑๒ มาตรา ๕๓ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓ มาตรา ๕๓ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๖)๑๔ การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และตำแหน่งศาสตราจารย์ ตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) ถึง (๖) ให้นำกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
ทำหน้าที่แทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามวรรคหนึ่ง (๒) ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการสภา
การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการ และเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็น
กรรมการและเลขานุการทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามจำนวนเขตพ้ืนที่การศึกษา 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
บรรดาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  ที่บัญญัติถึงผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ 

ให้หมายถึงผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๕๔  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และการ

เลื่อนเป็นวิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้ 
ให้คำนึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพ
การปฏิบัติงาน ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 
มาตรา ๕๕  ให้มีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพ่ือดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญ
ในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 

กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ดำเนินการตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีการพัฒนาข้าราชการผู้นั้นให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือให้สามารถผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 

(๒) ให้ดำเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรา ๗๓ หรืองดเงินประจำตำแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี 

(๓) ในกรณีที่ผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับท่ีกำหนด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖) 

การดำเนินการตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
[คำว่า “เงินเดือน” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๗ แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา] 
 

๑๔ มาตรา ๕๓ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มาตรา ๕๖  ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐ 
ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้น แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  
ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด๑๕ 

ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
แล้วแต่กรณี ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
มีความประพฤติไม่ดีหรือไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยไม่ควร
ให้รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ไม่ว่าจะครบกำหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตาม ถ้าพ้นกำหนดเวลาทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มดังกล่าวแล้ว และผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ 
พิจารณาเห็นว่า ควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ก็สั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหรือวิทยฐานะที่จะ
ได้รับแต่งตั้งต่อไป และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแต่กรณี ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับ
ราชการทหารตามมาตรา ๖๖ และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตาม
วรรคสองหรือตามมาตราอื่น ก็ให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอำนาจตามมาตราอื่นนั้น 
แล้วแต่กรณี มีอำนาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ออกตามมาตรา ๖๖ เป็นให้ออกจากราชการตามวรรคสอง 
หรอืมาตราอ่ืนนั้นได ้

ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ในตำแหน่งใดถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอ่ืนให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใหม่ 

ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ผู้ใดถูกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือกระทำผิดวินัย โดยมีมูลตามที่กล่าวหาว่าได้กระทำผิด
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยได้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือเมื่อมีกรณีที่
บุคคลดังกล่าวจะต้องออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือตามมาตราอ่ืน ก็ให้ผู้มีอำนาจ
ตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอำนาจตามมาตราอ่ืนนั้น สั่งลงโทษหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ แล้วแต่กรณี 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือสั่งให้ออกจากราชการ
ตามมาตราอ่ืนในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่มิใช่
เป็นการถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทาง

 
๑๕ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม 

 
มาตรา ๕๗  การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม

กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นั้นอาจถูกเปลี่ยนตำแหน่งหรือย้ายตามวรรคหนึ่งได้ 
เว้นแต่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ในกรณีอ่ืนตามมาตรา ๑๑๙ 

 
มาตรา ๕๘  การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่นที่มิใช่พนักงานวิสามัญ และการโอนข้าราชการอ่ืนที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจทำได้หากบุคคลนั้นสมัครใจ โดยให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ของ
หน่วยงานการศึกษาที่ประสงค์จะรับโอนทำความตกลงกับผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานสังกัดเดิม แล้วเสนอเรื่องให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี อนุมัติ
โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่หน่วยงานการศึกษานั้นจะได้รับเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งให้มี
ตำแหน่งใด วิทยฐานะใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด แต่เงินเดือนที่
จะให้ได้รับต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชำนาญ 
หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เว้นแต่จะเป็นการโอนตามวรรคสอง 

การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้ที่โอน
ตามมาตรานี้ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน เป็นเวลาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้ ก.ค.ศ. จัดทำมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่งระหว่างประเภทข้าราชการต่าง
สังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งใด วิทยฐานะใด และจะให้รับเงินเดือนเท่าใด 
ทั้งนี้  เงินเดือนที่จะได้รับ จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ  
ความสามารถ ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เว้นแต่เป็นการโอนตามที่กำหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 

 
มาตรา ๕๙  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปดำรงตำแหน่ง

ในหน่วยงานการศึกษาอ่ืนภายในส่วนราชการหรือภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ของผู้ประสงค์
ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี และให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็น



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ด้วย และเมื่อ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้ มีอำนาจตาม
มาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นต่อไป๑๖ 

การย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้สั่งย้ายโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.๑๗ 

การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แต่ถ้าเป็นการย้ายไปบรรจุและ
แต่งตั้งในตำแหน่งซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิได้กำหนด จะกระทำได้เมื่อ ก.ค.ศ. กำหนดตำแหน่งแล้ว 

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 

 
มาตรา ๖๐  ภายใต้บังคับตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ให้ ก.ค.ศ. ดำเนินการให้

มีการสับเปลี่ยนหน้าที่หรือย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือตำแหน่งที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยยึดหลักการ
ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังกล่าวได้ไม่เกินสี่ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็น
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะให้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันได้คราวละหนึ่งปีแต่ต้องไม่เกิน
หกปี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 
มาตรา ๖๑  การเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นตำแหน่งที่มิได้

กำหนดให้มีวิทยฐานะเพื่อให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น ให้กระทำได้โดยการสอบแข่งขัน 
สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมินด้วยวิธีการอ่ืน 

กรณีใดจะเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ได้รับคัดเลือก 
หรือผู้ผ่านการประเมินด้วยวิธีการอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

การสอบแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรา ๔๗ ส่วนการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกให้ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ หลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกหรือผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน 
การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ วิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

 
มาตรา ๖๒  การแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๑ สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ 

ให้แต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
สำหรับผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้แต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม โดย

คำนึงถึงความประพฤติด้านวินั ย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ ์ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและประวัติการรับราชการ 

 
๑๖ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗ มาตรา ๕๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มาตรา ๖๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้ง ให้เลื่อน

ตำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่ง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ หรือ 
ไม่ผ่านกระบวนการเลื่อนตำแหน่งหรือกระบวนการเลื่อนวิทยฐานะตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือผู้สั่งสั่งไม่ถูกต้องหรือไม่มีอำนาจสั่ง ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้
ผู้นั้นกลับไปดำรงตำแหน่งหรือวิทยฐานะเดิมโดยพลัน ในกรณีเช่นนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่
ผู้นั้นได้ปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนที่ได้รับไปแล้วหรือมีสิทธิ
จะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น เว้นแต่ ก.ค.ศ. 
จะอนุมัติให้เลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะในกรณีนั้นเป็นพิเศษเฉพาะราย 

ผู้ที่ถูกสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับเงินเดือน
ที่พึงจะได้รับตามสถานะเดิมถ้าหากว่าผู้นั้นไม่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งให้มีสิทธิ
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีสำหรับตำแหน่งหรือวิทยฐานะเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มี
และไม่เคยมีสถานภาพอย่างใดที่ได้รับเลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น 

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ผู้บังคับบัญชาของ
ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือขึ้นไปมีอำนาจดำเนินการแทนได้ 

 
มาตรา ๖๔  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว 

และมิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้มี
อำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มี
ตำแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 
มาตรา ๖๕  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดได้รับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใดและให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับคำนวณบำเหน็จ
บำนาญเหมือนเป็นเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการภายในกำหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้ผู้มี
อำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มี
ตำแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 
มาตรา ๖๖  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการ

เพ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดย
มิได้กระทำการใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และไม่ได้ถูกสั่ ง
เปลี่ยนแปลงคำสั่งตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น หากประสงค์จะ
กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเดิม ให้ยื่น
เรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร และให้
ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู ้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยให้มีตำแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง 
ให้มีสิทธิได้นับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการ
ติดต่อกันเพ่ือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

 
มาตรา ๖๗  พนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่พนักงานวิสามัญ หรือไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหว่าง
ทดลองปฏิบัติงานหรือข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไม่ใช่ข้าราชการ
การเมือง ข้าราชการวิสามัญ หรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ผู้ใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแล้ว ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์รับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ 
ที่ประสงค์จะรับเข้ารับราชการเสนอเรื่องไปให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาอนุมัติ 
ในการนี้ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ 
ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้มีตำแหน่งใด 
วิทยฐานะใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใดให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณากำหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถและความชำนาญ หรือความ
เชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้เข้า
รับราชการตามวรรคหนึ่ง ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นหรือในขณะที่เป็นข้าราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

 
มาตรา ๖๘  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ถ้าตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งใดว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปรักษาการในตำแหน่งนั้นได ้

ผู้รักษาการในตำแหน่งตามวรรคหนึ่งให้มีอำนาจและหน้าที่ตามตำแหน่งที่รักษาการ
นั้น ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย 
หรือมีคำสั่งของผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ เป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจและ
หน้าที่อย่างใดก็ให้ผู้รักษาการในตำแหน่งทำหน้าที่กรรมการ หรือมีอำนาจและหน้าที่อย่างนั้นในระหว่าง
รักษาการในตำแหน่งแล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๖๙  ในกรณีที่มีความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ก.ค.ศ. อาจ

เสนอแนะต่อหัวหน้าส่วนราชการ ให้สั่งให้ข้าราชการผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใด
เป็นการชั่วคราวได้ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

สำหรับการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการ
ในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วน
ราชการ หรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี เป็นการชั่วคราว โดยให้พ้นจากตำแหน่ง
หน้าที่เดิมได ้ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดำเนินการทางวินัยและ
การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

[คำว่า “เงินเดือน” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๗ แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา] 

 
มาตรา ๗๑  ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากตำแหน่ง
หน้าที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตำแหน่งเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทนที่ ก.ค.ศ. 
กำหนดได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

การให้พ้นจากตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การ
ดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

[คำว่า “เงินเดือน” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๗ แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา] 

 
หมวด ๕ 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   

 
มาตรา ๗๒  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับบำเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคำชมเชย รางวัล 
เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

[คำว่า “เงินเดือน” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๗ แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา] 

 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มาตรา ๗๓  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม 
เปิดเผย โปร่งใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๔ 

การเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผู้ใดให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนเงินเดือน 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได้ดำเนินการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคสามแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้สั่งเลื่อนเงินเดือน 
[คำว่า “เงินเดือน” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๗ แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา] 
 
มาตรา ๗๔  ให้ ก.ค.ศ. กำหนดเงินเดือนประสิทธิภาพของตำแหน่งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ เพื่อให้ปฏิบัติงานบังเกิดผลดีและมีความก้าวหน้า
และได้มาตรฐานงานของทางราชการ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

[คำว่า “เงินเดือน” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๗ แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา] 

 
มาตรา ๗๕  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาดำเนินการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 

เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจ
กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือผู้ที่
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ได้ ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๗๖  ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษามีหน้าที่จัดสวัสดิการให้แก่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพ่ือ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๗๗  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดถึงแก่ความตายอัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ใน
การคำนวณบำเหน็จบำนาญก็ได้ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

[คำว่า “เงินเดือน” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๗ แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา] 

 
มาตรา ๗๘  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

ตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๐ ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 
มาตรา ๗๙  ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและ

มีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความก้าวหน้าแก่ราชการ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 
มาตรา ๘๐  ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 

 
มาตรา ๘๑  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

โดยการใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ต่อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้
เลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ 
วรรคสาม 

[คำว่า “เงินเดือน” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๗ แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา] 

 
หมวด ๖ 

วินัยและการรักษาวินัย 
   

 
มาตรา ๘๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็ น

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มาตรา ๘๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น 

 
มาตรา ๘๔  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ 
รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด 

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืน
ได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
มาตรา ๘๕  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อ หรือขาด
การเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
มาตรา ๘๖  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ

ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืน
หรือหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน
คำสั่งนั้นก็ได้และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม 

การขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
มาตรา ๘๗  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลา

ของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้ 
การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้

เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า
สิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มาตรา ๘๘  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและ
ระหว่างข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่
ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
มาตรา ๘๙  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหา

หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง 
การกระทำตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็น

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 
มาตรา ๙๐  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทำการหรือยอม

ให้ผู้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ใน
ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

การกระทำตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทำโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย 
หรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระทำ
อันมีลักษณะเป็นการให้ หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
มาตรา ๙๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียน

ผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือนำเอาผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อ่ืน
ทำผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อน
วิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดำเนินการคัดลอกหรือลอกเลียน
ผลงานของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดทำผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เ พ่ือให้ผู้อ่ืน
นำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
มาตรา ๙๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ 

หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 
มาตรา ๙๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการ

เมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอำนาจ
และหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรค
การเมืองใด 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใด ๆ 
อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมทั้งจะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อ่ืนกระทำการในลักษณะ
เดียวกัน การดำเนินการที่ฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
มาตรา ๙๔  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและ

รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่ว 

การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษา
ถึงที่สุดให้จำคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทำการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่น
เสพยาเสพติด เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา 
ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
มาตรา ๙๕  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

มีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย 

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระทำโดยการปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 

การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยให้กระทำโดยการเอาใจใส่ 
สังเกตการณ์และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการ
ป้องกันตามควรแก่กรณีได้ 

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
กระทำผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยทันที 

เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบดำเนินการ
สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่า
กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัยก็ให้ดำเนินการทางวินัยทันท ี

การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัยให้ดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้และตามหมวด ๗ หรือมี
พฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือเพ่ือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มาตรา ๙๖  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย 
เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๗ 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออก

จากราชการ 
[คำว่า “เงินเดือน” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๗ แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา] 
 
มาตรา ๙๗  การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทำเป็นคำสั่ง 

วิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษ
ให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มี
ความผิด ในคำสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเหตุผล
อย่างใดในการกำหนดสถานโทษเช่นนั้น 

 
หมวด ๗ 

การดำเนินการทางวินัย 
   

 
มาตรา ๙๘  การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักช้า และในการสอบสวนจะต้องแจ้ง
ข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุ
หรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา 

การสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้มีอำนาจตาม
มาตรา ๕๓ เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และต้องมีกรณีอันมีมูลว่ากระทำผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยร่วมกัน และ
ในจำนวนผู ้ถ ูกกล่าวหาดังกล่าวผู ้ม ีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ของผู ้ถ ูก กล่าวหาผู ้หนึ ่งผู ้ใด เป ็น
ผู้บังคับบัญชาที่มีลำดับชั้นสูงกว่าผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน ก็ให้ผู้บังคับบัญชา
ในลำดับชั้นสูงกว่าดังกล่าวเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างหน่วยงานการศึกษาหรือต่าง
เขตพ้ืนที่การศึกษา กระทำผิดวินัยร่วมกัน ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละราย
ประสานการดำเนินการร่วมกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่มีปัญหาหรือความเห็นขัดแย้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
วรรคสาม ถ้าในระหว่างผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกัน ให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ถ้าในระหว่างผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีต่างส่วนราชการ
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ หรือจะทำให้การสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ให้ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว
มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได้ 

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจ้ าสังกัด มีอำนาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ 
ก.ค.ศ. 

ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดำเนินการทางวินัย
โดยไม่สอบสวนก็ได้ 

 
มาตรา ๙๙  เมื่อได้ดำเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๙๘ แล้ว ถ้าฟังได้ว่า

ผู้ถูกกล่าวหามิได้กระทำผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง ถ้าฟังได้ว่ากระทำผิดวินัยให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๐ 
และในกรณีที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน
ผ่อนโทษ ห้ามมิให้ลดโทษต่ำกว่าปลดออก 

 
มาตรา ๑๐๐  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง

ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับ
ความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูก
ลงโทษตัดเงินเดือน 

ในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บน
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอำนาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาในสถานโทษใด ได้เพียงใด ให้เป็นไปตามทีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
แล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควร
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้ดำเนินการดังนี้ 

(๑) สำหรับตำแหน่งอธิการบดี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งศาสตราจารย์ และผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือตำแหน่ง
ซึ่งมีวิทยฐานะใดซึ่งกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ดำรงตำแหน่งดั งกล่าว หรือเป็นการ
ดำเนินการของผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามวรรคหก 
หรือที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคห้า 
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๒) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก (๑) ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ถูกกล่าวหาพิจารณา 

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถ้าเป็นกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่างหน่วยงานการศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษากระทำผิดวินัยร่วมกัน และถ้าผู้มีอำนาจ
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละรายที่สังกัด
แล้วแต่กรณี มีความเห็นขัดแย้งกัน ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกัน ให้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา ถ้าเป็น
ความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ อ.ก.ค.ศ. ต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้นำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. มีมติเป็น
ประการใดแล้วให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือ
ปฏิบัติไปตามมตินั้น 

ในกรณี ที่ ผู้ มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ปฏิบั ติ ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง  
ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือขึ้นไป มีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๙๘ 
วรรคสองหรือมาตรานี้ได้ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ถูกกว่าวหาว่า
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 
๑๑๐ (๔) หรือ มาตรา ๑๑๑ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว 
คณะกรรมการสอบสวนจะนำสำนวนการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวมาใช้เป็นสำนวนการสอบสวน
และทำความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยถือว่าได้มีการสอบสวนตามหมวดนี้แล้วก็ได้ 
แต่ทั้งนี้ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดย
จะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 

[คำว่า “เงินเดือน” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๗ แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา] 

 
มาตรา ๑๐๑  ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

และให้มีอำนาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียง
เท่าท่ีเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

(๑) เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
หรือห้างหุ้นส่วนบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคล
ในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 
มาตรา ๑๐๒๑๘  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการ

อันมิใช่เพราะเหตุตาย มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้
กระทำหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อ

 
๑๘ มาตรา ๑๐๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหา
คดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า ในขณะรับราชการได้กระทำความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยมีอำนาจ
ดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดำเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา
หลังจากที ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ้ใดออกจากราชการแล้ว ให้ผู ้มี อำนาจ
ดำเนินการทางวินัยมีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดำเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู ้นั ้นยังมิได้ออกจากราชการ โดยต้องเริ่มดำเนินการ
สอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ และต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่
ผู้นั้นออกจากราชการ สำหรับกรณีท่ีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรา ๙๘ วรรคเจ็ด จะต้องสั่ง
ลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ 

ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษ หรือองค์กร
พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยหรือองค์กรตรวจสอบรายงานการดำเนินการทางวินัยมีคำวินิจฉัย
ถึงที่สุดหรือมีมติให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการ
ดำเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยดำเนินการทางวินัยให้แล้ว
เสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่มคีำพิพากษาถึงท่ีสุด หรือมคีำวินิจฉัยถึงท่ีสุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี 

การดำเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวน
พิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรา ๑๐๓ 

 
มาตรา ๑๐๒/๑๑๙  ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการแล้ว การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วย
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี 

การดำเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู ้นั ้นกระทำผิดวินัยไม่
ร้ายแรงก็ให้งดโทษ 

 
มาตรา ๑๐๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่า

กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่า
กระทำความผิดอาญาเว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอำนาจตาม
มาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณี มีอำนาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจาก

 
๑๙ มาตรา ๑๐๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณา
ว่าผู้นั้นมิได้กระทำผิดหรือกระทำผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ และไม่มี
กรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม หรือตำแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งและวิทยฐานะนั้น  ทั้งนี้ ให้นำมาตรา ๑๐๐ วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือออก
จากราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย
อย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคห้า หรือมาตรา ๑๑๕ 
แล้วแต่กรณี มีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ตลอดจนดำเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้ 

ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ก็ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดระยะเวลาระหว่างที่
ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 

เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน และการจ่ายเงิน
ดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบว่าด้วยการนั้น สำหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว 
ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการ
สอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 
มาตรา ๑๐๔  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินการสอบสวน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด หรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออก
จากราชการไปแล้ว ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑)๒๐ การรายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้า
ส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงมา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทาง
วินัยแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี 
และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่า
การยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอำนาจสั่งงดโทษ ลดสถานโทษ 
เพ่ิมสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความในคำสั่งเดิม หรือดำเนินการอย่างใดเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความยุติธรรมได้ตามควรแก่กรณี และหากเห็นว่ากรณีเป็น
การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้หรือหากเห็นว่า
เป็นกรณีที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน ก็ให้แจ้งหรือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจหน้าที่เพ่ือ
ดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป เมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้วให้เสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึ กษา

 
๒๐ มาตรา ๑๐๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาได้พิจารณาแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณา แต่ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการซึ่งได้รับรายงานมีความเห็นขัดแย้งกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป 

(๒)๒๑ การรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงมา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการ
ทางวินัยแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แล้วแต่กรณี และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตาม
อำนาจหน้าที่แล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลำดับ 

สำหรับการดำเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือหัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป และมิใช่เป็นการดำเนินการตามมติของ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้รายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

ในการดำเนินการตามมาตรานี้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. 
พิจารณา และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 

การรายงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 
มาตรา ๑๐๕  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัย หรือสั่งให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการสมควร
ให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพ่ือประโยชน์ในการ
ควบคุมดูแลให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวด ๖ และหมวดนี้โดยถูกต้องและเหมาะสมตาม
ความเป็นธรรม ก็ให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมในเรื่อ งนั้นได้ตามความ
จำเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพ่ิมเติมแทน หรือกำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญที่ต้องการทราบส่งไปเพ่ือให้คณะกรรมการ
สอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมทำการสอบสวนเพิ่มเติมได้ 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพ่ือทำหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการทาง
วินัยหรือการออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้นมีอำนาจสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพ่ิมเติมโดยจะสอบสวนเอง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพ่ิมเติมแทน และมีอำนาจกำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญที่ต้องการทราบส่งไปให้ เพ่ือให้
คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมทำการสอบสวนเพิ่มเติมได้ 

ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติม ถ้า ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
พิจารณาเห็นสมควรส่งประเด็นหรือข้อสำคัญใดที่ต้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่
หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา ก็ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แล้วแต่กรณี มีอำนาจกำหนดประเด็น
หรือข้อสำคัญนั้นส่งไปเพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้นทำการสอบสวนแทนได้ 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่
หรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งประเด็นหรือข้อสำคัญไปเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนหรือหัวหน้าส่วน

 
๒๑ มาตรา ๑๐๔ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาดำเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม ในเรื่อง
เกี่ยวกับกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการสอบสวน
พิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหกมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการดำเนินการตามมาตรานี้ ให้นำมาตรา ๑๐๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 
มาตรา ๑๐๖  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วน

ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอ่ืนตามมาตรา ๕๘ 
ผู้ใดมีกรณีกระทำผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้นั้นดำเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการสืบสวน
หรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็ให้สืบสวนสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่อง
ไปให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น พิจารณาดำเนินการต่อไปตาม
หมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีที่จะต้องสั่งลงโทษทางวินัยให้ปรับบทความผิดและลงโทษตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการนั้นโดยอนุโลม 

 
หมวด ๘ 

การออกจากราชการ 
   

 
มาตรา ๑๐๗  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา 

๑๐๘ 
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า 

มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๑๘ 
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
(๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอ่ืน

ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐๙ 
วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. วางไว้ 
การต่อเวลาราชการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องออกจาก

ราชการตาม (๒) รับราชการต่อไป จะกระทำมิได้ 
 
มาตรา ๑๐๘  นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้ผู้มีอำนาจตาม
มาตรา ๕๓ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ 
จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการ



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และเมื่อครบกำหนดเวลาที่ยับยั้งแล้ว
ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดเวลาที่ยับยั้ง 

ถ้าผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่งและไม่ได้ยับยั้ง
การอนุญาตให้ลาออกตามวรรคสอง ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ
เพ่ือดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออก และการ
ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด 

 
มาตรา ๑๐๙  ภายใต้บังคับตามมาตรา ๑๑๙ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่มีกรณีเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการตามมาตราอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงานการศึกษาของ
ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยู่ได้รับหนังสือแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งอ่ืนที่ ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นว่า ผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๒ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่ง
เป็นผู้บริหารหน่วยงานการศึกษานั้น ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และให้นำมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไม่มีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งที่สามารถ
ย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งพิจารณาเห็นว่า 
ผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานการศึกษาอ่ืน ถ้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่วนราชการหรือสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับเรื่องจากหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มีหน่วยงานการศึกษาอ่ืนที่มี
ตำแหน่งว่าง หรือตำแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้นำมาตรา ๕๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ภายในกำหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าหน่วยงานการศึกษา
ใดไม่มีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีไม่อนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
โดยพลัน  ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการออกจากราชการตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 
มาตรา ๑๑๐  ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาออกจากราชการเพ่ือรับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้
ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ แต่ในการสั่งให้ออก
จากราชการเพ่ือรับบำเหน็จบำนาญเหตุรับราชการนานจะต้องมีกรณีตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ด้วย 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

และการสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน นอกจากทำได้ในกรณีที่บัญญัติไว้
ในมาตราอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีที่กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการบัญญัติให้
ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนแล้ว ให้ทำได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ 

(๑) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ ถ้าผู้มีอำนาจดังกล่าวเห็นสมควรให้ออกจากราชการแล้ว ให้สั่งให้
ผู้นั้นออกจากราชการได้ 

(๒) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตาม
ความประสงค์ของทางราชการ ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

(๓) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ 
(๑) (๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

(๔) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ เห็นว่ากรณี
มีมูลก็ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า และนำมาตรา ๑๑๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

(๕) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่งใด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งนั้นออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

(๖) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ 
สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 
มาตรา ๑๑๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือ

มีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ และผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ เห็นว่ากรณีมีมูล 
ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้และต้องให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย  ทั้งนี้  ให้นำมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคห้า 
และวรรคเจ็ด มาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ และมาตรา ๑๐๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
ก็ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพ่ือรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทำการสอบสวนผู้ถูก
กล่าวหาตามมาตรา ๙๘ ในเรื่องที่จะต้องสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๙๘ ได้สอบสวนไว้แล้ว ผู้มีอำนาจตามวรรคหนึ่งจะใช้สำนวนการสอบสวนนั้นพิจา รณา
ดำเนินการโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได้ 

 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มาตรา ๑๑๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
วรรคสี่ หรือวรรคห้า หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แล้วแต่กรณี เห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่า
ผู้นั้นได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งให้ลงโทษวินัยอย่าง
ร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ส่งเรื่องให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วแต่กรณี พิจารณาให้ออกจากราชการ  ทั้งนี้ ให้นำมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ มาใช้
บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการ
เพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการเพ่ือรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

 
มาตรา ๑๑๓  เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดต้องรับโทษจำคุก

โดยคำสั่งของศาลหรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ผู้มีอำนาจตาม
มาตรา ๕๓ จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพ่ือรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
บำเหน็จบำนาญข้าราชการก็ได้ 

 
มาตรา ๑๑๔  เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปรับราชการทหาร

ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีท่ีจะต้อง

ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืนอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ 
มีอำนาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืนนั้นได้ 
 

มาตรา ๑๑๕  ในกรณีที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้ หรือ
ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือ
ขึ้นไปของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ 
หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณี ได้ 

 
มาตรา ๑๑๖  ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ (๑) หรือ (๒) แล้ว เห็นสมควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ก็ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ 
แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าว หรือมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
กรณคีวามผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้แล้ว ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
พิจารณา 

ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการให้นำมาตรา ๑๐๓ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ
หรือดำเนินการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

การศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด 

 
มาตรา ๑๑๗  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยหรือสั่งให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการสมควร
ที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์
ในการควบคุมดูแล ให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวดนี้  หรือตามมาตรา ๔๙ หรือตาม
มาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือวรรคสามหรือวรรคห้า โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็ให้ 
ก.ค.ศ. มีอำนาจสอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพ่ิมเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจำเป็นและให้นำมาตรา ๑๐๕ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแต่งตั้งคณะกรรมการให้สอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งประเด็นหรือข้อสำคัญไปเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชา
ได้แต่งตั้งไว้เดิมทำการสอบสวนเพ่ิมเติม หรือเพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาทำการสอบสวนแทนในเรื่องเกี่ยวกับกรณี
ตามมาตรา ๑๑๐ (๔) และมาตรา ๑๑๑ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ 
วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๘  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วน

ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการตามมาตรา ๕๘ ผู้ใด
มีกรณีที่สมควรให้ออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ 
ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมีอำนาจพิจารณาดำเนินการตาม
หมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ ได้ โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวน
ของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นพิจารณาดำเนินการต่อไปตามหมวดนี้
หรือมาตรา ๔๙ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม และในกรณีที่จะต้องสั่งให้ออกจากราชการ ให้ปรับบทกรณี
ให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๙  ภายใต้บังคับหมวด ๗ และหมวด ๙ ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอาจถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎ 
ก.ค.ศ. ได ้

 
มาตรา ๑๒๐  การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในตำแหน่งซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้นำความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ เว้นแต่
การออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๗ (๑) 

 
หมวด ๙ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
   

 
มาตรา ๑๒๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 

ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 

[คำว่า “เงินเดือน” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๗ แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา] 

 
มาตรา ๑๒๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก 

ไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ แล้วแต่กรณี ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง และให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 

 
มาตรา ๑๒๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความ

เป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ 
ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.๒๒ 

มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ให้เป็นที่สุด๒๓ 
 
มาตรา ๑๒๔  หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และพิจารณา

อุทธรณ์ และการร้องทุกข์และพิจารณาร้องทุกข์ ตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ 
ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

ในการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ได้มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง
หรือปฏิบัติไปตามนั้น 

ในกรณีที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์กลับเข้ารับราชการ ให้นำมาตรา ๑๐๓ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

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

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

 
๒๒ มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓ มาตรา ๑๒๓ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามหมวดนี้ ผู้นั้นย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน
กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

เมื่อศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชา
ดำเนินการแก้ไขคำสั่งไปตามนั้น 

 
มาตรา ๑๒๖  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วน

ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการตามมาตรา ๕๘ 
ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุและผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ที่โอนมา แต่ยังมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าวก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวดนี้ได้ แต่ถ้า
ผู้นั้นได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการที่โอนมาไว้แล้ว และในวันที่ผู้นั้นได้โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจตาม
มาตรา ๑๒๑ เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๑๒๗  ในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการให้มี ก.ค.ศ. ให้ ก.ค. ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ทำหน้าที่เป็น ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้ง ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาชั่วคราวตามมาตรา ๑๒๘ แต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ ก.ค. ซึ่งทำหน้าที่เป็น ก.ค.ศ. ตามวรรคหนึ่ง ทำหน้าที่เป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. อ่ืนที่จำเป็นในการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย ในการทำ
หน้าที่ดังกล่าวอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือทำหน้าที่แทนก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการให้  ก.ค. ว่างลง ให้  ก.ค. ตามวรรคหนึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ เว้นแต่จะมีจำนวนกรรมการเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการใน ก.ค. เพ่ิมขึ้นจนครบจำนวน ก.ค. ตาม
พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กำหนดในวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๒๘  ให้ ก.ค. ซึ่งทำหน้าที่ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๗ ดำเนินการสรรหา

บุคคลที่เหมาะสม เพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
ชั่วคราวทุกพ้ืนที่  ทั้งนี้ การสรรหารายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งดังกล่าวให้คำนึงถึงองค์ประกอบของ ก.ค.ศ. 
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นจะต้องแต่งตั้ง
เป็นอย่างอ่ืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว 

ให้ ก.ค.ศ. ชั่วคราวมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
มีหน้าที่จัดทำกฎ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ วรรคสามและวรรคสี่ รวมทั้ง



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ดำเนินการอ่ืนเพ่ือให้มีการดำเนินการให้มี  ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาชั่วคราวมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. ชั่วคราวมอบหมาย 

ให้ ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาชั่วคราว ซึ่งได้รับแต่งตั้งตาม
วรรคหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๒๙  หน่วยงานทางการศึกษาใดที่ได้มีการกำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้ถือว่าเป็นหน่วยงานการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. จะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๓๐  ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และดำรงตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ในระหว่าง ก.ค.ศ. ยังมิได้กำหนดตำแหน่งหรือตำแหน่งที่มีวิทยฐานะตามวรรคหนึ่ง 
ให้ข้าราชการครูซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่เดิมมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ตลอดจนมีสิทธิอ่ืน ๆ 
ตามท่ีเคยมีสิทธิอยู่ตามกฎหมายเดิมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. กำหนดตำแหน่งหรือตำแหน่งที่มีวิทยฐานะตามวรรคสองแล้ว 
แต่ยังมิได้กำหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ หรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับการกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจำตำแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ไปพลางก่อน  ทั้งนี้ การกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตำแหน่งใดได้รับเงินเดือนระดับใด หรือเงินประจำตำแหน่งระดับใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด ในกรณีนี้ถ้าตำแหน่งใดเป็นตำแหน่งที่มีวิทยฐานะตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเป็นตำแหน่ง
ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูตามกฎหมายดังกล่าว สำหรับการเทียบตำแหน่งวิทยฐานะใด 
ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งอัตราใด ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

ให้ข้าราชการครูซึ่งสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือกระทรวงวัฒนธรรม 
แล้วแต่กรณี เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และให้นำความใน
วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ให้การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

 
มาตรา ๑๓๑  ผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในกระทรวง อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต่อไป แต่ถ้าต่อมาได้มีการกำหนดให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานการศึกษาหรือเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในความ



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

รับผิดชอบของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ถือว่าผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 
มาตรา ๑๓๒  ในระหว่างที่ยังไม่มีการตรากฎหมายกำหนดให้ ข้าราชการครูซึ่ง

ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และให้นำความในมาตรา ๑๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือทำหน้าที่บริหารงานบุคคลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาแต่ละแห่งตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ ให้ อ.ก.ค.ศ. 
วิสามัญมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๓๓  ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออกกฎ 

ข้อบังคับ ระเบียบ หรือจัดทำมาตรฐานตำแหน่ง วิทยฐานะ หรือกำหนดกรณีใดเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้นำพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. มติคณะรัฐมนตรี 
ระเบียบ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือกรณีที่ ก.ค. หรือ ก.พ. กำหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิม
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีปัญหาในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด 
ในกรณีที่การดำเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นไปตามกฎ 

ก.ค.ศ. ถ้ายังมิได้มีกฎ ก.ค.ศ. ในเรื่องนั้นและไม่อาจนำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้ ให้ ก.ค.ศ. 
ชั่วคราว ซึ่งทำหน้าที่ ก.ค.ศ. มีมติกำหนดการในเรื่องนั้นเพ่ือใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ 

 
มาตรา ๑๓๔  ข้าราชการครูหรือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดที่เป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้มีกรณีกระทำผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควรให้ออก
จากราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ มีอำนาจสั่ง
ลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูหรือกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน แล้วแต่กรณี ที่ใช้อยู่ขณะนั้น ส่วนการสอบสวนพิจารณาและ
การดำเนินการเพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ 

(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
ไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จ ก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้น
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

(๒) ในกรณีที่มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
เสร็จไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการสอบสวนหรือการพิจารณานั้น แล้วแต่กรณี 
เป็นอันใช้ได ้

(๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องหรือส่งสำนวนเสนอให้ อ.ก.ค. กรม ซึ่งทำ
หน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แล้วแต่กรณี พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่ใช้อยู่
ในขณะนั้นและ อ.ก.ค. กรม ซึ่งทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเรื่องนั้นยังไม่
แล้วเสร็จก็ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มาตรา ๑๓๕  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วน

ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนตามมาตรา ๕๘ 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้ใดกระทำผิดวินัยหรือมีกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการหรือ
ออกจากงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้น อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตาม
พระราชบัญญัตินี้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นหรือดำเนินการให้ผู้นั้นออกจากราชการได้  ทั้งนี้ 
ให้นำมาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓๖  ผู้ใดถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

หรือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๒๑ หรือตามมาตรา ๑๒๒ แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๑๓๗  ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๕๖ แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ 
มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนำมาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูโดยอนุโลม หรือผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามมาตรา ๑๒๒ 

 
มาตรา ๑๓๘  การใดอยู่ระหว่างดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เฉพาะการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การดำเนินการต่อไป
สำหรับการนั้นให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 
มาตรา ๑๓๙  การใดที่เคยดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อนวัน
ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ และมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้จะดำเนินการต่อไปได้ประการใด 
ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๔๐  ในกรณีที่ ก.ค. ตั้ง อ.ก.ค. วิสามัญ และ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจ
ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ แทน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้ อ.ก.ค. 
วิสามัญ หรือ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจนั้น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค. มอบหมายต่อไป จนกว่ากรณี
จะแล้วเสร็จ เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
วิษณุ  เครืองาม 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

รองนายกรัฐมนตรี 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้มีการจัดระบบข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาขึ้นใหม่ ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ โดยเฉพาะในมาตรา ๕๔ ได้กำหนดให้มีองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งของหน่วยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นข้าราชการ
ในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักการ
กระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่ส่วนราชการที่บริหารและจัดการศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา จึงเห็นควรกำหนดให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาสังกัด
อยู่ในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกัน และโดยที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและระบบการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบัน มีหลักการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ให้ยึด
หลักการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอีกทั้งไม่สอดคล้อง
กับหลักการปฏิรูประบบราชการ สมควรยกร่างกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ขึ้นใหม่แทนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และเพ่ือให้เอกภาพ
ทางด้านนโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้งหมด  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๔ 

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

อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ และให้ดำเนินการ
แต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมเติมให้ครบจำนวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการดังกล่าว โดยมิให้นับเป็นวาระการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
กรรมการใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาจนครบจำนวนตามองค์ประกอบ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทำให้การบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ สมควร

 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๖ ก/หน้า ๒๘/๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นอันจะเป็นประโยชน์ในการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายิ่ งขึ้น   จึ งจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓๒๕ 
 

มาตรา ๕  ให้กรรมการ ก.ค.ศ. ในส่วนของกรรมการผู้แทนข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗ (๕) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในการนี้ 
ให้กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ในตำแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ก.ค.ศ. ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมิให้นับวาระการ
ดำรงตำแหน่งเป็นวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง 

 
มาตรา ๖  ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ทำหน้าที่เป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ถ้ากรณีมี
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๒๑ (๔) คนใดที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้อนุกรรมการผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง โดยให้ถือว่า อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาในขณะนั้นมีองค์ประกอบเท่าที่เหลืออยู่ และยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนครบวาระแล้ว
จึงดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึ กษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ ก.ค.ศ. 
แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้น มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ดังเช่น อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

 
มาตรา ๗  การใดอยู่ระหว่างดำเนินการหรือเคยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคล 
การดำเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ ที่ เกี่ ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การดำเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรดำเนินการประการใด และอยู่ในอำนาจของ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ. กำหนด 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการปรับปรุงเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือรับผิดชอบการ

 
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๔๕ ก/หน้า ๗/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ต้องปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค๒๖ 
 

ข้อ ๕  ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้โอนอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ. 
ของจังหวัดนั้น ๆ ตามคำสั่งนี้ 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ 

 
ข้อ ๑๐  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง 

หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. 
ตามคำสั่งนี้  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ 
 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา๒๗ 
 

ข้อ ๑  ให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการใน ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๗ (๔) และ (๕)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่งกรรมการใน ก.ค.ศ. 

 
ข้อ ๒  ให้ ก.ค.ศ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และเลขาธิการคุรุสภา 

 
๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๖๘ ง/หน้า ๑/๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน้า ๔๓/๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากบุคคล
ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการศึกษา 
และด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน 

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

กรณีที่จะแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดให้เป็นกรรมการตาม (๓) ผู้นั้นต้องดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ 

 
ข้อ ๓  ในกรณีที่เห็นสมควร หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาจมีคำสั่งให้

เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการตามข้อ ๒ ได้ตามความเหมาะสม 
 
ข้อ ๔  ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ซึ่ง ก.ค.ศ. แต่งตั้งตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่สั่งนี้
ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่ง 

 
ข้อ ๕  ให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือทำการใด ๆ แทน ก.ค.ศ.

ดังต่อไปนี้ 
(๑) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
(๒) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ 
(๓) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
นอกจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามวรรคหนึ่ง ก.ค.ศ. อาจแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญอ่ืน

เพ่ือทำการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทำหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการอ่ืนที่กำหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้ 

 
ข้อ ๖  ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต่ละคณะ มีจำนวนไม่เกินสิบห้าคน ประกอบด้วย 
(๑) ประธานอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการใน ก.ค.ศ. เว้นแต่มีเหตุผลความ

จำเป็นอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนที่ไม่เป็นกรรมการใน ก.ค.ศ. เป็นประธานอนุกรรมการก็ได้ 
(๒) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์สูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านอ่ืน ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญคณะนั้น 

(๓ ) อนุกรรมการซึ่ งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการจำนวนสองคน 

ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการและอาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรณีที่จะแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดให้เป็นอนุกรรมการตาม (๒) ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือประเภท



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

บริหารระดับต้นประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิหรือระดับเชี่ยวชาญ 
หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าเชี่ยวชาญ หรืออาจแต่งตั้งจากผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. หรือผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. 
วิสามัญ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ได้ 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา และการพ้นจากตำแหน่ง
ของประธานอนุกรรมการกรณีที่มิได้แต่งตั้งจากกรรมการใน ก.ค.ศ. และของอนุกรรมการตาม (๒) 
และ (๓) ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับกับ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ โดยอนุโลม 

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

 
ข้อ ๗  ให้แก้ไขคำว่า “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เป็นคำว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง 
 
ข้อ ๘  มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับ 
ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. เห็นสมควร จะมอบหมายให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้ งตาม

มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการตามวรรคสองก็ได้ 

หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน วิธีดำเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เกณฑ์การ
ตัดสินการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้
สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 
ข้อ ๙  มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับกับกรณีที่ ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

 
ข้อ ๑๐  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษานอกจากการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่กำหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ก.ค.ศ. อาจกำหนดตำแหน่ง
หรือเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาบาง



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ตำแหน่งเป็นประเภทตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ได้ 

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

ตามข้อ ๖ (๑) และ (๒) จนกว่าจะได้แต่งตั้งอนุกรรมการตามข้อ ๖ (๓) ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ 

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

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ อยู่ในวันก่อนวันที่
คำสั่งนี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญอ่ืนตามคำสั่งนี้เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่แทนแต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ข้อ ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามคำวินิจฉัย

ของ ก.ค.ศ. 
 
ข้อ ๑๔  ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้ 
 
ข้อ ๑๕  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒๒๘ 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปรากฏปัญหาความไม่
สอดคล้องกันระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ประเภทต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการดำเนินการทางวินัยแก่
ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความแตกต่างระหว่างกฎหมายว่าด้วย
การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนกับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งทำให้
การดำเนินการทางวินัยเพ่ือพิจารณาลงโทษแก่ข้าราชการที่ถูกองค์กรตรวจสอบการทุจริตชี้มูล
ความผิดหลังออกจากราชการไปแล้วในบางกรณีไม่อาจดำเนินการตามฐานความผิดที่ชี้มูลได้  ดังนั้น 
สมควรให้การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการเป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับ
กฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต อันจะเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
๒๘ ราชกิจจานเุบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๔๓ ก/หน้า ๙/๕ เมษายน ๒๕๖๒ 



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
 

สุกัญญา/จัดทำ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
ชาญ/ตรวจ 

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 

กัญฑรัตน์/เพ่ิมเติม 
๘ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
ปัญญา/ตรวจ 

๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
 

ปริญสินีย์/เพิ่มเติม 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
ปุณิกา/เพ่ิมเติม 

๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

ปริญสินีย์/ตรวจ 
๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
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