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เป็นปีท่ี ๔๔ ในรัชกาลฟ้จชุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให  ้

ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการสีกษาแห่งชาติ
พระราชบัญฤ]ตนี้ม ีบทบัญญิตบางประการเกี่ยวคับการจำคัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา ๒ ร ประกอบกบมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ 
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญ้ดแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกเณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติฃึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา 
ด้งต่อไปนี้

มาดรา ๑ พระราชบัญญํตินี้เรียกว่า “พระราชบ่ญญัดการสีกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาดรา ๒ พระราชบัญญัติน ี้ให ้ใช้บ ังคับ(^งแด่วันคัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นด้นไป
มาดรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสงอื่นในส่วนที่ได้ 

บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึง,ฟ้ดหรือแย้งคับบทแห่งพระราชบัญญัตนี้ ให้ใช้,พระราชบัญญัต ิ
นี้แทน



เล่ม ๑๑๖ ตอนท่ี ๗๔ ก
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ราชกิจจานุเบกษา ๑ ร สิงหาคม ๒๔๔๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญ้ดนี้
“การสีกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 

โดยการถ่ายทอดความรู้ การฟิก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความ 
ก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และฟ้จจัย 
เกึ๋อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

“การสีกษาขินพนฐาน” หมายความว่า การสีกษาก่อนระดิบอุดมสีกษา 
“การสีกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การสีกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาใน 

ระบบ การสีกษานอกระบบและการสีกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต

“สถานสีกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย 
สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการสีกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที ่
หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการสีกษา

“สถานสีกษาฃ1นพนฐาน” หมายความว่า สถานสีกษาที่จัดการสีกษาขั้นพึ๋นฐาน 
“มาตรฐานการสีกษา” หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์ 

และมาดรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานสีกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับ 
การส่งเสรีมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการสีกษา

“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
และมาตรฐานการสีกษาของสถานสีกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานสีกษา'น้ันเอง หรือโดยหน่วยงาน 
ด้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานสีกษานั้น

“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานการสีกษาของสถานสีกษาจากภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการสีกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานด้งกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการ 
ประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการสีกษาของสถานสีกษา 

“ผู้สอน,’ หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานสีกษาระดับต่างๆ 
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม 

การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานสีกษาทั๊งของรัฐและเอกชน
“คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานสีกษา 

ระดับอุดมสืกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน
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“ ผู้บริหารสถานสืกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา 
แต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน

“ ผู้บริหารการสืกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่ร ับผิดชอบการบริหารการสืกษา 
นอกสถานศึกษาดั้งแต่ระดับเขตพนที่การศึกษาขนไป

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมท้ัง 
ผู้สบับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฎิป้ติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน 
การสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ

“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
“รัฐมนตรี,, หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญฌูตินี ้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการตาม 

พระราชบัญญ้ตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฎิป้ติการดามพระราชบัญญตินี ้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑ 
บททั๋วไป 

ความมุ่งหมายและหคักการ

มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติฟ้ญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากบัตริย์ทรงเป็นประบุฃ รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และคักดี้ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศึลปะ วัฒนธรรมของชาติ 
การกีฬา ภูมิ{โญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู 
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนอง
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มาตรา ๘ การจัดการสืกษาให้ยึดหลักดังนี้
( ๑ )  เป็นการสืกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
(๒ ) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการสืกษา
(๓ ) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มาดรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการสืกษา ให้ยึดหสักดังนี้
( ๑ )  มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฐบํต
(๒ ) มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การสืกษา สถานสีกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓ ) มีการกำหนดมาตรฐานการสืกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการสีกษาทุกระดับและ 

ประเภทการสีกษา
(๔ ) มีหลักการส่งเสรีมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการสีกษา และ 

การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการสีกษาอย่างต่อเนื่อง
(๔ ) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการสีกษา
(๖ )  การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

หมวด ๒ 
สิทธิและหน้าที่ทางการสีกษา

มาตรา ๑๐ การจัดการสีกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการสีกษา 
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั้วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

การจัดการสีกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สดิฟ้ญญา อารมณ์ สังคม 
การส์อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการสีกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นพิเศษ

การสีกษาสำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิงอำนวยความสะดวก ส์อ บริการ และความช่วยเหลือ 
อื่นใดทางการสีกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การจัดการสีกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึง 
ถึงความสามารถของบุคคลนั้น



เล่ม ๑๑๖ ดอนท่ี ๗๔ ก ราชกิจจานุฌกษา ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒

มาตรา ๑ ๑  ปิตา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
ได้รับการสืกษาภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้!ด้รับการศึกษา 
นอกเหนือจากการสีกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว

มาตรา ๑๒ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
มีสิทธิในการจัดการสีกษาขั้นพี้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

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

แก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
(๒ ) เงินอุดหบุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพี้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 

ที่ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด
(๓ ) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 
มาตรา ๑๔ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน 

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพี้นฐาน มีสิทธ ิ
ได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปน ี้

( ๑ )  การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
รับผิดชอบ

(๒ ) เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพี้นฐานดามที่กฎหมายกำหนด 
(๓ ) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

หมวด ๓ 
ระบบการศึกษา

มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การสีกษาในระบบ การสีกษานอกระบบ และ 
การสีกษาตามอัธยาศัย

(๑ )  การสีกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการสีกษา หลักสูตร ระยะเวลา 
ของการสีกษา การวัดและประเมนผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเรจการศึกษาที่แน่นอน
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(๒ ) การสีกษานอกระบบ เป็นการสืกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดชุดบุ่งหมาย รูปแบบ 
วิธีการจัดการสีกษา ระยะเวลา1ของการสีกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จ 
การสืกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม

(๓ ) การสีกษาตามอัธยาศัย เป็นการสืกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส ใดยสืกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพนวดล้อม สือ 
หรือแหล่งความรู้อื่นๆ

สถานสีกษาอาจจัดการสีกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามเปแบบก็ได ้
ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได  ้

ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานสีกษาเดียวกันหรือไม่ก็ดาม รวมท้ังจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย 
การแกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน

มาตรา ๑๖ การสีกษาในระบบมีสองระดับ คือ การสีกษาขั้นพึ๋นฐาน และการสีกษาระดับ 
อุดมสีกษา

การสีกษาขั้นพึ๋นฐานประกอบด้วย การสีกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมสีกษา 
การแบ่งระดับและประเภทของการสีกษาขั้นพึ๋นฐาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

การสีกษาระดับอุดมสีกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับตากว่าปรีญญา และระดับปริญญา 
การแบ่งระดับหรือการเทียบระดับการสีกษานอกระบบหรือการสีกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไป 

ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ ให้มีการสีกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียน 

ในสถานสีกษาขั้นพึ๋นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ขั้นปีที่เก้าของการสีกษาภาคบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๘ การจัดการสีกษาปฐมวัยและการสืกษาขั้นพนฐานไห้จัดในสถานสีกษา ดังต่อไปนี ้
( ๑ )  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก 

ก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บรีการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความ 
ต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น

(๒ ) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา 
หรืขศาสนาอื่น
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(๓ ) ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด 

มาตรา ๑๙ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือ 
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ ให ้เป ็นไปดามกฎหมายเกี่ยวลับสถานสืกษาระดับอุดมศึกษา 
กฎหมายว่าด้วยการจัดทั้งสถานศึกษานั้น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาดรา ๒๐ การจัดการอาชีวสืกษา การแกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษา 
ของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาลับสถานประกอบการ ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๒๑ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษา 
เฉพาะทางตามความต้องการและความชำนาญของหน่วยงานนั้นได้ โดยคำนึงถึงนโยบายและมาตรฐาน 
การศึกษาของชาต ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๔ 
แนวการจัดการศึกษา

มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา 
ดนเองได้ และถอว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ 
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

มาดรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ 
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปน ี้

( ๑ )  ความรู้เร่ืองเก่ียวคับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองคับสังคม ไต้แก่ ครอบครัว ชุมชน 
ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวคับประว้ดิศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธปไตยอันมีพระมหากษัตรีย์ทรงเป็นประบุข

(๒ ) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ 
เรื่องการจัดการ การบำเงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสืงแวดล้อมอย่างสมดุลยงยืน 

(๓ ) ความรู้เกี่ยวคับศาสนา สืลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ 
ภูมิปัญญา
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(๔ ) ความ! และทักษะด้านคณตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกด้อง 
(๕ ) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานสืกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 

ดังต่อไปน ี้

(๑ )  จ ัดเน ี้อหาสาระและก ิจกรรมให ้สอดคล้องก ับความสนใจและความถน ัดของผู้เร ียน  
โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

(๒ ) ฟิกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผช้ญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู 
มาใช้เพื่อป้องกันและแกไขปัญหา

(๓ )  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได ้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง แ ก การปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น 
ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

(๔ ) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทํ้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณสักษณะกันพึงประสงคํไว้ในทุกวิชา

(๕ ) ส่งเสรีมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือการเรียน และอำนวย 
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ 
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสือการเรียนการสอนและแหล่ง 
วิทยาการประเภทต่างๆ

(๖ )  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

มาตรา ๒๕ รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดทั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
ได้แก่ ห้องสบุดประชาชน พิพิธกัณฑ์ หอศิลปึ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่าง 
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ

มาตรา ๒๖ ให ้สถานสืกษาจัดการประเมินผู้เร ียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เร ียน  
ความประพฤต การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวน 
การเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแด่ละระดับและรูปแบบการสืกษา

ให้สถานสืกษาใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าสืกษาต่อ และให้นำผลการประเมิน 
ผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

มาตรา ๒๗ ให ้คณะกรรมการการสืกษาขั้นพ ื้นฐานกำหนดหสักสูตรแกนกลางการสืกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
ตลอด'จนเพื่อการสืกษาต่อ



เล่ม ๑๑๖ ตอนท่ี ๗๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒

ให ้สถานศึกษาชั้นพื้นฐานมีหน้าที่จ ัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตลุประสงค์ในวรรคหนึ่ง 
ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณสักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็น 
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

มาตรา ๒๘ หลักสูตรการสืกษาระคับต่างๆ รวมท1งหลักสูตรการสืกษาสำหรับบุคคลตาม 
มาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสํ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสม 
ของแต่ละระดับโดยบุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่ว้ยและคักยภาพ

สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้าน 
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้ว 
ยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้
และพัฒนาสังคม

มาตรา ๒๙ ให้สถานสืกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน 
สังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการ 
จัดการสืกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ 
เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ 
แลกเป^ยนประสบการถ4การพัฒนาระหว่างชุมชน

มาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ 
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสนิคับผู้เรียนในแต่ละระดับการสืกษา

หมวด ๕ 
การบริหารและการจัดการสืกษา

ส่วนที่ ๑
การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ

มาตรา ๓๑ ให ้กระทรวงม ีอำนาจหน ้าท ี่กำก ับด ูแลการส ืกษ า ,ท ุกระดับและท ุกประเภท  
การศาสนา ศึลปะและวัฒนธรรม กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร
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เพื่อการสีกษา ศาสนา ศลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการ 
สืกษา ศาสนา สีลปะและวัฒนธรรม

มาตรา ๓๒ ให้กระทรวงมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภา หรือในรูปคณะกรรมการ 
จำนวนสีองค์กร ได้แก่ สภาการสีกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการการสืกษา 
ขนพี้นฐาน คณะกรรมการการอุดมสีกษา และคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี แถะมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด 

มาตรา ๓๓ สภาการสีกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย 
แผน และมาตรฐานการสีกษาของชาติ นโยบายและแผนด้านศาสนา สิลปะและวัฒนธรรม การสนับสนุน 
ทรัพยากร การประเมินผลการจัดการสีกษา การดำเนินการด้านศาสนา สิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ัง 
การพิจารณากลนกรองกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญํตินี้

ให้คณะกรรมการสภาการสีกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรี 
เป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวน 
กรรมการประเภทอื่นรวมกัน

ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการสีกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นนิติบุคคล และ 
ให้เลขาธิการสภาเป็นกรรมการและเลขานุการ

จำนวนกรรมการ คุณสมบิต หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดำรง 
ตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการการสืกษาขั้นพี้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการสีกษาขั้นพี้นฐาน ที่สอดคล้องกับแผนการสีกษา ศาสนา สีลปะ 
และวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการ 
สีกษาขั้นพี้นฐาน

คณะกรรมการการอุดมสีกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาดรฐาน 
การอุดมสีกษา ที่สอดคล้องกับแผนการสีกษา ศาสนา สิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุน 
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการสีกษาระกับอุดมสีกษา โดยคำนึงถึง 
ความเป็นอิสระและความเป็นเลศทางวิชาการของสถานสีกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการ 
จัดทั้งสถานสีกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ราชกิจจานุเบกษา ๑ร สิงหาคม ๒๕๔๒

คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่พิจารณาเสนยนโยบาย แผนพัฒนาด้าน 
ศาสนา สีลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับแผนการสืกษา ศาสนา สิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาต ิ
การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการด้านศาสนา สิลปะ 
และวัฒนธรรม

มาดรา ๓๕ องค์ประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ ประกอบด้วย กรรมการโดย 
ดำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน 
องค์กรวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน

จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ 
กรรมการ วาระการดำรงดำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการแต่ละคณะ ให้เป็นไปตาม 
ที่กฎหมายกำหนด ทํ้งนี้ ให้คำนึงถึงความแตกต่างของกิจการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
แต่ละคณะด้วย

ให้สำนักงานคณะกรรมการดามมาตรา ๓๔ เป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการของแต่ละ 
สำนักงานเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ

มาตรา ๓๖ ให้สถานสีกษาของรัฐที,จัดการสีกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็น 
ส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในกำลับของรัฐ ยกเว้นสถานสืกษาเฉพาะทางดามมาตรา ๒๑

ให ้สถานสืกษาดังกล่าวดำเนินกิจการได ้เดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการ 
ที่เป็นของตนเอง มีความคล่องดัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต ้การกำกับดูแลของสภา 
สถานสืกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานสืกษานั้น ๆ

มาตรา ๓๗ การบริหารและการจัดการสีกษาขั้นพื้นฐานและอุดมสืกษาระดับตํ่ากว่าปริญญา 
ไห่ยึดเขตพื้นที่การสืกษา โดยคำนึงถึงปริมาณสถานสีกษา จำนวนประชากรเป็นหลัก และความเหมาะสม 
ด้านอื่นด้วย

ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะน่าของสภาการสีกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ มีอำนาจประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การสีกษา

มาดรา ๓๘ ในแต่ละเขตพื้นที่การสีกษา ให้มีคณะกรรมการและสำนักงานการสีกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การสีกษา มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสถานสีกษาขั้นพื้นฐานและสถานสีกษา 
ระดับอุดมสีกษาระดับตากว่าปริญญา รวมที่งพิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานสีกษา 
ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานสีกษาเอกชนในเขตพื้นที่การสีกษา ประสานและส่งเสริมองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการสีกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการสีกษา ส่งเสริม



เล่ม ๑๑๖ ตอนที ๗๔ ก
หน้า ๑๒

ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ สิงหาคม ๒๔๔๒

และสนับสนุนการจัดการสีกษาของบุกกล ครอบครัว องค์ท-)ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จ ัดการสีกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
รวมทั้งการกำก*บดูแลหน่วยงานด้านศาสนา สิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การสีกษา

คณะกรรมการการสีกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพ้ืนท่ีการสีกษา ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กร 
ชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ผู้แทนสมาคม ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการสีกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้นำทางศาสนา 
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสีกษา ศาสนา สีลปะและวัฒนธรรม

จำนวนกรรมการ คุณสมบัตั หสักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ 
กรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปดามที,กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานการสีกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การสีกษาเป็นกรรมการ 
และเลขานุการของคณะกรรมการการสีกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การสีกษา

มาตรา ๓๙ ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการสีกษา ทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั้วไปไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานการสีกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การสีกษา และสถานสีกษาในเขตพื้นที่การสีกษาโดยตรง

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจดังกล่าว ให้เป็นไปดามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๐ ให้มีคณะกรรมการสถานสีกษาขั้นพื้นฐาน และสถานสีกษาระดับอุดมสีกษาระดับ 

ตั๋ากว่าปริญญาของแต่ละสถานสีกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานสีกษา 
ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนสิษย์เก่าของสถานสีกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ

จำนวนกรรมการ คุณสมป้ติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ 
กรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ให้ผู้บริหารสถานสีกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานสีกษา 
ความในมาตรานี๋ใม่ใช้บังกับแก่สถานสีกษาตามมาตรา ๑๘ (๑ )  และ (๓ )

ส่วนที่ ๒
การบริหารและการจัดการสีกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาดรา ๔๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการสีกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ 
ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น
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มาตรา ๔๒ ให ก้ระทรวงกำหนดหกักเกณฑ์และวิธีการประเม ินความพร้อมในการจัดการสีกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให ้สามารถจัดการสีกษา สอดคล้องกับนโยบายและไ ด ้มาตรฐานการสีกษา รวมทั้งการเสนอแนะ 
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการสีกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนท่ี ๓
การบริหารและการจัดการสีกษาของเอกชน

มาดรา ๔๓ การบริหารและการจัดการสีกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการกำกับ 
ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการสีกษาจากรัฐ และต้องปฎิบตตามหฌัาเกณฑ์การประเมิน 
คุณภาพและมาตรฐานการสีกษาเช่นเดียวกับสถานสีกษาของรัฐ

มาดรา ๔๔ ให้สถานสีกษาเอกชนตามมาตรา ๑๘ (๒ ) เป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการ 
บริหารประกอบด้วย ผู้บริหารสถานสีกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนครู ผู้แทนสิษย์เก่า และผู้ทรงคุณรุฒิ

จำนวนกรรมการ คุณสมป้ต หล้กเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ 
กรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๕ ให้สถานสีกษาเอกชนจัดการสีกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท การสีกษาตามที ่
กฎหมายกำหนด โดยรัฐต้องกำหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชน 
ในด้านการสีกษา

การกำหนดนโยบายและแผนการจัดการสีกษาของรัฐ ของเขตพื้นที่การสีกษา หรือขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อการจัดการสีกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรีหรือ 
คณะกรรมการการสีกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การสีกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย

ให้สถานสีกษาของเอกชนที่จัดการสีกษาระดับปริญญาดำเนินกิจการได้ โดยอิสระ สามารถ 
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ 
ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานสีกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมสีกษาเอกชน

มาตรา ๔๖ รัฐต้องให้การสนับสนุนต้านเงันอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี และ 
สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป ็นประโยชน่ไนทางการสีกษาแก่สถานสีกษาเอกชนตามความเหมาะสม  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานสีกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได้



เล่ม ๑๑๖ ดอนท่ี ๗๔ ก ราชกิจจานุฌกษา ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒

หมวด ๖
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการสีกษา

มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการสีกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการสืกษา 
ทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประก้นคุณภาพภายใน และระบบการประก้นคุณภาพภายนอก

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการสีกษา ให้เปีนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานสีกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 

สถานสีกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการสีกษาที่ต้อง 
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปีดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการสีกษา และเพื่อรองรับ 
การประก้นคุณภาพภายนอก

มาดรา ๔๙ ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการสีกษา มีฐานะเป็น 
องค์การมหาชนทำหน้าที่พ ัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำกา.รประเมินผลการ 
จัดการสีกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานสีกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ 
และแนวการจัดการสีกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญ้ดินี้

ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานสีกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต ่
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

มาตรา ๕๐ ให้สถานสีกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มืข้อมูล 
เกี่ยวข้องกับสถานสีกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานสีกษา รวมทั้งผู้ปกครองและ 
ผู้ที่มืส่วนเกี่ยวข้องกับสถานสีกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที'พิจารณาเห็นว่า เกี่ยวข้องกับการปฎิบดิภารกิจ 
ของสถานสีกษา ดามคำร้องขอของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการสีกษาหรือบุคคล 
หรีอหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง ที,ทำการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานสืกษานํ้น 

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานสืกษาใดไม่ไต้ตามมาตรฐานที่กำหนด 
ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการสีกษา จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรูงแก้ไข 
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานสีกษาปรับปรูงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมิไต้ดำเนินการ 
ดังกล่าวให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการสีกษารายงานต่อคณะกรรมการการสีกษา 
ทั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมสีกษาเพื่อดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
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หมวด ๗
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการสืกษา

นาตรา ๕๒ ใหกระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และ 
บุคลากรทางการสีกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับ 
และประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการสืกษาให้ม  ี
ความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเดรืยมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง 

รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการสืกษา 
อย่างเพียงพอ

มาตรา ๕๓ ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานสืกษา และผู้บริหารการสืกษา มีฐานะเป็น 
องค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในกำกับของกระทรวง มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐาน 
วิชาชีพ ออกและเพ ิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาช ีพ กำกับดูแลการปฏิบ ัต ิตามมาดรฐานและ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานสืกษาและผู้บริหารการสืกษา

ให้ครู ผู้บริหารสถานสีกษา ผู้บริหารการสีกษา และบุคลากรทางการสีก่ษาอื่น ทั้งของรัฐ 
และเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

การจัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานสืกษา ผู้บริหารการสีกษา และบุคลากรทาง 
การสืกษาอื่น คุณสมบต หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ให้เป็นไปดามที่กฎหมายกำหนด

ความในวรรคสองไมไช้บังกับแก่บุคลากรทางการสีกษาที่จัดการสีกษาตามอัธยาลัย สถานสืกษา 
ตามมาตรา ๑๘ (๓ ) ผู้บริหารการสีกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การสีกษาและวิทยากรพิเศษทางการสีกษา 

ความในมาตรานี๋ใม่ใช้บังกับแก่คณาจารย์ ผู้บริหารสถานสืกษา และผู้บริหารการสืกษาในระดับ 
อุดมสืกษาระดับปริญญา y

มาตรา ๕๔ ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้ครูและบุคลากร 
ทางการสีกษาทั้งของหน่วยงานทางการสีกษาในระดับสถานสีกษาของรัฐ และระดับเขตพื้นที่การสีกษา 
เป็นข้าราชการในลังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ 
การบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การสีกษา และสถานสีกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

มาตรา ๕๕ ให้มีกฎหมายว่าต้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสืทธิประโยชน์ 
เกอคูลอื่น สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการสีกษาเพื่อให้มีรายไต้ที่เพียงพอและเหมาะสม 
กับฐานะทางสํ'งคมและวิชาชีพ
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ให้มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการสืกษา เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน 
งานริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๖ การผลตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา มาตรฐาน 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหริอพน้กงานของรัฐในสถานศึกษา 
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล ให้เป ็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทั้งสถานสืกษาแต ่ล ะแห ่งแล ะ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๕๗ ให้หน่วยงานทางการสืกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษาโดยนำประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชำนาญ และภูมีปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชุผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

หมวด ๘
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

มาดรา ๕๘ ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา 
ดังนี้

( ๑ )  ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษี 
เพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(๒ ) ให้บ ุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน  
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากร 
เพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก ่
สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็น

ทั้งน ี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร 
ดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ตามความเหมาะสม 
และความจำเป็น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
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มาตรา ๕๙ ให้สถานสีกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคถ มีอำนาจในการปกครอง ดูแล บำเงรักษา 
ใช ้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานสืกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วย 
ที่ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน รวมทั้งจัดหารายไต้จากบริการของสถานสีกษา และเก็บค่าธรรมเนียม 
การสีกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วิดลุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานสีกษา

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถานสีกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือโดย 
การชื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานสืกษา ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธึ้ของ 
สถานสีกษา

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานสืกษาฃองรัฐที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชII 
ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาสืกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา 
การซอทรัพย์สินหรือจ้างทำของท่ีดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณไม่เป็นรายได้ที่ด้องนำส่งกระทรวงการคส์ง 
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานสืกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ 
ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาสีกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา 
การซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของที่ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณให้สถานสืกษาสามารถจัดสรรเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสีกษาของสถานสีกษานั้นๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

มาดรา ๖๐ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการสีกษาในฐานะที่มีความสำกัญสูงสุด 
ต่อการพัฒนาที่ยํ่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการสีกษา กังบี้

( ๑ )  จัดสรรเงินอุดหนุนทั้วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการสีกษาภาคบังกับ 
และการสีกษาฃํ้นพนฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน

(๒ ) จัดสรรทุนการสีกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย 
ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

(๓ ) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการสีกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้อง 
กับความจำเป็นในการจัดการสีกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษแด่ละกลุ่มตามมาตรา ๑๐  
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส์ โดยคำนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการสืกษาและความเป็นธรรม 
ทั้งนี้ให้เป็นไปดามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๔ ) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานสืกษาของรัฐดามนโยบาย 
แผนพัฒนาการสีกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานสีกษา โดยให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและ 
ทรัพยากรทางการสีกษา ทั้งนี้ไห้คำนืงถืงคุณภาพและความเสมอภาคในใอกาสทางการสีกษา
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(๕)  จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั้วไปให้สถานศึกษาระดบอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่เปีนน้ติบุคคล และเป็นสถานสืกษาในกำกับของรัฐหรือองค์การมหาชน

(๖ )  จัดสรรกองทุนเ^มดอกเบี้ยตํ่าให้สถานศึกษาเอกชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ 
(๗ ) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน
มาดรา ๖๑  ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาษ้นศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนสังคมอื่น ตามความ 
เหมาะสมและความจำเป็น

มาตรา ๖๒ ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการสืกษาให้สอดคล้องกับหสักการสืกษา แนวการจัดการสืกษาและคุณภาพ 
มาตรฐานการสืกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ให้เป็นไปตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง

หมวด ๙ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

มาตรา ๖๓ รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ ส์อกัวนำและโครงสร้างพึ๋นฐานอื่นที่จำเป็นตอการ 
ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการลื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับ 
การสืกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบำรูงศาสนา สืลปะและ 
วัฒนธรรมตามความจำเป็น

มาตรา ๖๔ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลต และพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือ 
ทางวิชาการ สัอสิงพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความ 
สามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา ทั้งบี้โดยเปีดให้มีการแข่งข้นโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

มาตรา ๖๕ ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งต้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้ 
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และ 
ประสิทธิภาพ
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มาดรา ๖๖ ผู้เรียนมีสัทดัรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทํกษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืกษาในการแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

มาตรา ๖๗ รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลย  ี
เพื่อการสีกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืกษา เพื่อให้ 
เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกิ,บกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย

มาตรา ๖๘ ให้มีการระดมทุน เพื่อจัดทั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ ื่อการสีกษาจากเงิน 
อุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลย ี
สารส่นเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน 
รวมทั้งให้มีการลดอ้ตราค่าบริการเป็นพีเศษในการใช้เทคโนโลยีด้งกล่าวเพื่อการพัฒนาคนและสังคม

หสักเกณฑ์และวิธ ีการจัดสรรเงินกองทุนเพ ื่อการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อการสีกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาดรา ๖ ร รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม 
และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิต 
และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสีกษา

บทเฉพาะกาล

มาดรา ๗๐ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสงเกี่ยวกับ 
การสีกษา ศาสนา สิลปะและวัฒนธรรม ที่ใช้บังกับอยู่ในวันที่พระราชบัญญํตนี้ใช้บังกับ ยิงคงใช้ 
บังกับไต้ต่อไปจนกว่าจะไต้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามบทบัญญ้ตแห่งพระราชบัญญ้ตนี้ ซึ่งด้อง 
ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญํตนี้ใช้บังกับ

มาตรา ๗® ให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานการสีกษา และสถานสีกษาที่มีอยู่ในวันที 
พระราชบัญญ้ดนี้ใช้บังกับยังคงมีฐานะและอำนาจหน้าที่เช่นเดิม จนกว่าจะไต้มีการจัดระบบการบริหาร 
และการจัดการสีกษาตามบทบัญญ่ติแห่งพระราชบัญญ้ตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญ้ติ1น 
ใช้บังกับ

มาตรา ๗๒ ในวาระเริ่มแรก มิให้นำบทบัญญิต มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง และมาตรา ๑๗ 
มาใช้บังกับ จนกว่าจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญ้ติกังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที ่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช้บังคับ
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ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญ้ตน้ีใช้บังคับ ให้ดำเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๖ 
วรรคสอง และวรรคส์ให้แล้วเสร็จ

ภายในหกปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กระทรวงจัดให้มีการประเมินผลภายนอก 
ครั้งแรกของสถานศึกษาทุกแห่ง

มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่มแรก มิให้นำบทบัญญํดในหมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา 
และหมวด ๗ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการสืกษา มาใช้บังคับจนกว่าจะได้มีการด ำเm i การให้เป็น 
ไปตามบทบัญญ้ตในหมวดดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญ้ติครู พุทธคักราช ๒๔๘๘ 
และพระราชบัญญํติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญตนี ้
ใช้บังคับ

มาตรา ๗๔ ในวาระเริ่มแรกที่การจัดทั้งกระทรวงบังไม่แล้วเสร็จ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี ้
ในส่วนที่เกี่ยวคับอำนาจหน้าที่ของตน

เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่ด้องดำเนินการก่อนที่การจัดระบบบริหาร 
การศึกษาตามหมวด ๔ ของพระราชบัญญัตินี้จะแล้วเสร็จ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ทำหน้าที่กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามพระราช 
บัญญ้ตินี้ โดยให้ทำหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

มาตรา ๗๕ ให้จัดทั้งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชนเฉพาะกิจที่จัดทั้งขึ้น 
โดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนเพื่อทำหน้าที่ ดังต่อไปนี้

( ๑ )  เสนอการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงานตามที่บัญญ้ดไวิในหมวด ๕ ของ 
พระราชบัญญัตินี้

(๒ ) เสนอการจัดระบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามที่บัญญัตไวิในหมวด ๗ 
ของพระราชบัญญ้ตนี้

(๓ ) เสนอการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาตามที่บัญญัติไวิในหมวด ๘ 
ของพระราชบัญญัตินี้

(๔ ) เสนอแนะเกี่ยวคับการร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการตาม (๑ )  (๒ ) และ (๓ ) 
ต่อคณะรัฐมนตรี
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(๕ ) เสนอแนะเกี่ยวคับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อนังคับ ระเปียบ และคำสงที่นังคับใช ้
อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องคับการดำเนินการดาม (๑ )  (๒ ) และ (๓) เพื่อให้สอดคล้องคับพระรๅชนัญณูตนี ้
ต่อคณะรัฐมนตรี

(๖ )  อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 
ตั้งนี้ให้คำนึงถงความคิดเห็นของประชาชนประกอบด้วย
มาตรา ๗๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการสืกษาจำนวนเก้าคน ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ 
และมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการสีกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
การเงินและการคลง กฎหมายมหาชน และกฎหมายการสีกษา ตั้งน ี้ จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิใช่ 
ข้าราชการหรือผู้ปฏิบ้ตงานในหน่วยงานของรัฐรวมอยู่ด้วย ไม่น้อยกว่าสามคน

ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อปฏิบ้ตการตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายได้

ให้เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปการสืกษา เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 
และบริหารกิจการของสำนักงานปฏิรูปการสืกษาภายใต้การกำก้บดูแลของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระเดียวเป็นเวลาสามปี เมื่อครบ 
วาระแล้วให้ยุบเลิกตำแหน่งและสำนักงานปฏิรูปการสีกษา

มาตรา ๗๗ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการสีกษาคณะหนึ่ง 
จำนวนสิบห้าคน ทำหน้าที่คัดเลิอกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารจำนวน 
สองเท่าของจำนวนประธานและกรรมการบริหาร เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

(๑ )  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนห้าคน ได้แก่ ปลดกระทรวงสืกษาธิการ ปลัดทบวง 
มหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการการสีกษาแห่งชาติ และ 
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

(๒ ) อธิการบดีของสถาบันอุดมสีกษาของรัฐและเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือกก้นเอง 
จำนวนสองคน และคณบดีคณะครุศาสตร์ สีกษาศาสตร์ หรือการสีกษาตั้งของรัฐและเอกชนที่มีการสอน 
ระคับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร์ สีกษาศาสตร์ หรือการสีกษา ซึ่งคัดเลือกคันเองจำนวนสามคน 
ในจำนวนนี้จะต้องเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ สืกษาศาสตร์ หรือการสืกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งคน

(๓ ) ผู้แทนสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพต้านการสีกษาที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือกคันเอง 
จำนวนห้าคน
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ให้คณะกรรมการสรรหาเสือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ และเลือก 
กรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

มาตรา ๗๘ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจํดตั้งสำนักงานปฏิรูป 
การสืกษา และมีอำนาจกำคับดูแลกิจการของสำนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การ 
มหาชน

นอกจากที่มีนัญญ้ติไว้'แล้วในพระราชบัญญ้ตนึ๋, พระราชกฤษฎีกาจํดตํ้งสำนักงานปฏิรูปการสืกษา 
อย่างน้อยด้องมีสาระสำคัญ ดังต่อไปน ี้

( ๑ )  องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 
ตามมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖

(๒ ) องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และ 
การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ตามมาตรา ๗๗

(๓ ) คุณสมบ้ดและลักษณะต้องห้ามรวมท1งการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบรีหาร 
เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่

(๔ ) ทุน รายไต้ งบประมาณ และทรัพย์สิน 
(๕ ) การบริหารงานบุคคล สว‘สติการ และสิทธิประโยชน์อื่น 
(๖ )  การกำคับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน 
(๗ ) การยุบเถิก
(๘ ) ข้อกำหนดอื่น ๆ อันจำเป็นเพื่อให้กิจการดำเนินไปได้ใดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ผ ู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหเจ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชปัญญ้ตฉบ้บน คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ้'กรไทยกำทนดให้ 
รัฐต้องจัดการสืกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการสืกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุฌธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ 
การสืกษาแห่งชาติ ปรับปรูงการสืกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้ 
และปลูกฝังจิตสำนกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอ้นมีพระมหากษ้'ดริย์ทรงเป็นประบุฃ 
สนับสนุนการค้นคร้าวิจัยในสืลปวิทยาการต่างๆ เร่งรัดการสืกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ 
พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิป็’ญญาท้องถิ่น สืลปะและวํฒนธรรมของชาติ รวมทํ้งในการจัดการสืกษาของรัฐ 
ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ตามที่กฎหมายนัญญัติและให้ความคุ้มครอง 
การจัดการสืกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ด้งนั้น จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วย 
การสืกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการการสืกษาอบรมให้สอดคล้องกับบทบัญญ้ตของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชปญญ้ดน้ ี้



เล่ม ๑๑๙ ตอนท ๑๒๓ ก
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พระราชบญญต
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบบที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๕

ภ ูม ิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให่ไว้ ณ วนท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เป็นปีท่ี ๕๗ ในรัชกาลป๋จจุป่น 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ 

ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก!ขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชป้ญญติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
Vas  1 1JI I *ะ5ดังต่อเบน
มาตรา ๑ พระราชป่ณญติน้ีสียกว่า “พระราชป้ญญติการศึกษาแห่งชาติ (ฉป้บท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕” 
มาตรา ๒ พระราชป้ญญ้' ต ิน ี้ให้!ช้ป้งดับตํ้งแต,รันถ้'ดจากรันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ กระทรวง” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชป้ญญ้ติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน
““กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชป้ญญ้' ต ิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชป่ญณูตินี้ และมี 

อำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิป้ติการตามพระราชป้ญญตินี้
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กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล่,วใหใช้ปงคบได้” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราช 

บญญ้ตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน
“มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกิบการส่งเสริม และกำกิบดูแลการศึกษาทุกระดบ 

และทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา สิลปะ ว่ฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทํ้งการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ 
ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สํงกิดกระทรวง

มาตรา ๓๒ การจ้ดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหล่กท่ีเป็นคณะบุคคลในรูปสภา 
หรือในรูปคณะกรรมการจำนวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขนพึ๋นฐาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำแก่ 
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด 

มาตรา ๓๓ สภาการศึกษา มีหน้าที่
(๑ ) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา สิลปะ ว่ฒนธรรม และกีฬา 

กบการศึกษาทุกระดบ
(๒ ) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

ตาม (๑ )
(๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(๔) ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑ )
(๕) ให้ความเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกบกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราช

นัญญตนี้
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วย รัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
พระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนกรรมการประเภทอื่นรวมกิน

ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการสภาเป็นกรรมการและ 
เลขานุการ
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จำนวนกรรมการ คุณสมบต หสักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง 
และการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการการศึกษาขนพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาจฒั้พ้ืนฐานท่ีสอดคล้องกิบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด 
การศึกษาขนพื้นฐาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตร 
การอาชีวศึกษาทุกระดํบ ที่สอดคล้องกิบความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุน 
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพและ 
ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ที่สอดคล้องกิบความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดํบอุดมศึกษา โดยคำนึงถึง 
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดํบปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตํ้ง 
สถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ 
แห่งพระราชนัญญตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๓๗ การบริหารและการจัดการศึกษาขนพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึงถึง 
ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร วํฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษา 
ขํ้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา

ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการได้ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดให้มี 
การศึกษาพั้พื้นฐานดํงต่อไปนี้เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้

(๑ ) การจัดการศึกษาขนพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติ{โณณา 
อารมณ์ สังคม การสือสารและการเรียนรู หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ

(๒ ) การจัดการศึกษาขนพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธยาศัย
(๓) การจัดการศึกษาขนพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
(๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา
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ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะน่าของสภาการศึกษา มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขต 
พื้นที่การศึกษา

มาตรา ๓๘ ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มีอำนาจหน้าที่ในการกำกํบดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขํ้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกบนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบนศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ี 
การศึกษา

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ 
บริหารการศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา สิลปะ 
และวัฒนธรรม

จำนวนกรรมการ คุณสมบติ หสักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา

มาตรา ๓๙ ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ที่งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทํ่วไปไปยงคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง

หสักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจดงกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๐ ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขํ้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตากว่า 

ปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่กำกบและส่งเสริม สนับสนุน 
กิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น 
ในพ้ืนท่ี และผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตากว่าปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมีกรรมการเพ่ิมข้ึนได้ 
ที่งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด
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จำนวนกรรมการ คุณสมบติ หลกเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
ความในมาตรานึ๋ไม่ใช้บงคบแก,สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๑ ) และ (๓ )”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๕ แห่งพระราชป้ญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน
“ การกำหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพื้นที่การศึกษาหรือขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของเอกชนและ
ประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย”

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบณญตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒tj

และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน
“มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 

ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำฃ้อเส'นอแนะ การปรับปรุงแก!ขต่อ 
หน่วยงานด้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก!ขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมิได้ดำเนินการ 
ดงกล่าว ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษา 
ขนพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดำเนินการให้มีการปรับปรุง 
แก!ข”

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗๔ แห่งพระราชปญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“ เพื่อให้การปฎินัติตามพระราชนัญญํตินี้ในส่วนที่ต้องดำเนินการก่อนที่การจัดระบบบริหาร 
การศึกษาตามหมวด ๕ ของพระราชปัญญัตินี้จะแล้วเสร็จ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาสัย 
และคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ทำหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวช้องแล้วแต่กรณี”

ผ ู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พนตำรวจโท ทักษิณ ชินรัตร 

นายกรัฐมนตรี



เล่ม ๑๑ร’ ตอใ4ท ๑๒๓ ก
หน้า ๒๑

ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
โดยให้แยกภารกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไปจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรม และโดยที่เป็นการสมควร 
ปรับปรุงการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพึ๊นที่การศึกษา ประกอบกับสมควรให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ทำหน้าที่พ ิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลไกสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้



เล่ม ๑๒๗ ตอนท่ี ๔๕ ก
หน้า ๑

ราชกิจจานุฒกษา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๓

ภ ูม ิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เป็น'ปีท่ี ๖๕ ในรัชกาลป็จจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 

ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ 

รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัต ิน ี้เร ียกว่า “พระราชบัญญ ัต ิการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)ฆ ิ ฆ ิ C J ( J  v  '

พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นด้นไป
มาตรา ๓ ให ้ยก เล ิกความ ใน ม าต รา ๓๗ แห ่งพ ระราชบ ัญ ญ ัต ิการศ ึกษ าแห ่งชาต ิ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน



เล่ม ๑๒๗ ตอนท่ี ๔๕ ก
หน้า ๒

ราชกิจจานุฒกษา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

“มาตรา ๓๗ ก ารบ ร ิห ารแล ะก ารจ ัดก ารศ ึก ษ าข ั้น พ ื้น ฐาน ให ้ย ึด เข ต พ ื้น ท ี่ก ารศ ึก ษ า 
โดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม 
และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

ให ้ร ัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศ ึกษา ม ีอำนาจประกาศในราชก ิจจาน ุเบกษา 
กำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
การกำหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้น 
เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการได้ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดให้มี 
การศึกษาขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้

(๑) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปีญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ

(๒) การจ ัดการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐานท ี่จ ัดในร ูปแบบการศ ึกษานอกระบบหรือการศ ึกษา 
ตามอัธยาศัย

(๓) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
(๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา” 
มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคห้าของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
“ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นว่าจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้เป็นไปตามที่ร ัฐมนตรีประกาศ
๐ ■^๐ ๐ ^ ^  ~กาหนด เดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน,,

ผ ูร้ับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี



เล่ม ๑๒๗ ตอนท่ี ๔๕ ก
หน้า ๓

ราชกิจจานุฒกษา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของท้ังสองระดับรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทำให้การบริหารและการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานเกิดความไม,คล่องตัวและเกิดป้ญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา 
มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก'นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพย่ิงข้ึน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน ี้



เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๕๗ ก
หน้า ๔๙

ราชกิจจานุณกษา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๔๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวซิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ 

เป็นปีท่ี ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวซิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการลมควรแกไชเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว่โดยคำแนะน่าและยินยอมของ 

ลภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐลภา ดังต่อไปน ี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๔๖๒”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๔๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔ 
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการล่งเลริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แต่ไม,รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของกระทรวงอ่ืน 
ท่ีมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ลนับลนุนทรัพยากร



เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๕๗ ก
หน้า ๕๐

ราชกิจจานุณกษา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา ท้ังน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวกับ 
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มี 
กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง

มาตรา ๓๒ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล 
ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจำนวนสามองค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา 
ช้ันพ้ืนฐาน และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำแก,รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด”

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๓๒/๑ และมาตรา ๓๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติQJ <บ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๒/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอำนาจหน้าที่ 

เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย 
กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือส่วนราชการ 
ท่ีสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มาตรา ๓๒/๒ การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกวรรคสามของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกีไฃเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๓๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๓๕/๑ ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
การเลือกและการแต่งต้ังประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ วาระการดำรงตำแหน่ง 
และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”



เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๕๗ ก
หน้า ๕๑

ราชกิจจานุณกษา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๗ ให ้ยกเล ิกความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัต ิการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกินคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ชองการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาชั้นพื้นฐาน และ 
การอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง สำหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าดวยการนน

มาตรา ๘ ให ้ยกเล ิกความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัต ิการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๔๙ ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น 
องค์การมหาซนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัด 
การศึกษา ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอื่น เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึง 
ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้1นพระราชบัญญัตินี้ 

ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่ 
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณซน”

มาตรา ๙ ให ้ยกเล ิกความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
ให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๕๑ ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแกไขต่อหน่วยงาน 
ต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมิได้ดำเนินการดังกล่าว 
ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
หรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการให้มีการปรับปรุงแกไข”

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๑/๑ ของหมวด ๗ ครู คณาจารย์ และ 
บุคลากรทางการศึกษา แห่งพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ พ.ศ. ๒๕๔๒



เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๕๗ ก
หน้า ๕๒
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“มาตรา ๕๑/๑ คำว่า “คณาจารย์” ในหมวดน้ี ให้หมายความว่า บุคลากรซ่ึงทำหน้าท่ีหลัก 
ทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกซน แต่ไม่รวมถึง 
บุคลากรซึ่งสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

มาตรา ๑๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใซ้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๓๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น

มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน ี้

ผ ูรั้บสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี



เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๕๗ ก
หน้า ๕๓

ราชกิจจานุณกษา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรแก้!ชเพ่ิมเติมกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือกำหนดชอบเขตในการดำเนินการชองกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืน 
ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากมีการจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน ี้



เล่ม ๑๒๐ ตอนท ๖๒ ก
หน้า ๑

ราชกิจจานุเบกษา ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖

พระราชบญญต
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖

ภ ูม ิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ รันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

๘ !  ^ 1  ^  (ๆ a - /  Q-Y CL/เบนบท ๕๘ เนรัชกาลบจจุบน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ 

ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชป่ญญํติขึ้นไว้เดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
Vas  1 1JI I *ะ5ดังต่อเบน
มาตรา ๑ พระราชม่ญณูติน๋ึแรียกว่า “พระราชป่ญญํติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา ๒ พระราชปัญ?รัตินี้ให้ใช้ป่งค้บตํ้งแต่รันถ้'ดจากรันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑ ) พระราชม่ญญติระเบียบการปฏิม่ติราชการของทบวงมหาวิทยาลย พ.ศ. ๒๕๒๐
(๒ ) พระราชบญญติระเบียบการปฏิม่ติราชการของทบวงมหาวิทยาลย (ฉบบท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
(๓) พระราชบญญ้ติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓
(๔) พระราชบญญ้ติคณะกรรมการการประถมศึกษา (ฉบบที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชปญญ้ติคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕V  /  ZJ ZJ



เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖๒ ก
หน้า ๒

ราชกิจจานุเบกษา ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖

บรรดากฏหมาย กฏ ข้อปังคับอื่นในส่วนที่มีปัณณติไว้แล้วในพระราชปัณญตินี้ หรือซึ่งขดไ*\ ไ*\ y  y  y  y

หรือแย้งคับบทป้ญฟ้ติแห่งพระราชบญ^นี้ให้ใช้พระราชบญญ้ตนี้แทน
มาตรา ๔ ให้น่ากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

มาใช้บงคับแก่กระทรวงศึกษาธิการโดยอนุโลม เว้นแต่ในพระราชบญญตนี้จะได้บญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
มาตรา ๕ กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และ 

กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
มาตรา ๖ ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดงนี้ 
(๑ ) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 
(๒ ) ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
(๓) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดบปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 
มาตรา ๗ การกำหนดตำแหน่งและคัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำนึงถึง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ มาตรฐานวิชาชีพ คักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน แล้วแต่กรณี 
การบรรจุและการแต่งตํ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ราชการต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบญญัตินี้ และให้มี 

อำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฎิป้ติตามพระราชบญญตินี้ รวมนั้งให้มีอำนาจตีความ 
และวินิจฉัยชี้ขาดป,ญหาคันเกี่ยวคับการปฎิปติการ อำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งหรือหน่วยงานต่างๆ 
ตามที่กำหนดไวิในบทเฉพาะกาลของพระราชบญญตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงคับได้

หมวด ๑
การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 

ส่วนท่ี ๑ 
บทท่ํวไป

มาตรา ๙ ให้จัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ดงนี้ 
(๑ ) สำน่กงานปคัดกระทรวง
(๒ ) ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรา ๑๐ การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามพระราช 
บญญัตินี้โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดงนี้ 

(๑ ) สำนักงานรัฐมนตรี 
(๒ ) สำนักงานปลดกระทรวง 
(๓) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

,  ,  ๐  <Lf _____ _____________ _____________________ f S  ร ฺ/  ^ _____(๔) สานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน 
(๕) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๖) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส่วนราชการตาม (๒ ) (๓ ) (๔ ) (๕) และ (๖ ) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตาม 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา ๑๑ การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ ให้ออกเป็นกฎกระทรวง 

และให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว่ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการดงกล่าว
มาตรา ๑๒ กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้นังคบนัญชาข้าราชการ 

และกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสํมฤทธของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกิบ 
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุม่ต โดยจะให้มีรัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ช่วยสงและปฎินัติราชการก็ได้

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การสงหรือการปภิบ่ตราชการของรัฐมนตรีaCJ <*\3

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขนพื้นฐาน คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เสนอความเห็นหรือคำแนะนำต่อรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำความเห็นหรือคำแนะนำมาประกอบ 
การพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกิบการศึกษาของชาติ 

มาตรา ๑๔ ให้มีสภาการศึกษา มีหน้าที่
(๑ ) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา สิลปะ ว่ฒนธรรม และกีฬา 

กิบการศึกษาทุกระดบ
(๒ ) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

ตาม (๑ )
(๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
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(๔) ดำเนินการประเมินผลการจดการศึกษาตาม (๑ )
(๕) ให้ความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกิบการศึกษา 
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้สภาการศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย

ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่งจาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
พระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กร 
ศาสนาอื่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนกรรมการประเภทอื่นรวมกิน

จำนวนกรรมการ คุณสมบต หลกเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดำรง 
ตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสภาการศึกษาและ 
มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการ 
สภาการศึกษาทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของสภาการศึกษา

มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการการศึกษาข้ํนพึ๊นฐาน มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผน'พฒนา 
มาตรฐาน และหลกสูตรแกนกลางการศึกษาขนพึ๋นฐานที่สอดคล้องกบแผนพิฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
การจัดการศึกษาขนพึ๋นฐาน และเสนอแนะในการออกระเบียบ หสักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกิบ 
การบริหารงานของสำนักงาน

นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการศึกษาขนพึ๋นฐานมีหน้าที่ให้ความเห็นหรือ 
ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่ 
กฎหมายกำหนดหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย

ให้คณะกรรมการการศึกษาขนพึ๋นฐาน ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงาน 
ที่เก ี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนกรรมการประเภทอื่นรวมกิน

จำนวนกรรมการ คุณสมนัติ หสักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ 
กรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง
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ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนพึ๋นฐาน ทำหน้าที่ร ับผิดชอบงานเลขานุการของ 
คณะกรรมการการศึกษาขนพึ๋นฐาน และมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง 
ส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขํ้นพึ๊นฐานทำหน้าที่เป็นกรรมการ 
และเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขนพึ๋นฐาน

มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกํบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา 
แห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการรัดการศึกษาระด'บอุดมศึกษา 
โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระด'บปริญญา ตามกฏหมายy  y  <N

ว่าด้วยการรัดตํ้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และประกาศที่เกี่ยวกํบการบริหารงานของสำนักงาน

นอกจากหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำ 
แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด 
หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ตลอดทํ้งให้มีอำนาจเสนอแนะและให้ความเห็น 
ในการรัดสรรเงินอุดหนุนทํ่วไปให้แก่สถานศึกษาระด'บปริญญา ทํ้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกํดและ 
สถานศึกษาในกำกํบแก่คณะรัฐมนตรี

ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนกรรมการประเภทอื่นรวมกน

จำนวนกรรมการ คุณสมบ้'ติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ 
กรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง

ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา

มาตรา ๑๗ ให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
มาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดบ ที่สอดคล้องกํบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการรัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุน
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ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดการศึกษาอาชีวศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพ 
และความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกิบ 
การบริหารงานของสำนักงาน

เพื่อประโยชนในการพิจารณานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดบปริญญา 
ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกบนโยบาย แผนพัฒนา และเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาระดํบอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้ 
คำแนะน่าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย 
กำหนดหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย

ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรง 
คุณวุฒิซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนกรรมการประเภทอื่นรวมกิน

จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ 
กรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพันจากตำแหน่งของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง

ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา และมีอำนาจหน้าท่ีตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

มาตรา ๑๘ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขนพึ๋นฐาน คณะกรรมการการอดมศึกษา๙3 ชุ
และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจแต่งตํ้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาเสนอ 
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ 
สภาหรือคณะกรรมการก็ได้

มาตรา ๑๙ สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกิบราชการทางการเมือง มีเลขานุการ 
รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผ้บังคํบบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ4 9  <บ ่ cCl

ของสำนักงานรัฐมนตรีซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจะให้มื 
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสงหรือปฏิบัติราชการแทน 
เลขานุการรัฐมนตรีก็ได้
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มาตรา ๒๐ ให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจ 
ราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดิบนโยบาย เพื่อนิเทศให้คำปรึกษาและ 
แนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

ในระดิบสำนักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ทำหน้าที่ติดตามและ 
ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศ ให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนา

ในระดิบเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การบริหารและการดำเนินการโดยมุ่งเน้นผลสํมฤทธของหน่วยงานและสถานศึกษาในสํงกิดเขตพื้นที่ 
การศึกษา เพื่อการเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก

การดำเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ สำหรับกระทรวงศึกษาธิการหรือสำหรับ 
แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา นั้งนี้ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการดิงกล่าวให้เป็นไป 
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

การดำเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการดำเนินการของคณะกรรมการต่างๆ ที่กำหนด 
ในมาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หรือข้อนังคํบของกระทรวงหรือส่วนราชการ 
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือคำสงของนายกรัฐมนตรี ที่งนี้ จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหาร 
และการจัดการของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดิบปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสายปังคํบนัญชาของ 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่สามารถดำเนินกิจการได้โดยอิสระ พัฒนาระบบบริหาร และ 
การจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกบดูแลของ 
สภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตํ้งสถานศึกษานั้น

มาตรา ๒๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการ 
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกบนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมน้ังการเสนอแนะ 
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๓๓ ไม่อาจบริหารและจัดการการศึกษา 
ขนพื้นฐานบางประเภทได้ และในกรณีการจัดการศึกษาระดิบอุดมศึกษาระดิบตากว่าปริญญาบางประเภท
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สำนักงานปลิดกระทรวงหรือสำนักงานต่างๆ ตามที่กำหนดในส่วนที่ ๓ อาจจดให้มีการศึกษาขนพึ๋นฐาน 
หรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตรกว่าปริญญา เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่ 
การศึกษาดังต่อไปนี้ก็ได้

(๑ ) การจัดการศึกษาขนพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติป,ญญา 
อารมณ์ สังคม การสือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ

(๒ ) การจัดการศึกษาขํ้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธยาศัย 
(๓) การจัดการศึกษาขนพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
(๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕) การจัดการศึกษาระดบอุดมศึกษาระดบตรกว่าปริญญาในรูปแบบวิทยาสัยชุมชนและรูปแบบอ่ืน 
สำหรับสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับตรกว่าปริญญา ซึ่งไม่มีฐานะ 

เป็นนิติบุคคลและมิได้มีกฎหมายอื่นกำหนดหสักเกณฑ์การบริหารงานไวโดยเฉพาะ ให้มีคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ

การจัดตํ้ง การบริหารงาน สังกํดและการจัดประเภทของสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษา 
ท่ีจัดการศึกษาระดับตรกว่าปริญญา ตลอดจนหสักเกณฑ์อ่ืนในการบริหารงานและการดำเนินการทางวิชาการ 
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ส่วนท่ี ๒
การจัดระเบียบราชการในสำนักงานปสัดกระทรวง

มาตรา ๒๓ กระทรวงศึกษาธิการมีปสัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑ ) รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฎิบติ 

ราชการ กำกํบการทำงานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธ และประสานการปฎิป้ติงาน 
ของส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกน รวมทํ้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฎิป้ติ 
ราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามแผนงานของกระทรวง

(๒ ) เป็นผ้ป้งค้บบญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักงานปสัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีX  /  SJ da

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับผิดชอบในการปฎิป้ติราชการของสำนักงานปสัดกระทรวง
ในการปฎิปัติราชการของปสัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปสัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสง 

และปฎิป้ติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปสัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสงและปฎิป้ติราชการด้วยก็ได้ ในกรณีที่มี
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รองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยปลดกระทรวง หรือมีทํ้งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวง ให้ 
รองปลัดกระทรวงหรือผ้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผ้ป้งคํบป้ญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปภิป้ติราชการ<บ <บ พ ิ cCI

รองจากปลัดกระทรวง
ให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงาน 

ปลัดกระทรวง มีอำนาจหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงกำหนดหรือมอบหมาย 
มาตรา ๒๔ สำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่ ดํงนี้
(๑ ) ดำเนินการเกี่ยวก้บราชการประจำทํ่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ 

กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานใดสำนักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
(๒ ) ประสานงานต่างๆ ในกระทรวง และดำเนินงานต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นงานที่ด้องปฎินัติ 

ตามสายงานการปังกับปัญชาปันเป็นอำนาจหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ในพระราชปัญญัตินี้ หรือ 
กำหนดในกฎหมายอื่น

(๓) จัดทำงบประมาณและแผนปฎิป้ติราชการของกระทรวง เร่งรัด ติดตามและประเมินผล 
การปฎิปัติราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฎิปัติราชการของกระทรวง 

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกํบกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มิได้อยู่ในอำนาจของส่วนราชการอื่น 
(๕) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
มาตรา ๒๕ สำนักงานปลัดกระทรวง อาจแบ่งส่วนราชการ ดํงนี้ 
(๑ ) สำนักอำนวยการ
(๒ ) สำนัก สำนักบริหารงาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนัก 

หรือสำนักบริหารงาน
ในกรณีที่มีความจำเป็น สำนักงานปลัดกระทรวงอาจแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอื่น 

นอกจาก (๑ ) หรือ (๒ ) ก็ได้
ส่วนราชการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้มีอำนาจหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว้ให้เป็นของส่วนราชการ 

นั้นๆ โดยให้มีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน หรือ 
หัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือสำนักบริหารงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ตามวรรคสอง เป็นผ้ปังคํบปัญชาข้าราชการและรับผิดชอบปภิป้ติราชการ(บ  น ํ cCI

มาตรา ๒๖ สำนักอำนวยการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทํ่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวง 
และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก 
อำนวยการเป็นผ้ปังคํบปัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปภิป้ติราชการ(บ  น ํ cCI
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สำนักบริหารงานเป็นส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยบริหารงาน 
ทํ่วไปของคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคล ซึ่งมีกฎหมาย 
หรือกฎกระทรวง กำหนดให้มีขึ้นตามความจำเป็นและสภาพของภารกิจของสำนักบริหารงานนั้น

สำนักบริหารงานมีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคนหนึ่งเป็นผู้ปังคํบปัญชาและรับผิดชอบงานของ 
สำนักบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่สำนักบริหารงานนั้นเป็นหน่วยธุรการ 
และเป็นไปตามนโยบายและการสงการของปลัดกระทรวง

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอํธยาศัยในสำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นองค์กรให้คำปรึกษา และมีอำนาจหน้าท่ี 
ตามที่กำหนดไวในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการดงกล่าว นั้งนี้ จำนวน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ส่วนท่ี ๓ 
การจํดระเบียบราชการในสำนักงาน

มาตรา ๒๘ ให้สำนักงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ปังคํบปัญชาข้าราชการ 
และรับผิดชอบในการปฎิปัติราชการของสำนักงาน และอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

(๑ ) สำนักอำนวยการ
(๒ ) สำนัก สำนักบริหารงาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนัก 

หรือสำนักบริหารงาน
สำนักงานใดมีความจำเป็น อาจแบ่งส่วนราชการให้มีส่วนราชการอื่นนอกจาก (๑ ) หรือ (๒)

๘!ๆ  %/ก เด
ส่วนราชการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้มีอำนาจหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว่ให้เป็นของส่วนราชการ 

น้ันๆ โดยให้มีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือสำนักบริหารงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่น 
ตามวรรคสอง เป็นผ้ปังคํบปัญชาข้าราชการและรับผิดชอบปภิปัติราชการ(บ  น ํ cCl

มาตรา ๒๙ ให้ส่วนราชการท่ีมีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามมาตรา ๑๐ (๓ ) (๔ ) (๕) และ (๖ ) มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงเป็นผู้ปังคํบ 
ปัญชาและรับผิดชอบในการปฎิบ^ราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามพระราชปัณญตนี้น ํ i d  น ํ y
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มาตรา ๓๐ เลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังดับบัญชาของส่วนราชการตามมาตรา ๒๘ มีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปน ี้

(๑ ) รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักงาน แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผน 
ปฏิบัติการ กำกํบการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสำนักงานให้เกิดผลสัมฤทธึ' รวมทํ้งเร่งรัดติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักงาน

(๒ ) เป็นผ้บังดับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการX  /  ช ุ)  SJ

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสำนักงาน ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาของ 
หน่วยงาน

ให้เลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังดับบัญชาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตาม 
มาตรา ๑๐ (๓)

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนพื้นฐานซ่ึงรับผิดชอบบังดับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขนพื้นฐานตามมาตรา ๑๐ (๔) เป็นผ้บังดับบัญชาข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
หรือในสถานศึกษาที่อยู่ในสํงดัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังดับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการ 
การอดมศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๕) เป็นผ้บังดับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสํงก้ดที่เป็นช ุ X X

นิติบุคคลที่จัดการศึกษาระดับปริญญาด้วย
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังดับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๖) เป็นผ้บังดับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสํงดัดสำนักงานX /  <u Cl

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย
ในการปฏิบัตราชการของเลขาธิการตามมาตรานี้ให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสงและปฏิบัตราชการ 

และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสงและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ในกรณีที่ม ีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการ หรือมีทํ้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ 

ให้รองเลขาธิการหรือ ผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผ้บังดับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ<บ <บ พ ิ cCI

รองจากเลขาธิการ ให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงาน 
เลขาธิการ มีอำนาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการกำหนดหรือมอบหมาย

มาตรา ๓๑ สำนักอำนวยการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวดับราชการทวไปของสำนักงานและราชการ 
ที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 
เป็นผ้บังดับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ(บ  น ํ cCI
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สำนักบริหารงานเป็นส่วนราชการของสำนักงานที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยบริหารงานทํ่วไปของ 
คณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคลซึ่งมีกฎหมายหรือ 
กฎกระทรวงกำหนดให้มีขึ้นตามความจำเป็นและสภาพของภารกิจของสำนักบริหารงานนั้น

สำนักบริหารงานมีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคนหนึ่งเป็นผู้นังค้บนัญชาและรับผิดชอบงาน 
ของสำนักบริหารงานให้เป ็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่สำนักบริหารงานนั้นเป็น 
หน่วยธุรการ และเป็นไปตามนโยบายและการสงการของเลขาธิการที่เป ็นผู้น ังค้บนัญชาของสำนัก 
บริหารงานนั้น

มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขึ้นพื้นฐานทำหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้คำปรึกษาเกี่ยวก้บการจํดการศึกษาสำหรับบุคคล ซ่ึงมี 
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติป,ญญา อารมณ์ สังคม การสือสาร และการเรียนรู หรือมีร่างกายพิการ 
หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส และมีอำนาจ 
หน้าที่ตามที่กำหนดไวในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้น

ให ้ม ีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับบ ุคคลซึ่งม ีความสามารถพิเศษในสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ทำหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกบการจํดการศึกษา 
สำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ และมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว่ในกฎหมาย กฎกระทรวง 
หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้น

จำนวน หสักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไป 
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๒
การจํดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา

มาตรา ๓๓ การบริหารและการจํดการศึกษาขึ้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึงถึง 
ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร รัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจํด 
การศึกษาขึ้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
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ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์การจํดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจำเป็นอย่างอื่นตามสภาพ 
การจ ัดการศ ึกษาบางประเภท คณ ะกรรมการการศ ึกษาข ึ้นพ ื้นฐานอาจประกาศกำหนดให ้การ 
ให้บริการการศึกษาขึ้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาใดสามารถขยายการบริการออกไปในเขตพื้นที่ 
การศึกษาอื่นก็ได้

มาตรา ๓๔ ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดงนี้ 
(๑ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๒ ) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (๑ ) ให้จัดทำเป็นประกาศกระทรวงและให้ระบุอำนาจหน้าที่ 

ของแต่ละส่วนราชการไวในประกาศกระทรวง ทํ้งนี้โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (๒) และอำนาจหน้าท่ีของสถานศึกษาหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ 

อย่างอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษากำหนด
การแบ่งส่วนราชการตามวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามหลกเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๕ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานตามมาตรา ๓๔ (๒) เฉพาะท่ีเป็นโรงเรียน 

มีฐานะเป็นนิติบุคคล
เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคล!โนสุดลง 
มาตรา ๓๖ ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มีอำนาจหน้าที่ในการกำกบดูแล จัดตํ้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกบนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาปันศาสนา สถานประกอบการ และสถาปันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขต 
พื้นที่การศึกษา และปฎิปัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกบอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างด้น ทํ้งนี้ ตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ 
บริหารการศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา สิลปะและ 
วิฒนธรรม
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จำนวนกรรมการ คุณสมบติ หสักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 
เขตพื้นที่การศึกษา

มาตรา ๓๗ ให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตาม 
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กำหนดไวิในมาตรา ๓๖ และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกบการศึกษา 
ตามที่กำหนดไวิในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑ ) อำนาจหน้าท่ีในการบริหารและการจํดการศึกษา และพฒนาสาระของหลกสูตรการศึกษา 
ให้สอดคล้องกํบหสักสูตรแกนกลางการศึกษาจฒั้พื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนพื้นฐาน 

(๒ ) อำนาจหน้าที่ในการพ้ฒนางานด้านวิชาการและจํดให้มีระบบประกํนคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาร่วมกบสถานศึกษา

(๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(๔) ปฎินัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
สำนักงานตามวรรคหนึ่ง มีผ้อำนวยการเป็นผ้นังคบนัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปภิบติ<บ <บ พ ิ cCI

ราชการของสำนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฎินัติราชการของกระทรวง ในกรณี 
ที่มีกฎหมายอื่นกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการไว้เป็นการเฉพาะการใช้อำนาจและการปฎินัติหน้าที่ 
ตามกฎหมายดํงกล่าวให้คำนึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุนัติแนวทางและแผนการปฎินัติ 
ราชการของกระทรวงด้วย

ในสำนักงานตามวรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อำนวยการเป็นผู้นังคบนัญชาข้าราชการรองจากผู้อำนวยการ 
เพื่อช่วยปฎินัติราชการก็ได้

รองผู้อำนวยการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงาน มีอำนาจหน้าที่ตามที่ 
ผู้อำนวยการกำหนดหรือมอบหมาย

มาตรา ๓๘ ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขํ้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดิบ 
ตากว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อทำหน้าท่ีกำกํบและส่งเสริมสนับสนุน 
กิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น 
ในพ้ืนท่ี และผู้ทรงคุณวุฒิ
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จำนวนกรรมการ คุณสมปัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ 
กรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการในคณะกรรมการ 
สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและลักษณะการปฎิป้ตงานแตกต่างไปจากสถานศึกษา 
ขนพ้ืนฐานโดยท่ํวไป อาจกำหนดให้แตกต่างไปตามสภาพและลักษณะการปฎิป้ตงานตลอดทํ้งความจำเป็น 
เฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้นได้ นั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ความในมาตรานึ๋ไม่ใช้ปังลับแก,สถานพฒนาเด็กปฐมวิยและศูนย์การเรียน 
มาตรา ๓๙ สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒ ) มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ 

ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ 
อย่างอื่นเป็นผู้ปังลับปัญชาช้าราชการและมีอำนาจหน้าที่ ดํงนี้

(๑ ) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ช้อปังลับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและว่ตถุประสงค์ของ 
สถานศึกษาหรือส่วนราชการ

(๒ ) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมนั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพสดุ 
สถานที่ และทรัพย์สืนอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและช้อปังลับ 
ของทางราชการ

(๓) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทํ่วไป รวมทั้งการจํดทำนิติกรรม 
สัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการ 
ได้รับตามที่ได้รับมอบอำนาจ

(๔) จํดทำรายงานประจำปีเก ี่ยวกิบกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

(๕) อำนาจหน้าที่ในการอนุปัติประกาศนียปัตรและวุฒิปัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม 
ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขํ้นพื้นฐานกำหนด

(๖) ปฎิป้ติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปสัดกระทรวง 
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขํ้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย
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สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒ ) จะให้มีรองผู้อำนวยการหรือรองหัวหน้า 
ส่วนราชการรองจากผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อช่วยปฎินัติราชการก็ได้

สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒ ) ใดที่ยงไม่สามารถปฎิปัติงานบางประการ 
ตามที่กำหนดในกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายได้ อาจขอให้สำนักงานเขตพึ๋นที่การศึกษาที่สถานศึกษา 
หรือส่วนราชการนั้นสํงนัดเป็นผู้ร ับผิดชอบปฎินัติงานเฉพาะอย่างให้แทนเป็นการชวคราวได้ น ั้งน ี้ 
ตามหลกเกณฑ์ วิธีการ และลกษณะของงานที่จะให้ปฎินัติแทนได้ที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๓
การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา 

ระดิบปริญญาที่เป็นนิติบุคคล

มาตรา ๔๐ ระเบียบปฎิป้ติราชการหรือระเบียบปฎิป้ติงานของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา 
ระดิบอุดมศึกษาระดิบปริญญาที่เป็นนิติบุคคลทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสํงกํดและที่เป็นสถานศึกษาในกำกํบ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการดิงกล่าว

การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดิบอุดมศึกษาระดิบปริญญา 
ที่เป็นส่วนราชการและเป็นนิติบุคคลในสายการนังคํบนัญชาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตํ้งสถานศึกษานั้น

มาตรา ๔๑ เพ่ือประโยชน้ในการดำเนินการตามมาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
I * 2X^  o  2 /  <L/ 1 Iji jมอำนาจหน้าท ดงต่อ เบน

(๑ ) เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดิบอดมศึกษาX /  q

ระดิบปริญญาในสงนัด สถานศึกษาระดิบอุดมศึกษาระดิบปริญญาในกำนับ และสถานศึกษาระดิบอุดมศึกษา 
ระดิบตากว่าปริญญาต่อคณะรัฐมนตรี

(๒ ) ประสานงานจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดิบอดมศึกษาระดิบX /  ชุ

ปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสํงนัด สถานศึกษาระดิบอุดมศึกษาระดิบปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในกำนับ 
สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาระดิบปริญญา และสถานศึกษาระดิบอุดมศึกษาระดิบตากว่าปริญญา 

(๓) เสนอการจัดตํ้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดิบX X  q  q  da

อุดมศึกษาระดิบปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสํงนัดและสถานศึกษาระดิบอุดมศึกษาระดิบปริญญาที่เป็น 
นิติบุคคลในกำนับ



เล่ม ๑๒ ๐ ตอนที่ ๖๒ ก
หน้า ๑๗

ราชกิจจานุเบกษา ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖

(๔) วางระเบ ียบการปฎิป ัต ิราชการเพ ื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่างๆ ร่วมกินของ 
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดบปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกิดอนมิใช่กิจการ 
ของสถาปันแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ

มาตรา ๔๒ ให้ม ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาสัยเรียกโดยย่อว่า ก.ม. 
ทำหน้าที่เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับ 
อดมศึกษาระดับปริญญาในสํงกิด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการดิงกล่าว
q น ํ น ํ <N

มาตรา ๔๓ กระทรวงศึกษาธิการอาจขอให้กระทรวง ทบวง กรมอื่น และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสํงกํดเสนอโครงการและแผนงานเกี่ยวกบ 
การศึกษาของสถานศึกษานั้น ตลอดจนรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องที่จำเป็นแก่

I ffli W A  ๆ  o 4 / <tsการปฏิบัติงานเนอำนาจหน้าท เด

หมวด ๔ 
การปฎิปัติราชการแทน

มาตรา ๔๔ ให้ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขนพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษานั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ 
การบริหารท่ํวไป ไปย่งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยตรง ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขํ้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการ 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมอบอำนาจให้แก่ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี นั้งนี้ ให้คำนึงถึงความเป็นอิสระ 
และการบริหารงานที่คล่องดัวในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ภายใด้หลักการบริหารงานการศึกษา ดังต่อไปนี้

(๑ ) อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกํบงบประมาณและการดำเนินการ 
ทางงบประมาณของผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมตลอดถึง 
หลักการการให้สถานศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจทำนิต ิกรรมสัญญาในวงเงิน 
งบประมาณที่ได้รับอนุปัติแล้ว
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(๒ ) หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และดำเนินการทางวินัยกับครู 
และบุคลากรทางการสืกษาโดยสัมพันธ์กับแนวทางที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูชุ «K| <บิ

และบุคลากรทางการศึกษา
การกระจายอำนาจและการมอบอำนาจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ปสัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนพื้นฐาน 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจกำหนดให้ 
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบไปยงผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงก็ได้ ทํ้งนี้ 
ให้เป็นไปตามหสักเกณฑ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งในการนังกับนัญชาส่วนราชการดํงกล่าวเป็นผู้กำหนด

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานในสังกัดสำนักงานปสัดกระทรวง และผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน 
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการต่าง  ๆ อาจมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ หรือท่ี 
ได้รับมอบหมายตามระเบียบข้อปงกับต่าง  ๆ จากสำนักงานคณะกรรมการต่าง  ๆ ไปยังผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรืยกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยตรงได้ ทํ้งนี้ โดยจะต้องไม่6บดต่อนโยบายหรือการสงการ 
ของกระทรวง หรือคณะกรรมการต้นสังกัด

มาตรา ๔๕ อำนาจในการสง การอนุญาต การอนุม่ติ การปภิป้ติราชการหรือการดำเนินการอ่ืนจิ พ จิ รัน

ที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดในพระราชนัญญตินี้จะพึงปฎินัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อปงกับ 
หรือคำสงใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อนังกับ หรือคำสงนั้น หรือ 
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่อง 
การมอบอำนาจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปภินัต ิราชการแทนได้

<บิ <บิ K J

โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ การบริหารงานที่คล่องต่วในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่นัญญัติในมาตรา ๔๔ (๑ ) และ (๒ ) ดิงต่อไปนี้

(๑ ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ปสัดกระทรวง เลขาธิการ หรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี 
ในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดิบปริญญาในสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหรัด

(๒ ) ปสัดกระทรวงอาจมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ 
อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดิบปริญญาในสังกัด หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้ว่าราชการจังหรัด
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(๓) เลขาธิการอาจมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ อธิการบดีในสถานศึกษา 
ของรัฐที่จัดการสืกษาระดิบปริญญาในสังกัด ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานหรือ 
ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด

(๔) ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอาจ 
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้ดำรงตำแหน่ง 
เทียบเท่า

(๕) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอำนาจ 
ให้ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ 
เร ียกช ื่ออย่างอ ื่นในเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาท ี่ตนรับผ ิดชอบได้ตามระเบ ียบท ี่เลขาธ ิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขนพื้นฐานกำหนด

(๖) ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอำนาจให้ข้าราชการ 
ในสถานศึกษาหรือในหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
กำหนด

(๗ ) ผู้ดำรงตำแหน่ง (๑ ) ถึง (๖) อาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด

การมอบอำนาจตามมาตรานี้ให้ทำเป็นหนังสือ
คณะรัฐมนตรีอาจกำหนดให้มีการมอบอำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนการมอบอำนาจให้ 

ทำนิติกรรม ฟ้องคดี หรือดำเนินคดีแทนกระทรวงหรือส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ หรือกำหนดหสักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขในการมอบอำนาจให้ผ้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจตามวรรคหนึ่งต้องปฎินัติก็ได้

<บ่ <บ่ cCI

มาตรา ๔๖ เมื่อมีการมอบอำนาจตามมาตรา ๔๕ โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ 
ต้องรับมอบอำนาจน้ีน และจะมอบอำนาจน้ันให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่กรณีการมอบอำนาจ 
ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๔๕ (๑ ) (๒ ) หรือ (๓ ) ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจนั้น 
ต่อไป ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ได้

ในการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ 
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอำนาจชั้นต้นทราบ ส่วนการมอบอำนาจ 
ให้แก่บุคคลอื่น นอกจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจชั้นต้นแล้ว
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มาตรา ๔๗ ในการมอบอำนาจตามมาตรา ๔๕ (๑ ) ถึง (๖ ) ให้ผู้มอบอำนาจพิจารณา 
ถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฎิป้ตราชการ การกระจายความรับผิดชอบ 
ตามสภาพของตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องปฎิป้ตหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจ 
ตามว่ตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดงกล่าว

เมื่อได้มอบอำนาจแล้ว ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกบติดตามผลการปฎิป ัต ิราชการของผู้ร ับ 
มอบอำนาจและให้มีอำนาจแนะนำและแก่ไขการปฎิป้ตราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

หมวด ๕ 
การรักษาราชการแทน

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจ 
ปภิบ้ตราชการได้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีaCJ <#\3 qj <#\3

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฎิป้ตราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง 
เป็นผู้รักษาราชการแทน

มาตรา ๔๙ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฎิป้ตราชการได้ 
ให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคนให้รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวง 
คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งปลดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฎิป้ตราชการได้ 
ให้รองปลดกระทรวงเป็นผู้ร ักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลดกระทรวงหลายคน ให้รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการแต่งตํ้งรองปลดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรง 
ตำแหน่งรองปลดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฎิป้ตราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ตากว่าเลขาธิการหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฎิป้ตราชการได้ 
ให้รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองเลขาธิการหลายคน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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ศึกษาธิการแต่งตํ้งรองเลขาธิการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ 
หรือมีแต่ไม่อาจปฎิป้ติราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตํ้งข้าราชการในสำนักงาน 
ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองเลขาธิการ หรือข้าราชการตำแหน่งเลขาธิการสำนักหรือผู้อำนวยการ 
สำนักหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
อาจแต่งตํ้งข้าราชการคนหนึ่งซ ึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต ํ่ากว่ารองเลขาธิการหรือเท ียบเท่ามาเป ็นผู้ร ักษา 
ราชการแทนก็ได้

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก หรือมีแต่ไม่อาจปฎิป้ติราชการได้ 
ให้รองผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อำนวยการสำนักหลายคน ให้ปลดกระทรวง 
หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี แต่งตํ้งรองผู้อำนวยการสำนักคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนัก หรือมีแต่ไม่อาจปฎินัติราชการได้ ให้ปลดกระทรวง 
หรือเลขาธิการแต่งตํ้งข ้าราชการในสำนักซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองผู้อำนวยการสำนักคนหนึ่ง 
เป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนัก หรือมีแต่ไม่อาจปฎินัติ 
ราชการได้ ให้ปลดกระทรวงหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี แต่งตํ้งข้าราชการในสำนักบริหารงานหรือ 
สำนักซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ 
ม ีแต่ไม่อาจปฎินัต ิราชการได้ ให ้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน 
ถ้าม ีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายคน ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขึ้นพื้นฐานแต่งตํ้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มี 
ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฎิป้ติราชการได้ให้เลขาธิการ 
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานแต่งตํ้งข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่า 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือดำรงตำแหน่งไม่ตากว่าผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฎินัติ 
ราชการได้ ให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหลายคน 
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตํ้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษา 
ราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฎินัติราชการได้ 
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตํ้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา 
ราชการแทนก็ได้
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ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บงค้บก้บส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่า 
สถานศึกษาด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๕๕ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบญญัตินี้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวก้บ 
ผู้ซึ่งตนแทน

ในกรณีท ี่ผ ู้ดำรงตำแหน่งใดหรือผู้ร ักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งน ั้นมอบหมาย หรือ 
มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฎิบ้ติราชการแทน ให้ผู้ปฎิป้ตราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกบ 
ผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ

ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตํ้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด 
ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฎิบติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวmj 
ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฎิป้ตราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี

มาตรา ๕๖ การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชปัญญัตินี้ใม่กระทบกระเทือนอำนาจ 
ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลดกระทรวงหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า 
ปลดกระทรวง เลขาธิการหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเลขาธิการ ซึ่งเป็นผู้บงคบบญชาที่จะแต่งตํ้ง 
ข้าราชการอื่น เป็นผู้รักษาราชการแทนตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย

ในกรณีที่มีการแต่งตํ้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วย 
พ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้เด้รับแต่งตํ้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๕๗ ให้โอนอำนาจหน้าที่เกี่ยวปับราชการของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวง 
ศึกษาธิการ และสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ทบวงมหาวิทยาล'ย ไปเป็นของสำนักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการที่จัดนั้งขึ้นตามพระราชปัญญัตินี้

มาตรา ๕๘ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สืน หนี้ อํ'ตรากำลง ข้าราชการ ลูกจ้าง และ 
เงินงบประมาณของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
ทบวงมหาวิทยาลย ไปเป็นของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตํ้งขึ้นตามพระราชนัญญ้'ตินี้ 

มาตรา ๕๙ ให ้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่ท ี่เก ี่ยวกบราชการของสำนักงานปสั'ดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นสำนักงานศึกษาธิการจังหว่ดและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ และบรรดา 
อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวดและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ไปเป็นของสำนักงานปลดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
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ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าท่ีที่เกี่ยวกิบราชการของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 
สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ และบรรดาอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานปลดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรา ๖๐ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สัน หนี้ อัตรากำลิง ข้าราชการ ลูกจ้าง และ 
เงินงบประมาณของสำนักงานปลิดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นสำนักงานศึกษาธิการอังหรัด 
และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ไปเป็นของสำนักงานปลิดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สืน หนี้ อัตรากำลิง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ 
ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ 
สำนักงานปลิดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

การโอนตามวรรคสอง ไม่รวมถึงข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อปฎินัติงาน 
ในเขตพื้นที่การศึกษา ตามระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาที่ป้ญญ'ติ'ไว้โนหมวด ๒ ของ 
พระราชนัญญ้'ต ิน ี้

มาตรา ๖๑ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกบราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และบรรดาอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

มาตรา ๖๒ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สัน หนี้ อัตรากำอัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงิน 
งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสำนักงาน 
เลขาธิการสภาการศึกษา

มาตรา ๖๓ ให ้โอนบรรดาอำนาจหน ้าท ี่เก ี่ยวกบราชการของสำน ักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการอังหรัด และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในสังกัดสำนักงาน 
ปสัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และบรรดาอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการอังหรัด และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในสังกัดสำนักงาน 
ปสัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
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มาตรา ๖๔ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สืน หนี้ อัตรากำลิง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงิน 
งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กรมสาป่ญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหรัด และสำนักงาน 
ศึกษาธิการอำเภอ ในสํงกํดสำนักงานปลิดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขนพื้นฐาน

มาตรา ๖๕ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวก้บราชการของทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงาน 
สภาสถาป่นราชภ'ฎ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกํบ 
ราชการของสถานันเทคโนโลยีปทุมรัน และบรรดาอำนาจหน้าท ี่ของเจ้าหน้าท ี่ทบวงมหาวิทยาลัย 
สำนักงานสภาสถาป่นราชภํฎ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนท่ี 
เกี่ยวกํบราชการของสถาป่นเทคโนโลยีปทุมรัน ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ให้อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการสภาสถานันราชภฎ เป็นอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาตามพระราชนัญญ '้ ต ิน ี้

ให้อำนาจหน้าท่ีของอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ในส่วนท่ีเก่ียวกํบราชการของสถาป่นเทคโนโลยีปทุมรัน 
เป็นอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชนัญญ '้ ต ิน ี้

มาตรา ๖๖ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สืน หนี้ อัตรากำลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงิน 
งบประมาณของทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานสภาสถาป่นราชภํฎ กระทรวงศึกษาธิการ และสถาป่น 
เทคโนโลยีปทุมรัน กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา

มาตรา ๖๗ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าท่ีเก่ียวกํบราชการของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ยกเว้นสถานันเทคโนโลยีปทุมรัน และบรรดาอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมอาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ ยกเว้นสถาป่นเทคโนโลยีปทุมรัน ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มาตรา ๖๘ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สืน หนี้ อัตรากำลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงิน 
งบประมาณของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นสถานันเทคโนโลยีปทุมรัน ไปเป็นของ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มาตรา ๖๙ ให้หน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียน วิทยาลัยหรือ 
สถานศึกษาที่เรืยกชื่ออย่างอื่นของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจัดการศึกษาขนพ้ืนฐานอยู่ในสํงกํดกรมสานัญศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นสถานศึกษาในสํงกํดสำนักงานคณะกรรมการ
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เว้นแต่ศูนย์การศึกษาพิเศษสำหรับคนพิการและโรงเรียนสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ
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การกำหนดรายชื่อสถานศึกษาและการแต่งตํ้งผู้บริหารสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งในวาระเริ่มแรก 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้กำหนด

การจํดตํ้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา หรือการดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกบสถานศึกษา 
ตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามประกาศของเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๗๐ ในวาระเริ่มแรกระหว่างที่ยังมิได้มีการกำหนดตำแหน่งหรือวิทยฐานะของข้าราชการ 
ที่โอนมาสํงกํ'ดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
สำน ักงานเลขาธ ิการสภาการศ ึกษา สำน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขนพื้นฐาน สำนักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ 
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ให้ข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และข้าราชการครู ยังคงดำรงตำแหน่งเดิมโดย 
ให้มีสืทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ตลอดจนมีสืทธิอื่นๆ ตามที่เคยมีสืทธิอยู่ตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการกำหนดตำแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่

มาตรา ๗๑ ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการ 
ทบวงมหาวิทยาล'ย และอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกบการปฎิมัติราชการของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชมัญญตินี้

มาตรา ๗๒ ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาล'ย และอำนาจหน้าที่ 
ของปลดทบวงมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวกบการปฎิป้ตราชการของทบวงมหาวิทยาลัย ตามที่มีกฎหมาย 
กำหนดไว้ เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาตามพระราชมัญญ ' ต ิน ี้ แล้วแต่กรณี

ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอำนาจหน้าที่ของปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวกบการปฎินัติราชการของสำนักงานสภาสถานันราชภัฎ สถามันเทคโนโลยี 
ราชมงคล และสถามันเทคโนโลยีปทุมรัน ที่มีอยู่ก่อนพระราชมัญญตินี้ใช้มังคบ เป็นอำนาจหน้าที่ของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชมัญญตินี้ แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการตรากฎหมายว่าด้วยสถามันราชภ'ฎ สถามันเทคโนโลยีราชมงคล และสถามัน 
เทคโนโลยีปทุมรัน

มาตรา ๗๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อมังคบ ระเบียบ ประกาศ และคำสงเกี่ยวกบการศึกษา 
ที่ใช้มังคบอยู่ในรันก่อนที่พระราชมัญญัตินี้ใช้มังคบ และไม่ข้ดหรือแย้งกบบทมัญญติของพระราชมัญญัตินี้
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0-/ <ๆ  4 / 0-/ w  111 4 / 1 1JI I 1 lj| o a ,  I 0-/ I 2>tl 0-/ a 'fl! o ๆยงคง เ'ชบงคบเดตอเป จนกว่าจะเด้มการดำเนินการปรบปรุงแกเขตามหลักเกณฑทกาหนด เนพระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก!ขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกิน 
ห้าปีนับแต่ว่นที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้'บังลับ

มาตรา ๗๔ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในว่นท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังลับ 
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวํนที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังลับ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เลขาธิการ 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในว่นที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังลับ รักษาราชการ 
แทนเลขาธิการสภาการศึกษา

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งช้าราชการในลังลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งดำรง 
ตำแหน่งไม่ตากว่าอธิบดีหรือตำแหน่งที่เทียบเท่าในวนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังลับ รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขํ้นพึ๋นฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้รักษาราชการแทนไปจนกว่าจะมีการแต่งตํ้ง 
ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ แต่ทํ้งนี้จะต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสืบวน 
นับแต่ว่นที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังลับ

มาตรา ๗๕ ในวาระเร่ิมแรก เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
กำหนดเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งช้าราชการในลังกด 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู,ปฏิบัติหน้าที่ผูอานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามจำนวนเขต

<บ่ K J  <บ่

พื้นที่การศึกษาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ผ้ปฏิบัติหน้าที่ผ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
จ ิ <บ่ K J  <บ่

การศึกษาเป็นผ้บ ังลับบัญชาช้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบ ัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่
<บ่ พ ิ cCI

การศึกษาตามมาตรา ๓๗ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ 
กำหนดไวิในกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา ๗๖ ในวาระเริ่มแรกในระหว่างที่ยงมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาและ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ 
การศึกษาแห่งชาติ และคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติ 
ราชการของทบวงมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในว่นที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังลับ 
ปฏิบัติหน้าที่สภาและคณะกรรมการดงกล่าว ทํ้งนี้ จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา 
และคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
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ในการปฎิป้ตหน้าที่ตามมาตรา ๑๔ เพื่อที่จะให้คำแนะนำในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง 
เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำ 
ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อกำหนด 
หรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา

ในวาระเริ่มแรกในระหว่างท ี่ยงม ิได ้ม ีการแต่งต ํ้งคณะกรรมการการศึกษาขนพื้นฐานและ 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้นตามพระราชปัญญ ' ต นิ ี้ ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการใดๆ 
ท ีพ่ระราชป้ญญ '้ ต ิน ี้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดงกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดงกล่าว จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตามบทปัญญ ' ต ิแห่งพระราชปัญญ'ตินี้

มาตรา ๗๗ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกบ อ.ก.พ. สำนักงานปลดกระทรวง กระทรวง 
ศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการช้าราชการครู กระทรวง 
ศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.พ. ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ที่จํดตั้งขึ้นตาม 
พระราชปัญญ' ต นิ ี้

ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกบ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
สำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของ อ.ก.พ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกบ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมสานัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมวิชาการ กระทรวง 
ศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกบ อ.ก.พ. ทบวงมหาวิทยาลัย อ.ก.พ. สำนักงานปลัดทบวง 
ทบวงมหาวิทยาลัย อ.ก.พ. สำนักงานสภาสถาปันราชภ'ฎ กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.พ. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกบ อ.ก.พ. กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ 
อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เห ้ อ.ก.พ. สถาบนเทค!นเลยราชมงคล ซงมอย ูเนวนทพระราชบัญญัติน เช ้บงคบยงคงปฏิบัติ<u y  y  cCl

หน้าที่ต่อไปและทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือนด้วย
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มาตรา ๗๘ ให้ข้าราชการครูในสํงกํดสำนักงานสภาสถาบไ4ราชภ'ฎ สถานันเทคโนโลยีราชมงคล 
และสถานันเทคโนโลยีปทุมวน กรมอาชีวศึกษา อยู่ในรันที่พระราชนัญญ ' ต ิน ี้ใช้นังค'บ ยังคงเป็น 
ข้าราชการครู ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดตำแหน่งหรือ 
วิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถานันอุดมศึกษา

เพื่อประโยชน่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูตามวรรคหนึ่ง ให้ อ.ก.ค. สำนักงาน 
สภาสถานันราชภ'ฎ และ อ.ก.ค. สถานันเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีอยู่ในรันที่พระราชนัญญ' ต ิน ีใ้ช้นังค'บ 
ยังคงปฎินัติหน้าที่ต่อไป และให้ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทำหน้าที่ อ.ก.ค. 
กรมอาชีวศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกํ'บข้าราชการครูของสถานันเทคโนโลยีปทุมรัน โดยให้คณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาล'ย ทำหน้าที่คณะกรรมการข้าราชการครู ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการครูต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถานันอุดมศึกษาขึ้นใช้นังคบ 
สำหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการดงกล่าว

มาตรา ๗๙ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกบ อ.ก.ค. สำนักงานปลดกระทรวง กระทรวง 
ศึกษาธิการ อ.ก.ค. กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค. สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.ค. สำนักงานปลดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการที่จ้'ดตํ้งขึ้นตามพระราชนัญญัตินี้

ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกบ อ.ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.ค. กรมสานัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.ค. จํงหรัด และ อ.ก.ค. 
กรุงเทพมหานคร ไปเป็นของ อ.ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนพึ๋นฐาน

ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกํ'บ อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ 
อ.ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้ อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษา ซ่ึงอยู่ในรันท่ีพระราช 
นัญญติน้ีใช้นังค'บ ยังคงปฎินัติหน้าที่เป็น อ.ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูด้วย

ในวาระเริ่มแรกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตํ้ง อ.ก.ค. สำนักงานปลดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนพึ๋นฐานเพื่อปฎินัติหน้าที่ 
ไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามที่กำหนดไว่ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา ๘๐ ในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการให้มี อ.ก.พ. ของสำนักงานปลดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขนพื้นฐาน อ.ก.พ. สำน ักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ อ.ก.พ. สำนักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงในแต่ละส่วนราชการ ให้องค์กรต่อไปนี้ 
ปฎิปัติหน้าที่บริหารงานบุคคลเป็นการชั้วคราวสำหรับข้าราชการแต่ละสํงปัด

(๑ ) ให้ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปฎินัติหน้าที่ในฐานะ อ.ก.พ. 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำหรับข้าราชการพลเรือนสามญในสังก'ดสำนักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา

(๒ ) ให้ อ.ก.พ. ทบวงมหาวิทยาล'ย ปฎินัติหน้าที่ในฐานะ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา สำหรับข้าราชการพลเรือนสาม'ญในสํงก้'ดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(๓) ให้ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ปฎิป้ตหน้าท่ีในฐานะ อ.ก.พ. สำนักงานปลดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับข้าราชการพลเรือนสาม'ญ'ในสํงก้ดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงาน 
ปลดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชปัญญ ' ต ิน ี้ ในฐานะ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาชั้นพื้นฐาน สำหรับข้าราชการพลเรือนสาม'ญในสํงก'ดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ช้ันพ้ืนฐาน และในฐานะ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำหรับข้าราชการพลเรือนสาม'ญ 
ในสํงปัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

'ไ _ *=1 *=! 4 / *=! I A  W A  4 / 1=!<ๅ ^  V1 1 I %/ ^1^1 <ts 4 / oเนกรณท ผูทปฎบ ตหนาท เนคณะกรรมการตามวรรคหนง ฌอาจปฎบตหนาท เด เพราะ ผูดารง 
ตำแหน่งกรรมการว่างลงหรือไม่ครบจำนวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ให้รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจแต่งตํ้งบุคคลที่เห็นสมควรทำหน้าที่เป็นกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำนวน 
ตามที่กฎหมายกำหนดได้เป็นการชั้วคราว และให้บุคคลที่แต่งตํ้งเพิ่มเติมปังกล่าว ปฎินัติหน้าที่อยู่ตาม 
วาระการดำรงตำแหน่งเดิมของผู้ที่ปฎินัติหน้าที่ในคณะกรรมการนี้นๆ

มาตรา ๘๑ ให้ดำเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคห้า มาตรา ๑๕ 
วรรคสี่ มาตรา ๑๖ วรรคสี่ มาตรา ๑๗ วรรคห้า มาตรา ๓๔ วรรคสี่ มาตรา ๓๖ วรรคสาม 
มาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๓๙ วรรคสาม ภายในหนึ่งร้อยแปดสืบวนนับแต่ 
วนที่พระราชบญญตนี่ใช้บงคํบ

มาตรา ๘๒ ให้สถานศึกษาที่จํ'ดการศึกษาระด'บปริญญาที่เป็นสถานศึกษาในสํงก'ดทบวง 
มหาวิทยาล'ย และให้สถาปันเทคโนโลยีราชมงคล สํงก้'ดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกฎหมายว่าด้วย 
การจํดตํ้งสถานศึกษานี้นโดยเฉพาะ และมีฐานะเป็นกรมตามพระราชปัญญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
อยู่ในว่'นท่ีพระราชปัญญติน้ี!ช้ปังค'บ มีฐานะเป็นสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสํงปัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา โดยให้สถานศึกษาปังกล่าวยงคงมีอำนาจในการบริหารบรรดากิจการ ทรัพย์สืน หนี้
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ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ ตลอดจนบงคบป้ญชาข้าราชการและลูกจ้างของสถานศึกษานั้นๆ 
ตามพระราชป้ญญ้ตนี้และตามกฎหมายจ้ดตํ้งสถานศึกษานั้น ตลอดนั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ให้สถานศึกษาตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบญญติ 
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพื่อประโยชนในการจัดตํ้งงบประมาณ ตลอดจนการบริหารและ 
การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกิบงบประมาณแผ่นดินด้วย

ผ ู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พนตำรวจโท ทักษิณ ชินรัตร 

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบบนี้ คือ โดยที่เป ็นการจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตอำนาจ 
หน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการให้ช ัดเจน เพื่อมิให้การปฏิบัติงานซึ่งซ้อนทับก้นระหว่าง 
ส่วนราชการของกระทรวง และจำเป็นที่จะต้องจัดระบบบริหารราชการในระดับต่าง ๆ ของกระทรวงให้ม ีเอกภาพ  
สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนดได้ ประกอบกับ 
สมควรมีการกำหนดขอบข่ายของอำนาจหน้าท ี่และการมอบอำนาจให้ปฏิบ ัต ิราชการแทนให้ช ัดเจน เพื่อไม่ให้เป็น 
อ ุปสรรคในการปฏ ิบ ัต ิราชการในกำก ับควบค ุมด ูแลการปฏ ิบ ัต ิราชการของราชการ ซ ึ่งปฏ ิบ ัต ิในแต ่ละระด ับให  ้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา 
ซึ่งมีลักษณะและวิธีปฏิบัตงาน ตลอดทั้งระบบบริหารงานบุคคลที่ม ีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากการปฏิบัติราชการ 
ในกระทรวงอื่น ๆ ในระบบราชการปั’จจุบันให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน ี้
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๓

ภ ูม ิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เป็น'ปีท่ี ๖๕ ในรัชกาล!เจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 

ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ 

รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ฆ ิ ฆ ิ e j (J

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นด้นไป
มาตรา ๓ ให ้ยกเล ิกความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน



เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก
หน้า ๕

ราชกิจจานุฒกษา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

“มาตรา ๓๓ ก ารบ ร ิห ารแล ะก ารจ ัดก ารศ ึก ษ าข ั้น พ ื้น ฐาน ให ้ย ึด เข ต พ ื้น ท ี่ก ารศ ึก ษ า 
โดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม 
และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจประกาศ 
ในราชกิจจาน ุเบกษากำหนดเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาเพ ื่อการบริหารและการจัดการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
0  V *  ะ  .G , £  A  \ร * ฅ ํ ร * ร ิ ร ิร ิ ร ิ, ร ิการกำหนดให้สถานศึกษาแห่งนันอยู่ในเขตพืนทีการศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานัน 

เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจำเป็นอย่างอื่น 

ตามสภาพการจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจประกาศกำหนดให้ 
ขยายการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้”

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

“ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นว่าจะอยู่ในอำนาจหน้าท ี่ของเขตพื้นท ี่การศึกษาใด ให้เป ็นไปตามที่ร ัฐมนตรีว ่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

มาตรา ๕ ให ้ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงศ ึกษาธ ิการโดยคำแนะนำของสภาการศ ึกษา 
ม ีอำนาจประกาศใน ราชก ิจจาน ุเบกษาเพ ื่อกำหนดหร ือแก ้ไขเปล ี่ยนแปลงเขตพ ื้น ท ี่การศ ึกษา 
สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน ี้

ผ ู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดระเบียบบริหารราชการ 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษากำหนดให้แต่ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับ 
มัธยมศึกษา ซึ่งมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่ 
การศึกษา ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารราชการ สมควรแยกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออกเป็นเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา 
มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก'นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน ี้
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวซิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีท่ี ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวซิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการลมควรแกไชเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะน่าและยินยอมของ 

ลภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐลภา ดังต่อไปน ี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๖ ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังน ี้

(๑) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
(๒) ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
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(๓) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของพัที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล๘3 ร / ร / ช ุ
แต่ไม,รวมถึงการจัดการศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๑๐ การแบ ่งส ่วนราชการใน ส ่วนกลางของกระทรวงศ ึกษาธ ิการให ้เป ็นไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

(๑) สำนักงานรัฐมนตรี 
(๒) สำนักงานปลัดกระทรวง 
(๓) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
/  \  -  _ ____1_  ______ ________c f  QJ M(๔) สานักงานคณะกรรมการการศกษาขันพนฐาน 
(๔) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส่วนราชการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๔) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน
“มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา เสนอความเห็นหรือคำแนะนำต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการนำความเห็นหรือคำแนะนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษา 
ของชาติ”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

, ,  _____________เ=ร ____  ____________ เ=ร QJ M ____  ____มาตรา ๑๘ สภาการศกษา คณะกรรมการการศกษาขันพนฐาน และคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง 
เร่ืองใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาหรือคณะกรรมการ
๘M ร - ' , ,กเด
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มาตรา ๘ ให ้ยกเล ิกความในวรรคห้าของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“การดำเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการดำเนินการของคณะกรรมการต่าง  ๆ ที่กำหนด 
ในมาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการ 
มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรี”

มาตรา ๙ ให ้ยกเล ิกความใน (๕) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญ ัต ิระเบ ียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“(๕) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาแต่ไม,รวมถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน”

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๒๘ ให้สำนักงานท่ีมีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) และ (๕) มีรัธมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผ้บังดับบัญชาช้าราชการ<*a จ] พ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน และอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

(๑) สำนักอำนวยการ
(๒) สำนัก สำนักบริหารงาน หรือส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือ 

สำนักบริหารงาน”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน
“มาตรา ๒๙ ให้ส่วนราชการท่ีมีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) และ (๕) มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชา 
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน ี้

มาตรา ๓๐ เลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการตามมาตรา ๒๘ มีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปน ี้

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักงาน แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ 
กำกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสำนักงานให้เกิดผลลัมฤทธี้ รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักงาน
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(๒) เป็นผ้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรองจากรัธมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและขํ © ๘ร
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสำนักงาน ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาของหน่วยงาน 

ให ้เลขาธ ิการลภาการศ ึกษาร ับผ ิดชอบบ ังค ับบ ัญ ชาสำน ักงานเลขาธ ิการลภาการศ ึกษา 
ตามมาตรา ๑๐ (๓)

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๑๐ (๔) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
หรือในลถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศ ึกษาตามมาตรา ๑๐ (๔) เป็นผู้บ ังคับบัญชาข้าราชการในลถานศึกษาของรัฐในสังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย

ในการปฏ ิบ ัต ิราชการของเลขาธ ิการตามมาตราน ี้ ให ้ม ีรองเลขาธ ิการเป ็นผ ู้ช ่วยล ั่งและ 
ปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยลั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้

ในกรณีที่มีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการ หรือมีทั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
ให้รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
รองจากเลขาธิการ ให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้ดำรงตำแหน่งที่เรืยกซื่ออย่างอื่นในสำนักงาน 
เลขาธิการ มีอำนาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการกำหนดหรือมอบหมาย”

มาตรา ๑๒ ให ้ยกเล ิกความใน (๖) ของมาตรา ๓๙ แห ่งพระราชบัญญ ัต ิระเบ ียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง 
เลขาธิการลภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๔๐ การจัดระเบียบราชการในลถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็น 
นิติบุคคลซึ่งลังกัดกระทรวง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน



เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๕๗ ก
หน้า ๔๖

ราชกิจจานุณกษา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“มาตรา ๔๔ ให้ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและลถานศึกษาโดยตรง ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง เลขาธิการลภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมอบอำนาจ
ให ้แก ่ผ ู้อำนวยการสำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาหรือผ ู้อำนวยการลถานศึกษา แล้วแต่กรณี ทั้งน ี้

ให้คำนึงถึงความเป็นอิลระและการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและลถานศึกษา ภายใต้หลักการบริหารงานการศึกษา ดังต่อไปน ี้

(๑) อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการดำเนินการ
ทางงบประมาณของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการลถานศึกษา รวมตลอดถึง
หลักการการให ้สำนักงานเขตพื้นท ี่การศึกษาหรือลถานศึกษามีอำนาจทำน ิต ิกรรมสัญญาในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว

(๒) หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และดำเนินการทางวินัยกับครและ‘บ่
บุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธ์กับแนวทางที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา

การกระจายอำนาจและการมอบอำนาจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการลภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการในลังกัดมอบอำนาจใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการ 
ลถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งใน 
การบังคับบัญชาส่วนราชการดังกล่าวเป็นผู้กำหนด

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานในลังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง และผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน 
ในลังกัดสำนักงานคณะกรรมการต่าง  ๆ อาจมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ หรือ 
ที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ จากสำนักงานคณะกรรมการต่าง  ๆ ไปยังผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการลถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกซื่ออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการลถานศึกษาโดยตรงได้ ทั้งนี้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายหรือการลั่งการ 
ของกระทรวง หรือคณะกรรมการต้นลังกัด”



เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๕๗ ก
หน้า ๔๗

ราชกิจจานุณกษา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) (๒) และ (๓) ของมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี หรือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด

(๒) ปลัดกระทรวงอาจมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวง ผ้ช่วยปลัดกระทรวง เลขาธิการ‘ป
หัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผ ูอ้ำนวยการสถานศึกษา หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

(๓) เลขาธิการอาจมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ ผ้ช ่วยเลขาธิการ หัวหน้าส่วนราชการ‘ป
ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานหรือผู้ดำรงตำแหน่ง 
เทียบเท่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้ว่าราชการจังหวัด” 

มาตรา ๑๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และหน่วยธุรการตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน ี้

ผ ูร้ับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี



เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๕๗ ก
หน้า ๔๘

ราชกิจจานุณกษา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรแก้!ขเพ่ิมเติมกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือกำหนดโครงสร้างและตำแหน่งต่าง  ๆ ให้สอดคล้องกับ 
อำนาจหน้าท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไป อันจะทำให้การจัดระบบการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัติน ี้



1 Aเล่ม ๑๒๑ ตอนพเศษ ๗๙ ก
หน้า ๒๒

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ ธนวาคม ๒๕๔๗

พระราชบญญต
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗

ภ ูม ิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ 'รันท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

๘ !  ^ 1  ^  (  ๆ a - /  Q-Y a- /เบนบท ๕๙ เนรัชกาลบจจุบน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ 

ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชป้ญญํติขึ้นไว้เดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
VOJ 1 1JI I *ะ5ดังต่อ เบน
มาตรา ๑ พระราชม่ญญตินี้เรียกว่า “ พระราชบญญติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒ พระราชบญญติ,น้ีเห้ใช้มํงคํบตํ้งแต่,วํนถัดจากวํนป-ระกาศ่1นราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น'ใป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑ ) พระราชปญญ้,ติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๒ ) พระราชปญญ้,ติระเบียบข้าราชการครู (ฉบบที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) พระราชปญญ้,ติระเบียบข้าราชการครู (ฉบบที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
มาตรา ๔ ในพระราชบญญตินี้
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตง 

ตามพระราชบ้ญญํตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่าย



เล่ม ๑๒ ๑ ตอนพิเศษ ๗๙ ก
หน้า ๒๓

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ ธนวาคม ๒๕๔๗

ในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือ 
กระทรวงอื่นที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

“ข้าราชการครู” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หสักทางด้านการเรียนการสอน 
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง  ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ

“คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทํ้ง 
ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผ้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปภิปัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน
<บ่ จ ิ <บ่ cCI

การสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฎินัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา
“ว ิชาช ีพ” หมายความว่า วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพบุคลากรทาง 

การศึกษาอื่น
“ เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า เขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง
“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า
(๑ ) สถานศึกษา
(๒ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๓) สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน
(๔) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕) หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตามประกาศ 

กระทรวง หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด
“ สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาปัน หรือ 
สถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงคํในการจัดการศึกษาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง

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

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
“ กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ
“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงในกระทรวงที่มีข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาอยู่ในสังกัด
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชปัญญตินี้
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มาตรา ๕ บรรดาคำว่า “ข้าราชการพลเรือน” ที่มีอยู่ในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และ 
ข้อบงคบอื่นใด ให้หมายความรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย เว้นแต่จะได้มีกฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบ หรือข้อป้งคํบอื่นใดท่ีป้ญญติไว้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชป้ญญ้ตนี้
ในกรณีท่ีมีป๋'ญหาขดแย้งหรือการท่ีจะต้องตีความในป,ญหาเก่ียวกิบข้าราชการครู ตามพระราชบญญติ 

ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และข้าราชการพลเรือนในสํงกํดกระทรวงซึ่งตามพระราชมัญญตินี้ 
กำหนดให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้นข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ในสํงกํดสถามันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลยราชภ'ฎ สถามันเทคโนโลยีปทุมวน และเป็นกรณีที่ 
พระราชมัญญ้ตินึ๋มได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หรือองค์กรใดเป็นผู้กำหนดหรือวินิจฉัยชี้ขาด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดหรือวินิจฉัย 
ชี้ขาด

หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะหน่ึง เรียกว่า “ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดยย่อว่า “ ก.ค.ศ.” 
ประกอบด้วย

(๑ ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(๒ ) ปลดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตำแหน่งจำนวนห้าคน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขํ้นพึ๊นฐาน 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา และ 
เลขาธิการ ก.พ.

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเจ็ดคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ํงจากบุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณ์สูงทางด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารการจัดการ 
ภาครัฐ ด้านการบริหารองค์กร ด้านการศึกษาพิเศษ และด้านการบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์ 
ด้านละหนึ่งคน
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(๕) กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาจากการเลือกต้ํงจำนวนเจ็ดคน 
ประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนหนึ่งคน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดจำนวนหนึ่งคน 
ผู้แทนข้าราชการครูจำนวนสี่คน และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจำนวนหนึ่งคน

หลกเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔ ) และกรรมการผู้แทน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม (๕) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการและให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตํ้งข้าราชการในสำนักงาน 
ก.ค.ศ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน

มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดงต่อไปนี้ 
(๑ ) มีสัญชาติไทย
(๒ ) มีอายุ'ไม่ตากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์X  /  ช ุ ช ุเ  ช ุเ

(๓) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มืตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง
(๖) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประว่ติเสี่อมเสียv '  <นํ จ

ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
มาตรา ๙ กรรมการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดงต่อไปนี้ 
(๑ ) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพกใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

มาก่อน
(๒ ) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประรัติเสี่อมเสียv '  <นํ จ

ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ในหน่วยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑ ) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพกใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

มาก่อน
(๒ ) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา'• /  {น CU

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประว่ติเสี่อมเสีย 

ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
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มาตรา ๑๑ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูต้องมีคุณสมบัติ ดงต่อไปนี้
(๑ ) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพกใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

มาก่อน
(๒ ) มีประสบการณ์ต้านปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไม่ตากว่าครูชำนาญการหรือเทียบเท่า 

หรือมีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสืบห้าปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประว่ตเสือมเสีย 

ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
มาตรา ๑๒ กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นต้องมีคุณสมบัติ ดงต่อไปนี้ 
(๑ ) มีวุฒิการศึกษาไม่ตากว่าระด'บปริญญาตรี
(๒ ) มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงาน 

เกี่ยวเนื่องก่'บการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่น 
ในหน่วยงานการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสืบห้าปี

(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประว้ติเสือมเสีย 
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ

มาตรา ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังหรือเลือกต้ังใหม่ได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อก่น 
เกินกว่าสองวาระมิได้

ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่างลง 
ให้ดำเนินการแต่งตํ้งหรือเลือกตํ้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสืบวน ตามหสักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีกำหนดไวิในมาตรา ๗ วรรคสอง เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้นั้นเหลือไม่ถึงเก้าสืบวน 
จะไม่ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนก็ได้ และให้กรรมการซ่ึงแทนกรรมการในตำแหน่งท่ีว่างลง 
มีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่าก่บระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ในระหว่างท่ียงมิได้ดำเนินการให้มีกรรมการแทนตำแหน่งท่ีว่างลงตามวรรคสอง และย'งมีกรรมการ 
ที่เหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการนั้งหมด ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ข ิ qj cCI

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยงไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลือกตั้ง 
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม่ ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากตำแหน่งตามวาระน้ัน 
อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
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มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(๑ ) ตาย
(๒ ) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมปติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
ร  X  ไ . พ  ใ '  _ ° _  ใ '  _  ° _  ^  _  ' ไ  v _ 0  _  2 ^  '  9 * 1  ใ '  o  < u t=± % / o(๖) เดรับ ๒ษจาคุก เดยคาพพากษาถงทสุดเหจาคุก เวนแต่เบนเทษสาหรับความผดท เดกระทา v ' จํ จํ จํ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗ ) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก
มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(๑ ) ตาย
(๒ ) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) พ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๔) ขาดคุณสมบ้ติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒
(๕) ถกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามX  ร  q j

ของจำนวนกรรมการท้ํงหมด เมื่อปรากฏว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมm jตำแหน่งหน้าท่ีส่อไปในทางทุจริต 
ต่อหน้าที่ หรือมีเจตนากระทำการโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม หรือใช้อำนาจหน้าที่ที่ขดต่อกฎหมาย 
ทํ้งนี้ ก่อนมีการถอดถอน ให้รัฐมนตรีแต่งตํ้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวน

มาตรา ๑๖ การประชุม ก.ค.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน 
กรรมการทํ้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฎิป้ติหน้าท่ีได้ให้รองประธาน 
กรรมการทำหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฎินัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม 
เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวก่บต้วกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ หรือเมื่อมีกรณีเข้าข่าย 
ที่กฎหมายกำหนดว่ากรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสืทธิเข้าประชุม

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่าก่นให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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มาตรา ๑๗ ก.ค.ศ. มีอำนาจตํ้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ” 
เพื่อทำการใดๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทำหน้าท่ีเช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการอ่ืนท่ีกำหนดตามพระราชป้ญญตนึ๋ได้I ช ุ่ y  y

ในกรณีท่ีต้ํง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัย การออกจาก 
ราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้ตํ้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 
สองคน และกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสามของจำนวนอนุกรรมการทํ้งหมด และให้นำมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และ 
มาตรา ๑๖ มาใช่บงกับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นกรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และกรรมการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติในขณะเดียวกันมิได้ 
เว้นแต่การเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

มาตรา ๑๙ ให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจและหน้าที่ดงต่อไปน ี้

(๑ ) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคลX X  *3 ชุ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชมัญญ '้ ต ิน ี้

(๒ ) กำหนดนโยบาย วางแผน และกำหนดเกณฑ์อัตรากำลงของข้าราชการครูและบุคลากรV  X  ข ี  จ

ทางการศึกษา รวมทํ้งให้ความเห็นชอบจำนวนและอัตราตำแหน่งของหน่วยงานการศึกษา
(๓) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือ 

การจํดสรัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่เหมาะสม 
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม 
ค่าครองชีพ สรัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม 

(๔) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อมังคบ หลกเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฏ ก.ค.ศ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศ

<บ ’) <N จิ  *3

ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช่มังกับได้
(๕) พิจารณาวินิจฉัยตีความป,ญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช่มังคํบพระราชมัณญตินี้ เม่ือ ก.ค.ศ.X X  o  o  o

มีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานการศึกษาปฎิมัติตามนั้น
(๖) พฒนาหลกเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมนั้งการพิทํกษ์ระบบX X  q

คุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๗ ) กำหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตํ้งบุคคลเพ่ือปฎิปตหน้าที่ในตำแหน่งครู 

และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมนั้งกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
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(๘ ) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติX  / ชุ่  o <บ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๙) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสรัสดิการและลัทธิประโยชน์เกื้อกลอื่นแก่ข้าราชการครูX /  ชุ่ <น <นิ

และบุคลากรทางการศึกษา
(๑ ๐ ) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อปฎินัติหน้าที่ 

ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
(๑ ๑ ) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้กำปรึกษา แนะนำและช้ีแจงด้านการบริหารงานบุคคล 

แก่หน่วยงานการศึกษา
(๑๒ ) กำหนดมาตรฐาน พิจารณา และให้คำแนะน่าเก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจาก 

ราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามที่กำหนดไวิในพระราชนัญญ้' ต ิ น ี ้

(๑๓ ) กำกบ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบ 
และปฎิป้ติการตามพระราชนัญญ้ตินี้ ในการนี้ให้มีอำนาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหน่วยงานการศึกษา 
ให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใด มาช้ีแจงข้อเท็จจริง และให้มีอำนาจออกระเบียบ 
ข้อบงคํบ รวมท้ํงให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา ข้าราชการหรือบุคคลใดรายงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ไปย่ง ก.ค.ศ.

(๑๔ ) รายงานและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเจ้าลังกัดในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการ หรือผมหน้าท ี่ปภิน ัต ิตามพระราชนัญญ้ต ิน ี้ ไม่ปภินัติตาม

ชุ่  <บ่ cd o o aCJ

พระราชนัญญตินี้ หรือปภินัติการโดยข้ดแย้งกบแนวทางตามที่กำหนดในพระราชนัญญตินี้
นํ  น ํ  i d  น ํ  y

เมื่อรัฐมนตรีเจ้าลังกัดได้รับรายงานและ'ข้อเสนอแนะจาก ก.ค.ศ. แล้ว ให้พิจารณาสงการ 
ให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะอนุกรรมการ หรือผ้มีหน้าท่ีปฎิบติชุ้ <บ่ รัน

ตามพระราชนัญญตินี้ปฎินัติไปตามนั้น
(๑๕ ) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้เด้รับปริญญา ประกาศนียนัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น 

เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดอัตรา 
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ

(๑๖ ) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องการปฎิปติการต่าง  ๆ ตามที่กำหนดในพระราชนัญญตินี้ 
(๑๗ ) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประว่ติและแก่ไขทะเบียนประว่ติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด 

และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๑๘ ) ปฎินัติหน้าที่อื่นตามที่นัญญติไวิในพระราชนัญญตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
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มาตรา ๒๐ ให้มีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า 
“สำนักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า 
“ เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผู้นังคบนัญชาข้าราชการและบริหารราชการของสำนักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน ก.ค.ศ. มีอำนาจและหน้าที่ ดงต่อไปน ี้

(๑ ) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวก้บการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
(๒ ) วิเคราะห์และวิจ้ยเก่ียวกิบการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และการจัดระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา
(๓) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกิบมาตรฐาน หลกเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา
(๔) พฒนาระบบข้อมล และจัดทำแผนกำลงคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาX /  {บิ <บิ จ

(๕) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกิบการพฒนา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(๖) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวิสดิการข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา

(๗ ) กำกิบ ติดตาม และตรวจสอบการปฎิปัตการตามพระราชปัญญัตนี้ของหน่วยงานการศึกษา 
และเขตพื้นที่การศึกษา

(๘ ) จัดทำรายงานประจำปีเก่ียวกิบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เสนอ ก.ค.ศ.

(๙) ปฎินัติหน้าที่อื่นตามที่ปัญญัติไว่ในพระราชปัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย

มาตรา ๒๑ ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เรียกโดยย่อว่า “ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ ประกอบด้วย 

(๑ ) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกินเองจำนวนหนึ่งคน 
(๒ ) อนุกรรมการโดยตำแหน่งจำนวนสามคน ได้แก่ ผ้แ'ทน ก.ค.ศ. ผ้แทนคุรุสภา และV  X  ชุ่  {บิ ข ่ จ ํ จ ิ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
(๓) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคน ซึ่งคดเลือกจากบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา 

ที่มีความรู ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ 
การบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา
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(๔) อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนV  X  ชุ่  gj <U ชุ

สามคน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ในเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูจำนวนหนึ่งคน และ 
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจำนวนหนึ่งคน

คุณสมป้ติฃองอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓ ) ให้น่ามาตรา ๘ มาใช้บังค้บโดยอนุโลม 
คุณสมบัติของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม (๔ ) ให้น่ามาตรา ๑๐จิ จิ ข่ ขิ จ v x
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคบโดยอนุโลม

หลกเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓ ) ให้เป็นไปตามที่กำหนด 
ในกฎ ก.ค.ศ.

อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม (๔ ) ให้มาจากการเลือกตั้ง
จิ  ข ่  <บิ จ v  x

ตามหลกเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีหน้าท่ีในการจํดให้มีการประชุมเพ่ือคดเลือกอนุกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓ ) และดำเนินการเพื่อใหได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตาม (๔)

มาตรา ๒๒ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา ให้นำความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคบ 
โดยอนุโลม

มาตรา ๒๓ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจและหน้าที่ ดงต่อไปนี้ 
(๑ ) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในเขตพื้นที่การศึกษา รวมที่งการกำหนดจำนวนและอํตราตำแหน่งและเกลี่ยอัตรากำลง,ให้สอดคล้องก้บ 
นโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลกเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

(๒ ) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
v  '  จิ  จ่เ จ

ในเขตพื้นที่การศึกษา
(๓) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกํบการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร 

การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในเขตพื้นที่การศึกษา

(๔) พิจารณาเกี่ยวกํบเรื่องการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ 
กาฬองทุกข์ตามที่กำหนดไวิในพระราชบัญญ้' ต นิ ี้
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(๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขรัญกำลงใจ การปกป้องคุ้มครองระบบV  X  ชุ  o  ชุ่

คุณธรรม การจัดสวิสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน 
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

(๖) กำกํบ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
v  x  <บ่ จ ข ิ  จ

ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๗ ) จัดทำและพัฒนาฐานข้อมลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา
X X  ชุ) <บ่ จ

ในเขตพื้นที่การศึกษา
(๘ ) จัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกํบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางV  X  ชุ  จ่ เ  จ

การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
(๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในอำนาจV  X  ชุ  ชุ,

และหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา
(๑ ๐ ) ปฎิป้ติหน้าที่อื่นตามที่ปัญญัติไวิในพระราชปัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. 

มอบหมาย
มาตรา ๒๔ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผู้บริหารราชการในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาและเป็นผู้ปังคบปัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และ
I * 2X^  o  2 /  a x  1 1JI jมอานาจหนาทดงต่อ เบน

(๑ ) รับผิดชอบในการปฎิป้ติงานราชการท่ีเป็นอำนาจและหน้าท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
และตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย

(๒ ) เสนอแนะการบรรจุและแต่งต้ํง และการบริหารงานบุคคลในเร่ืองอ่ืนท่ีอยู่ในอำนาจและหน้าท่ี 
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

(๓ ) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงาน 
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๔ ) จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานV  X  <บี q

การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) จัดทำทะเบียนประรัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(๖ ) จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขนตํ่า และเกณฑ์การประเมินผลงานX X  0,3 ชุ่

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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(๗ ) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป

(๘ ) ปฎิปัติหน้าที่อื่นตามที่ปัญญัติไว้ในพระราชปัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย

มาตรา ๒๕ ในส่วนราชการอ่ืนนอกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนพ้ืนฐาน ให้ ก.ค.ศ. 
ต้ํง อ.ก.ค.ศ. เพ่ือทำหน้าท่ีบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการน้ัน 
นั้งนี้ การตํ้ง การฟันจากตำแหน่งและขอบเขตการปฎินัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

บรรดาบทปัญญัติในพระราชปัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
ให้หมายถึง อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตํ้งตามวรรคหนึ่งด้วย เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ให้น่าบทปัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสอง มาใช้ปังปับกิ'บหน่วยงานการศึกษาอ่ืนใดท่ีจำเป็นต้องมี 
อ.ก.ค.ศ. ของหน่วยงานการศึกษานั้นโดยเฉพาะด้วย

ในกรณีที่ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมิใช่ส่วนราชการในกระทรวง ให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจกำหนด 
หลกเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกิบการปฎิปัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในส่วนราชการนั้น

มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกิบการบริหารงานบุคคล 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดงต่อไปนี้

(๑ ) กำกิบ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกิบนโยบาย กฎ ระเบียบ 
ข้อปังคบ หลกเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา กำหนด

(๒ ) เสนอความต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา

(๓) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกิบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา

(๔) ปฎิปัติหน้าที่อื่นตามที่ปัญญัติไว้ในพระราชปัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย

ให้น่าความในมาตรา ๑๖ มาใช้ปังคบแก่คณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม 
มาตรา ๒๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ปังคํบปัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา และมีอำนาจและหน้าที่ ดงต่อไปนี้
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(๑ ) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกบนโยบาย กฎ ระเบียบ 
ข้อปงคบ หลกเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา กำหนด

(๒ ) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพฒนา 

อย่างต่อเนื่อง
(๔) จ้ดทำมาตรฐาน ภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาX  ร <บิ <\

(๕) ประเมินผลการปฎินัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

(๖ ) ปฎิปัติหน้าที่อื่นตามที่ปัญญติไวิในพระราชปัญญ '้ ต ิน ี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย

มาตรา ๒๘ ให้ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรืยกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็น 
ผู้นังคบนัญชาและบริหารหน่วยงาน และให้น่ามาตรา ๒๗ มาใช้ปังคบแก่ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว 
โดยอนุโลม

หมวด ๒ 
บทท่ํวไป

มาตรา ๒๙ การดำเนินการตามพระราชปัญญตน้ีให้เป็นไปตามหลกการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล และหสักการได้รับการปฎิปติและการคุ้มครองสิทธิ 
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมก่น

การเลือกปฎิปัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง 
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงก่นในเรื่องอื่นๆ จะกระทำมิได้

มาตรา ๓๐ ภายใด้ปังคิบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับการเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

•=S 111 y  y  1=) L f  1JI I <u  1 1JI Iทางการศกษา เด ตัองมคุณสมบตทว เป ดังต่อ เบน 
(๑ ) มีสัญชาติไทย 
(๒ ) มีอายุ'ไม่ตากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
v  '  จ <บ
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(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ้นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นX  ร  q j  q j

(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเหืเอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ
ก.ค.ศ.

(๖) ไม่เป็นผู้อย่ในระหว่างถกส่ังพกราชการ ถกสงให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชปัญณติน้ัX  /  q j  q j  q j  q j  บ่ นิ

หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสงพก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลกเกณฑ์ที่กำหนด 
ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ

(๗ ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาX  ร  q j  q j  <u จ

(๘ ) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(&) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๑ ๐ ) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด 
ที่ไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑ ๑ ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

(๑๒ ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชษัญญตน้ี 
หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๓ ) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฎิษัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา ๓๑ อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา

อัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งสำหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค. (๒ ) 
ให้'นำป้ญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้ปังคบโดยอนุโลม 

เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน่ในการออมทรัพย์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการให้กระทรวงการคลงห่กเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเป็นเงินสะสมก็ได้ โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นให่ในอัตราไม่ตากว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำของ 
ธนาคารพาณิชย์
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เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจ่ายคืนหรือให้กู้ยืมเพื่อดำเนินการตามโครงการสวสดิการสำหรับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบท่ีกระทรวงกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี 
เหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๓๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั้วคราว 
ตามภาวะเศรษฐกิจ ที่งนี้ ตามหลกเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๓๕ วินเวลาทำงาน วินหยุดราชการตามประเพณี วิ'นหยุดราชการประจำปี และการลาหยุด 
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในกรณี ก.ค.ศ. 
ยังมิได้กำหนด ให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกํบเรื่องดํงกล่าวที่ใช้กํบข้าราชการพลเรือนมาใช้บงคบโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๖ เคร่ืองแบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบการแต่งเคร่ืองแบบ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

มาตรา ๓๗ บำเหน็จบำนาญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น

หมวด ๓ 
การกำหนดตำแหน่ง 

วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง

มาตรา ๓๘ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภทดังนี้ 
ก. ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ได้แก่ ตำแหน่งดังต่อไปนี้ 

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

ตำแหน่งใน (๑ ) และ (๒) จะมีในหน่วยงานการศึกษาใดก็ได้ ส่วนตำแหน่งใน (๓) ถึง (๖) 
ให้มีในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา
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ข. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ตำแหน่งดงต่อไปนี้ 
(๑ ) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
(๒ ) ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
(๓) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๔) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕) รองอธิการบดี 
(๖) อธิการบด
(๗ ) ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ตำแหน่งผู้บริหารใน (๑ ) และ (๒ ) ให้มีในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาตามประกาศ 
กระทรวง ตำแหน่งผู้บริหารใน (๓) และ (๔) ให้มีในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารใน 
(๕) และ (๖ ) ให้มีในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระด'บปริญญา 

ค. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีด'งต่อไปนี้ 
(๑ ) ศึกษานิเทศก์
(๒ ) ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือตำแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ. 

น่ามาใช้กำหนดให้เป็นตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชนัญญ้ตนี้
การกำหนดระด'บตำแหน่ง และการให้ใด้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากร 

ทางการศึกษาอื่นตาม ค. (๒ ) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือนในส่วนท่ีเก่ียวข้องก่บการกำหนดตำแหน่ง และการให้ใด้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 
ของข้าราชการพลเรือนสาปัญมาใช้ปังค'บโดยอนุโลม

มาตรา ๓๙ ให้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดงต่อไปนี้ เป็นตำแหน่งที่มี 
วิทยฐานะ ได้แก่

ก. ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ ดงต่อไปนี้ 
(๑ ) ครูชำนาญการ 
(๒ ) ครูชำนาญการพิเศษX /  {บิ o

(๓) ครูเชี่ยวชาญ 
(๔) ครูเชี่ยวชาญพิเศษX X {บิ o
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ข. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดงต่อไปนี้ 
(๑ ) รองผู้อำนวยการชำนาญการ 
(๒ ) รองผ้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
X  '  <บ่ พิ

(๓) รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 
(๔) ผ้อำนวยการชำนาญการ
X  '  <บ่ พิ

(๕) ผ้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
X  '  <บ่ พิ

(๖) ผ้อำนวยการเชี่ยวชาญ
X  '  <บ่ พิ

(๗ ) ผ้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
X  '  <บ่ พิ

ค. ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดงต่อไปน ี้

(๑ ) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ 
(๒ ) รองผ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
X  '  <บ่ พิ

(๓) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
(๔) ผ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
X  '  <บ่ พิ

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

จ. ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้มีวิทยฐานะ 
มาตรา ๔๐ ให้ตำแหน่งคณาจารย์ดงต่อไปนี้ เป็นตำแหน่งทางวิชาการ 
(ก ) อาจารย์ 
(ข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ค ) รองศาสตราจารย์ 
(ง) ศาสตราจารย์
การกำหนดระดํบตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง 

ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยให้น่ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถานันอุดมศึกษา 
มาใช้ปังคํบโดยอนุโลม
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มาตรา ๔๑ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหน่วยงานการศึกษาใด 
จำนวนเท่าใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๔๒ ให้ ก.ค.ศ. จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตำแหน่ง 
ทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เป็นบรรทดฐานทุกตำแหน่ง ทุกวิทยฐานะ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ในการจัดทำมาตรฐานตำแหน่งทุกตำแหน่ง ให้จำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตาม 
ลักษณะงาน และจัดตำแหน่งในประเภทและสายงานที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกินหรือคล้ายคลึงกิน 
ให้อยู่ในตำแหน่งประเภทหรือสายงานเดียวกน หรือโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกน โดยแสดงชื่อตำแหน่ง 
หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งนํ้น

มาตรา ๔๓ ให ้ ก .ค.ศ. ห ร ือผ ู้ท ี่ ก .ค .ศ . มอบหมายตรวจสอบการกำหนดตำแหน่ง 
และการใช้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม ในกรณีที่ลักษณะหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานของตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งใด ท่ี ก.ค.ศ. กำหนดเปล่ียนแปลงไป ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาปรับปรุง 
การกำหนดตำแหน่งนั้นใหม่ให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๔๔ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ 
เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา

ผู้Iดจะได้รับแต่งตงให้ดำรงตำแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใด ตามมาตรา ๓๑ 
ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้!ด้รับเงินเดือนในขึ้นตาของอนดับ ในกรณีที่จะใหได้รับเงินเดือน 
สูงกว่าหรือตรกวำขึ้นตรหรือสูงกว่าขึ้นสูงของอนดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฏ 
ก.ค.ศ.

หมวด ๔ 
การบรรจุและการแต่งตํ้ง

มาตรา ๔๕ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแต่งต้ํง 
ให้ดำรงตำแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตํ้งจากผู้สอบแข่งขนได้สำหรับตำแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตํ้ง 
ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขนได้
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ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้ป้งคับสำหรับการบรรจุและแต่งตํ้งบุคคลเข้ารับราชการตาม 
มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และ 
มาตรา ๖๗

มาตรา ๔๖ ผู้สมิครสอบแข่งขนเพ่ือบรรจุและแต่งต้ํงเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งใด ต้องมีคุณสมป้ติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตาม 
มาตรฐานตำแหน่งนั้นตามมาตรา ๔๒

สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๔ ) และ (๘ ) ให้มีสิทธิสบัครสอบแข่ง'ข้นใต้ 
แต่จะมีสิทธิไต้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการตามที่สอบแข่งข่นไต้ก็ต่อเม่ือพ้นจากตำแหน่งน้ันๆ แล้ว 

มาตรา ๔๗ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและ 
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาใดมีความพร้อมตามหลกเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบให้หน่วยงานการศึกษานั้นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งข้น

หลกสูตร วิธีการสอบแข่งข้น และวิธีดำเนินการที่เกี่ยวกิบการสอบแข่งข้น ตลอดจนเกณฑ์ติดสิน 
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งข้นไต้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งข้นไดในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งข้นไต้ 
ในบัญชีอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งข้นไต้ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๔๘ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาอาจรับสบัครสอบแข่ง'ข้น 
เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาใดไต้ น ั้งน ั้ ผู้สบัครสอบแข่งข้นต้องมีคุณสมบัติพิเศษ 
ในสาขาวิชานั้นๆ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๔๙ ผู้ใต้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ 
และมาตรา ๖๗ หากภายหลงปรากฏว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทํ่วไป หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๔๘ อยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและ 
ภายหลงปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สงให้ผู้น้ัน 
ออกจากราชการโดยพลน แต่นั้งนึ๋ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นไต้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ 
และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคำสงให้ออกจาก 
ราชการนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสงให้ออกจากราชการ 
เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
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มาตรา ๕๐ ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถ 
ดำเนินการสอบแข่งขนได้ หรือการสอบแข่งขนอาจทำใหไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอาจคดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาโดยวิธีอื่นไต้ ที่งนี้ ตามหลกเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๕๑ หน่วยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ 
ท่ีจะต้องบรรจุและแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความรู ความสามารถ มีความชำนาญหรือเช่ียวชาญระดํบสูงเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้หน่วยงานการศึกษาดำเนินการขอความเห็นชอบจาก 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาก่อน แล้วให้ขออนุม่ติจาก ก.ค.ศ. เม่ือ ก.ค.ศ. ไต้พิจารณาอนุม่ติให้สงบรรจุ 
และแต่งต้ังในตำแหน่งใด วิทยฐานะใด และกำหนดเงินเดือนท่ีจะให้ใต้รับแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ 
สงบรรจุและแต่งตั้งไต้ ตามหลกเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๕๒ นอกจากการบรรจุและแต่งต้ังเพ่ือให้บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาแล้ว ก.ค.ศ. อาจกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางตำแหน่ง 
เป็นสัญญาจ้างปฎิบ้ตงานรายปีหรือโดยมีกำหนดเวลาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคสัง หรือเป็นพนักงานราชการ โดยไม่ต้องเป็นข้าราชการก็ไต้

ในกรณีที่ผู้เต้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก และ ก.ค.ศ. กำหนดให้มี 
สถานภาพเป็นข้าราชการ ให้ผู้นั้นมีสิทธิหน้าที่และได้รับสิทธิประโยชน์อื่น  ๆ เช่นเดียวกบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชนัญญตินั้ในระหว่างสัญญาจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างนั้นจะได้กำหนดไว้ 
เป็นอย่างอื่น หรือกำหนดยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะไว้

ให้น่าบทนัญญตในเรื่องคุณสมนัติที่วไป คุณสมนัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง การสรรหาและ 
การบรรจุและแต่งตั้งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช่นังคํบกบผู้ดำรงตำแหน่งตามเงื่อนไข 
ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองโดยอนุโลม นั้งนั้ ตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ค.ศ.

มาตรา ๕๓ ภายใต้นังคํบมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ 
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ผู้มีอำนาจดํงต่อไปนั้เป็นผู้มีอำนาจสงบรรจุและแต่งตั้ง

(๑ ) การบรรจุและแต่งต้ังตำแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ เม่ือไต้รับอนุม่ตจาก ก.ค.ศ. แล้วX  / ชุ้ <*a & ชุ่

ให้ผู้นังสับนัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกํดอยู่เป็นผู้มีอำนาจสงบรรจุและให้รัฐมนตรีเจ้าสังกํด 
นำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อน่าความกราบนังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
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(๒ ) การบรรจุและแต่งต้ํงให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขํ้นพื้นฐาน 
เป็นผู้มีอำนาจสงบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุนัติ ก.ค.ศ.

(๓) การบรรจุและแต่งตํ้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
สถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ข. (๗) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. 
(๒ ) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะV  / *3 0  *3

ชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เป็นผู้มีอำนาจสงบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุนัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครู และตำแหน่งบุคลากรทาง 
การศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒ ) ในสถานศึกษา ให้ผ้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผ้มีอำนาจ'• /  {น {น

สงบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(๕) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิได้อย่ในสํงมัดเขตพื้นที่V  X  ชุ้ <บิ q ขิ

การศึกษา ให้ผู้มังมับมัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสํงกิดอยู่เป็นผู้มีอำนาจสงบรรจุและแต่งตั้ง 
โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย เว้นแต่ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
ให้ดำเนินการตาม (๑ ) โดยอนุโลม

(๖) การบรรจุและแต่งต้ังตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และตำแหน่งศาสตราจารย์ ตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) ถึง (๖) และตำแหน่งรองอธิการบดี และตำแหน่ง 
อธิการบดี ตามมาตรา ๓๘ ข. (๕ ) และ (๖ ) ให้น่ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถามันอุดมศึกษามาใช้มังคํบโดยอนุโลม

ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
(๒) ประกอบด้วย ปลดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ 
คณะกรรมการการศึกษาขนพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการ และเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ทำหน้าที่มัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาตามจำนวนเขตพื้นที่การศึกษา

คุณสมมัติ หลกเกณฑ์และวิธีการมัดเลือก ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
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บรรดาบทปัญญัติแห่งพระราชปัญญัตินี้ ที่ป ัญญัติถึงผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ให้หมายถึง 
ผู้มีอำนาจสงบรรจุตามวรรคหนึ่ง (๑ )  หรือผู้มีอำนาจสงบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง (๒ ) (๓ ) 
(๔) (๕) หรือ (๖ ) แล้วแต่กรณี

มาตรา ๕๔ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซึ่งผ่านการประเมิน ทํ้งนี้ ให้คำนึงถึง 
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฎิปัติงาน 
ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฎิปัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน ตามหสักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๕๕ ให้มีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
เป็นระยะๆ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู' ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่ง 
และวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทํ้งนี้ ตามหลกเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

กรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดไม่ผ่านการประเมินผลการปฎิปติงานตามหสักเกณฑ์
(บิ <) <บิ cCI

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ดำเนินการตามความเหมาะสม ดงต่อไปนี้
(๑ ) ให้มีการพฒนาข้าราชการผู้นี้นให้สามารถปฎิปัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสืทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล เพื่อให้สามารถผ่านการประเมินผลการปฎิปัติงานได้
(๒ ) ให้ดำเนินการในมาตรการเก่ียวกํบการเล่ือนขนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามมาตรา ๗๓ หรืองดเงินประจำตำแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี
(๓ ) ในกรณีที่ผูใดไม่สามารถปฎิปัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบ 

ที่กำหนด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สงให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖)
การดำเนินการตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลกเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
มาตรา ๕๖ ผูใดได้รับการบรรจุและแต่งตํ้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๕๐ และมิใช่ข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นที่อยู่ในระหว่างทดลองปฎิปัติหน้าที่ราชการ ซ่ึงโอนมาบรรจุ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๕๘ ให้ทดลอง 
ปฎิปัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นเป็นเวลาตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. เว้นแต่ผูใดได้รับการบรรจุและ 
แต่งตั้งในตำแหน่งครู ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปี 
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลกเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
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ถ้าในระหว่างทดลองปฎิป้ติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพฒนาอย่างเข้ม แล้วแต่กรณี 
ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดมีความประพฤติไม่ดี 
หรือไม่มีความรู หรือไม่มีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินทดลองปฎิป้ติหน้าที่ราชการหรือเตรียม 
ความพร้อมและพฒนาอย่างเข้มอยู่ตากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยไม่ควรให้รับราชการต่อไปก็ให้สง 
ให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ไม่ว่าจะครบกำหนดเวลาทดลองปฎิป้ติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อม 
และพฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตาม ถ้าพ้นกำหนดเวลาทดลองปฎิป้ติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อม 
และพฒนาอย่างเข้มดงกล่าวแล้ว และผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่า ควรให้ผู้น้ันรับราชการต่อไป 
ก็สงให้ผู้น้ันปฎิป้ติหน้าท่ีในตำแหน่งหรือวิทยฐานะท่ีจะได้รับแต่งต้ังต่อไป และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฎินัติหน้าที่ราชการหรือ 
เตรียมความพร้อมและพฒนาอย่างเข้ม แล้วแต่กรณี ถูกสงให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร 
ตามมาตรา ๖๖ และต่อมาปรากฎว่าผ้นั้นมืกรณีจะต้องถกสงให้ออกจากราชการตามวรรคสองหรือตาม

K J  <บ่ <บ่

มาตราอื่น ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอำนาจตามมาตราอื่นนั้น แล้วแต่กรณี มีอำนาจ 
เปลี่ยนแปลงคำสงให้ออกตามมาตรา ๖๖ เป็นให้ออกจากราชการตามวรรคสอง หรือมาตราอื่นนั้นได้ 

ผ้อย่ในระหว่างทดลองปภิป้ติหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและพฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งใด
<บ่ ข ิ  cCI

ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นให้เริ่มทดลองปฎินัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพฒนา 
อย่างเข้มใหม่

ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฎินัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพฒนาอย่างเข้ม ผู้ใด 
ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือกระทำผิดวินัย โดยมีมูลตามที่กล่าวหาว่าได้กระทำผิดดงกล่าว 
ให้ผู้นังคํบนัญชาดำเนินการทางวินัยได้ตามที่นัญญติไวิในพระราชนัญญ้ตินี้ หรือเมื่อมีกรณีที่บุคคลดงกล่าว 
จะต้องออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือตามมาตราอื่น ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ 
หรือผู้มีอำนาจตามมาตราอื่นนั้น สงลงโทษหรือสงให้ผู้นั้นออกจากราชการ แล้วแต่กรณี

ผู้Iดคูกสงให้ออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือสงให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืน 
ในระหว่างทดลองปฎิป้ติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพฒนาอย่างเข้ม ท่ีมิใช่เป็นการถูกลงโทษ 
ปลดออก หรือไล่ออก ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่นั้งนี้ 
ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฎินัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพฒนาอย่างเข้ม หรือการรับ 
เงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมืสืทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ในระหว่าง 
ทดลองปฎินัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพฒนาอย่างเข้ม
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มาตรา ๕๗ การเปล่ียนตำแหน่ง การย้ายและการโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกพกใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นั้นอาจถูกเปลี่ยนตำแหน่งหรือย้ายตามวรรคหนึ่งได้ เว้นแต่ 
ถูกสงพกราชการ หรือถูกสงให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือถูกสงให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอื่น 
ตามมาตรา ๑๑๙

มาตรา ๕๘ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่พนักงานวิสามัญ และการโอนข้าราชการอ่ืนที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชมัญญัตินั้ และมิใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตํ้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา อาจทำได้หากบุคคลน้ันสมัครใจ โดยให้ผู้มือำนาจตามมาตรา ๕๓ ของหน่วยงานการศึกษา 
ที่ประสงค์จะรับโอนทำความตกลงมับผู้มือำนาจสงบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานส์งก่ดเดิม แล้วเสนอ 
เรื่องให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี อนุมัติโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ 
ที่หน่วยงานการศึกษานั้นจะได้รับเป็นสำคญ นั้งนั้ จะบรรจุและแต่งตํ้งให้มืตำแหน่งใด วิทยฐานะใด 
และใหได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด แต่เงินเดือนที่จะใหได้รับด้องไม่สูงกว่า 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มืคุณวุฒิ ความสามารถ ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ 
ในระดับเดียวก่น เว้นแต่จะเป็นการโอนตามวรรคสอง

การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและ 
ข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขนได้หรือผู้เด้รับคดเลือกมาให้บรรจุและแต่งตํ้งเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ให้ทำได้ตามหลกเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

เพ่ือประโยชน่ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้ที่โอนตามมาตรานั้ 
ในขณะที่เป ็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือ 
ข้าราชการอื่น เป็นเวลาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชมัญญัตินั้

ให้ ก.ค.ศ. จํดทำมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่งระหว่างประเภทข้าราชการต่างสํงก่ด 
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล เพื่อประโยชใ4ในการบรรจุและแต่งตํ้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งใด วิทยฐานะใด และจะให้รับเงินเดือนเท่าใด นั้งนั้ เงินเดือน 
ท่ีจะได้รับ จะด้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มืคุณวุฒิ ความสามารถ ความชำนาญ 
หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวก่น เว้นแต่เป็นการโอนตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
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มาตรา ๕๙ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน 
การศึกษาอื่นภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือต่างเขตพื้นที่การศึกษาต้องได้รับอนุมติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมติแล้ว 
ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สงบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นต่อไป

การย้ายผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษาในระหว่างส่วนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษา ให้มี 
การประสานงานระหว่าง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่จะรับย้าย 
พิจารณาอนุม่ติแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สงบรรจุและแต่งต้ังตามนั้น สำหรับการย้ายผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนพื้นฐานเป็นผู้สงย้าย โดยอนุนัติ 
ก.ค.ศ.

การย้ายข้าราชการพลเรือนสานัญเพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาต้องไต้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แต่ถ้าเป็นการย้ายไปบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง 
ซ่ึง ก.ค.ศ. ยงมิ'ใด้กำหนด จะกระทำได้เมื่อ ก.ค.ศ. กำหนดตำแหน่งแล้ว

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
มาตรา ๖๐ ภายใต้มังคบตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ให้ ก.ค.ศ.ดำเนินการให้มีการสับเปลี่ยน 

หน้าที่หรือย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา หรือตำแหน่งที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยยึดหลักการให้อยู่ปฎิมัติหน้าที่ 
ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังกล่าวได้ใม่เกินสี่ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ 
ทางราชการจะให้ปฎิป้ติหน้าท่ีติดต่อในคราวเดียวกินไต้คราวละหน่ึงปีแต่ต้องไม่เกินหกปี นั้งนั้ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๖๑ การเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงเป็นตำแหน่งท่ีมิไต้กำหนดให้มีวิทยฐานะ 
เพ่ือให้ใต้รับเงินเดือนในระดับท่ีสูงข้ึน ให้กระทำได้ใดยการสอบแข่งขน สอบคดเลือก คดเลือก หรือประเมิน 
ด้วยวิธีการอื่น

i= |C ]  _ _ I  1/  1 4 7  l j )  y  1/  a y  ^  เ / เ  1/  a ^ J l  2 / a y  a y  < *! i i j  V  '  _ _กรณเดจะเลอนและแต่งตังจากผู้สอบแข่งขันเด ผู้สอบคดเลอกเด ผู้เดรับคัดเลอก หรอผู้ฝาน 
การประเมินด้วยวิธีการอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

การสอบแข่งข่นให้เป็นไปตามมาตรา ๔๗ ส่วนการสอบคิดเลือกหรือการคิดเลือกให้ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ หลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกิบการสอบคิดเลือก 
คุณสมมัติของผู้มีส่ทธิสมัครสอบคิดเลือกหรือผู้ซึ่งจะได้รับการคิดเลือก เกณฑ์การดัดส่น การขึ้นมัญชี 
การยกเลิกมัญชีผู้สอบได้ วิธีดำเนินการเกี่ยวกิบการคิดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน การประเมินผล 
การปฎิมัติงานหรือผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด



เล่ม ๑๒ ๑ ตอนพิเศษ ๗๙ ก
หน้า ๔๗

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ ธนวาคม ๒๕๔๗

มาตรา ๖๒ การแต่งตํ้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๑ สำหรับผู้สอบแข่งขนได้ให้แต่งตํ้ง 
ตามลำดับที่ในมัญชีผู้สอบแข่งขน!ด้

สำหรับผู้สอบคํดเลือกได้หรือผู้เด้รับคํดเลือกให้แต่งตํ้งได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง 
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรูความสามารถ ประสบการณ์ 
ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฎินัติและประวิตการรันราชการ

y  พ ิช ุ่ cCI

มาตรา ๖๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตํ้ง ให้เลื่อนตำแหน่ง 
หรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่ง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ หรือไม่ผ่านกระบวนการ 
เลื่อนตำแหน่งหรือกระบวนการเลื่อนวิทยฐานะตามกฎหมาย หลกเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
หรือผู้สงสงไม่ถูกต้องหรือไม่มีอำนาจสง ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สงให้ผู้นั้นกลบไปดำรงตำแหน่ง 
หรือวิทยฐานะเดิมโดยพล้น่ ในกรณีเช่นนึ๋ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฎินัติตามอำนาจ 
และหน้าที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นที่ได้รับไปแล้วหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ 
ในระหว่างที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะอนุมัติให้เลื่อนตำแหน่ง 
หรือเลื่อนวิทยฐานะในกรณีนั้นเป็นพิเศษเฉพาะราย

ผู้ที่ถูกสงให้กลบไปดำรงตำแหน่งหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้ใด้รับเงินเดือนท่ีพึงจะได้รับ 
ตามสถานะเดิมถ้าหากว่าผู้นั้นไม่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมน้ังให้มีสิทธิได้รับการประเมินผล 
การปภิมัติงานในรอบปีสำหรับตำแหน่งหรือวิทยฐานะเดิม และให้ถือว่าผ้นั้นไม่มีและไม่เคยมีสถานภาพcCJ <#\3 qj

อย่างใดที่ได้รับเลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น
ในกรณีที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ผู้นังคบนัญชาของผู้มีอำนาจ 

ตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือขึ้นไปมือำนาจดำเนินการแทนได้
มาตรา ๖๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดออกจากราชการไปแล้ว และมิใช่ 

เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฎินัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ 
สงบรรจุและแต่งตํ้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีตำแหน่ง วิทยฐานะ และ 
รับเงินเดือนตามหลกเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๖๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ 
ออกจากราชการไปปฎิบติงานใดและให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเป็นเวลา 
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในกำหนดเวลา
*=! 0- /  ^  ll/I 1 a ,  q j  1 พ  111 I I <=1 ^  y  4  w  1 ๆ  4 /  o  พ ุ่ทคณะรัฐมนตรอนุมตแต่ ณเกินสิบนบแต่วนฌปฎิบตหน้าทดงกล่าว เห้ผูมอำนาจตามมาตรา ๕๓ สงบรรจุฬ ํ ช ุ่ cCI <บ่ ชุ
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และแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีตำแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือน 
ตามหลกเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๖๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดถูกสงให้ออกจากราชการเพื่อไปรับ 
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เม่ือผู้น้ันพ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทำการใดๆ 
ในระหว่างรับราชการทหารอนเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชวอย่างร้ายแรง 
และผ ู้นั้นไม่เป็นผ ู้ขาดคุณสมบ '้ ต ติามมาตรา ๓๐ แล ะไม่ได้ถูกสงเปลี่ยนแปลงคำสงตามมาตรา ๑๑๔ 
วรรคสอง เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น หากประสงค์จะกลบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเดิม ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในกำหนด 
หนึ่งร้อยแปดสืบวนนับแต่วนพ้นจากราชการทหาร และให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สงบรรจุและแต่งต้ัง 
ผู้น้ันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีตำแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสืทธิ 
ได้นับว่นรับราชการก่อนถูกสงให้ออกจากราชการ รวมก่บว่นรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย 
การรับราชการทหารและวนรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อก่นเพื่อ 
ประโยชน์ตามพระราชนัญญ้ตนี้และตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเสมือนว่าผู้นั้นมิได้ 
เคยถูกสงให้ออกจากราชการ

มาตรา ๖๗ พนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ที่ไม่ใช่พนักงานวิสามัญ หรือไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหว่างทดลองปฎิมัติงาน 
หรือข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ 
วิสามัญ หรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฎิมัติหน้าที่ราชการ ผู้!ดออกจากงาน 
หรือออกจากราชการไปแล้ว ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
ทางราชการประสงค์รับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้มือำนาจตามมาตรา ๕๓ ที่ประสงค์จะรับเข้ารับราชการ 
เสนอเร่ืองไปให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาอนุมติ ในการน้ีให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย พิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ นั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้มืตำแหน่งใด วิทยฐานะใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด 
ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณากำหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มืคุณวุฒิ 
ความสามารถและความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญในระด'บเดียวก่น
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เพื่อประโยชนํในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้เข้ารับราชการ 
ตามวรรคหน่ึง ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
หรือในขณะที่เป็นข้าราชการตามกฎหมายเกี่ยวกิบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้น เป็นเวลาราชการ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชปัญญตินั้ด้วย

มาตรา ๖๘ ภายใต้นังคํบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ถ้าตำแหน่ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งใดว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฎินัติหน้าที่ 
ราชการได้ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการ 
ในตำแหน่งนั้นได้

ผู้รักษาการในตำแหน่งตามวรรคหนึ่งให้มีอำนาจและหน้าที่ตามตำแหน่งที่รักษาการนั้น ในกรณี 
ที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อปังคบ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือมีคำสง 
ของผู้ปังคบปัญชา แต่งตํ้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ เป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจและหน้าที่อย่างใดก็ให้ 
ผู้รักษาการในตำแหน่งทำหน้าที่กรรมการ หรือมีอำนาจและหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างรักษาการในตำแหน่ง 
แล้วแต่กรณี

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ก.ค.ศ. อาจเสนอแนะต่อ 
หัวหน้าส่วนราชการ ให้สงให้ข้าราชการผู้ใดไปปฎิปัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชวคราวได้

สำหรับการสงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฎิปัติราชการในหน่วยงาน 
การศึกษาใดเป็นการชวคราวในเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา โดยอนุมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษา มีอำนาจสงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการ หรือสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี เป็นการชวคราว โดยให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เดิมได้ ตามหลกเกณฑ์และ 
วิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

การ'ให้ใด้รัมเงินเดือน การแต่งต้ํง การเลื่อนขนเงินเดือน การดำเนินการทางวินัยและการออกจาก 
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลกเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

มาตรา ๗๑ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา มีอำนาจสงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และขาดจาก 
อตราเงินเดือนในตำแหน่งเดิม โดยให้ใด้รับเงินเดือนในอตรากำลงทดแทนท่ี ก.ค.ศ. กำหนดได้ ตามหลกเกณฑ์ 
และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
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การให้พ้นจากตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตํ้ง การเลื่อนขนเงินเดือน การดำเนินการ 
ทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป 
ตามหลกเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

หมวด ๕
การเสริมสร้างประ!๒ ธิภาพในการปฎิปัติราชการ

มาตรา ๗๒ ให้ผู้ปังปับปัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฎิปัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา โดยยึดหปักการปภิปัติตนที่เหมาะสมปับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาc d  ช ุ่เ ชุ

และปฎิปัติราชการได้อย่างมีประสืทธิภาพ และเกิดประสืทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจกษ์ ถือว่าผู้นั้น 
มีความชอบสมควรได้รับบำเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นปันทึกคำชมเชย รางว่ล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือ 
การเลื่อนขนเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น นั้งนี้ ให้เป็นไปตามหปักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๗๓ การเลื่อนข้ํนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้ปังคํบปัญชา 
แต่งต้ํงคณะกรรมการข้ึนพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลกคุณธรรม มีความเท่ียงธรรม เปีดเผย โปร่งใส 
และพิจารณาจากผลการปฎิปัติงานเป็นหลก และความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ นั้งนี้ภายใต้ปังค้บมาตรา ๗๔

การเลื่อนขนเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาผลการปฎิปัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
เป็นหลกตามแนวทางการจ้ดการศึกษาที่กำหนดไวิในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

หลกเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขนเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ในกรณีที่ผู้ปังปับปัญชาไม่สงเลื่อนขนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด 

ให้ผู้ปังปับปัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขนเงินเดือน
การเลื่อนขนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได้ดำเนินการตามหฌัาเกณฑ์ 

และวิธีการตามวรรคสามแล้ว ให้ผู้ที่มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้สงเลื่อนขนเงินเดือน
มาตรา ๗๔ ให้ ก.ค.ศ. กำหนดขนเงินเดือนประสืทธิภาพของตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในตำแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ เพื่อให้ปฎิป้ติงานปังเกิดผลดีและมีความก้าวหน้าและได้มาตรฐานงาน 
ของทางราชการ นั้งนี้ ตามหปักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
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มาตรา ๗๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงาน 
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาดำเนินการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี

เพื่อประโยช14ไนการเสริมสร้างขวัญและกำสังใจในการปฎิป้ติงาน ก.ค.ศ. อาจกำหนดให้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงานหรือผลการปฎิบติงานดีเด่นหรือผู้ที่ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติให้!ด้รับเงินวิทยพฒน่ได้ ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๗๖ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษามีหน้าที่จัดสวิสดิการให้แก,ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ 
ปฎิปติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรา ๗๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถึงแก่ความตายอ้นเน ื่องมาจาก 
การปฎิปติหน้าที่ราชการ ให้จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวตามหสักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเล่ือนขนเงินเดือนให้แก่ผู้น้ันเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน่ในการคำนวณ 
บำเหน็จบำนาญก็ได้

มาตรา ๗๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดได้รับการบรรจุและแต่งต้ํงตามมาตรา ๔๕ 
หรือมาตรา ๕๐ ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฎิปติ ให้ผู้บงกับบญชาแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และ 
วิธีปฎิบ้ติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดื นั้งนั้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๗๙ ให้ผู้ปงกับบญชาปฎิปติตนเป็นกัวอย่างที่ดืแก่ผู้อยู่ใต้ปงกับปญชาและมีหน้าที่พฒนา 
ผู้อยู่ใต้บงกับปญชา เพื่อให้มีความรู ทกษะ เจตคติที่ดื คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ที่เหมาะสม ในอ้นที่จะทำให้การปฎิปติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้า 
แก่ราชการ นั้งนั้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๘๐ ให้มีการพฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
บางตำแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทกษะ เจตคติที่ดื คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
วิชาชีพที่เหมาะสม ในอ้นท่ีจะทำให้การปฎิปติหน้าท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้า 
แก่ราชการ นั้งนั้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
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มาตรา ๘๑ ให้ผู้บงคบป้ญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้ปังศับบัญชา โดยการให้ 
ไปศึกษา แกอบรม ดูงาน หรือปฎิป้ติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังศับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา แกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 
การศึกษาที่ไต้รับมอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฎิปัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้เลื่อน6บนเงินเดือน 
ในระหว่างลาไปศึกษา แกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้ปังคํบมาตรา ๗๓ วรรคสาม

หมวด ๖ 
วินัยและการรักษาวินัย

มาตรา ๘๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่ปัญญัติเป็นข้อห้ามและ 
ข้อปฎิปัติไวิในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

มาตรา ๘๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยปันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธใจ 
และมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น

มาตรา ๘๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปภิปัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ช ุ่เ ช ุ e d

สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ 
ของทางราชการ และต้องปฎิปัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

การปฏิบัติหรอละเวนการปฏิบัติหน้าทราชการใดยมชอบ เพิอเห้ตนเองหรอผู้อนเด้รบประใยชน่ 
ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๘๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิป ัต ิหน้าที่ราชการให้เป ็นไป 
ตามกฏหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายไ £ | <*3

ของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
การปฏิปัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิปัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

และหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อ หรือขาดการเอาใจใส่



เล่ม ๑๒ ๑ ตอนพิเศษ ๗๙ ก
หน้า ๕๓

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ ธนวาคม ๒๕๔๗

ระมัดระวํงรักษาประโยชน์ของทางราชการ อ้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๘๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฎิมัติตามคำสงของผู้มังคบมัญชา 
ซึ่งสงในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
แต่ถ้าเห็นว่าการปฎิป้ติตามคำสงนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของ 
ทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดว่น เพื่อให้ผู้มังคบมัญชาทบทวนคำสงนั้นก็ได้ 
และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้มังคํบมัญชายืนย่นเป็นหนังสือให้ปฎิมัติตามคำสงเดิม ผู้อยู่ใต้มังคํบมัญชา

%/ เ ^  Q -tevจะตองปฎบ'ตตาม
การขดคำสงหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฎิป้ติตามคำสงของผู้มังคํบมัญชา ซ่ึงสงในหน้าท่ีราชการโดยชอบ 

ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อนเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง

มาตรา ๘๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ 
ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอ้นสมควรมิไต้

การละท้ิงหน้าท่ีหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอ้นสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ 
อย่างร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวก่นเป็นเวลาเกินกว่าสืบห้าว'น โดยไม่มี 
เหตุผลอ้นสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อ้นแสดงถึงความจงใจไม่ปฎิมัติตามระเบียบของทางราชการ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๘๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและระหว่าง 
ข้าราชการด้วยก่นหรือผู้ร่วมปภิมัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและ<บ่ K J  <บ่

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
การกลํ่นแกล้ง ดูหมื่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียน 

ผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
การกระทำตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นไต้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัย 

อย่างร้ายแรง
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มาตรา ๙๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทำการ 
หาประโยชน์อนอาจทำให้เสือมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสือมเสียเกียรติศักดในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
ของตน

การกระทำตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทำโดยมีความบุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือ 
ให้ได้รับแต่งตํ้งให้ดำรงตำแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระทำอ้นม ี<*3 ไ £ |

ลักษณะเป็นการให้ หรือได้มาซึ่งทรัพย์สืนหรือสืทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุ 
และแต่งตํ้งโดยมิชอบหรือเสือมเสียความเที่ยงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๙๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่ค ํดลอกหรือลอกเลียนผลงาน 
ทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนำเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นทำผลงาน 
ทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อน 
วิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดํบที่สูงขึ้น การฝ่าแนหลักการดํงกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดำเนินการศัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่น 
โดยมิชอบ หรือรับจัดทำผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนำผลงานนี้น 
ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๙๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จ ัดการ หรือ 
ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกินนี้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษท

มาตรา ๙๓ ข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาต ้องวางตนเป ็นกลางทางการเม ือง 
ในการปฎินัติหน้าที่ และในการปฎินัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกิ'บประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอำนาจและ 
หน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องก้บการดำเนินการใดๆ อ้นมื 
ลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสืทธิหรือขายเสียงในการเลือกตํ้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตํ้งอื่นที่มืลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
รวมท้ํงจะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อ่ืนกระทำการในลักษณะเดียวกิน การดำเนินการ 
ท่ี ฝ่าแนหลักการดํงกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๙๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศักด 
ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสือมเสีย โดยไม่กระทำการใด  ๆ อ้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชว
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การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด 
ให้จำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ 
ความผิดลหุโทษ หรือกระทำการอื่นใดอันไต้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชวอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด 
เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแล 
รับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

<ๆ  £ / £ / ay ay ay 1=) 4 / <=! A  £ / ay ๆ 4 / 2 /  เๆ  J / W W  พ  1=) A  ayมาตรา ๙๕ เห ้ผ ูบ้ ังคบบ ัญชามหน้าทเสริมสร้างและพัฒนาเห ้ผ ู้อ ย ู่เต บ้ ังค ับบญชามวิน ัย 
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้ปังกับปัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ 'อยู่ใต้ปังคบนัญชาซึ่งมีกรณี 
อันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย

a  %/ ay Q 2/  2/  1<ะ1 £ / ay ay ay ay ๆ 4 / o ' ?  l a ,  0-*=  ̂ ๘ ! 1การเสรมสร้างและพัฒนาเห้ผูอยู่เตบังคับบัญชามวนย เห้กระทาเดยการปฎบัตตนเบนแบบอยาง 
ที่ดี การแกอบรม การสร้างขว่ญและกำลงใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา 
เจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้ปังคบปัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย

1\  ay 5=̂ 'ไ V  V  1<ะ1 £ / ay ay ay o A  A  พ  จ  V  o ' ?  ๆ ๆ !  จุรฺ s 'การบองกันมเห ้ผ ูอยู่เตบงคับบัญชากระทาผดวนยเห้กระทาเดยการเอาเจเส สังเกตการณ 
และขจํดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการป้องกันตามควร 
แก่กรณีไต้

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดกระทำผิดวินัย 
โดยมีพยานหสักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้ปังกับปัญชาดำเนินการทางวินัยทนที

เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฎต่วผ้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรK J  <บ่ (บ่ q

ทางการศึกษาผู้!ดกระทำผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหสักฐาน ให้ผู้ปังกับปัญชารีบดำเนินการสืบสวนหรือ 
พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูล 
ที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องไต้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยก็ให้ 
ดำเนินการทางวินัยทนที

การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้ปังกับปัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย 
ให้ดำเนินการตามที่ปัญญ้ติไว้!นหมวด ๗

ผู้ปังกับปัญชาผู้!ดละเลยไม่ปฎิปัติหน้าที่ตามมาตรานั้และตามหมวด ๗ หรือมีพฤติกรรม 
ปกป้อง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผ้อย่ใต้ปังกับปัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปภิปัตหน้าที่ดงกล่าวโดยไม่สุจริตข ่ ข ิ พ ิ ข ่ cCI ชุ่

ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย
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มาตรา ๙๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดฝ่าแนข้อห้ามหรือไม่ปฎิน ัต ิตาม 
ขอปภบัตทางวนัยตามทบญญต ทณหมวดน ผูนนเบนผูกระทาผดวนัย จักตอง เดรับ๒ ษทางวนัยcCJ y  น ํ <บ่ <บ่

เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่นัญญติไว้ในหมวด ๗ 
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑ ) ภาคทัณฑ์ 
(๒ ) ตดเงินเดือน 
(๓) ลดขนเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก
ผู้!ดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ 
มาตรา ๙๗ การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทำเป็นคำสง วิธีการออกคำสง 

เกี่ยวกิบการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผู้สงลงโทษต้องสงลงโทษให้เหมาะสมกบความผิด 
และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มืความผิด ในคำสงลงโทษ 
ให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเหตุผลอย่างใดในการกำหนด 
สถานโทษเช่นนั้น

หมวด ๗ 
การดำเนินการทางวินัย

มาตรา ๙๘ การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูล 
ที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ให้ผู้นังค'บบํญชาแต่งต้ํงคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดำเนินการสอบสวน 
ให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยมิช่กช้า และในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุป 
พยานหลกฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ 
เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก่,ข้อกล่าวหา

การสอบสวนกรณีท่ีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้สง 
แต่งตํ้งคณะกรรมการสอบสวน และต้องมีกรณีอันมีมูลว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเท่านั้น เว้นแต่ 
กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยร่วมก่น และในจำนวนผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าว
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ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ถูกกล่าวหาผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ปังกับปัญชาที่มีลำดับชั้นสูงกวำผู้มีอำนาจ 
ตามมาตรา ๕๓ ของผู้ถูกกล่าวหารายอื่น ก็ให้ผู้ปังm jปัญชาในลำดับชั้นสูงกว่าดังกล่าวเป็นผู้สงแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาทํ้งหมด

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างหน่วยงานการศึกษาหรือต่างเขตพื้นที่ 
การศึกษา กระทำผิดวินัยร่วมกัน ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละรายประสาน 
การดำเนินการร่วมกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ในกรณีที่มีป๋'ญหาหรือความเห็นขดแย้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสาม 
ถ้าในระหว่างผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษานั้นเป็นผู้ว ิน ิจฉัยชี้ขาด ถ้าในระหว่างผู้ม ีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ต่างเขตพื้นที่ 
การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานเป็นผู้วินิจฉัยชั้ขาด ในกรณีต่างส่วนราชการ 
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด รวมทํ้งในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของ 
ทางราชการ หรือจะทำให้การสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ให้ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด 
ดังกล่าวมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได้

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด มีอำนาจแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
ตามวรรคสองได้

หสักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดำเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวน

๘!ๆ %/ก เด
มาตรา ๙๙ เม ื่อได ้ดำเน ินการสอบสวนผู้ถ ูกกล่าวหาตามมาตรา ๙๘ แล้ว ถ้าฟังได้ว่า 

ผู้ถูกกล่าวหามิได้กระทำผิดวินัย ให้สงยุติเรื่อง ถ้าฟังได้ว่ากระทำผิดวินัยให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๐ 
และในกรณีท่ีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอํนควรลดหย่อนผ่อนโทษ 
ห้ามมิให้ลดโทษตากว่าปลดออก

มาตรา ๑๐๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ผู้ปังกับ 
ปัญชาสงลงโทษภาคทัณฑ์ ดัดเงินเดือนหรือลดชั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด 
ถ้ามีเหตุอํนควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ 
ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอํนควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษ 
ดัดเงินเดือน
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ในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอํนควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำทํณฑ์บนเป็นหนังสือ 
หรือว่ากล่าวตกเตือนก็ได้

การสงลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผ ู้น ังด ับนัญชาใดจะมีอำนาจสงลงโทษผู้อยู่ใต ้น ังด ับนัญชา
' ไ_ _ _ _ _  ' ไ .  ^ * /  «1 ' ไ . ' ไ  Vร ฺ ®1_ *1 I *=> ° _ . . ' ไ .๒สถานเทษ๒ เดเพิยงเด เห้เบนเปตามทกาหนดเนกฎ ก.ค.ศ.

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอำนาจสงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี 
เห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก 
หรือไล่ออก ให้ดำเนินการดังนี้

(๑ ) สำหรับตำแหน่งอธิการบดี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่ง 
ซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งศาสตราจารย์ และผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือตำแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะใด 
ซึ่งกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกินกิบผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว หรือเป็นการดำเนินการของผู้นังคบนัญชา 
ที่ม ีตำแหน่งเหนือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามวรรคหก หรือที่นายกรัฐมนตรีหรือ 
รัฐมนตรีเจ้าสํงดัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคห้า ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา

(๒ ) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก (๑ ) ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาของผู้ถูกกล่าวหาพิจารณา

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถ้าเป็นกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต่างหน่วยงานการศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากระทำผิดวินัยร่วมกิน และถ้าผู้มีอำนาจสงแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาของผู้ถ ูกกล่าวหาแต่ละรายท ี่ส ํงด ัด 
แล้วแต่กรณี มีความเห็นขดแย่งดัน ถ้าเป็นความเห็นขดแย้งระหว่างผู้มีอำนาจสงแต่งตํ้งคณะกรรมการ 
สอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวดัน ให้น่าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา ถ้าเป็น 
ความเห็นขดแย้งระหว่างผู้มีอำนาจสงแต่งตํ้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ อ.ก.ค.ศ. ต่างเขตพื้นที่ 
การศึกษา ให้น่าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และเม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. มีมติ 
เป็นประการใดแล้วให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอำนาจสงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสง

^  I ^  จ̂=!M I ^  V -หรอปฎบต เปตามมตินน
ในกรณีที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ปฎินัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ให้ผู้นังดับนัญชา 

ของผู้ม ีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือขึ้นไป มีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
หรือมาตรานี้ใด้

ในกรณีที่ผู้นังดับนัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงในเรื่องที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผ้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือ
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มาตรา ๑๑๑ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดงกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวน 
จะนำสำนวนการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวมาใช้เป็นสำนวนการสอบสวนและทำความเห็นเสนอผู้สง 
แต่งตํ้งคณะกรรมการสอบสวนโดยถือว่าได้มีการสอบสวนตามหมวดนี้แล้วก็ได้ แต่ทํ้งนี้ ต้องแจ้ง 
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลกฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุ 
ชื่อพยานก็ไต้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาไต้ด้วย

มาตรา ๑๐๑ ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มี 
อำนาจเช่นเดียวกิบพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกิบ 
อำนาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑ ) เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ 
ห้างหุ้นส่วนบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลกฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสํงกิด 
มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกิบเรื่องที่สอบสวน

(๒ ) เรียกผ้ถกกล่าวหาหรือบุคคลใดๆ มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารและหลกฐานX  X  q j  q j  q  I

เกี่ยวกบเรื่องที่สอบสวน
มาตรา ๑๐๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำหรือ 

ละเว้นกระทำการใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อ 
ผู้ษังคบษัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบ 
ของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้นังคบษัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้อง 
คดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกบราชการ 
หรือความผิดลหุโทษ แม่,ภายหลงผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย 
ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ มีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๕ และดำเนินการ 
ทางวินัยตามที่ษัญญติในหมวดนี้ต่อไปไต้ เสมือนว่าผู้นั้นยังมิไต้ออกจากราชการ เว้นแต่ผลการสอบสวน 
หรือพิจารณาปรากฎว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทํณฑ์ ดัดเงินเดือน หรือลดขนเงินเดือน 
ให้สงงดโทษ

มาตรา ๑๐๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงจนถูกตํ้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา 
เว้นแต่เป็นความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
วรรคสี่ หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณี มีอำนาจสงพกราชการหรือสงให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอ 
ฟังผลการสอบสวนพิจารณาไต้ แต่ถ้าภายหลงปรากฎผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทำผิดหรือ
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กระทำผิดไม่ถึงกิ'บจะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการ
ด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มีอำนาจดงกล่าวสงให้ผู้นั้นกล'บเข้ารับราชการในตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม หรือ
ตำแหน่งเดียวกิ'บที่ผู้นั้นมีคุณสมบ้ตตรงตามคุณสมบ้ตเฉพาะสำหรับตำแหน่งและวิทยฐานะนั้น นั้งนั้
ให้นำมาตรา ๑๐๐ วรรคหก มาใช้บงค'บโดยอนุโลม

เมื่อได้มีการสงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพกราชการหรือออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว ภายหลงปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ในกรณีอื่นอีก ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคส่ี หรือวรรคห้า หรือมาตรา ๑๑๕ แล้วแต่กรณี
ม ีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๕ และแต่งตํ้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๙๘ วรรคสอง ตลอดจนดำเนินการทางวินัยตามที่นัญญ'ติไว้ในหมวดนั้ต่อไปได้

ในกรณีท่ีสงให้ผู้ถูกสงให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสงให้ผู้ถูกสงให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้
ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสงให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสงพกราชการ

เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินด'งกล่าวของ
ผู้ถูกสงพกราชการและผู้ถูกสงให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วย
การน้ัน สำหรับผู้ถูกสงให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่บีกฎหมายหรือระเบียบด'งกล่าว ให้ถือเสมือนว่า
ผู้นั้นเป็นผู้ถูกสงพกราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกิ'บการสงพกราชการ การสงให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลา
ให้พกราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

มาตรา ๑๐๔ เม่ือผู้นังค'บนัญชาได้ดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินการสอบสวนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใด หรือสงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการไปแล้ว 

1/<  ๆ 4 /  o  ^  0 - /  1 น | I <=1เห ้ดำเนินการดงต่อ เบน
(๑ ) การรายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผู้นังค'บนัญชาตํ้งแต่หัวหน้าส่วนราชการ 

หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผู้ปังค'บปัญชาได้ดำเนินการทางวินัยแล้ว 
ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี และเม่ือ 
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง 
การงดโทษ หรือการสงลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็,ให้มีอำนาจสงงดโทษ ลดสถานโทษ
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เพิ่มสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความในคำสงเดิม หรือดำเน ินการอย่างใดเพ ิ่มเต ิมเพ ื่อ 
ประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความยุต ิธรรมได้ตามควรแก่กรณ ี และหากเห็นว่ากรณ ี 
เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้มีอำนาจสงแต่งตํ้งคณะกรรมการสอบสวนได้ หรือหากเห็นว่า 
เป็นกรณีที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน ก็ให้แจ้งหรือรายงานไปย่งผู้นังคํบนัญชาที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อ 
ดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป เมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ได้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้ว ให้เสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา

(๒ ) การรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้นังคํบนัญชาตํ้งแต่หัวหน้าส่วนราชการ 
หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา และมิใช่เป็นการดำเนินการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อผู้นังคบนัญชาได้ดำเนินการทางวินัยแล้ว ให้รายงานไปย่งหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลำดํบ

สำหรับการดำเนินการทางวินัยของผู้นังคํบนัญชาที่มีตำแหน่งเหนือหัวหน้าส่วนราชการหรือ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป และมิใช่เป็นการดำเนินการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา ให้รายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา

ในการดำเนินการตามมาตรานี้ เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา และ 
มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี สงหรือปฎินัติไปตามนั้น

การรายงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
มาตรา ๑๐๕ เมื่อผู้นังคบนัญชาได้ดำเนินการทางวินัย หรือสงให้ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการสมควรให้สอบสวนใหม่ 
หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์!นการควบคุมดูแลให้หน่วยงาน 
การศึกษาปฎินัติการตามหมวด ๖ และหมวดนี้โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็ให้ 
ก.ค.ศ. มีอำนาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นไต้ตามความจำเป็น โดยจะสอบสวนเอง 
หรือให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามํญ หรือคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน หรือ 
กำหนดประเด็นหรือข้อสำคํญที่ต ้องการทราบส่งไปเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผ ู้น ังคํบนัญชา 
ไต้แต่งตํ้งไว้เดิมทำการสอบสวนเพิ่มเติมได้
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ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัยหรือ 
การออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้นมีอำนาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม 
โดยจะสอบสวนเอง หรือแต่งต้ํงคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน และ 
มีอำนาจกำหนดประเด็นหรือข้อสำคํญท่ีต้องการทราบส่งไปให้ เพ่ือให้คณะกรรมการสอบสวนท่ีผู้มังค'บมัญชา 
ได้แต่งตั้งไว้เดิมทำการสอบสวนเพิ่มเติมได้

ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติม ถ้า ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญพิจารณาเห็นสมควร 
ส่งประเด็นหรือข้อสำคญใดที่ด้องการทราบไปสอบสวนพยานหลกฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่หรือเขตพึ๋นที่ 
การศึกษา ก็ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แล้วแต่กรณี มีอำนาจกำหนดประเด็นหรือข้อสำคญนั้น 
ส่งไปเพื่อให้ห้วหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในเขตพึ๋นที่การศึกษานั้นทำการสอบสวน

'I Vแทน เด
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่หรือ 

สอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งประเด็นหรือข้อสำค้ญไปเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาดำเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม ในเรื่องเกี่ยวก่บกรณี 
กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้น่าหลกเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวก้บการสอบสวนพิจารณาตาม 
มาตรา ๙๘ วรรคหกมาใช้ป้งคํบโดยอนุโลม

ในการดำเนินการตามมาตรานี้ให้น่ามาตรา ๑๐๑ มาใช้มังคบโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๐๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นตามมาตรา ๕๘ ผูใดมีกรณี 
กระทำผิดวินัยอยู่ก่อนวนโอนมาบรรจุ ให้ผู้มังคบมัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น 
ดำเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของ 
ทางผู้มังคบมัญชาเดิมก่อนวนโอน ก็ให้สืบสวนสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องไปให้ผู้มังคบมัญชา 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น พิจารณาดำเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม 
และในกรณีที่จะต้องสงลงโทษทางวินัยให้ปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายเกี่ยวกํบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นโดยอนุโลม

หมวด ๘ 
การออกจากราชการ

มาตรา ๑๐๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ
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(๑ ) ตาย
(๒ ) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๑๐๘
(๔) ถูกสงให้ออกตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า มาตรา ๑๐๓ 

มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑ ๑ ๒ มาตรา ๑ ๑ ๓ มาตรา ๑ ๑ ๔ หรือมาตรา ๑๑๘
(๕) ถูกสงลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
(๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งอ่ืนท่ีไม่ต้องมีX  /  {บิ ช ุ่ พ ิ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐๙
วนออกจากราชการตาม (๔ ) (๕) และ (๖ ) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. วางไว้
การต่อเวลาราชการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องออกจากราชการตาม (๒ )

<u 1 VI I o ^ iJ l  %/รับราชการต่อ พ จะกระทามเด
มาตรา ๑๐๘ นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เดประสงค์ 

จะลาออกจากราชการให้ย ื่นหนังส ือขอลาออกต่อผู้ม ังค ับมัญชา เพื่อให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ 
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้ง 
การอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบรันนับตั้งแต่วนขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยั้ง 
การอนุญาตให้ลาออกพร้อมทํ้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และเมื่อครบกำหนดเวลาที่ย ับยํ้งแล้ว 
ให้การลาออกมีผลตํ้งแต่วนถัดจากวนครบกำหนดเวลาที่ยับยํ้ง

ถ้าผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่งและไม่ได้ยับยั้งการอนุญาต 
ให้ลาออกตามวรรคสอง ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วนขอลาออก

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดำรง 
ตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือการเลือกต้ังอ่ืนท่ีมืฌัาษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ใหย่ืนหนังสือขอลาออก 
ต่อผู้มังคับมัญชา และให้การลาออกมืผลนับตั้งแต่วนที่ผู้นั้นขอลาออก

หลํกเกณฑ์และวิธีการเก่ียวถับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออก และการยับย้ังการอนุญาต 
ให้ลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๑๐๙ ภายใต้มังคับตามมาตรา ๑๑๙ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เดถูกสงเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่บีกรณีเป็นผู้ถูกสงให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น
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ตามพระราชปัญญัตินี้ ถ้าภายในสามสิบว้นน้บแต่วนที่หน่วยงานการศึกษาของผู้ถูกสงเพิกถอนใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพปภิป้ตงานอยู่ได้รับหนังสือแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีตำแหน่งว่างeCJ ข ิ ช ุ่ พ ิ

หรือตำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และผู้นังคบนัญชาหน่วยงานการศึกษานั้นพิจารณา 
เห็นว่า ผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและแต่งตํ้งให้ดำรงตำแหน่งดงกล่าว และไม่เป็นผู้ขาดคุณสมนัติ 
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๒ ให้ผู้ปังปับปัญชาซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานการศึกษานั้น ส่งเรื่องให้ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุนัติ และให้นำมาตรา ๕๗ 
วรรคหน่ึง มา'ใช้'ปังศ้บโดยอนุโลม

ในกรณีท่ีหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหน่ึงไม่มีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งท่ีสามารถย้ายไปแต่งต้ํงให้ 
ดำรงตำแหน่งไต้ และผู้นังคบนัญชาหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งพิจารณาเห็นว่า ผู้น้ันมีความเหมาะสม 
ที่จะไต้รับการบรรจุและแต่งตํ้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในหน่วยงาน 
การศึกษาอื่น ถ้าภายในสามส่บว่นนับแต่ว่นที่ส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไต้รับเรื่อง 
จากหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มีหน่วยงานการศึกษาอื่นที่มีตำแหน่งว่าง หรือตำแหน่งที่สามารถ 
ย้ายไปแต่งตํ้งให้ดำรงตำแหน่งไต้ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณา 
เห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะไต้รับการแต่งตํ้งให้ดำรงตำแหน่งดงกล่าว ให้น่ามาตรา ๕๙ มาใช้นังคํบ 
โดยอนุโลม

ภายในกำหนดเวลาสามส่บว่นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าหน่วยงานการศึกษาใดไม่มี 
ตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตํ้งให้ดำรงตำแหน่งไต้ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีไม่อนุนัติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สงให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลน 
นั้งนั้ ตามระเบียบว่าด้วยการออกจากราชการตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๑๑๐ ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ มีอำนาจสงให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญช้าราชการไดในกรณีที่กฎหมาย 
ดงกล่าวนัญญตให้ผู้ถูกสงให้ออกมีส่ทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ แต่ในการสงให้ออกจากราชการเพื่อรับ 
บำเหน็จบำนาญเหตุรับราชการนานจะต้องมีกรณีตามที่กำหนดในกฏ ก.ค.ศ. ด้วย และการสงให้ออกจากพ ิ ช ุ่ <N

ราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน นอกจากทำไดในกรณีที่ปัญญัติไว่ในมาตราอื่นตามพระราช 
ปัญญัตินั้และกรณีที่กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญช้าราชการปัญญัติให้ผู้ถ ูกสงให้ออกมีส่ทธิได้รับ 
บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนแล้ว ให้ทำไดในกรณีต่อไปนั้ด้วย คือ

(๑ ) เม่ือช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเจ็บป่วยไม่อาจปฎิป้ติหน้าท่ีราชการของตนได้ 
โดยสมรเสมอ ถ้าผู้มีอำนาจดงกล่าวเห็นสมควรให้ออกจากราชการแล้ว ให้สงให้ผู้นั้นออกจากราชการได้
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(๒ ) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดสปัครไปปฎิป้ตงานใด  ๆ ตามความประสงค์ 
ของทางราชการ ให้ผู้มีอำนาจดิงกล่าวสงให้ผู้นั้นออกจากราชการ

(๓) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดขาดคุณสมปัติตามมาตรา ๓๐ (๑ ) 
(๔) (๕) (๗ ) (๘ ) หรือ (๙) ให้ผู้มีอำนาจดิงกล่าวสงให้ผู้นั้นออกจากราชการ

(๔) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดมีกรณีถกกล่าวหาหรือมีเหตุสันควรสงสัย
X  /  <บิ จ  ข ่ ข ่ จ ิ

ว่าเป็นผู้'ใทดคุณสมปัติทั่ว!ปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ เห็นว่ากรณีมีมูลก็ให้ 
ผู้มีอำนาจดิงกล่าวสงแต่งตํ้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า และนำมาตรา ๑๑๑ มาใช้บงคบ 
โดยอนุโลม ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมปัติทั้วไป 
ตามมาตรา ๓๐ (๓ ) ก็ให้ผู้มีอำนาจดิงกล่าวสงให้ผู้นั้นออกจากราชการ

(๕) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่งใด ให้ผ้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สงให้ข้าราชการครู
X  /  จ ข ่ <บิ

และบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งนั้นออกจากราชการได้ตามหสักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด

(๖) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดไม่สามารถปฎิปติราชการให้มีประสิทธิภาพ
X  '  <บิ จ  ข ่ K J

เกิดประสิทธิผลในระดิบสันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ ให้ผู้ม ีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สงให้ผู้นั้น 
ออกจากราชการ ทั้งนี้ ตามหสักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

มาตรา ๑๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุสันควร 
สงสัยว่าหย่อนความสามารถในสันที่จะปฎิป้ติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตน 
ไม่เหมาะสมกิบตำแหน่งหน้าที่ราชการ และผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ เห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้น 
รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอำนาจดิงกล่าวสงแต่งตํ้งคณะกรรมการสอบสวน 
โดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหสักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
เท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้และต้องให้!อกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง 
และน่าสืบแก่,ข้อกล่าวหาได้ด้วย ทั้งนี้ให้น่ามาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคห้า และวรรคเจ็ด มาตรา ๑๐๐ 
วรรคสี่ และมาตรา ๑๐๑ มาใช้ปังสับโดยอนุโลม

ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการ ก็ให้ผู้มีอำนาจ 
ดิงกล่าวสงให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการ

ในกรณีที่ผ ู้ป ังสับปัญชาได้แต่งตํ้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทำการสอบสวนผู้ถ ูกกล่าวหา 
ตามมาตรา ๙๘ ในเรื่องที่จะต้องสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘
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ได้สอบสวนไว้แล้ว ผู้มีอำนาจตามวรรคหนึ่งจะใช้สำนวนการสอบสวนนั้นพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้อง 
แต่งตํ้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได้

มาตรา ๑๑๒ ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดมีกรณีถูกตํ้งกรรมการสอบสวน 
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ 
หรือวรรคห้า หรือมาตรา ๑๐๔ (๑ ) แล้วแต่กรณี เห็นว่ากรณีมีเหตุอํนควรสงสํยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้ 
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสงให้ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้ 
รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ส่งเร่ืองให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ออกจากราชการ นั้งนั้ ให้นำมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ มาใช้ปังคบโดยอนุโลม 
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือ 
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สงให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จ 
บำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญช้าราชการ

มาตรา ๑๑๓ เมื่อช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดต้องรับโทษจำคุกโดยคำสง 
ของศาลหรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ 
ความผิดลหุโทษซึ่งยงไม่ถึงก่บจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ จะสงให้ 
ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญช้าราชการก็ได้ 

มาตรา ๑๑๔ เมื่อช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้!ดไปรับราชการทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สงให้ผู้นั้นออกจากราชการ

ผู้!ดถูกสงให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฎว่าผ้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสงให้ชุ) ช ุ) eCJ ช ุ) ชุ)

ออกจากราชการตามมาตราอื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ มีอำนาจ 
เปลี่ยนแปลงคำสงให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่นนั้นได้

มาตรา ๑๑๕ ในกรณีท่ีผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ปฎิบตหน้าท่ีตามหมวดน้ีหรือตามมาตรา ๔๙ 
หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า ให้ผู้ปังคบปัญชาที่มีตำแหน่งเหนือขึ้นไปของผู้มีอำนาจ 
สงบรรจุและแต่งตํ้งดํงกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง 
วรรคสาม หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณีได้

มาตรา ๑๑๖ ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ (๑ ) หรือ (๒) แล้ว เห็นสมควรให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้!ดออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ก็ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผ้อำนวยการ ชุ) '• / ชุ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มี
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การแต่งตํ้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดงกล่าว หรือมาตรา ๙๘ วรรคสอง กรณีความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงไว้แล้ว ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณา

ในกรณีท่ีจะต้องสงให้ผู้ถูกสงให้ออกจากราชการกลบเข้ารับราชการให้นำมาตรา ๑๐๓ มาใช้บงคบ 
โดยอนุโลม

เมื่อผู้นังคบนัญชาไต้สงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหรือดำเนินการ 
ตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามระเบียบว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกิบการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

มาตรา ๑๑๗ เมื่อผู้นังค้บนัญชาได้ดำเนินการทางวินัยหรือสงให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาออกจากราชการในเร่ืองใดไปแล้ว ถ้า ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการสมควรท่ีจะต้องสอบสวนใหม่ 
หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์!นการควบคุมดูแล ให้หน่วยงาน 
การศึกษาปฎิบติการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ หรือตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือวรรคสาม 
หรือวรรคห้า โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็ให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจสอบสวนใหม่ หรือสอบสวน 
เพิ่มเติมในเรื่องนั้นไต้ตามความจำเป็นและให้นำมาตรา ๑๐๕ มาใช้ปังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสานัญแต่งตํ้งคณะกรรมการให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวน
A  a ,  1 I ๘  i H 4 /  0 1 / 1 เ 1 เ 4 ๆ 8 /  4  V  w  w  Q-/ 1JI 4 /  1 t y  V|เพิมเติม หรอส่งประเดนหรอขอสำคัญฌเพิอ เห ค้ณะกรรมการสอบสวนทผู้บงคบบญชาเด้แต่งตงเว ้เดิม 

ทำการสอบสวนเพิ่มเติม หรือเพื่อให้ห้วหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่ 
การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษาทำการสอบสวนแทนในเรื่องเกี่ยวกิบกรณีตามมาตรา ๑๑๐ (๔) 
และมาตรา ๑๑๑ ให้นำหลกเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคหก มาใช้ปังคับ 
โดยอนุโลม

มาตรา ๑๑๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการตามมาตรา ๕๘ ผูใดมีกรณีท่ีสมควร 
ให้ออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมาย 
เกี่ยวกิบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นอยู่ก่อนวนโอนมาบรรจุ ให้ผู้ปังคับปัญชาของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามหมวดนี้หรือตามมาตรา ๔๙ ได้โดยอนุโลม 
แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้ปังคับปัญชาเดิมก่อนวนโอนก็ให้สืบสวน 
หรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ผู้ปังคับปัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้นั้นพิจารณาดำเนินการต่อไปตามหมวดนี้หรือมาตรา ๔๙ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม และในกรณีท่ีจะต้อง 
สงให้ออกจากราชการ ให้ปรับบทกรณีให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายเกี่ยวกิบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๑๙ ภายใต้บังคบหมวด ๗ และหมวด ๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อาจถูกสงพกราชการหรือถูกสงให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ไต้

มาตรา ๑๒๐ การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง 
ซ่ึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ํง ให้น่าความกราบบงคมทูลเพื่อทรงทราบ เว้นแต่การออกจาก 
ราชการตามมาตรา ๑๐๗ (๑ )

หมวด ๙ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

มาตรา ๑๒๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เดถูกสงลงโทษภาคใรัณฑ์ ตัดเงินเดือน 
หรือลดขนเงินเดือน ให้มีสืทธิอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ํง หรือ 
ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายในสามสืบวนนับแต่วนที่ไต้รับแจ้งคำสง

มาตรา ๑๒๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เดถูกสงลงโทษปลดออก ไล่ออก 
หรือถูกสงให้ออกจากราชการ ให้มีสืทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ แล้วแต่กรณี ต่อ ก.ค.ศ. ภายในสามสืบ'รัน 
นับแต่รันที่ไต้รับแจ้งคำสง และให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสืบวํน

มาตรา ๑๒๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ไต้รับความเป็นธรรม 
หรือมีความคบข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้นังคบนัญชาหรือการแต่งตํ้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
ให้ผู้นั้นมีสืทธิร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ํง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๒๔ หลกเกณฑ์และวิธีการในเรื่องที่เกี่ยวกบการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ และ 
การร้องทุกข์และพิจารณาร้องทุกข์ ตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ ให้เป็นไปตามที่ 
กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

ในการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ.
พ ้ d !  2/  I 4=1 IJ1 ^ ๘ !  I ๆ <ts '  ๆ <ts o พ ุ่ 4  I ffli W Aตง หรอ ก.ค.ศ. แล้วแตกรณ เดมมติเบนประการเดแล้ว เห ผูมอานาจตามมาตรา ๕๓ สงหรอปฏิบัติ 

ไปตามนั้น
ในกรณีที่สงให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์กลบเข้ารับราชการ ให้นำมาตรา ๑๐๓ มาใช้บังคบ 

โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๕ เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ํง หรือ ก.ค.ศ. 

แล้วแต่กรณี ไต้วินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ แล้ว ข้าราชการครู
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และบุคลากรทางการศึกษาผู้โดเห็นวำตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือกรณีที่มิได้ปัญญัติให้มีสิทธิอุทธรณ์ 
หรือร้องทุกข์ตามหมวดนี้ ผู้นี้นย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่ 
กำหนดไว้โนกฎหมายว่าด้วยการจัดตํ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

เมื่อศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสงเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้ปังคํบปัญชาดำเนินการแก่ไข 
คำสงไปตามนั้น

มาตรา ๑๒๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการตามมาตรา ๕๘ ผู้ใดถูกสง 
ลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวนโอนมาบรรจุและผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายเกี่ยวก่บการบริหารงานบุคคลของข้าราชการที่โอนมา แต่ยังมิได้ 
ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายดํงกล่าวก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวดนี้ใด้ แต่ถ้าผู้นั้นไดใช้สิทธิอุทธรณ์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวกบการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการท่ีโอนมาไว้แล้ว และในวนที่ผู้นั้นได้โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๑๒๑ เป็นผู้พิจารณา 
อุทธรณ์

บทเฉพาะกาล

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

ข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ทำหน้าที่เป็น ก.ค.ศ. ตามพระราชปัญญัตินี้ นั้งนี้ จนกว่าจะมีการแต่งตํ้ง 
ก.ค.ศ. ชวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชวคราวตามมาตรา ๑๒๘ แต่ด้องไม่เกินสามสิบวน 
นับแต่ว่นที่พระราชปัญญัตินี้ใช้ปังคบ

ให้ ก.ค. ซึ่งทำหน้าที่เป็น ก.ค.ศ. ตามวรรคหนึ่ง ทำหน้าที่เป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ. อื่นที่จำเป็นในการบริหารงานบุคคลตามพระราชปัญญัตินี้ด้วย ในการทำหน้าที่ดํงกล่าว 
อาจแต่งตํ้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อทำหน้าที่แทนก็ได้

ในกรณีที่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน ก.ค. ว่างลง ให้ ก.ค. ตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยกรรมการ 
ที่เหลืออยู่ เว้นแต่จะมีจำนวนกรรมการเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการนั้งหมด ให้รัฐมนตรีแต่งต้ํง 
บุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการใน ก.ค. เพิ่มขึ้นจนครบจำนวน ก.ค. ตามพระราชปัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อปฎิปัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กำหนดในวรรคหนึ่ง
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มาตรา ๑๒๘ ให้ ก.ค. ซึ่งทำหน้าที่ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๗ ดำเนินการสรรหาบุคคล 
ที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น ก.ค.ศ. ชวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
ชวคราวทุกพื้นที่ ทํ้งนี้ การสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งดํงกล่าวให้คำนึงถึงองค์ประกอบของ ก.ค.ศ. 
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชป้ญญัตินี้1ด้วย เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นจะต้องแต่งตั้ง 
เป็นอย่างอื่นเพื่อปฎิป้ติหน้าที่ชั่วคราว

ให้ ก.ค.ศ. ชั่วคราวมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกิบ ก.ค.ศ. ตามพระราชปัญญตินี้ และให้มีหน้าท่ี 
จัดทำกฎ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ วรรคสามและวรรคสี่ รวมทํ้งดำเนินการอื่น 
เพื่อให้มีการดำเนินการให้มี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชปัญญตินี้

ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราวมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกิบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามพระราชปัญญตินี้ และปฎิบ้ติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. ชั่วคราวมอบหมาย

ให้ ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราว ซึ่งไต้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง 
ปฎิป้ติหน้าที่จนกว่าจะมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชปัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกิน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวนนับแต่ว้น'ที่พระราชปัญญตินี้ใช่ปังคบ

มาตรา ๑๒๙ หน่วยงานทางการศึกษา,ใดท ี่' ไตม้ ีการกำหนด'ไว้ตามพระราชปัญญั' ต ริะเบียบ 
ข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้ถือว่าเป็นหน่วยงานการศึกษาตามพระราชปัญญัตินี้ เว้นแต่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา ๑๓๐ ข้าราชการครูตามพระราชปัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ท่ี 
ดำรงตำแหน่งอยู่ในรันที่พระราชปัญญัตินี้ใช่ปังคบ ให้ถือว่าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชปัญญัตินี้ และดำรงตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ในระหว่าง ก.ค.ศ. ยังมิได้กำหนดตำแหน่งหรือตำแหน่งท่ีมีวิทยฐานะตามวรรคหน่ึง ให้ข้าราชการครู 
ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่เดิมมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ตลอดจนมีสิทธิอื่นๆ ตามที่เคยมีสิทธิอยู่ 
ตามกฎหมายเดิมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. กำหนดตำแหน่งหรือตำแหน่งที่มีวิทยฐานะตามวรรคสองแล้ว แต่ยังมิได้ 
กำหนดปัญชีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ หรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ให ้สอดคล้องกิบการกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชปัญญัตินี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน 
และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่ใช่ปังคบ
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อยู่ไปพลางก่อน ทํ้งนี้ การกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งใดได้รับเงินเดือน 
ระดิบใด หรือเงินประจำตำแหน่งระดิบใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในกรณีนี้ถ้าตำแหน่งใด 
เป ็นตำแหน่งที่ม ีว ิทยฐานะตามพระราชมัญญตินี้ ให้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 
ข้าราชการครูตามกฎหมายดงกล่าว สำหรับการเทียบตำแหน่งวิทยฐานะใด ให้ได้'รับเงินประจำตำแหน่ง 
อัตราใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ให้ข้าราชการครูซึ่งสํงก่ดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือกระทรวงว่ฒนธรรม แล้วแต่กรณี 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญญตินี้ และให้น่าความในวรรคหน่ึง วรรคสอง 
และวรรคสามมาใช้มังค้บโดยอนุโลม ทํ้งนี้ ให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาดงกล่าวเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชมัญญติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ สํงก่ดส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในกระทรวง อยู่ในวนที่พระราชมัญญ้ตนี้ใช้มังคบ 
ให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต่อไป แต่ถ้าต่อมาได้มีการกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น 
เป็นหน่วยงานการศึกษาหรือเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชมัญญัตินี้ และให้มีตำแหน่งตามที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๑๓๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีการตรากฎหมายกำหนดให้ข้าราชการครูซึ่งปฎิมัติงานอยู่ 
ในสถามันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาล'ยราชภ'ฎ และสถามันเทคโนโลยีปทุมว่น่ เป็นข้าราชการพลเรือน 
ในสถามันอุดมศึกษา ให้ถือว่าบุคคลดงกล่าวเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราช 
มัญญัตินี้ และให้น่าความในมาตรา ๑๓๑ มาใช้มังคบโดยอนุโลม

ให้ ก.ค.ศ. ต้ํง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ซึ่งปฎิปตงานในสถานศึกษาแต่ละแห่งตามวรรคหนึ่ง นั้งนี้ ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญมีอำนาจ 
หน้าที่เช่นเดียวก่บ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๑๓๓ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออกกฎ ข้อมังคบ 
ระเบียบ หรือจัดทำมาตรฐานตำแหน่ง วิทยฐานะ หรือกำหนดกรณีใดเพื่อปฎิมัตการตามพระราชมัญญตินี้ 
ให้น่าพระราชกฤษฎีกา กฏ ก.พ. กฏ ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ มาตรฐานกำหนดI ไ£| ไ£| ไ£| 49 49

o 1 1=) 1=1 o V\ 9S  9S  ^  ๆ  i /  w  w  I A  5) 4 / w  ay  จ ุ'ตำแหน่ง หรอกรณท ก.ค. หรอ ก.พ. กาหนดทแลว ซงเชบงคบอยู่เดิมมาเชบ้งคบใดยอนุใลม 
ในกรณีที่มีป๋'ญหาในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
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ในกรณีที่การดำเนินการในเรื่องใดตามพระราชป้ญญตินี้กำหนดให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ถ้ายิง 
มิได้มีกฎ ก.ค.ศ. ในเร่ืองน้ันและไม่อาจนำความในวรรคหน่ึงมาใช้บงคบได้ ให้ ก.ค.ศ. ช้ัวคราว ซ่ึงทำหน้าท่ี 
ก.ค.ศ. มีมติกำหนดการในเรื่องนั้นเพื่อใช้ปงคบเป็นการชั้วคราวได้

มาตรา ๑๓๔ ข้าราชการครูหรือข้าราชการพลเรือนสาปัญผู้ใดที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตามพระราชปัญญัตนี้บีกรณีกระทำผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อน 
วนํ'ท่ีพระราชปัญญัตินี้ใช้'บงคบ ให้ผู้ปังคบปัญชาตามพระราชปัญญัตินี้ มีอำนาจสงลงโทษผู้นั้นหรือสงให้ 
ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการครูหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการ 
พลเรือน แล้วแต่กรณี ที่ใช้อยู่ขณะนั้น ส่วนการสอบสวนพิจารณาและการดำเนินการเพื่อลงโทษหรือ 
ให้ออกจากราชการให้ดำเนินการตามพระราชปัญญัตินี้ เว้นแต่

(๑ ) กรณีที่ผู้ปังค้บปัญชาได้สงให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้ว 
ก่อนว่นที่พระราชปัญญัตินี้ใช้ปังคบ และยิงสอบสวนไม่แล้วเสร็จ ก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไป 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ

(๒ ) ในกรณีที่บีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้ว 
ก่อนว'นที่พระราชปัญญัติน้ีใช้ปังคบ ให้ถือว่าการสอบสวนหรือการพิจารณานั้นแล้วแต่กรณี เป็นอํนใช้ได้ 

(๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องหรือส่งสำนวนเสนอให้ อ.ก.ค. กรม ซึ่งทำหน้าที่ 
อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แล้วแต่กรณี พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
และ อ.ก.ค. กรม ซึ่งทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเรื่องนั้นยิงไม่แล้วเสร็จ 
ก็ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ํง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณา 
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

มาตรา ๑๓๕ ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือช้าราชการอื่นตามมาตรา ๕๘ ก่อนวํนที่ 
พระราชปัญญัตินี้ใช้ปังคบ ผู้ใดกระทำผิดวินัยหรือมีกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวก่บการบริหารงานบุคคล 
ของช้าราชการนั้น อยู่ก่อนว่นที่พระราชปัญญัตินี้ใช้ปังคบ ให้ผู้ป ังคบปัญชาตามพระราชปัญญัตินี้ 
มีอำนาจดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นหรือดำเนินการให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ นั้งนี้ ให้นำมาตรา ๑๐๖ 
และมาตรา ๑๑๘ มา'ใช้'ปังศ้บโดยอนุโลม

มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดถูกลงโทษตามพระราชปัญญัติระเบ ียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
หรือพระราชปัญญติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ แห่งพระราชปัญญตินี้ 
ให้ผู้'นั้นบีสืทธิอุทธรณใด้ตามมาตรา ๑๒๑ หรือตามมาตรา ๑๒๒ แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดถูกสงให้ออกจากราชการตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๕๖ แห่งพระราช 
ปัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ 
มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๖ แห่งพระราชปัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงนำมาใช้ปังคบแก่ข้าราชการครูโดยอนุโลม หรือผู้ซึ่งถูกสงให้ออกจากราชการตามพระราช 
ปัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ แห่งพระราชปัญญัตินี้ ให้มี 
สิทธิ-ร้องทุกข์ได้ตามมาตรา ๑๒๒

มาตรา ๑๓๘ การใดอย ู่ระห ว ่างดำเน ินการตามพระราชป ัญ ญ ัต ิระเบ ียบ ข ้าราชการคร ู 
พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชปัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เฉพาะการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกบข้าราชการครูในสังก่ดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา และกระทรวงว่ฒนธรรมในวนที่พระราชปัญญัตินี้ใช้ปังค้บ การดำเนินการต่อไปสำหรับการนั้น 
ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๑๓๙ การใดที่เคยดำเนินการได้ตามพระราชปัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
หรือตามพระราชปัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อนรันใช้ปังคบ 
พระราชปัญญัตินี้ และมิได้ปัญญัติไวในพระราชปัญญัตินี้จะดำเนินการต่อไปได้ประการใด ให้เป็นไป 
ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้งนี้โดยไม่ขดหรือแย้งกบพระราชปัญญัตินี้

มาตรา ๑๔๐ ในกรณีที่ ก.ค. ต้ํง อ.ก.ค. วิสาปัญ และ อ.ก.ค. วิสาปัญเฉพาะกิจขึ้นปฎิปัติ 
หน้าที่ใดๆ แทน ก.ค. ตามพระราชปัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้ อ.ก.ค. วิสาปัญ 
หรือ อ.ก.ค. วิสาปัญเฉพาะกิจนั้น ปฎิปัติหน้าที่ตามที่ ก.ค. มอบหมายต่อไป จนกว่ากรณีจะแล้วเสร็จ 
เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ผ ู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
วิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี



เล่ม ๑๒ ๑ ตอนพิเศษ ๗๙ ก
หน้า ๗๔

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ ธนวาคม ๒๕๔๗

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญฌูตฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบ้ญฌูตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ได้กำหนดให้มีการจัดระบบข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม่ ตามที่ใ]ญฌูตไว้ในหมวด ๗ 
โดยเฉพาะในมาตรา ๕๔ ได้กำหนดให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพนที่การศึกษา 
เป็นข้าราชการในสังกํดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลไาการกระจาย 
อำนาจการบริหารงานบุคคลสู่ส่วนราชการที่บริหารและจัดการศึกษา เขตพนที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงเห็นควร 
กำหนดให้บ ุคลากรที่ทำหน้าที่ด ้านการบริหารและการจัดการศึกษาสังดัดอยู่ในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกํน  
และโดยที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ใช้บ้'งดับอยู่ในปัจจุบัน มีหลักการที่ไม่สอดคล้องดับพระราชบ้ญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใ,ห่ยึดหดักการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพนที่การศึกษาและสถานศึกษาอีกทั้ง1ไม่สอดคล้อง 
ดับหลักการปฏิรูประบบราชการ สมควรยกร่างกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้ึนใหม่ 
แทนพระราชบ้ญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และเพื่อให้เอกภาพทางด้านนโยบายการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพนที่การศึกษาทั้งหมด จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน ี้



เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก
หน้า ๒๘

ราชกิจจานุฒกษา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๑

ภ ูม ิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็น'ปีท่ี ๖๓ ในรัชกาลป็จจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 

ให้ประกาศว่า
โดยท ี่เป ็นการสมควรแก ้ไขเพ ิ่มเต ิมกฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบข ้าราชการครูและบ ุคลากร 

ทางการศึกษา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัต ิข ึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม 

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปน ี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครและบุคลากรฆ ิ ฆ ิ e j  CJ q

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นด้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) (๔) และ (๕) ของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน



เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก
หน้า ๒๙

ราชกิจจานุฒกษา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

“(๓) กรรมการโดยตำแหน่งจำนวนแปดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ 
คณ ะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา เลขาธ ิการคณ ะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา เลขาธ ิการ ก.ค.ศ. 
และเลขาธิการคุรุสภา

(๔) กรรมการผ ู้ทรงค ุณวุฒ ิจำนวนเก ้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต ่งต ั้งจากบ ุคคลท ี่ม ีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย 
ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารองค์กร ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการบริหารธุรกิจ 
หรือด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านการบริหาร 
จัดการความรู้หรือด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านละหนึ่งคน

(๕) กรรมการผ ู้แทนข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาซ ึ่งมาจากการเล ือกต ั้ง 
จำนวนเก ้าคน ประกอบด ้วยผ ู้แทนผ ู้อำนวยการสำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาจำนวนหน ึ่งคน 
ผ ู้แทนผู้บร ิหารสถานศึกษาหรือผ ู้บร ิหารสถานศึกษาท ี่เร ียกช ื่ออย ่างอ ื่นในหน ่วยงานการศ ึกษา 
ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนดจำนวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูจำนวนหกคน โดยให้เลือกจากข้าราชการครู 
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนสี่คน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาจำนวนหนึ่งคน และในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
จำนวนหนึ่งคน และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจำนวนหนึ่งคน”

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

“(๖) มิได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้สอนใน 
หน่วยงานการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่ตนได้รับเลือก”

มาตรา ๕ ให ้ยกเล ิกความในมาตรา ๑๘ แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๘ ภายใต้บ ังคับมาตรา ๑๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็น 
กรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอื่นตาม 
พระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได้ เว้นแต่การเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตำแหน่ง”



เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก
หน้า ๓๐

ราชกิจจานุฒกษา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑๔) ของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครv '  e j  e j  qj

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๔) ในกรณีที่ปรากฎว่าส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

คณ ะอนกรรมการหรือผ ้ม ีหน ้าท ี่ปฏ ิบ ัต ิตามพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ ไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้จิ qj  CM น น cU บ่ ชิ

หรือปฏิบัติการโดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. 
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจยับยั้ง 
การปฏิบัติการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ส่วนราชการ 
หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คณะอนกรรมการหรือผ้ม ีหน้าท ี่ปฏิบ ัต ิตามจั qj  oCJ

พระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒® และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ( J  ( J

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒® ให้มีคณะอนกรรมการข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่จั qp จ

การศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพื้นที่การศึกษานั้น  ๆ
ประกอบด้วย

(๑) ประธานอน ุกรรมการซ ึ่งอน ุกรรมการเล ือกก ัน เองจำนวนห น ึ่งคนโดยเล ือกจาก 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(๒) อนุกรรมการโดยตำแหน่งจำนวนสองคน ได้แก่ ผู้แทน ก.ค.ศ. และผู้แทนคุรุสภา 
ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา 
ด้านกฎหมายหรือด้านการเงินการคลัง

(๓) อนกรรมการผ้ทรงคุณวฒิจำนวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากผ้ที่มีความ! ความสามารถ หรือV '  จั qj  จํ จิ q j q p

ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมายหรือด้านการเงินการคลัง และ 
ด้านอื่น  ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา ด้านละหนึ่งคน

(๔) อน ุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท ี่การศ ึกษา 
จำนวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนข้าราชการครูผู้สอนสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างละหนึ่งคน 
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างละหนึ่งคน และผู้แทนบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นจำนวนหนึ่งคน



เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก
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ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
อนกรรมการตาม (๒) ซึ่งเป็นผ้แทน ก.ค.ศ. และอนกรรมการตาม (๓) ต้องไม่เป็นจ ิ v  '  q j  จ ิ v  '

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนอนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเป็นผู้แทนคุรุสภาต้องเป็น 
สมาช ิกค ุร ุสภาและเป ็นผ ู้ม ีใบอน ุญาตประกอบวิชาช ีพตามกฎหมายว่าด ้วยสภาครูและบ ุคลากร 
ทางการศึกษา ท ั้งน ี้ อนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) ต้องไม่เป ็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้ม ีตำแหน่งบริหารในพรรค 
การเมือง

คุณสมบัติอื่น หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง 
ของอนุกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๒๒ การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้นำความในมาตรา ๑๖ มาใช้ 
บังคับโดยอนุโลม”

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน ข. ของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ตำแหน่งดังต่อไปนี้ 
(๑) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
(๒) ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
(๓) รองผ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาV /  q j

(๔) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕) ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ตำแหน่งผู้บริหารใน (๑) และ (๒) ให้มีในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาตามประกาศ 
กระทรวง ตำแหน่งผู้บริหารใน (๓) และ (๔) ให้มีในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การกำหนดระดับตำแหน่ง 
การให้ได้ร ับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให ้นำกฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น”

มาตรา ๙ ให ้ยกเล ิกความในมาตรา ๔๐ แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๔๐ ให้ตำแหน่งคณาจารย์ดังต่อไปนี้ เป็นตำแหน่งทางวิชาการ
(ก) อาจารย์
(ข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ค) รองศาสตราจารย์
(ง) ศาสตราจารย์
การกำหนดระดับตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง 

ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๐ ให ้ยกเล ิกความใน (๒) และ (๓) ของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัต ิ 

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

(๓) การบรรจและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผ้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งผ้อำนวยการv  '  q  q j  q j

สถานศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารที่เร ียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ตำแหน ่งบ ุคลากรทางการศ ึกษาอ ื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 
ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งซึ่งมี 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครv '  e j  e j  qj

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) การบรรจ ุและแต ่งต ั้งตำแหน ่งอาจารย ์ ตำแหน ่งผ ู้ช ่วยศาสตราจารย ์ ตำแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ และตำแหน่งศาสตราจารย์ ตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) ถึง (๖) ให้นำกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
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ทำหน้าที่แทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกำหนดไว้
๘! I Jiเบนอย่างอน”

มาตรา ๑๒ ให ้ยกเล ิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบเน  เน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๖ ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐ ให้ทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้น แต่ล้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้น 
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ทั้งนี้ การทดลอง 
ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ราชการและการเตรียมความพร้อมและพ ัฒนาอย่างเข ้ม ให ้เป ็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด”

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติเน เน

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๙ การย ้ายข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาผ ู้ใดไปดำรงตำแหน ่ง 

ในหน่วยงานการศึกษาอื่นภายในส่วนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา 
ต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง ของผู้ประสงค์ย้าย 
และผู้ร ับย้าย แล้วแต่กรณี และให ้สถานศ ึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห ็น 
ประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง ด้วย และเมื่อ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พ ิจารณาอนุมัต ิแล้ว ให้ผู้ม ีอำนาจ 
ตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นต่อไป

การย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้สั่งย้ายโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.”

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) การรายงานการดำเน ินการทางว ิน ัยไม ่ร ้ายแรงของผ ู้บ ังค ับบ ัญ ชาต ั้งแต ่ห ัวหน ้า 
ส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผู้บ ังคับบัญชาได้ดำเนินการ 
ทางวินัยแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แล้วแต่กรณี และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานแล้ว 
เห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอำนาจสั่งงดโทษ 
ลดสถานโทษ เพิ่มสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความในคำสั่งเดิม หรือดำเนินการอย่างใด 
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความยุติธรรมได้ตามควรแก่กรณี และหากเห็นว่า 
กรณ ีเป ็นการกระทำผ ิดว ิน ัยอย ่างร ้ายแรง ก ็ให ้ม ีอำนาจส ั่งแต ่งต ั้งคณ ะกรรมการสอบสวนได ้ 
หรือหากเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน ก็ให้แจ้งหรือรายงานไปยังผู้บ ังคับบัญชา 
ที่ม ีอำนาจหน้าที่เพ ื่อดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป เม ื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้วให้เสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาได้พ ิจารณาแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้า 
ส่วนราชการพิจารณา แต่ในกรณีที่ห ัวหน้าส่วนราชการซึ่งได้รับรายงานมีความเห็นขัดแย้งกับมติ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป

(๒) การรายงานการดำเน ินการทางว ิน ัยอย ่างร ้ายแรงของผ ู้บ ังค ับบ ัญชาต ั้งแต ่ห ัวหน ้า 
ส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผู้บ ังคับบัญชาได้ดำเนินการ 
ทางวินัยแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แล้วแต่กรณี และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
ตามอำนาจหน้าที่แล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลำดับ”

มาตรา ๑๕ ให ้เพ ิ่ม ค ว าม ต ่อ ไ ป น ี้เป ็น ว รร ค ส อ งแ ล ะ ว รร ค ส าม ข อ งม าต รา ๑๒๓ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

“ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง มีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.

มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๑๖ ให้กรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ และให้ดำเนินการแต่งตั้ง 
หรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ ิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน ี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน



เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก
หน้า ๓๕

ราชกิจจานุฒกษา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ 
ดังกล่าว โดยมิให้นับเป็นวาระการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัตนิ ี้

ให้ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ 
ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจำนวนตามองค์ประกอบ ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้* 9  เน เน

ผ ู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี



เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก
หน้า ๓๖

ราชกิจจานุฒกษา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังบทบัญญัติอ่ืน 
ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้อง 
กับสภาพการณ์ในป้จจุบัน ทำให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยล่าช้า 
และไม่มีประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวเพื่อแก้ไขป้ญหาและอุปสรรคนั้น 
อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย่ิงข้ึน จึงจำเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัติน ี้



เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก
หน้า ๗

ราชกิจจานุฒกษา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๕๓

ภ ูม ิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เป็น'ปีท่ี ๖๕ ในรัชกาลป็จจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 

ให้ประกาศว่า
โดยท ี่เป ็นการสมควรแก ้ไขเพ ิ่มเต ิมกฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบข ้าราชการครูและบ ุคลากร 

ทางการศึกษา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ 

รัฐสภา ดังต่อไปน ี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครและบุคลากรฆ ิ ฆ ิ e j  CJ q

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นด้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน



เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก
หน้า ๘

ราชกิจจานุฒกษา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

“(๕) กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้งจำนวน 
สิบสองคน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ฝ่ายละหนึ่งคน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงาน 
การศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูจำนวนห้าคน ซึ่งเลือกจาก 
ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
จำนวนสามคน ข ้าราชการครูส ังก ัดสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐานในเขตพ ื้นท ี่ 
การศึกษามัธยมศึกษาจำนวนหนึ่งคน และข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จำนวนหน่ึงคน ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งคน 
และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหนึ่งคน”

มาตรา ๔ ให ้ยกเล ิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๑ แห ่งพระราชบัญญัต ิระเบ ียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑ ให้ม ีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขต 
พ ื้นท ี่การศ ึกษาประถมศ ึกษา เร ียกโดยย ่อว ่า “อ .ก .ค .ศ . เขตพ ื้น ท ี่การศ ึกษ าป ระถมศ ึกษา” 
และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” สำหรับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี 
ซึ่งประกอบด้วย

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจากผ้ทรงคุณวฒิตาม (๓) ในการน ี้v  '  จ ิ จ ิ Cบ ่จ ิจ ิ v  '

ให้ถือว่าอนุกรรมการผ้ทรงคุณวฒิตาม (๓) มีจำนวนเท่าที่มีอย่จ ิ q j  จ ิ จ ิ v  '  <ข

(๒) อนุกรรมการโดยตำแหน่งจำนวนสองคน ได้แก่ ผู้แทน ก.ค.ศ. และผู้แทนคุรุสภา 
ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา 
ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง



เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก
หน้า ๙

ราชกิจจานุฒกษา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

(๓) อน ุกรรมการผ้ทรงคุณวฒ ิจำนวนสี่คน ซ ึ่งค ัดเล ือกจากผ้ท ี่ม ีความร,ความสามารถV '  q q j  q q q j  qp

หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลัง 
ด้านละหนึ่งคน

(๔) อน ุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท ี่การศ ึกษา 
ประถมศ ึกษาหรือเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา แล้วแต่กรณี จำนวนสามคน ประกอบด้วย 
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาในเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษาจำนวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูจำนวนหนึ่งคน และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
จำนวนหนึ่งคน”

มาตรา ๕ ให้กรรมการ ก.ค.ศ. ในส่วนของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
| A  oy*=» % / *=[ I q  ay *=[ ay ay A  O ' O ' I A  Q /A  S J  *=[ทางการศกษาตามมาตรา ๗ (๕) ซงปฎบตหนาทอยู่ เนวนทพระราชบญญตน เชบงคบ ปฎบตหนาท 

ต ่อ ไป จน ก ว ่าจะได ้ม ีก าร เล ือ ก ต ั้งก รรม ก ารผ ู้แท น ข ้าราช การค ร ูแ ล ะบ ุค ล าก รท างก ารศ ึก ษ า
ay เ= ^ £=& ‘ะk  3 J  1ๅ » A  S J  I ^  ay O ' t พ  d  ay W A  ^ q  9^ ay ayตามพระราชบญญตน ซงตอง เมเกนหนงรอยแปดสบวนนบแต่วนทพระราชบญญตน เชบงคบ 

ในการนี้ ให้กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ในตำแหน่ง 
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ ก.ค.ศ. ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมิให้นับวาระการดำรง 
ตำแหน่งเป็นวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง

มาตรา ๖ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาท ี่ม ีอยู่ในวันท ี่พระราชบัญญ ัต ิน ี้ใช ้บ ังค ับ 
ทำหน้าที่เป ็น อ.ก.ค.ศ. เขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาประถมศึกษาตามพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ ท ั้งน ี้ ล้ากรณี 
มีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๒๑ (๔) คนใดที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้อนุกรรมการผู้น ั้นพ้นจากตำแหน่ง โดยให้ถือว่า 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาในขณะนั้นมีองค์ประกอบเท่าที่เหลืออยู่ และยังคงทำหน้าท่ีต่อไปจนครบวาระ 
แล้วจึงดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้

ในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ ก.ค.ศ. 
แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่า



เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก
หน้า ๑๐

ราชกิจจานุฒกษา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

การปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้น มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ดังเช่น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา

มาตรา ๗ การใดอยู่ระหว่างดำเนินการหรือเคยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคล การดำเนินการ 
ทางวินัยและการอุทธรณ์ที่เก่ียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการต่อไปในเรื่องน้ัน 
จะสมควรดำเนินการประการใด และอยู่ในอำนาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน ี้

ผ ู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี



เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก
หน้า ๑๑

ราชกิจจานุฒกษา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ได้มีการปรับปรุงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เป็นเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ต้องปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับการ 
บริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงจำเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัติน ี้



เล่ม ๑๓๖ ตอนท ๔๓ ก
หน้า ๙

ราชกิจจานุณกษา ๔ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๔)

'ซ  ๆ

พ.ศ. ๒๔๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวซิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ 

เป็นปีท่ี ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
ลมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวซิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า
โดยท่ีเป็นการลมควรแก้!ชเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ 
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เหตุผลและความจำเป ็นในการจำกัดส ิทธิและเลรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญ ัต ิน ี้ 
เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้ลอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะน่าและยินยอมของ 
ลภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐลภา ดังต่อไปน ี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๖๒”



เล่ม ๑๓๖ ตอนท ๔๓ ก
หน้า ๑๐

ราชกิจจานุณกษา ๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาบุเบกษา
เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๑๐๒ ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดซ่ึงออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย 
มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระทำหรือละเว้นกระทำการใด 
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน 
สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชา 
ของผู้น้ัน หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า ในขณะรับราชการได้ 
กระทำความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ 
ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยมีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดำเนินการทางวินัย และส่ังลงโทษ 
ตามท่ีบัญญัติไวิในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ต้องส่ังลงโทษภายในสามปี 
นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาหลังจากที่ 
ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้Iดออกจากราชการแล้ว ให้ผู้มือำนาจดำเนินการทางวินัยมีอำนาจ 
ดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดำเนินการทางวินัย และส่ังลงโทษตามท่ีบัญญัติไวในหมวดน้ีต่อไปได้ 
เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ โดยต้องเริ่มดำเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้น 
ออกจากราชการ และต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ สำหรับกรณีที่เป็น 
ความผิดที่ปรากฏซัดแจ้งตามมาตรา ๙๘ วรรคเจ็ด จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้น 
ออกจากราชการ

ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษ หรือองค์กรพิจารณา 
อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยหรือองค์กรตรวจสอบรายงานการดำเนินการทางวินัยมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดหรือ 
มีมติให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการดำเนินการทางวินัย 
ไม,ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่ 
วันที่มีคำพิพากษาถึงท่ีสุด หรือมีคำวินิจฉัยถึงท่ีสุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี



เล่ม ๑๓๖ ตอนท ๔๓ ก
หนา ๑ ร )  

ราชกิจจานุณกษา ๕ เมษายน ๒๕๖๒

การดำเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวนพิจารณา 
ปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ

ความในมาตราน ี้ม ิให ้ไซ ้บ ังค ับแก่ข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถ ูกส ั่งให ้ 
ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรา ๑๐๓”

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๐๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

“มาตรา ๑๐๒/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาผู้Iดซึ่งออกจากราชการแล้ว การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาผู้น้ันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้1นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี

การดำเนินการทางวินัยตามวรรคหน่ึง หากปรากฏว่าผู้น้ันกระทำผิดวินัยไม,ร้ายแรงก็ให้งดโทษ”

ผ ู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี



เล่ม ๑๓๖ ตอนท ๔๓ ก
หน้า ๑๒

ราชกิจจานุณกษา ๔ เมษายน ๒๔๖๒

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีปัจจุบันปรากฏปัญหาความไม่สอดคล้องกัน 
ระหว่างบทบัญญัติชองกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยชองช้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง  ๆ ส่งผล 
ให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการดำเนินการทางวินัยแก่ช้าราชการซ่ึงออกจากราชการไปแล้ว 
นอกจากน้ี ยังมีปัญหาความแตกต่างระหว่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยชองช้าราชการฝ่ายพลเรือน 
กับกฎหมายชององค์กรตรวจสอบการทุจริต ซ่ึงทำให้การดำเนินการทางวินัยเพ่ือพิจารณาลงโทษแก่ช้าราชการ 
ท่ีถูกองค์กรตรวจสอบการทุจริตซ้ีมูลความผิดหลังออกจากราชการไปแล้วในบางกรณีไม่อาจดำเนินการตามฐาน 
ความผิดท่ีซ้ีมูลได้ ดังน้ัน สมควรให้การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ซ่ึงออกจากราชการเป็นมาตรฐานเดียวกันและ 
สอดคล้องกับกฎหมายชององค์กรตรวจสอบการทุจริต อันจะเป็นกลไกหน่ึงท่ีทำให้การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสัมฤทธผลมากย่ิงข้ึน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน ี้



เล่ม ๑ ๑๙  ตอนที่ ๑๒๘ ก
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ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕

พระราชบญญต
การศึกษาภาคปังคบ 

พ.ศ. ๒๕๔๕

ภ ูม ิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วนท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เป็นปีท่ี ๕๗ ในรัชกาล{Tจจุบ'น 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ 

ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษา
พระราชปัญญํติน้ีมีบทบt ขูญติบางประการเก่ียวกบการจำกดสิ'ทธิและเสรีภาพ'ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ 

ประกอบกบมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจํกรไทย ม่ญญติให้กระทำได้ 
โดยอาศัยอำนาจตามบทบญญ้ติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชปัญญํติขึ้นไว่โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
Vas 1 1JI I *ะ5ดังต ่อ เบน
มาตรา ๑ พระราชป้ญญ้ตินี้เรียกว่า “พระราชบญญ้ติการศึกษาภาคปงคบ พ.ศ. ๒๕๔๕” 
มาตรา ๒ พระราชปัญ?ธัตินี้ไห่ใช้ปังศับตํ้งแต่รันถัดจากว้,นประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นด้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชปัญญ้ติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 
มาตรา ๔ ในพระราชปัญญ้ตินี้
“การศึกษาภาคปังศับ” หมายความว่า การศึกษาช้ันปีท่ีหน่ึงถึงช้ันปีท่ีเก้าของการศึกษาขนพ้ืนฐาน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
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“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จํดการศึกษาภาคบงคบ 
“ ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง 

หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลท่ีเด็กอยู่ด้วยเป็นประจำ 
หรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน

“ เด ็ก” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุย่างเช้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเช้าปีที่ส ิบหก เว้นแต่เด็ก 
ที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคนังค์บแล้ว

“ คณะกรรมการการศึกษาขํ้นพึ๋นฐาน” หมายความว่า คณะกรรมการการศึกษาขนพื้นฐาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

“คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

“ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา 
อยู่ในส์งกิด

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผ ู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตํ้งให้ปฎินัติการตามพระราชนัญญ้' ต นิ ี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชนัญญ้'ตินี้ 
มาตรา ๕ ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกิบการส่งเด็กเช้าเรียนในสถานศึกษา และการจํดสรรโอกาสเช้าศึกษาต่อระหว่าง 
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคนังค์บโดยให่ปีดประกาศไว้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานศึกษา รวมน้ังด้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ 
ก่อนเด็กเช้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

มาตรา ๖ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเช้าเรียนในสถานศึกษา
เมื่อผู้ปกครองร้องขอ ให้สถานศึกษามีอำนาจผ่อนผนให้เด็กเช้าเรียนก่อนหรือหลงอายุตามเกณฑ์ 

การศึกษาภาคปงค์บได้ ทํ้งนี้ ตามหลกเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขํ้นพื้นฐานกำหนด
มาตรา ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเช้าไปในสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น 

และพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบการเช้าเรียนของเด็ก หากพบว่ามี 
เด็กไม่ได้เช้าเรียนในสถานศึกษาตามมาตรา ๕ ให้ดำเนินการให้เด็กนั้น ได้เช้าเรียนในสถานศึกษานั้น 
แล้วรายงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ทราบ

เนกรณท เมสามารถดาเนินการเห เดก เด เขาเรยนตามวรรคหนิง เด เหพนกงานเจาหนาท 
รายงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ที่พบเด็ก แล้วแต่กรณี 
เพื่อดำเนินการให้เด็กได้เช้าเรียนในสถานศึกษา
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มาตรา ๘ ในการปฎิป้ติหน้าท่ี พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงปัตรประจำต่วแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
ปัตรประจำต้วพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 
มาตรา & ในการปฎินัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก 

ตามสมควร
มาตรา ๑๐ ในการปฎิปัติหน้าที่ตามพระราชปัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน 

ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑ ผู้Iดซึ่งมิใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้ง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนที่ 
เด็กมาอาศัยอยู่ เว้นแต่ผู้ปกครองได้อาศัยอยู่ด้วยกํบผู้นี้น

การแจ้งให้เป็นไปตามหสักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 
มาตรา ๑๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และสถานศึกษา จํดการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติป,ญญา 
อารมณ์ สังคม การสือสารและการเรียนรู' หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือเด็กซึ่งไม่สามารถ
•=4 4 /  4*1 U1 I 4=1 2 /  4ร1 * /  จ ุ'  ^ !  ๘  <=!<=! « 1 »ๆ  a^Ji %/<บ  .=§พงตนเอง เด ้ หรอ เม ่ม ผู้ดูแล หรอด้อยเอกาส หรอเดกทมความสามารถพิเศษ เห เด ้รบการศกษา 
ภาคป้งคํบด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมที่งการได้รับสิงอำนวยความสะดวก สือ บริการ และ 
ความช่วยเหลืออื่นใดตามความจำเป็น เพื่อประกํนโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา 
ภาคนังศับ

มาตรา ๑๓ ผู้ปกครองที่ไม่ปฎินัติตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพนบาท 
มาตรา ๑๔ ผ ู้เดไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา & ต้องระวางโทษ 

ปรับไม่เกินหนึ่งพนบาท
มาตรา ๑๕ ผ ู้เดโดยปราศจากเหตุอันสมควร กระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เรียน 

ในสถานศึกษาตามพระราชปัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๖ ผ ูเ้ดไม่ปฎิปัติตามมาตรา ๑๑ หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๗ ในระหว่างท่ียงไม่มีคณะกรรมการการศึกษาข้ํนพ้ืนฐาน ให้คณะกรรมการการประถมศึกษา 

แห่งชาติ ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการการศึกษาขํ้นพื้นฐาน
มาตรา ๑๘ ในระหว่างท่ียงไม่มีคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให้คณะกรรมการการประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ หรือคณะกรรมการการประถมศึกษากิ่งอำเภอ
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แล้วแต่กรณี ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และให้สำนักงานการประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ หรือสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี 
ทำหน้าที่แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มาตรา ๑๙ ให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อปังคบ และคำสงที่ออกตามพระราช 
ปัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งใช้ปังปับอยู่ในรันที่พระราชปัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ยังคงใช้ปังปับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ข้ดหรือแย้งปับบทปัญญัติในพระราชปัญญัตนิ ี้

มาตรา ๒๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชปัญญัตินี้ และให้มี 
อำนาจแต่งตํ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ปับมีอำนาจออกประกาศเพื่อปฎิปัติการตามพระราชปัญญัตินี้ 

ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้ปังปับได้

ผ ูร้ับสนองพระบรมราชโองการ 
พนตำรวจโท ปักษิณ ชินรัตร 

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้กำหนด 
ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังค้บจำนวนเก้าป  ี
โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขนพนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่จะสอบได้ชั้นปีที่เก้า 
ของการศึกษาภาคบังค้บ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษา เพื่อให ้เหมาะสมและสอดคล้องกํบ  
กฎหมายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้
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พระราชบญญต
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๔๔๐

ภ ูม ิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ ว่นท่ี ๒ ก้นยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีท่ี ๕๒ ในรัชกาลฟ้จชุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการใปรดเกล้า ฯ ให้

ประกาศว่า
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญ้ติข้ึนไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปน้ี
มาดรา ๑ พระราชบญัญตัน้ี้เรียกว่า “พระราชบัญญํตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

1ร)<5ร ๔ (ว”

มาตรา ๒ พระราชบัญญ้ติฟ้ห้!ช้บังfรับฌ่ือพันกำหนดเก้าสืบว่น‘นบแต่วนประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเป็นด้นไป

มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น โนส่วนที่บัญญ้ดไวแ้ล้ว 
ในพระราชบัญญํตน้ี หรือซ่ึงข่ดหรือแย้งก้บบทแห่งพระราชบัญญ้ติน้ีใหใช้พระราชบัญญํตน้ีแทน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญ้ตน้ี
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิงที่สอ์ความหมายให้รู้เร่ืองราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ 

สิงใด  ๆ ไม่ว่าการส์อความหมายน้ํนจะทำได้โดยสภาพของffงน้ันเองหรือโดยผ่านวิธีการใด  ๆ และไม่ว่า 
จะได้จดัทำไว้ในฐปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย 
ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทำให้สิงท่ีบันทึกไว้
ปรากฏได้
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“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อผู่ในความครอบครองหรือ 
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลขำวสารเก่ียวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูล 
ข่าวสารเก่ียวกับเอกชน

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกีย่วกับการพิจารณา 
พพิากษาคดี องคก์รควบคมุการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ 
กำหนดในกฎกระทรวง

“เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซ่ึงปฏิบิติงานให้แก,หน่วยงานของรัฐ 
“ข้อมูลขา่วสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัสิงเฉพาะต่วของบุคคล 

เช่น การสืกษา ฐานะการเงิน ประว้ตธุ[ขภาพ ประว่ตอาชญากรรม หรือประว่ติการทำงาน บรรดาท่ี 
มีช่ือของผู้น้ันหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิงบอกสักษณะอ่ืนท่ีทำให้รู้ต้วผู้น้ันได้ เช่น ลายพิมพ์น้ิวมือ 
แผ่นบินทีกสักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิงเฉพาะตว 
ของผู้ท่ีถึงแก,กรรมแล้วด้วย

“คณะกรรมการ’, หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
“คนตา่งด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 

และนิติบุคคลด้ง ต่อไปน้ี
(๑ ) บริษ้ทหรือห้างหุ้นส่วนท่ีมีทุนเกินก่ึงหน่ึงเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

ให้ถือว่าใบหุ้นน้ันคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ
(๒) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างด้าว 
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีรัตลุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนต่างด้าว 
(๔) นิตบิุคคลตาม (๑ ) (๒ ) (๓ ) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จดัการหรือกรรมการ 

เกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างด้าว
นติิบุคคลดามวรรคหนึ่ง ถ้าเขา้ไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรอืมีทุน 

ในนิติบุคคลอ่ืน ให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว
มาดรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกัญญ้ตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวง 

เพ่ือปฎิบิติตามพระราชบัญญัติน้ี
กฎกระทรวงน้ัน เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังกับได้



เล่ม ๑®๔ ตอนท่ี ๔๖ ก
หน้า ๓

ราชกิจจานุเบกษา ๑0 ก้นยายน ๒๕๔๐

มาตรา ๖ ให้จัดต้ังสำนกังานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสำนักงานปลิด 
สำนักนายกรฐัมนตรี มีหน้าทีป่ฏิบัตงิานเกี่ยวก้บงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานก้บหน่วยงานของรัฐ และให้คำปรึกษาแก’ 
เอกชนเก่ียวก้บการปฎิป้ตตามพระราชบัญญํตน้ี

หมวด ๑ 
การเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร

มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยด้งต่อไปน้ีลงพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา

(๑ ) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 
(๒) สเปอำนาจหน้าท่ีท่ีสำค้ญและวิธีการดำเนินงาน
(๓) สถานที่ติดต่อเพี่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกบหน่วยงานของรฐั 
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังค้บ คำส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย 

หรือการตีความ ท้ํงน้ี เฉพาะท่ีจัดให้มีข้ืนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการท่ํวไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 
(๕) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกำหนด
ข้อมูลข่าวสารใดท่ีได้มีการจัดพิมพ์เพ่ีอให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ 

ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิงพิมพ์น้ันก็ให้ถือว่าเป็นการปฎิบ้ดดามบทบัญญ้ตวรรคหน่ึงแล้ว
ใหห้น่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มขี้อมูลขา่วสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือ 

จำหน่ายจ่ายแจก ณ ท่ีทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งน้ันตามท่ีเห็นสมควร
มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้าย้งไม่ได้ลงพิมพ์!นราชกิจจา 

นุเบกษา จะนำมาใช้บังค้บในทางท่ีไม่เป็นคุณแก,ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้น้ันจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารน้ันดาม 
ความเปีนจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร

มาตรา ๙ ภายใต้บังคํบมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล 
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยด้งต่อไปน๋ีใว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้งนี้ ดามหส์กเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีคณะกรรมการกำหนด

(๑ ) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยท่ีมืผลโดยตรงต่อเอกชน รวมท้ํงความเหีนแย้งและคำส่ัง 
ท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยด้งกล่าว
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(๒) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพํในราชกิจจานุเบกษาตามมาดรา ๗ (๔) 
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีท่ีกำลงดำเนินการ 
(๔) คู่มอืหรือคำสงเกี่ยวกับวิธปีฐปด้งานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมผีลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ 

ของเอกชน
(๕) สิงพิมพ์ท่ีได้มีการอ้างอิงลงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีสักษณะเปน็การผูกขาดดัดตอนหรือสญัญาร่วมทุนกับ 

เอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ํงโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 

ทีง่นี ้ ให้ระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงาน1ข้อเท็จจรืง หรือข้อมูลข่าวสารท่ีนำมาใช้ในการพิจารณา
ไว้ด้วย

(๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกำหนด
ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูไต้ตามวรรคหน่ึง ถา้มีส่วนที่ต้องห้ามมใีหเ้ปดิเผย 

ตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือดัดทอนหรือทำโดยประการอ่ืนใดท่ีไม่เป็นการ 
เปีดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนน้ัน

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนไต้เสียเก่ียวข้องหรือไม่กีตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนา 
ที่มืคำรับรองถูกตอ้งของข้อมูลข่าวสารดามวรรคหนึ่งไต้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหสักเกณ*ท์เรืยกคำธรรมเนียมในการน้ันก็ได้ ในการน้ีให้คำนึงถึงการ 
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ที่งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะปัญญ้ดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใดให้เป็นไปตามท่ีกำหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๐ บทบัญญ้ตมาดรา ๗ และมาดรา ร ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมี 

กฎหมายเฉพาะกำหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอ่ืน
มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลขำวสารของราชการที่ลงพิมพ!์นราชกิจจานุเบกษาแลว้หรือที่จดั 

ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือท่ีมีการจัดให้ประชาชนได้คันคว้าดามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใด 
ขอข้อมูลข่าวสารอืน่ใดของราชการและคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในสักษณะที่อาจ 
เข้าใจไต้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารน้ํนให้แก่ผู้ขอภายในเวลาสันสมควร 
เว้นแต่ผู้น้ันขอจำนวนมากหรือบ่อยคร้งโดยไม่มีเหตุผลสันสมควร

ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ 
จัดหาให้หรือจะจัดทำสำเนาใหในสภาพอย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือมีให้เกิดความเสียหายแก,ข้อมูลข่าวสารน้ันก็ได้

เล่ม ๑๑๔ ตอนท่ี ๔๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ ก้นยายน ๒<*๔๐
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ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มี 
อยู่แล้วในสภาพท่ีพร้อมจะให้ใต้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดให้มี 
ข้ึนใหม่ เว้นแณ่ปีนการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลขาวสารท่ีบันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือ 
เสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอ่ืนใด ทํ้งนี้ ตามที,คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐ 
เห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ 
เสรีภาพสำหรับผู้น้ันหรือเป็นเร่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์แก,สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูล 
ข่าวสารน้ันให้กีได้

บทบัญญ้ตวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใด 
ขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอำนาจหน้าท่ีตามปกติของหน่วยงานของรัฐน้ันอยู่แล้ว 

ให้น่าความในมาตรา ร วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใช้บังกับแก'การจัดหาข้อมูล 
ข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการดามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูล 
ข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแฟงนั้น 
หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคำขอให้ 
คำแนะนำเพ่ือไปย่ืนคำขอต่อหน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารน้ันโดยไม่ชักช้า

ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคำขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคำขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดทำโดย 
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบท่ีกำหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งคำขอ 
น้ันให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทำข้อมูลข่าวสารน้ันพิจารณาเพ่ือมิคำสงต่อไป

มาตรา ๑รท ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารดามมาตรา ๗ หรือไม่จัด 
ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาดรา ร หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนดามมาตรา ๑๑ 
หรือฝ่าสืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญิตนี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับ 
ความสะดวกโดยไม่มีเหตุกันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรืยนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
การมีคำสงมิให้เปีดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคำสง1ไม่รับฟังคำกัดค้านตามมาตรา ๑๗ 
หรือคำสงไม่แกเขเปล่ียนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๔

ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสรีจ 
ภายในสามสิบจันนับแต่'รันท่ีได้รับคำร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้อง 
แสดงเหตุผลและรวมเวลาน้ังหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบ'รัน
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หมวด ๒ 
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย

มาตรา ๑๔ ข้อมูลขาวสารของราชการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสืยหายต่อสถาบันพระมหากบัตริย์ 
จะเปีดเผยมิไต้

มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดงต่อไปนี้ หน่วยงาน 
ของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอาจมีคำส่ังมิให้เปิดเผยก็ไต้ โดยคำนึงถึงการปฎิป้ตหน้าที่ดามกฎหมายของ 
หน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนท่ีเก่ียวข้องประกอบลัน

(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสืยหายต่อความมนคงของประเทศ ความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ หรือความมนคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

(๒) การเปิดเผยจะทำให้การบังลับใช้กฎหมายเส์อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตาม 
ว้ตลุประสงค์ไต้ ไม่ว ่าจะ เกี่ยวลับการฟ้องคดี การป้องลัน การปราบปราม การทดสอบ 
การตรวจสอบ หรือการ!แหล่งท่ีมาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม

(๓) ความเห็นหรือคำแนะน่าภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด แต่ 
ทั้งน้ืใม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเทีจจริง หรือข้อมูลข่าวสารท่ีนำมาใช้ในการทำความเห็น 
หรือคำแนะนำภายในด้งกล่าว

(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดลันตรายด่อชีวิตหรือความปลอดลัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
(๔) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการเกลํ้าสิทธิ 

ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ 

ให้มาโดยไม่ประสงคํให้ทางราชการน่าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน 
(๗) กรณีอ่ืนตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา
คำส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกำหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่า 

ที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคำสั่งเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลำดิบสายการบังลับบัญชา 
แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไต้ตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญํตน้ี 

มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฎิบ้ตว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อ 
บุคคลใดไต้หรือไม่ภายใต้เง่ือนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามีให้รวไหลให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวิธื 
การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารน้ัน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดว่าต้วยการรักษาความลับของ 
ทางราชการ



เล่ม ๑๑๔ ตอนท่ี ๔๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ กนยายน ๒๕๔๐

มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเห็นว่า การเปีดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ 
กระทบถึงประโยชใ4ใต้เสีย'ของผู้ใด ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐแจ้งให้ผู้น้ันเสนอคำคัดค้านภายในเวลาท่ีกำหนด 
แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านไต้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ไต้ 
รับแจ้ง

ผู้ที่ไต้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ 
กระทบถึงประโยชน้ใต้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลขำวสารนั้นไต้โดยทำเป็นหนังสือถึง 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับผิดชอบ

ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคำคัดค้านและแจ้งผลการ 
พิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีมีคำสงไม่รับฟังคำคัดค้าน เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะเปีดเผย 
ข้อมูลข่าวสารนั้นมิไต้จนกว่าจะล่วงพ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการ 
วินิจฉัยการเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารไต้มีคำวินิจฉัยให้เปีดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นไต้ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสงมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ 
หรือมาตรา ๑๕ หรือมีคำสงไม่รับฟั’งคำคัดค้านของผู้มีประโยชใ4ไต้เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจ 
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีไต้รับแจ้งคำสงน้ัน 
โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

มาตรา ๑6 การพิจารณาเกี่ยวคับข้อมูลข่าวสารที่มีคำสงมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็นการ 
พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม จะต้อง 
ดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารน้ันเปิดเผยแก,บุคคลอ่ืนใดท่ีไม่จำเปีนแก'การพิจารณา 
และในกรณีท่ีจำเป็นจะพิจารณาคับหลํงคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้

มาดรา ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมืความรับผิดตามกฎหมายใด ให้ 
ถึอว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทำโดยชุจริตในกรณีดังต่อไปน้ี

(๑ ) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าท่ีของรัฐไต้ดำเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบ 
ตามมาตรา ๑๖

(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าท่ีของรัฐในระดับตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
มีคำสงให้เปิดเผยเป็นการท่ํวไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพ่ือประโยชน์คันสำคัญย่ิงกว่าท่ีเก่ียวคับประโยชน์ 
สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย รุ[ขภาพ หรือประโยชน์อื่นของบุคคล และคำสงนั้นไต้กระทำโดย 
สมควรแก,เหตุ ในการนี้จะมีการกำหนดข้อจำคัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความ 
เหมาะสมก็ไต้
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การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพันจากความรับผิด 
ตาม่กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว

หมวด ๓ 
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

มาตรา ๒๑ เพ่ีอประโยชน์แห่งหมวดน้ี “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติ 
ไทยและบุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยแด่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย

มาตรา ๒๒ สำน้กข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั๋นคงแห่งชาติ และหน่วยงาน 
ของรัฐแห่งอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเหีนชอบของคณะกรรมการ 
กำหนดหสักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีมิใหันำบทบัญญํดวรรคหน่ึง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้ 
บังดับดับข้อมูลขำวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้

หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนท่ีจะกำหนดในกฎกระทรวงดามวรรคหน่ึงน้ัน ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง (๓ ) จะเป็นอุปสรรค 
ร้ายแรงส่อการดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าว

มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวดับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ดังต่อไปน้ี

(๑) ต้องจ้ดให้มืระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าท่ีเก่ียวข้องและจำเป็นเพ่ือการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานของรัฐให้สำเร็จตาม'รัตลุประสงค์เท่านั้น และยกเลกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมด 
ความจำเป็น

(๒ ) พยายามเก็บข้อมูลขำวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะ 
กระทบถึงประโยชน์!ด้เสียโดยตรงของบุคคลน้ัน

(๓) จัดให้มีการพิมฟไนราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวดับสืง 
ดังต่อไปนี้

(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ค) สักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
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(จ) วิธีการขอให้แกไขเปล่ียนแปลงข้อมูล 
(ฉ) แหล่งท่ีมาของข้อมูล 

(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
(๕) จิดระบบรักษาความปลอดลัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดามความเหมาะสม 

เพ่ือป้องก้นมให้มืการนำไปใชเดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ 

ข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัดลุประสงค์ท่ีจะนำข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ข้อมูล 
ตามปกติ และกรณีท่ีขอข้อมูลน้ันเป็นกรณีท่ีอาจให้ข้อมูลไดโดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมาย 
บังคับ

หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จ้ดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ไปลังท่ีใดซ่ึงจะเป็นผลให้บุคคลท้ัวไปทราบข้อมูลข่าวสารน้ันไต้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูล 
ตามปกติ

มาดรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปีดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแล 
ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล 
ท่ีให้ใว้ล่วงหน้าหรือในขณะน้ันมิไต้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดงต่อไปน้ี

(๑ ) ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานของตนเพ่ือการนำไปใช้ตามอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 
ของรัฐแห่งน้ัน

(๒ ) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตลุประสงค์ของการจ้ดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลน้ัน

(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำงานต้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนต่าง  ๆ ซ่ึงมี 
หน้าท่ีต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปลังผู้อ่ืน

(๔) เป็นการให้เพื่อประโยชฟ้นการสืกษาว้จยโดยไม่ระบุชี่อหรือส่วนที่ทำให้รู้ว่าเป็นข้อมูล 
ข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวลับบุคคลใด

(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมสืลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ 
วรรคหน่ึง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา

(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องลันการฝ่าแนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน 
การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดกีตาม
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(๗) เป็นการให้ซ่ึงจำเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงบอ้นตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย 

ที่จะขอข้อเท็จจริงกังกล่าว
(๙) กรณีอ่ืนตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปีดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหน่ึง (๓) (๔) (๔) (๖) (๗) (๘) และ 

(๙) ให้มีการชัดทำบัญชีแสดงการเปีดเผยกำกับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๕ ภายใต้บงกับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้’ถึงข้อมูล 
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเม่ือบุคคลน้ันมีคำขอเป็นหนงสือ หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแล 
ข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทำการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับสำเนาข้อมูล 
ข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้นำมาดรา H วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้ 
บังกับโดยอนุโลม

การเปีดเผยรายงานการแพทย์ท่ีเก่ียวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะเปีดเผย 
ต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้

ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามท่ีเป็นจริง ให้มีสิทธิ 
ยื่นคำขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล 
ข่าวสารส่วนน้ันไต้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคำขอดิงกล่าว และแจ้งให้บุคคลน้ันทราบโดย 
ไม่ชักช้า

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามท่ีมีคำขอ ให้ผู้น้ัน 
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบ'รันนับแต่วันไต้รับแจ้ง 
คำสงไม่ยินยอมแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่า 
กรณีใดๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคำขอของตนแนบไว้กับข้อมูล 
ข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องได้

ให้บุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดำเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และ 
มาตรานี้แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรม 
แล้วได้
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หมวด ๔ 
เอกสารประว้ตศาสตร์

มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุ 
ครบกำหนดดามวรรคสองนับแด,รันท่ีเสร็จสินการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารน้ัน ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบ 
ให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมสิลปากรหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
เพ่ือคิดเลือกไวให้ประชาชนได้สืกษาคันคว้า

กำหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการดามวรรคหน่ึงให้แยกดามประเภท คังนี้ 
(๑ ) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เม่ือครบเจ็ดสืบห้าปี 
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เม่ือครบย่ีสิบปี 
กำหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีคังต่อไป,น
(๑ ) หน่วยงานของรัฐย้งจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพ่ือประโยชน่ในการ 

ใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้สีกษาคันคว้าตามที่จะตกลงคับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมสิลปากร

(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ยงไม่ควรเปิดเผยโดยมีคำสั่ง 
ขยายเวลากำคับไว้เป็นการเฉพาะราย คำสั่งการขยายเวลาน้ันให้กำหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะกำหนด 
เกินคราวละห้าปีไม่ได้

การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปีดเผยจน่เก ิน ความจำเป็นให้เป็นไป 
ตามหฌัาเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง

บทนัญญํดดามมาตรานี้ม ิให้ใช้นังคับคับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรี 
ออกระเบียบกำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องทำลายหรืออาจทำลายได้โดยไม่ต้อง 
เก็บรักษา

หมวด ๕
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซ่ึงนายก 
รัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลดกระทรวงกลาโหม ปลดกระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลิดกระทรวงมหาดไทย 
ปลดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เลขาธิการสภาความนั้นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้ทรงคุณๅฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ํง 
อีกเก้าคนเป็นกรรมการ

ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตงข้าราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง 
เป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าท่ี ดํงต่อไปน ี้

(๑ ) สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเก่ียวกํบการดำเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงาน 
ของรัฐในการปฎิป้ติตามพระราชนัญญํตน้ี

(๒) ให้คำปรึกษาแก,เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกิ'บการปฎิป้ตตามพระราช 
บัญญ้ตินี้ ตามท่ีได้รับคำขอ

(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของ 
คณะรัฐมนตรีตามพระราชนัญญํตน้ี

(๔) พิจารณาและให้ความเหีนเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทำรายงานเกี่ยวกิ,บการปฏิป้ตตามพระราชนัญญ้ดนี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครงคราว 

ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง
(๖) ปฎิบํตหน้าท่ีอื่นดามท่ีกำหนดในพระราชบัญญ้ตนี้ 
(๗) ดำเนินการเร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรืมอบหมาย 
มาตรา ๒ร กรรมการผู้ทรงคุณๅฒซึ่งได้รับแต่งดงตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตำแหน่ง 

คราวละสามปีนับแต่'รันท่ีได้รับแต่งต้ํง ผู้ท่ีพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตงใหม่ได้
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณๅฒิซึ่งได้รับแต่งตํ้ง 

ตามมาตรา ๒๗ พ้นจากตำแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเอ่ือมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี 

หรือหย่อนความสามารถ
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(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖ ) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ 

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
มาตรา ๓® การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ 

จำนวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ 

ปฎิบ้ตหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มืเสียงหนึ่งในการ 

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ีนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตอุ เอกสาร 

หรือพยานหล้กฐานมาประกอบการพิจารณาได้
มาดรา ๓๓ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามท่ีมีคำขอไม่ว่าจะเป็น 

กรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้มีคำขอไม่เช่ือว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการ 
ตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีเก่ียวข้อง 
ได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ชึ่งคณะกรรมการ 
มอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อผู่ในความครอบครองของตนไดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่เปีดเผยได้หรือไม่ก็ตาม

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตํ้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฎิบัตงานอย่าง'ใด 
อย่างหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้น่าความในมาตรา ๓๑ มาใช้ป้งคบโดยอนุโลม

หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร

มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความ 
เหมาะสม ชี่งคณะรัฐมนตรีแต่งตํ้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย 
อุทธรณ์คำสงมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคำสงไม่รับฟังคำคํดด้าน 
ตามมาตรา ๑๗ และคำสงไม่แกใขเปล่ียนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
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การแต่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง ให้แต่งตั้งตามสาขา 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมนคงของประเทศ เศรษฐกิจและ 
การคสํงของประเทศ หรือการบังค้บใช้กฎหมาย

มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหน่ึงๆ ประกอบด้วยบุคคล 
ตามความจำเปีน แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ข้าราชการท่ีคณะกรรมการแต่งต้ังปฎิบ้ติหน้าท่ีเป็น 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

ในกรณีพิจารณาเก่ียวฉับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเป็ดเผย 
ข้อมูลข่าวสารซ่ึงมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งน้ันจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้

กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได ้
มาดรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย 

ข้อมูลข่าวสาร โดยคำนึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
แต่ละสาขาภายในเจ็ดว่นนับแต่วํนท่ีคณะกรรมการได้รับคำอุทธรณ์

ค ำ วินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และในการมี 
คำวินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกํบ 
กรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้

ให้น่าความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคบแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ 
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม

มาตรา ๓๘ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา 
วิธีพิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ 
กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓ร ให้น่าบทบัญญ้ตมาตรา ๒ร มาตรา ๓๐ มาดรา ๓๒ และบทกำหนดโทษ 
ท่ีประกอบบับบทบัญt p ด้งกล่าวมาใช้บํงค้บกํบคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม

หมวด ๗ 
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฎิป้ตตามคำสั่งของคณะกรรมการที่สั่งดามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ 
จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพนบาท หรือท้ํงจำทงปรับ
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มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าแนหรือไม่ปฎิบ้ติตามข้อจำกิ,ดหรือเง่ือนไฃท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกำหนดดาม 
มาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๒ บทบัญญํตมาดรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้ปังค1บก้บข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการท่ีเกิดฃ้ีนก่อนวันท่ีพระราชปัญญ้ตน้ีใช้ปังค้บ

ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารดามวรรคหน่ึง 
ไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูไต้ แล้วแด,กรณี ทั้งนี้ ตามหล้กเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
จะไต้กำหนด

มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภํยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในส่วนที่ 
เก่ียวกํบข้อมูลข่าวสารของราชการ ยงคงใช้บงคบต'อไปได้เท่าท่ีไม่ขดหรือแย้งต่อพระราชป้ญญ้ติน๋ี เว้นแต่ 
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๑๖ จะไต้กำหนดเป็นอย่างอ่ืน

ผ ู้รับสนองพระบรมราชใองการ 
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ >  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบํญญ้ตฉบ้บ'น คอ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส 
กว้างขวางในการไต้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวก้บการดำเนินการค่าง ๆ ของรัฐเป็นส่งจำเป็น เพี่อที่ประชาชนจะสามารถ 
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้ใดยถูกต้องก้บความเป็นจริง อ้นเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล 
โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอ้นไม่ต้อง 
เป ีด เผยท ี่แจ ้3ช ัดและจำกัดเฉพาะข ้อม ูลข ่าวสารท ี่หากเป ิดเผยแล้วจะเก ิดความเส ืยหายต ่อประเทศชาต ิหรือ  
ต่อประโยชน์ที่สำค้ญของเอกชน ทั้งนี้ เพี่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มนคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาส 
รู้]ถึงสิทธิหน้าท่ีของตนอย่างเตีมท่ี เพื่อท่ีจะปกปั’กรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบก*บสมควร 
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราช 
บ้ญญ้ตนี้
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พระราชบญญต
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๖

ภ ูม ิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให ้เว ้ ณ วํนท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

๘ !  ^ 1  ^  (ๆ a - /  Q-Y CL/เบนบท ๕๘ ณรัชกาลบจจุบน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ 

ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พระราชปัญ^น้ีมีบทม่ญญติบางประการเกี่ยวกบการจำกํดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ 

ประกอบกํบมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ม่ญญติให้กระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทม่ญญติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชม่ญญติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
VO J 1 1J1 I <ะ5ดังต่อเบน
มาตรา ๑ พระราชป้ญญ้ต นิ ี ้ เรียกว่า “ พระราชป้ญญั’ต ิ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา ๒ พระราชบ'ญญ'ตินี้ให่ใช้บงคบตํ้งแต่รันถัดจากT นประกาศ'โนราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑ ) พระราชบ'ญญติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
(๒ ) พระราชบ'ญญติครู (ฉบบที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
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(๓) พระราชบญญ้ติครู (ฉบบที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๔) พระราชป้ญญํติครู (ฉบบที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๕) พระราชป้ญญํติครู (ฉบบที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๖) พระราชบญญติครู (ฉบบที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓
บรรดากฏหมาย กฏ ข้อนังคํบ คำสั่งอื่นในส่วนที่มีปัณญํติไว้แล้วในพระราชป้ญญ้ตินี้ หรือซ่ึงไ*<1 ไ*i y  y  y  y

ข้ดหรือแย้งลับบทป้ญฟ้ติแห่งพระราชบญญัตินี้ให้ใช้พระราชบญญตินี้แทน 
มาตรา ๔ ในพระราชนัญญตินี้ 
“ กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ
“ว ิชาช ีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน 

และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง  ๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาปฐมว่ย ขนพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ตํ่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหาร 
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดบเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือ 
ปฎิป้ติงานเกี่ยวเนื่องลับการจํดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน 
การศึกษาต่างๆ

“ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชนัญญตินี้

“ ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม 
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมว่ย ขนพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ตํ่ากว่าปริญญา 
ทั้งของรัฐและเอกชน

“ ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฎินัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จ้ดการศึกษาปฐมว่ย ขนพื้นฐาน และอุดมศึกษาตากว่า 
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน

“ ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฎินัติงานในตำแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษา 
ในระดบเขตพื้นที่การศึกษา

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการ 
หรือปฎินัติงานเกี่ยวเนื่องลับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา 
ในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากำหนดตำแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา
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“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีกำกบดูแล สนับสนุน 
ส่งเสริมให้บริการเกี่ยวกํบการจัดการศึกษาพั้พึ๊นฐานและอุดมศึกษาตรกว่าปริญญาทํ้งของรัฐและเอกชน 

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมรัย โรงเรียน วิทยาลัย สถาบน มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ หรือมี'รัตลุประสงค์ในการ 
จัดการศึกษา

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผ้ปฎิป่ติงานในตำแหน่งครูชุ ่  น ํ  ชุ ่  พ ิ  qj  cCl <บิ

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามพระราชนัญญํตินี้ 
“ เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตํ้งตามพระราชนัญญํตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชนัญญตินี้ 
มาตรา ๕ การประกอบวิชาชีพต้องอยู่ภายใต้นังค้บหลักเกณฑ์การมีใบอนุญาตตามพระราช

บญญ้ตนี้
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชปัญญตินี้ และให้มี 

อำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฎิป้ตการตามพระราชบญญตนี้ รวมทํ้งให้มีอำนาจ 
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดป๋,ญหาอํนเกี่ยวกบการปฎิป ้ตการ อำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่ง หรือ 
หน่วยงานต่าง  ๆ ตามที่กำหนดไวในบทเฉพาะกาลของพระราชป้ญญตนี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไต้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้นังคํบได้

หมวด ๑ 
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส่วนท่ี ๑ 
บทท่ํวไป

มาตรา ๗ ให้มีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “ คุรุสภา” มี'รัตลุประสงค์และอำนาจ 
หน้าที่ตามที่นัญญติไวิในพระราชนัญญํตินี้ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในกำกบของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรา ๘ คุรุสภามีรัตลุประสงค์ดงต่อไปน ี้

(๑ ) กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กำกบดูแลการปภิป้ติตามมาตรฐานX X  ชุ่  พิ  <u cCl * 5

วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมนั้งการพัฒนาวิชาชีพ
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(๒ ) กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
(๓) ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจ้ยเกี่ยวก้บการประกอบวิชาชีพ
มาตรา ๙ คุรุสภามีอำนาจหน้าที่ดิงต่อไปนี้
(๑ ) กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(๒ ) ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไป 

ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(๓) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ 
(๔) พักใชีใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตV  /  ชุ ่  พ ิ  ชุ่  พิ

(๕) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(๖) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู,ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาV  X  ชุ ้  จํ  ข ่

(๗ ) รับรองปริญญา ประกาศนียนัตร หรือวฒินัตรของสถานันต่าง  ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(๘ ) รับรองความรู,และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทํ้งความชำนาญในการประกอบวิชาชีพX  /  {ฏ o

( & )  ส่งเสริมการศึกษาและการวิจ้ยเกี่ยวกบการประกอบวิชาชีพ 
(๑ ๐ ) เป็นตวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย 
(๑ ๑ ) ออกข้อนังคํบของคุรุสภาว่าด้วย

(ก ) การกำหนดลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓
(ข) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตX  X  ช ุ่ พ ิ ช ุ ช ุ่ พ ิ ช ุ่พ ิ ช ุ่พ ิ

และการรับรองความรู ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ 
(ค ) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต 
(ง) คุณสมบ้ติและลักษณะต้องห้ามของผ้ขอรับใบอนุญาตX  /  ชุ่  ชุ ่  พิ

(จ) จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอํนจะน่ามาซ่ึงความเสือมเสีย 
เกียรติศกดแห่งวิชาชีพ

(ฉ) มาตรฐานวิชาชีพ
(ช) วธการสรรหา การเลอก การเลอกตัง และการแต่งตังคณะกรรมการคุรุสภา และ 

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
(ซ) องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการคดเลือกคณะกรรมการสรรหา 
(ฌ ) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา 
(ญ ) การใดๆ ตามที่กำหนดในพระราชนัญญํตินี้
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(๑๒ ) ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวลับนโยบายหรือป๋,ญหาการพฒนาวิชาชีพ 
(๑๓ ) ให้คำแนะน่าหรือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวลับการประกอบวิชาชีพหรือการออก 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ
(๑๔ ) กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อกระทำการใด  ๆ ลันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา 
(๑๕ ) ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภา
ข้อปงลับของคุรุสภาตาม (๑ ๑ ) น้ัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและเมื่อได้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ปงลับได้
การเสนอร่างข้อปงลับของคุรุสภาจะกระทำได้เมื่อคณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบลับร่าง 

ข้อบงลับดงกล่าว และให้ประธานกรรมการคุรุสภาเสนอร่างข้อปงลับนั้นต่อรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า รัฐมนตรี 
อาจยับยั้งร่างข้อปงลับนั้นได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลโดยแจ้งชัด หากมิได้ลับยั้งภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันท่ีได้รับร่างข้อนังลับ ให้ถือว่ารัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างข้อนังลับนั้น ถ้ารัฐมนตรียับย้ังร่างข้อนังลับใด 
ให้คณะกรรมการคุรุสภาประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการยับยั้งในการประชุม 
คร้ังหลํงน๋ีถามีคะแนนเสียงยืนลันมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการน้ังคณะ ให้ประธานกรรมการ 
คุรุสภาเสนอร่างข้อนังลับดํงกล่าวต่อรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ถ้ารัฐมนตรีมิไดให้ความเห็นชอบภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อนังลับ ให้ถือว่าร่างข้อนังลับนั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้ว

นอกจากอำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คุรุสภามีอำนาจกระทำกิจการต่าง  ๆ ภายในขอบแห่ง 
วัตถุประสงค์ ดงต่อไปนี้ด้วย

(๑ ) ถือกรรมสิทธ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินหรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวลับทรัพย์สิน 
ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

(๒ ) ทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ
(๓ ) กู้ยืมเพื่อประโยช14ไนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภา 
(๔ ) สนับสนุนการปฎินัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
มาตรา ๑๐ คุรุสภาอาจมีรายได้ ดํงนี้ 
(๑ ) ค่าธรรมเนียมตามพระราชนัญญ้'ตินี้ 
(๒ ) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(๓ ) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการดำเนินกิจการของคุรุสภา 
(๔ ) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผ้อุทิศให้แก,คุรุสภาV  X  <บ์ ชุ  ชุ ่ จ ี

(๕) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (๑ ) (๒ ) (๓ ) และ (๔)
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รายได้ของคุรุสภาไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคสํงตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคสํงและ 
กฎหมายว่าต้วยวิธีการงบประมาณ รวมทํ้งไม่อยู่ในข่ายการบงค้บตามกฎหมายภาษีอากร

มาตรา ๑๑ ค่าธรรมเนียมตามพระราชบญณูตินี้ ให้เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรี ทํ้งนี้ 
ต้องไม่เกินอัตราท้ายพระราชปัญญัตินี้

ส่วนท่ี ๒ 
คณะกรรมการคุรุสภา

มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการคุรุสภา ประกอบต้วย 
(๑ ) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตํ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญX X  q เ จ ํ จ ํ  <บิ พ

และประสบการณ์สูงต้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือกฎหมาย
(๒ ) กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย ปลดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนพ๋ึนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก 
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเจ็ดคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตํ้งจากผู้ท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์สูงต้านการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎหมายต้านละหนึ่งคน ซึ่งในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่าสามคน

(๔) กรรมการซึ่งไต้รับแต่งตํ้งจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ 
หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกินเองจากสถาปันอุดมศึกษาของรัฐจำนวนสามคน และจากสถาปันอุดมศึกษา 
เอกชนจำนวนหนึ่งคน

(๕) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเลือกตํ้งมาจากผู้ประกอบวิชาชีพทาง 
การสืกษาจำนวนสิบเก้าคน ในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น และมาจากสังกิดเขตพื้นที่การศึกษา 
สถาปันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัดส่วนจำนวนผู้ประกอบ 
วิชาชีพทางการศึกษา
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ให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักเกณฑ์และวิธีการ 

เลือกผู้แทนสถาบนอุดมศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตํ้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไป 
ตามข้อบังคํบของคุรุสภา

มาตรา ๑๓ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติทํ่วไป และไม่มีลักษณะ 
ต้องห้าม ดงต่อไปนี้

(ก ) คุณสมบัติทํ่วไป 
(๑ ) มีสัญชาติไทย
(๒ ) มีอายุไม่ตากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์v  '  จ  <บ

(๓) มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ 
(ข) ลักษณะต้องห้าม

(๑ ) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี 
(๒ ) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เคยมีประวัติเสือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
(๔) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ 

หรือดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค 
การเมือง

(๕) เป็นเจ้าหน้าที่หรือลกจ้างหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกิบสำนักงานX X  qj  o o o

เลขาธิการคุรุสภาหรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา

(๖) เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดV  /  <5 จ ํ จ ํ

ที่ไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗ ) เป็นผ้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกํบกิจการคุรุสภาหรือสำนักงานคณะกรรมการ v '  <นํ จํจี

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๘ ) มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคบของคุรุสภา 

ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตํ้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม 
ตาม (ข) (๔) หรือ (ข) (๕) ผู้นั้นต้องลาออกจากตำแหน่งเดิมก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
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หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะต้องกระทำภายในสิบห้าว้นนับแต่ว้นที่ไต้รับแต่งตํ้ง แต่ถ้ามิได้ลาออก 
ภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับการแต่งตํ้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และให้รัฐมนตรีพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งนั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาในลำดบถ้ดไปดำรงตำแหน่งแทน 

มาตรา ๑๔ นอกจากที่ปัญญัติไว้!นมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทาง 
การศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครู ต้องมีคุณสมปัติเฉพาะดงต่อไปน ี้

(๑ ) เป็นผู้มีใบอนุญาตและไม่เคยถูกสงใรักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบญญ้ตนี้ 
(๒ ) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฎิป้ตการสอนมาแล้วรวมกินไม่น้อยกว่าสืบปี หรือดำรงตำแหน่ง 

อาจารย์ ๓ หรือมีวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการขึ้นไป
มาตรา ๑๕ นอกจากที่ปัญญัติไว้!นมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทาง 

การศึกษาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ต้องมีคุณสมป้ติเฉพาะตามมาตรา ๑๔ (๑ ) และต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฎิป้ตการสอน และมี 
ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
รวมกินไม่น้อยกว่าสืบปี

มาตรา ๑๖ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑ ) (๓) (๔) และ (๕) ให้อยู่ในตำแหน่งคราวละส่ีปี 
และอาจได้รับการแต่งตํ้งอีก แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกินไม่ได้

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้!ด้รับแต่งตํ้งแทนอยู่ใน 
ตำแหน่งเท่ากิบวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ ึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อย 
แปดสืบรันจะมีการแต่งตํ้งแทนหรือไม่ก็ได้

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง 
เพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตํ้งใหม่เช้ารับหน้าที่

มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑ ) (๓ ) (๔) 
และ (๕) พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(๑ ) ตาย 
(๒ ) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีโดยอนุปัติของคณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ 

เสือมเสียหรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมปัติหรือมีลกษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 

หรือมาตรา ๑๕ แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๑๘ ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑ ) (๓ ) (๔) 
และ (๕) ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจำนวนสิบเอ็ดคนจาก 
คณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๒ ) จำนวนห้าคน และจากผู้แทนสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพชุ่ชุ V /  ชุ}
ด้านการศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งเลือกก้นเองจำนวนหกคน ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรเป็นประธาน 
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๑ ) และ (๓ ) และจัด 
ให้มีการประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และการศึกษา เพื่อเลือกก้นเองให้ได้กรรมการตาม 
มาตรา ๑๒ (๔ ) รวมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของ 
คณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๕)

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน และดำเนินการสรรหา และ 
เลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อนังถับของคุรุสภา

ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภารับผิดชอบดำเนินการในทางธุรการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๑ ) และ (๓ ) พ้นจากตำแหน่ง 

ก่อนครบวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ อื่นซึ่งได้รับการสรรหาในลำดิบถัดไปดำรง ตำแหน่งแทนก็ได้ 
และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่าถับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๔ ) และ (๕ ) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
Q  2 /  a^JI i i j  ^  ^ 1 1  °  _ I ๘ ! 4 /  «1 4 /  เ ๆ  o  1 1 Q-/เห ้ผ ูเด รับการเลอกหรอเลอกตังณลำดับถัด เป ดำรงตำแหน่งแทนกเด และเห อยู่ เนตาแหน่งเท่ากบ 
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ในกรณีท่ีมีรายช่ืออยู่ไม่พอเป็นกรรมการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้ดำเนินการสรรหา ถัดเลือก 
หรือเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๘ แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑ ) (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
ให้กรรมการคุรุสภาที่มีอยู่เป็นกรรมการคุรุสภาต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการแทน และในกรณี 
ที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้กรรมการที่เหลือเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการ 
เป็นการชวคราว

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการคุรุสภามีอำนาจหน้าที่ ถังต่อไปนี้
(๑ ) บริหารและดำเนินการตามว้ตถุประสงค์และอำนาจหน้าท่ีของคุรุสภาซึ่งกำหนดไว้ในพระราช

นัญญัตินี้
(๒ ) ให้คำปรึกษาและแนะน่าแก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
(๓) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๕๔
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(๔) เร่งรัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ปฎินัติตาม 
อำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

(๕) แต่งตํ้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทำการใด  ๆ อํนอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ค ุร ุสภา

(๖) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทํ่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อปังคบ 
ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวดับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในเรื่องดังต่อไปน ี้

(ก) การจ้ดแบ่งส่วนงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน
ดังกล่าว

(ข) การกำหนดตำแหน่ง คุณสมป้ติเฉพาะ อํตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่น 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา

(ค ) การดัดเลือก การบรรจุ การแต่งตํ้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย 
การออกจากตำแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งวิธีการ เง่ือนไข 
ในการจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา

(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพล'ดุ และทรัพย์สืนของคุรุสภา 
(จ) กำหนดอำนาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวดับการปฎิปัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 

(๗ ) กำหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสำนักงาน 
เลขาธิการคุรุสภา

(๘ ) ปฎิป้ติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไวิให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา 
( & )  พิจารณาหรือดำเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนท่ี ๓ 
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

มาตรา ๒๑ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย
(๑ ) ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตํ้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุรุสภา 
(๒ ) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนพึ๋นฐาน เลขาธิการ 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวฒิจำนวนสี่คนซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจากผู้ทรงคุณวฒิทีม่ ีV  X  <บ่ จ ํ จ ํ  จ ํ จ ิ  <บ่ จ ํ จ ํ

ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการศึกษา การบริหาร และกฎหมาย
(๔) กรรมการจากคณาจารยํในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ทํ้งของรัฐและ 

เอกชนที่มีการสอนระดํบปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกินเอง 
จำนวนสองคน

(๕) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวนหกคน ซึ่งเลือกตั้งมาจากผู้ประกอบ 
วิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่าสิบปี หรือดำรงตำแหน่ง 
อาจารย์ ๓ หรือมีวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการขึ้นไป ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่ง 
ผู้,บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์1นตำแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ท ี่ดำรงตำแหน่งผู้,บริหารการศึกษาที่ม ีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี และบุคลากรทาง 
การศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี 

ให้เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ
การกำหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอื่น ให้เป็นไปตามข้อบงคํบของคุรุสภา 
มาตรา ๒๒ การสรรหา การเลือก และการเลือกตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา 

๒๑ (๓ ) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อป้งคบของคุรุสภา
มาตรา ๒๓ กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) และ (๕) ต้องมีคุณสมป้ติ 

และไม่มีลกษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๔ กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๑ ) (๓) (๔ ) และ (๕) ให้อยู่ใน 

ตำแหน่งคราวละสีปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกินไม่ได้
เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง 

เพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้น่าความในมาตรา ๑๖ 

วรรคสองมาใช้บงคบโดยอนุโลม
นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา 

๒๑ (๑ ) (๓) (๔ ) และ (๕) พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(๑ ) ตาย 
(๒ ) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเส่ีอมเสียหรือหย่อนความสามารถ
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(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ 
แล้วแต่กรณี

(๕) คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนกรรมการทํ้งหมด 
เท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสือมเสียหรือหย่อนความสามารถ 

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจและหน้าที่ ด้งต่อไปนี้ 
(๑ ) พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพกใช้หรือเพิกถอน 

ใบอนุญาต
(๒ ) กำกิบดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(๓) ส่งเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภากำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณ 

ในการประกอบวิชาชีพ
(๔) ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ ตามที่กำหนดใน 

ข้อบังคบของคุรุสภา
(๕) แต่งต้ํงท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือกระทำการใด  ๆ

อินอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
(๖) ปฎิป้ติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการมาตรฐาน

วิชาชีพ
(๗ ) พิจารณาหรือดำเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย 
ให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอรายงานการดำเนินงานประจำปีต่อคณะกรรมการคุรุสภา 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

ส่วนท่ี ๔ 
การดำเนินงานของคุรุสภา

มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการคุรุสภามีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุม 
คณะกรรมการคุรุสภาต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทํ้งหมด จึงจะเป็น 
องค์ประชุม

มติของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง 
เท่ากินให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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มาตรา ๒๗ ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการคุรุสภาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฎิป้ต 
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

มาตรา ๒๘ รัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุม และชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ 
คุรุสภา หรือจะส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยังคุรุสภาในเรื่องใดๆ ก็ได้

มาตรา ๒๙ ให้น่าความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใช้ปังคบกิ'บการประชุมของ 
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๓๐ ในการปฎิป้ตหน้าที่ตามพระราชปัญญัตินี้ ให้กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐาน 
วิชาชีพ อนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิปัติงานในการควบคุมการประกอบวิชาชีพเป็นเจ้าพนักงานตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจเรียกบุคคลใด  ๆ
มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งให้บุคคลใดๆ ส่งเอกสารหรือวิ'ตถุพยานที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจและ 
หน้าท่ี

หนังสือเรียกมาให้ถ้อยคำหรือหนังสือแจ้งให้ส่งเอกสารหรือวิตถุพยานตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุ 
ด้วยว่าจะให้มาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารหรือวิตถุพยานในเรื่องใด

มาตรา ๓๒ ให้กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการและคณะทำงาน 
ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบของ 
คณะรัฐมนตรี

มาตรา ๓๓ กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๓) (๔) และ (๕) จะดำรงตำแหน่งตามมาตรา 
๒๑ (๓ ) (๔) และ (๕) และมาตรา ๖๔ (๓ ) และ (๔ ) แล้วแต่กรณีในคราวเดียวกินไม่ได้ 

มาตรา ๓๔ ให้มีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่ ดงต่อไปนี้ 
(๑ ) รับผิดชอบเกี่ยวกิบการดำเนินงานของคุรุสภา 
(๒ ) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกิบกิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย 
(๓) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกิบการดำเนินงานเสนอต่อคุรุสภา
มาตรา ๓๕ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีเลขาธิการคุรุสภาคนหนึ่งบริหารกิจการของ 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทํ้งดำเนินการตามที่ประธานกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการคุรุสภา 
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมอบหมาย

คณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้มีอำนาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคุรุสภา 
หลกเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นไปตามข้อปังคบของคุรุสภา
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มาตรา ๓๖ เลขาธิการคุรุสภาต้องเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้
๘  4 /  ๘ !  * /< = ! <=1 a - te v  <£/ VI ( Ijl 1 <L/ <ts 2/  O S 1 1JI I t~kเตมเวลา และตองเบนผูท่มคุณสมบิตทิวเปและเมมลักษณะตองห้าม ดังตอเบน 

(ก ) คุณสมปติทํ่วไป 
(๑ ) มีสํญชาติไทย
(๒ ) มีอายุไม่ตากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหก!๒ ห้าปีv  '  จ  <บ

(๓) เป็นผู้ที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมกบกิจการของคุรุสภา ตามที่กำหนดไว่ใน 
วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 

(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑ ) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๓ (ข) (๑ ) (๒) (๓) หรือ (๔) 
(๒ ) เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดV  /  ชุ่  ชุ่  ชุ่

ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกํบคุรุสภา 

มาตรา ๓๗ เลขาธิการคุรุสภามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสีปี และอาจได้รับการแต่งตํ้งอีก 
แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกินไม่ได้

มาตรา ๓๘ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เลขาธิการคุรุสภาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(๑ ) ตาย 
(๒ ) ลาออก
(๓ ) คณะกรรมการคุรุสภาให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสือมเสีย หรือ 

หย่อนความสามารถ
(๔) ออกตามกรณีที่กำหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการคุรุสภากํบเลขาธิการคุรุสภา 
(๕) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๖
มติของคณะกรรมการคุรุสภาให้เลขาธิการคุรุสภาออกจากตำแหน่งตาม (๓) ต้องประกอบด้วย 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทํ้งหมดเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๓๙ เลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่บริหารกิจการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นไป 

ตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ของคุรุสภา ระเบียบ ข้อนังคํบ ข้อกำหนด นโยบาย มติและประกาศของ< N  «1 <5 จ ี

คณะกรรมการคุรุสภาและเป็นผู้น ังคับนัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ท ุกตำแหน่ง เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการคุรุสภาตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

u  I Uพ ิ ๆ 4 / d  QJ  1 U1 I ^รวมทิงเห้มหนาท่ ดังต่อเปน
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(๑ ) ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต 
(๒ ) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของคุรุสภาV  X  <5 ข ํ <5 จ ี

(๓) เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกํบผลการดำเนินงานด้านต่าง  ๆ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
รวมทํ้งรายงานการเงินและป้ญชี ตลอดจนเสนอแผนดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปีต่อไป 
ต่อคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อพิจารณา

(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกบการปรับปรุงกิจการและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไป 
ตามรัตถุประสงค์ของคุรุสภาต่อคณะกรรมการคุรุสภา

เลขาธิการคุรุสภาต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการคุรุสภาในการบริหารกิจการของสำนักงาน 
เลขาธิการคุรุสภา

มาตรา ๔๐ เลขาธิการคุรุสภา มีอำนาจด้งน ี้

(๑ ) บรรจุ แต่งตํ้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจากตำแหน่ง ทํ้งนี้ ตามข้อนังค่บที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

(๒ ) วางระเบียบเกี่ยวกํบการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยไม่ขดหรือแย้งกบ 
ระเบียบ ข้อปังคบ ข้อกำหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

มาตรา ๔๑ ในกิจการที่เกี่ยวกบบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้แทนของคุรุสภา 
เพื่อการนี้ เลขาธิการคุรุสภาจะมอบอำนาจให้บุคคลใดปภินัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ไต้ แต่ต้องเป็นไปจ ํ จ ี  จ  e d

ตามข้อนังค่บที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด
มาตรา ๔๒ ให้คณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้กำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ของเลขาธิการคุรุสภาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ส่วนท่ี ๕ 
การประกอบวิชาชีพควบคุม

มาตรา ๔๓ ให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม 
ตามพระราชนัญญ้ตินี้ การกำหนดวิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ไต้รับใบอนุญาตตามพระราชนัญญ้ตินี้ เว้นแต่ 
กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้งต่อไปนี้



หน้า ๑๖

(๑ ) ผู้ท่ีเข้ามาให้ความรูแก่ผู้เรียนในสถานศึกษาเป็นคร้ังคราวในฐานะวิทยากรพิเศษทางการศึกษา 
(๒ ) ผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหสักทางด้านการเรียนการสอนแต่ในบางครั้งต้องทำหน้าท่ีสอนด้วย 
(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้,รับการแกอบรมหรือผู้ไต้รับ'ใบอนุญาตปภิบติการสอน ซึ่งทำการX X  <บ่ ช ุ ่ พ ิ  cCI

แกห้ดหรืออบรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษาหรือแกอบรม 
ทํ้งนี้ ตามหสักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด 

(๔) ผู้ที่จัดการศึกษาตามอธยาศย
(๕) ผู้ที่ทำหน้าที่สอนในศูนย์การเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ หรือสถานที่เรียน 

ที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกระบบและตามอธยาศย บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
สถาบนทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาป้นสังคมอื่นเป็นผู้จัด

(๖) คณาจารย์ ผู้,บริหารสถานศึกษา และผู้,บริหารการศึกษาในระดบอดมศึกษาระดบปริญญา 
ทํ้งของรัฐและเอกชน

(๗ ) ผู้บริหารการศึกษาระต้บเหนือเขตพื้นที่การศึกษา 
(๘ ) บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการครสภากำหนดV  /  ชุ  ชุ ่ ชุ

มาตรา ๔๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องมีคุณสมบติและไม่มีสักษณะ
%/ %/ <u 1 I I  I ^ตองห้าม ดงต่อ เบน

(ก) คุณสมป้ติ
(๑ ) มีอายุไม่ตากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒ ) มีวฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
(๓) ผ่านการปฎิป้ติการสอนในสถานศึกษาตามหลกสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฎิป้ติการสอนตามหลกเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ 
คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

(ข) สักษณะต้องห้าม
(๑ ) เป็นผู้มีความประพฤติเสือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนดี 
(๒ ) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจน่ามาซึ่งความเสือมเสียเกียรติศักดแห่ง

วิชาชีพ

เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๕๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖
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มาตรา ๔๕ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การกำหนดอายุใบอนุญาต การต่ออายุ 
ใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหสักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อปังดับของคุรุสภา

ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการ 
มาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต 
ตามวรรคหนึ่ง อาจอุทธรณ์คำสงดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบ'รันนับแต่'รันที่ได้รับแจ้ง 
การไม่ต่อใบอนุญาต หรือการไม่ออกใบแทนใบอนุญาตไม่ดัดสิทธิผู้ขอที่จะประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาต 
ต่อไป ทํ้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการคุรุสภาจะได้มีคำวินิจฉัยถึงที่สุด

มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบ 
วิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภา และห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ใม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบ 
วิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา

มาตรา ๔๗ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประกอบวิชาชีพภายใด้ป้งดับแห่งข้อจำดัดและเงื่อนไข 
ตามข้อปังดับของคุรุสภา

มาตรา ๔๘ ผู้ซึ่งไต้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตามที่กำหนดในข้อปังดับของคุรุสภา

มาตรา ๔๙ ให้มีข้อปังดับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบต้วย 
(๑ ) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
(๒ ) มาตรฐานการปฎิปัติงาน 
(๓) มาตรฐานการปฎิปัติตน
การกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม 

ข้อปังดับของคุรุสภา ท ํ้งน ี้ ต้องจัดให้มีการประเมินระดับคุณภาพของผู้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ และความชำนาญการ ตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการ 
ประกอบวิชาชีพตามหดักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด

มาตรา ๕๐ มาตรฐานการปฎิปัติตน ให้กำหนดเป็นข้อปังดับว่าต้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ประกอบต้วย

(๑ ) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
(๒ ) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
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(๓) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
(๔) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
(๕) จรรยาบรรณต่อสังคม
การกำหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม 

ข้อป้งคํบของคุรุสภา
มาตรา ๕๑ บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของ 

ผู้เด้รับใบอนุญาตมีสีทธิกล่าวหาผู้เด้รับใบอนุญาตผู้นั้นโดยทำเรื่องยื่นต่อคุรุสภา
กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอื่นมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพ 

ว่าผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยแจ้งเรื่องต่อคุรุสภา
ส ีทธิการกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง หรือสิทธิการกล่าวโทษตามวรรคสองสินสุดลงเมื่อพ้นหนึ่งปี 

นับแต่วํนที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพดังกล่าว 
และรู้ดัวผู้ประพฤติผิด

การถอนเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษที่ได้ยื่นไว้แล้วนั้นไม่เป็นเหตุให้ระงํบการดำเนินการ 
ตามพระราชนัญญ '้ ต ินี้

มาตรา ๕๒ เมื่อคุรุสภาได้รับเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษตามมาตรา ๕๑ ให้เลขาธิการ 
คุรุสภาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๕๓ ให้ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ 
พร้อมนั้งส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้เด้รับใบอนุญาตซึ่งถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวนก่อนเริ่มพิจารณา

ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษมีสิทธิทำคำชี้แจงหรือน่าพยานหสักฐานใดๆ ส่งให้คณะกรรมการ 
มาตรฐานวิชาชีพ หรืออนุกรรมการ ภายในสิบห้าว้นนับแต่ว้นที่ได้รับแจ้งจากประธานกรรมการมาตรฐาน 
วิชาชีพ หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพกำหนด

มาตรา ๕๔ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑ ) ยกข้อกล่าวหา 
(๒ ) ดักเตือน 
(๓) ภาคทํณฑ์
(๔) พกใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินห้าปี 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต
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มาตรา ๕๕ ผู้ไต้รับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 
๕๔ (๒ ) (๓) (๔ ) หรือ (๕) อาจอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบรันนับแต่ 
รันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

การอุทธรณ์ไห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อปังคํบของคุรุสภา
คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการคุรุสภาให้ทำเป็นคำสงคุรุสภา พร้อมด้วยเหตุผลของการวินิจฉัย

ช ี้ขาด
มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้ผู้เด้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสงพกใช้ใบอนุญาต ผู้ใดประกอบ 

วิชาชีพควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุม 
นับแต่รันที่ทราบคำสงพกใช้ใบอนุญาตนํ้น

มาตรา ๕๗ ผู้ใด้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสงเพิกถอนจะยื่นขออีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นห้าปีนับแต่ 
รันที่ถูกสงเพิกถอน

ส่วนท่ี ๖ 
สมาชิกคุรุสภา

มาตรา ๕๘ สมาชิกของคุรุสภามีสองประเภท ด้งนี้ 
(๑ ) สมาชิกสาปัญ 
(๒ ) สมาชิกกิตติมศ,กด
การจดทะเบียนเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามที่คุรุสภากำหนด
มาตรา ๕๙ สมาชิกสาปัญต้องเป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ (ข ) (๑ ) (๒ ) 

และ (๓ ) และเป็นผู้มีใบอนุญาตตามพระราชปัญญัตินี้
สมาชิกกิตติมศักดิไป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งโดยมติเป็นเอกฉันท์ 
มาตรา ๖๐ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสาปัญ มีด้งต่อไปนี้
(๑ ) แสดงความเห็นและซักถามเป็นหนังสือเกี่ยวกบกิจการของคุรุสภาต่อคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณา
(๒ ) เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๒๑
(๓) ชำระค่าธรรมเนียม ตามประกาศของคุรุสภา
(๔) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดแห่งวิชาชีพ และปฏิบัติตามพระราชปัญญัตินี้
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สมาชิกกิตติมศ,กด มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกิบสมาชิกสามญ เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ตาม (๒)
และ (๓)

มาตรา ๖๑ สมาชิกภาพของสมาชิกย่อมสินสุดเมื่อ 
(๑ ) ตาย 
(๒ ) ลาออก
(๓) คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพเพราะขาดคุณสมนัติตามมาตรา ๕๙ 

สำหรับกรณีสมาชิกสานัญ
(๔) คณะกรรมการคุรุสภามีมติถอดถอนการเป็นสมาชิกกิตติมศ,กด 
(๕) ถกเพิกถอนใบอนุญาตX / ชุ่ พิ

หมวด ๒
คณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและส'รัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส่วนท่ี ๑ 
บทท่ํวไป

มาตรา ๖๒ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทำหน้าที่บริหารงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุ' fll พ I ๙ J U  1 lJ| I M๒ยมวัตถุประสงค ดังตอ เบน

(๑ ) ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผู้ประกอบ 
วิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฎินัติงานด้านการศึกษา

(๒ ) ส่งเสริมความสานัคคีและผดุงเกียรติของผ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผ้ปฎินัติงานX '  จ่  ข ่  q)  K I

ด้านการศึกษา
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงในเรื่องสือการเรียนการสอน วัสดุ 

อุปกรณ์การศึกษาและเรื่องอื่นที่เกี่ยวกบการจดการศึกษา
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการสืกษาวิจัยเกี่ยวก้บการพัฒนา การดำเนินงานด้านสวัสดิการ 

สวัสดิภาพ และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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มาตรา ๖๓ คณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีอำนาจและหน้าที่ ดงต่อไปนี้

(๑ ) ดำเนินงานด้านสวิสดิการ สวิสดิภาพ สืทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของ 
ผู,ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผ้ปฎิบ'ติงานด้านการศึกษา<บ่ <บ่ K J

(๒ ) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติของผ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและv  '  <5 จ ํ ข ่

ผ ูป้ฏิบัติงานดานการศกษา
(๓) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฎิบติงานด้านการศึกษาได้รับสวิสดิการ 

ต่างๆ ตามสมควร
(๔) ให้ความเห็น คำปรึกษา และคำแนะนำในเรื่องการส่งเสริมสวิสดิการ สวิสดิภาพ สืทธิ 

ประโยชน์และความมั่นคงของผ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผ้ปฎิป'ติงานด้านการศึกษา แก่<บ่ <บ่ KJ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๕) ดำเนินงานและบริหารจัดการองค์การจัดหาผลประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๖) ออกข้อบงคํบและหลกเกณฑํในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๗ ) แต่งตํ้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายให้กรรมการส่งเสริม 

สวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกระทำการใด  ๆ แทน
(๘ ) สรรหาและแต่งตํ้งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา
( & )  ดำเนินการให้เป็นไปตามวิตถุประสงค์ในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

สวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประกอบด้วย
(๑ ) ปลดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
(๒ ) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขนพึ๋นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ 
คุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวฒิ จำนวนสามคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ํงจากผู้ท่ีมีความรู, ความเช่ียวชาญX X  <น จ ่ จ ่  * 3  ข ่  <บิ พิ

และประสบการณ์สูงในด้านสวิสดิการสังคม บริหารธุรกิจ และกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน
(๔) กรรมการที่ไต้รับการเลือกตํ้งจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวนสิบสองคน 

ในจำนวนนี้ตองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาจากสังกิดเขตพื้นที่การศึกษา สถาบนอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสรัสดิการและสรัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น 
กรรมการและเลขานุการ

หสักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตํ้งผู้แทน 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อปังคับของคณะกรรมการส่งเสริมสรัสดิการและ 
สรัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา ๖๕ กรรมการส่งเสริมสรัสดิการและสรัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 
๖๔ (๓ ) และ (๔ ) ต้องมีคุณสมป้ติทั่วิไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 
และมาตรา ๑๕ แล้วแต่กรณี

การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวํสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ (๓ ) และ (๔ ) ให้น่าความในมาตรา ๒๔ มา,ใช้บงคับ 
โดยอนุโลม

มาตรา ๖๖ การประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ให้น่าความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใช้บงคับโดยอนุโลม

ส่วนท่ี ๒
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสรัสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา ๖๗ ให้มีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในกำคับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจและหน้าที่ด้งต่อไปนี้

(๑ ) รับผิดชอบเกี่ยวคับการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมสรัสดิการและสวิสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา

(๒ ) ประสานและดำเนินการเกี่ยวคับกิจการอื่นที่คณะกรรมการส่งเสริมสรัสดิการและสรัสดิภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย
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(๓) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกํบการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการ 
และสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

นอกจากอำนาจและหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและ 
สวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการสืกษามีอำนาจกระทำกิจการต่าง  ๆ ภายในขอบเขตแห่งวิดลุประสงค์

u  I  ^ 2 /พ ิ ๆ o %/ ck 1 II I ^รวมทังเห้มอำนาจและหนาท ดงต่อเบน
(๑ ) ถือกรรมสิทธ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินหรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวนับทรัพย์สิน 

ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๒ ) ทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ
(๓) เข้าร่วมลงทุนนับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกํบวิตลุประสงคํในการบริหารงานสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการสืกษา
(๔) ก้ยืมเพ่ือประโยช,นเนการดำเนินการตามวิตถุประสงค์เนการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการ v '  <นํ จ่

ส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการสืกษา
(๕) สนับสนุนการปฎิบ้ติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๖๘ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทาง

■=รฺ d  2 /  แร 1 น | I ^การศกษามรายเด ดงต ่อ เปนิ
(๑ ) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
(๒ ) เงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ
(๓) เงินผลประโยชน์ต่างๆ จากการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ 
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่นรวมทํ้งจากต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง 

ประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๕) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการดำเนินกิจการของสำนักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการสืกษา
(๖) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (๒ ) (๓ ) (๔) และ (๕)
รายได้ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการสืกษา 

ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคสังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคสังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณ

มาตรา ๖๙ ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา มีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการสืกษาคนหนึ่ง
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บริหารกิจการของสำนักงาน รวมใรั้งดำเนินการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีอำนาจ 
สรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา

มาตรา ๗๐ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ต้องเป็นผู้สามารถทำงานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาไต้เต็มเวลา และต้องมีคุณสมบตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีวาระ 
อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจไต้รับแต่งตั้งอีกแต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกินไม่ไต้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(๑ ) ตาย 
(๒ ) ลาออก
(๓) คณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ออก 

เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสือมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ออกตามกรณีท่ีกำหนดไวิในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครู 

และบุคลากรทางการศึกษากิบเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา

(๕) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๖
มติของคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เลขาธิการ 

คณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากตำแหน่งตาม (๓) 
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการใรั้งหมดเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๗๑ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา มีหน้าที่บริหารกิจการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อปงคบ ข้อกำหนด นโยบาย 
มติและประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
เป็นผู้บงคบบญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรง
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ต่อประธานกรรมการส่งเสริมสวสดิการและสวสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่ 
คณะกรรมการส่งเสริมสวสดิการและสวํสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด รวมทํ้งให้มีหน้าที่
QS I ไ/! I ^ 5ดงต่อ เบน

(๑ ) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูX /  ชุ่ qj

และบุคลากรทางการศึกษา
(๒ ) เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกํบผลการดำเนินงานด้านต่าง  ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมสรัสดิการและสรัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทํ้งรายงานการเงินและปัญชี ตลอดจน 
เสนอแผนดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและ 
สรัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพิจารณา

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกํบการปรับปรุงกิจการและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไป 
ตามรัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสรัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสรัสดิการและสรัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง 
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการส่งเสริมสรัสดิการและสรัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหาร 
กิจการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสรัสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา ๗๒ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสรัสดิการและสรัสดิภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา มีอำนาจด้งนี้

(๑ ) บรรจุ แต่งตํ้ง เลื่อน ลด ตํดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจากตำแหน่ง ทํ้งนี้ ตามข้อนังค่บที่คณะกรรมการส่งเสริมสรัสดิการ 
และสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด

(๒ ) วางระเบียบเกี่ยวก้บการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสรัสดิการและ 
สรัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่ขดหรือแย้งกบระเบียบ ข้อนังค์บ ข้อกำหนด นโยบาย 
มติหรือประกาศที่คณะกรรมการส่งเสริมสรัสดิการและสรัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด 

มาตรา ๗๓ ในกิจการที่เกี่ยวกบบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสรัสดิการ 
และสรัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้แทนของคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสรัสดิการและสรัสดิภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาจะมอบอำนาจให้บุคคลใดปฎิป้ติงานเฉพาะอย่างแทนก็ไต้แต่ต้องเป็นไปตามข้อนังค่บ 
ที่คณะกรรมการส่งเสริมสรัสดิการและสรัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด
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มาตรา ๗๔ ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นผู้กำหนดอตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการ 
และสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

หมวด ๓ 
การกำกบดูแล

_ 1 * 9 /ๆ  4 / พ  <= )<= ( o  2 /  Q-/ I Ul I ^มาตรา ๗๕ เห้รฐมนตรมอำนาจหนาท ดงต่อ เบน
(๑ ) กำกบดูแลการดำเนินงานของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและ 

สวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทํ้งการจัดสรรงบประมาณของรัฐให้คุรุสภา และสำนักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(๒ ) สงเป็นหนังสือให้กรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกบกิจการของคุรุสภา และสำนักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและจะให้ส่งเอกสารเกี่ยวกบ 
การดำเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการ 
และสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้

(๓) สงเป็นหนังสือให้คุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาระง้บหรือแกิไขการกระทำใด  ๆ ที่ปรากฏว่าขดต่อวิตถุประสงค์ของคุรุสภาและ 
คณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กฏหมาย หรือข้อบงค้บ<บิ ชุ  «K|

คุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๗๖ ให้คุรุสภาเสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกบผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคุรุสภา 

รวมทํ้งรายงานการเงินและนัญชี ตลอดจนเสนอแผนดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปีต่อไป 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

มาตรา ๗๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฎิป้ตงานด้านการเงินการป้ญชี 
ของคุรุสภาเป็นประจำทุกปี แล้วรายงานให้รัฐสภาทราบ

หมวด ๔ 
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๗๘ ผู้เดฝ่า'ฝืนมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
หรือทํ้งจำทํ้งปรับ
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มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าแนมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ 
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทํ้งจำทํ้งปรับ

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๘๐ ในวาระเร่ิมแรก ให้คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเท่าที่มีอยู่ตามพระราชบญญติครู 
พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปกิป้ติหน้าท่ีคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูจี cCj จีจี ขี
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชป้ญญติน๋ีใ,ปพลางก่อน และให้รัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึง
มีหน้าที่ดำเนินการให้!ต้มาซึ่งคณะกรรมการคุรูสภาตามมาตรา ๑๒ และคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการ<1 จี
และสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวินประกอบด้วย

(๑ ) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนห้าคน ได้แก่ ปศัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ 
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขํ้นพึ๋นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(๒ ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคนจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงX /  <ข จ ี  จี  ข ่  จี เ  น ิ  <บ่

ในด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน 
(๓ ) ผู้แทนสมาคมวิชาชีพด้านการศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งเลือกกินเองจำนวนห้าคน 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการ 

อีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ และคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการ 

และสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ ดำเนินการให้มีการแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภา 
และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน 
สามสิบวินนับแต่วินที่คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการแต่งตั้ง

มาตรา ๘๒ ให้เลขาธิการคุรูสภาตามพระราชบญญติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปภิป้ติหน้าที่จี  จี  พิ  พิ  <บิ จี  cCl

เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทาง 
การสืกษาและให้รองเลขาธิการคุรุสภาตามพระราชปญณูติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปฎิปัติหน้าที่ 
รองเลขาธิการคุรุสภาและรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตามพระราชบญญตินึ๋ไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา ๘๑
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ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของคุรุสภาตามพระราชปัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็นเจ้าหน้าที่ 
และพนักงานของคุรุสภา และของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสรัสดิการและสรัสดิภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชปัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบรัน 
ทํ้งนี้ ให้ดำรงตำแหน่งและได้รับเงินเดือนค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่ในรันที่ 
พระราชบญญัตินี่ใช้ปังคบ

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนเจ้าหน้าที่และพนักงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ 
อำนวยการคุรุสภา ทํ้งนี้ ให้คำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการสืกษา

มาตรา ๘๓ ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิต่างๆ ของคุรุสภาตามพระราช 
ปัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ด้งน ี้

(๑ ) องค์การค้าของคุรุสภาและส่วนการลงทุนหรือสวิสดิการไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมสวิสดิการและสวิสดิภาพครูและบุคลากรทางการสืกษา 

(๒ ) ส่วนที่นอกเหนือจาก (๑ ) ไปเป็นของคุรุสภา 
ทํ้งนี้ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการขององค์การค้าของคุรุสภาให้สอดคล้องกํบการเปลี่ยนแปลง 

และมีประสิทธิภาพสามารถแข่งขนอย่างเสรีได้
มาตรา ๘๔ ผู้ใดเป็นครูซึ่งเป็นสมาชิกของคุรุสภาตามพระราชปัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

อยู่แล้วก่อนพระราชปัญญัตินี้ใช้ปังศับ มีสิทธิได้รับใบอนุญาตตามพระราชปัญญัตินี้ หลักเกณฑ์และ 
วิธีการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้เป็นไปตามข้อปังศับของคุรุสภา

บทปัญญัติมาตรา ๔๓ ย่งมิให้น่ามาใช้ปังศับจนกว่าคุรุสภาจะออกข้อปังศับกำหนดหลักเกณฑ์ 
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

มาตรา ๘๕ ในวาระเร่ิมแรก ให้คุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
และภายในสามปีนับแต่รันที่พระราชปัญญัตินี้ใช้ปังศับให้มีการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร 
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามข้อปังศับของคุรุสภา ทํ้งนี้ให้ผู้ปฎิปติงาน 
ในตำแหน่งด้งกล่าวมีสิทธิได้รับใบอนุญาตตามพระราชปัญญัตินี้

มาตรา ๘๖ ในวาระเริ่มแรก มิให้นำความในมาตรา ๑๔ (๑ ) มาใช้ปังศับแก่กรรมการคุรุสภา 
และกรรมการส่งเสริมสวิสดิการและสรัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจนกว่าคุรุสภาจะออกใบอนุญาต
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มาตรา ๘๗ ในวาระเริ่มแรกของการเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี 
คณะครุศาสตร์ หรือการศึกษา ให้เลือกผู้แทนจำนวนสี่คนจากสถาบนอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จนกว่า 
จะมีสถาบนอดมศึกษาเอกชนครบจำนวนสามแห่ง จึงจะเลือกผู้แทนตามบทบญญติมาตรา ๑๒ (๔)ชุ  <บ่ พิ  พิ  X  X

มาตรา ๘๘ ให้วุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้ 
ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นช้าราชการครูก่อนว่นท่ีพระราชป้ญญตน้ึ!ช้บงคบ เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาต 
ตามพระราชบญญตินี้ ทํ้งนี้ไม่เกินสามปีนับแต่ว\เที่พระราชปัญญัตินี้ใช้บงศับ

มาตรา ๘๙ ให้สมาชิกคุรุสภาตามพระราชปัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ท่ีได้รับสืทธิประโยชน์ 
และสว่สดิการต่างๆ อยู่ก่อนพระราชปัญญัตินี้ใช้ปังศับ คงมี!๒ ธิได้รับ!๒ ธิประโยชน์และสรัสดิการนํ้นๆ 
ต่อไป

มาตรา ๙๐ ในระหว่างที่ยงมิได้ออกคำสง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฎิบติการตามพระราช 
บญญ ตั ิ น ี ้  ให้นำคำสง ประกาศ หรือระเบียบท ี ่ ออกตามพระราชบญญ ' ต ิ ครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
ซึ่งไม่ขดหรือแย้งกบพระราชปญญตินี้ มาใช้'บงศับโดยอนุโลม

ผ ู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พนตำรวจโท ทกษิณ ชินรัตร 

นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและ 
บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติ จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ 
อย่างสูงในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งม ี
คุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมคับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงจำเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อ

๑. พ ัฒนาวิชาช ีพครูตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ุทธศักราช ๒๕๔๐  
และส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๙ (๔ ) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ<S3 qj 4 V s o o

พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. เพื่อปรับสภาในกระทรวงการศึกษาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็นองค์กรวิชาชีพคร  ู

ตามมาตรา ๕๓ แห่ง'พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้เป็นไปตามมาตรา ๗๓ โดยกำหนดให้ม  ี
๒.๑ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกชื่อว่า “ คุรุสภา” มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ 

ออกและเพ ิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ 
การพัฒนาวิชาชีพ

๒.๒ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสติภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีอำนาจ 
หน้าที่ในการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ ความมนคงของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวมทั้ง 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงการศึกษา

๓. เพื่อสืบทอดประวัติศาสตร์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคุรุสภาให้เป็นสภาวิชาชีพครูต่อไป
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที ่

ของสถานศึกษาขั้นพนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกไตเขตพึ๊นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ 
ของสถานศึกษาขั้นพนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกไตเขตพึ๊นที่การศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปน ี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหาร 
จัดการและขอบเขตการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ของสถานศ ึกษาข ํ้นพ ึ๊นฐานท ี่เป ็นน ิต ิบ ุคคล  
ในสังศัดเขตพนที่การศึกษา พ.ศ. ๒ ๕ ๔ ๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให่ใช้บังศับตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบน ี้

“สถานศ ึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาขั้นพนฐานที่เป ็นนิต ิบ ุคคลใน  
สังศัดเขตพนที่การศึกษาตามประกาศสำนักงานเขตพนที่การศึกษา

“ คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพนฐานของ 
สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล

ข้อ ๔ ให ้สถานศ ึกษาม ีว ัตถ ุประสงค ์และอำนาจหน ้าท ี่เพ ื่อจ ัดการศ ึกษา 
ขั้นพนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อ ๕ ในกิจการทํ่วไปของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้ผู้อำนวยการ 
สถานศึกษาเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา

ข้อ ๖ ให้สถานศึกษามีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช ้ และจัดหา 
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก'สถานศึกษา เว้นแต่การจำหน่ายอสังหาริมทร้พย์ 
ที่ม ีผู้อ ุท ิศให้สถานศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

เมื่อจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให ้สถานศึกษารายงานให ้ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพนที่การศึกษาทราบโดยเร็ว

ในกรณีที่ม ีความจำเป็นเพื่อประโยชน่ในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการ 
ศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศ ึกษาขึ้นพ ื่นฐาน อาจวางระเบ ียบเก ี่ยวก ับ  
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศตามวรรคหนึ่งก็ได้

ข้อ ๗ ในกรณีที่จะต้องมีการจดทะเบียนสิทธิ ขึ้นทะเบียนหรือดำเนินการ 
ทางทะเบ ียนใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์ส ินที่บ ีผ ู้อ ุท ิศให้แก'สถานศึกษา ให ้สถานศึกษา 
สามารถดำเนินการทางทะเบียนดังกล่าวไดในนามนิติบุคคลสถานศึกษา

ข้อ ๘ ในกรณ ีน ิต ิบ ุคคลสถานศึกษาถ ูกฟ ้องคด ี ให ้สถานศึกษารายงาน  
ให้สำนักงานเขตพื้นท ี่การศึกษา เพื่อแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขน 
พื่นฐานทราบเพื่อดำเนินการแต่งตํ้งผู้รับผิดชอบดำเนินคดีโดยเร็ว

ข้อ ๙ สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนของ 
ที่ต ั้งไว ้สำหรับสถานศึกษาตามที่ไต ้ร ับการกำหนดวงเงินและไต้ร ับมอบอำนาจจาก 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศ ึกษาตามหลักเกณฑ ์ท ี่เลขาธ ิการคณะกรรมการการศ ึกษาข ึ้นพ ื่นฐานกำหนด  
ทํ้งน ี้ ยกเว้นงบประมาณในหมวดเงินเดือน
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ข้อ ๑๐ สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุในส่วนที่ 
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบหรืออยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับมอบตามหลไทเกณฑ์ 
ที่ระบุในข้อ ๙ ทั้งนี้ ตามหลไทเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนพนฐาน 
ประกาศกำหนด

ข้อ ๑ ๑  การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีผ้อุทิศให้แก'สถานศึกษา ให้สถาน<บ่ 1

ศึกษารับบริจาคตามระเบ ียบกระทรวงการคล่งว ่าด ้วยการรับเงินหรือทรัพย์ส ินท ี่ม ี 
ผู้บริจาคให้ทางราชการ และตามหลไทเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาขนพื้นฐาน 
กำหนด

ข้อ ๑๒ การบริหารจัดการเกี่ยวm jการเงินและบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนพนฐานประกาศกำหนด

ข้อ ๑๓ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินที่มี 
ผู้อ ุท ิศให ้ตามข้อ ๖ ไว ้เป ็นหลักฐานและให ้สรุปรายการบัญชีทรัพย์ส ินดังกล่าว 
รายงาน'ให ้ผ ู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท ี่การศ ึกษาที่สถานศึกษานนสังกัดทราบ  
ทุกสิ้นปีงบประมาณ

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง 
ของบ ัญชีทรัพย์ส ินด ังกล่าวแล้วรายงานให ้เลขาธ ิการคณะกรรมการการศ ึกษาขน  
พื้นฐานทราบโดยเร็ว

ข้อ ๑๔ การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลไทเกณฑ์ที ่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อ ๑๕ เมื่อมีประกาศยุบ รวม เลิก สถานศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและชำระบัญชี รวมทั้งดำเนินการโอนหรือ



หน้า ๔

จำหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ตามหล่กเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษา 
ขนพนฐานกำหนด

ข้อ ๑๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพนฐานรักษาการให้เป็นไป 
ตามระเบียบน ี้

เล่ม ๑๒ ๐ ตอนพิเศษ ๗๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ปองพล อดิเรกสาร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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กฎกระทรวง
กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบ้ติ หลกเกณฑ์ วิธีการสรรหา 

การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง 
และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขนพื้นฐาน

พ.ศ. ๒๕๔๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชป้ญญติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชป้ญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กับมาตรา ๘ และมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชป้ญญ้ติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดิงต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงน ี้

“ ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง 
หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียน และให้หมายความรวมถึงบุคคล 
ที่นักเรียนอยู่ด้วยเป็นประจำ หรือที่นักเรียนอยู่รับใช้การงาน

“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หล้กทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม 
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง  ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ

“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาล้ย หรือหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวํตถุประสงค์ในการจํดการศึกษาขนพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ 
แต่ละแห่ง ยกเว้นสถานพ้ฒนาเด็กปฐมว้,ย และศูนย์การเรียน

“สถานศึกษาขนาดเล็ก” หมายความว่า สถานศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกินสามร้อยคน 
“สถานศึกษาขนาดใหญ่” หมายความว่า สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกินกว่าสามร้อยคนขึ้นไป
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“องค์กรชุมชน” หมายความว่า ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนรวมตวกินไม่น้อยกว่าสิบห้าคน 
เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
หน่ึงปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมีที่ตํ้งแน่นอนอยู่ใน 
ท้องที่ตำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในสถานศึกษา หรือท้องที่ตำบลหรือแขวงที่สถานศึกษา 
ตั้งอยู่

“ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจงหวด เทศบาล องค์การ 
บริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพ'ทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ได้รับการจ้ดตั้ง 
ตามกฎหมาย ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู่

“ ส ิษย์เก ่า” หมายความว่า ผู้ท ี่สถานศึกษารับรองว่าสำเร็จการศึกษาจากหรือเคยศึกษาใน 
สถานศึกษานั้น

“ คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขนพื้นฐานแต่ละแห่ง 
“ กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถานศึกษาขํ้นพื้นฐานแต่ละแห่ง 
“ ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่ละแห่ง
“ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่
ข้อ ๒) ในสถานศึกษาขนาดเล็กให้มืคณะกรรมการสถานศึกษาขนพื้นฐานจำนวนเก้าคน และ 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มืคณะกรรมการสถานศึกษาขนพื้นฐานจำนวนสิบห้าคนประกอบด้วย 
(๑ ) ประธานกรรมการ
(๒)) กรรมการที่เป็นผ้แทนผ้'ปกครอง จำนวนหนึ่งคนx  X <น <น

(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จำนวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการที่เป็นผ้แทนองค์กรชุมชน จำนวนหนึ่งคนV  X <บ์ ชุ

(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหนึ่งคน 
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนสิษย์เก่า จำนวนหนึ่งคน
(๗ ) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่จำนวนหนึ่งรูป 

หรือหนึ่งคนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจำนวนสองรูปหรือสองคนสำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
(๘ ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและจำนวนหกคน 

สำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่
( & )  ผ้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการV  X ชุ้
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ข้อ ๓ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒) (๒)) (๓) (๔) (๕) (๖ ) (๗ ) และ (๘ )
%/ <=( a / f i k  V I 11 « 1  Q J  %/ %/ Q J  l  l / l  lตองมคุณสมบิตและ เมมลักษณะตองหาม ดังตอ เบน 

(๑ ) มีอายุไม่ตากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒)) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดV  /  ชุ่  ชุ่  ชุ่

ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้นX X  qj  o o

ผู้,ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (๕) ต้องออกข ่  ข ่  X X

จากการเป็นบุคคลซึ่งมีดักษณะต้องห้ามหรือแสดงหดักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการ 
หรือการใดๆ ดันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการภายในสิบห้าดันนับแต่รันได้รับแต่งตํ้ง 
หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตํ้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 

ข้อ ๔ นอกจากคุณสมนัติตามข้อ ๓ แล้ว
(๑ ) กรรมการตามข้อ ๒) (๒)) ต้องเป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ 

ในสถานศึกษานั้น และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี 
สัญญาจ้างดับสถานศึกษานั้น

(๒)) กรรมการตามข้อ ๒) (๓) ต้องเป็นครู
(๓) กรรมการตามข้อ ๒) (๔) ต้องไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษา 

หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างดับสถานศึกษานั้น
(๔) กรรมการตามข้อ ๒) (๖ ) ต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น 

และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างดับสถานศึกษานั้น
(๕) กรรมการตามข้อ ๒) (๘ ) ต้องไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเกินกว่า 

สามแห่งขึ้นไปในเวลาเดียวดัน และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือ 
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างดับสถานศึกษานั้น

ข้อ ๕ ให้ผู้อำนวยการดำเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการตามหดักเกณฑ์ 
และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑ ) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒) (๒)) (๓) และ (๖) ให้บุคคลแต่ละประเภท 
เสนอชี่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมนัติตามข้อ ๓ และข้อ ๔ จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับการ 
เสนอชื่อเลือกดันเองให้เหลือประเภทละหนึ่งคน นั้งนี้โดยให้แต่ละประเภทแยกดันดำเนินการ
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(๒)) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒) (๔) ให้องค์กรชุมชนเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร 
เป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบติตามข้อ ๓ และข้อ ๔ จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกินเองให้เหลือ 
จำนวนหนึ่งคน

ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ตำบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในสถานศึกษา 
หรือตำบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาต้ํงอยู่ หรือมีแต่ไม่เสนอช่ือผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ให้ผู้อำนวยการ 
สรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนในท้องที่ตำบลหรือแขวงใกล้เคียง หรือในท้องที่ตำบลหรือแขวงของเขตพื้นที่ 
การศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในสถานศึกษานั้น

(๓) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒) (๕) ให้ดำเนินการโดยสภาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้น

(๔) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒) (๘ ) ให้ดำเนินการโดยการพิจารณาร่วมกินของ 
ผู้ที่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกให้เป็นกรรมการตามข้อ ๒) (๒)) (๓) (๔ ) (๕) (๖) (๗ ) และ 
กรรมการตามข้อ ๒) ( & )  ให้ได้จำนวนสองคนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจำนวนเจ็ดคนสำหรับ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่

(๕) การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ให้ผู้ใด้รับเลือกให้เป็นกรรมการตามข้อ ๒) 
(๒)) (๓ ) (๔) (๕) (๖) (๗ ) (๘ ) และกรรมการตามข้อ ๒) ( & )  ร่วมกินเลือกประธานกรรมการ 
จากผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(๖) ให้ผู้อำนวยการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกตาม (๑ ) ถึง (๕) ต่อ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งตํ้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ

ข้อ ๖ หลกเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการนอกจากท่ีกำหนดไวิในกฎกระทรวงน้ี 
ให้เป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา

ข้อ ๗ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒) (๒)) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗ ) และ (๘ ) 
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตํ้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระ 
ติดต่อกินมิได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒) (๒)) (๓ ) (๔) 
(๕) (๖ ) (๗ ) และ (๘ ) พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(๑ ) ตาย 
(๒)) ลาออก
(๓) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ ทำให้เสือมเสียต่อ 

สถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ
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(๔) ขาดคุณสมบ้ติตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔
(๕) พ้นจากการเป็นพระภิกษุ เฉพาะกรรมการซึ่งเป็นผูใเทนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์V  X  ช ุ <บ์ ชุ

ข้อ ๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามข้อ ๒) (๒)) (๓) (๔ ) (๕) (๖ ) (๗ ) 
หรือ (๘ ) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการสรรหา เลือก และแต่งตํ้งประธานกรรมการ 
หรือกรรมการแทนภายในเก้าสืบวิน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสืบวินจะไม่ 
ดำเนินการก็ได้

ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตํ้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่าก้บวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหน่ึงจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการ 

สรรหากรรมการใหม่ภายในเก้าสืบ'รันก่อน'รันครบวาระ และให้ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฎิป้ต 
หน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งตํ้งใหม่เข้ามารับหน้าที่

ข้อ ๙ สถานศึกษาที่มีสภาพและลกษณะการปฎิป้ตงานแตกต่างจากสถานศึกษาขนพื้นฐาน 
โดยท่ํวไป ซึ่งไม่สามารถแต่งต้ํงคณะกรรมการสถานศึกษาได้ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงน้ี การกำหนด 
องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ หลกเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการในแต่ละลกษณะและ 
ประเภทของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขํ้นพื้นฐาน

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่ 
การศึกษาเป็นผู้มีอำนาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาที่มีสภาพและลกษณะการปฎิป้ติงาน 
แตกต่างจากสถานศึกษาขนพื้นฐานโดยทํ่วไป

ข้อ ๑๐ ในวาระเริ่มแรกให้ผู้อำนวยการดำเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสืบรันนับแต่รันที่กฎกระทรวงนี้ใช้นังค้บ

ข้อ ๑๑ ในวาระเริ่มแรกกรรมการตามข้อ ๒) (๓) ยังไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนกว่าV  X  ช ุ พ

คุรุสภาจะกำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อ ๑๒) ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขํ้นพื้นฐานมีอำนาจตีความและวินิจฉัยป,ญหา๙ 3  พ

อันเกี่ยวกบการปฎินัติการ หรือการดำเนินการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขํ้นพื้นฐาน ตามที่กำหนดไวิในกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ รันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒)๕๔๖ 
อดิศย โพธารามิก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัต ิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกเขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
บัญญัติให้จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลไทเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระ 
การดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพนฐาน ตลอดจนการกำหนดองค์ประกอบ 
อำนาจหน้าที่ หลไทเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาสำหรับการศึกษาบางประเภท 
ที่ม ีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างไปจากสถานศึกษาขั้นพนฐานโดยทํ่วไป ซึ่งอาจกำหนดให้แตกต่างไป 
ตามสภาพและลักษณะการปฏิบ ัต ิงานตลอดทั้งความจำเป ็นเฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้นได้ ให้เป ็นไปตามที่ 
กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงน ี้


