
เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม

นางสาวศศิธร  สงัขล์าโพธ์ิ

นกัทรพัยากรบุคคลปฏิบตัิการ











































การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู 
 
1. หลักกฎหมาย  

“มาตรา 56 ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา 50 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น 
แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแต่กรณี  
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความประพฤติไม่ดี หรือ 
ไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มอยู่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยไม่ควรให้รับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการได้ ไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
หรือไม่ก็ตาม ถ้าพ้นก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ดังกล่าวแล้ว และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่า ควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ก็สั่งให้ผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่จะได้รับแต่งตั้งต่อไป และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรอื อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ 
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแต่กรณี ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหาร ตามมาตรา 66 
และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสองหรือตามมาตราอ่ืน ก็ให้ 
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 หรือผู้มีอ านาจตามมาตราอ่ืนนั้น แล้วแต่กรณี มีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งให้ออก  
ตามมาตรา 66 เป็นให้ออกจากราชการตามวรรคสอง หรือมาตราอ่ืนนั้นได ้

ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในต าแหน่งใด  
ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใหม่ 

ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ผู้ใดถูกกล่าวหา
ว่ากระท าความผิดอาญาหรือกระท าความผิดวินัย  โดยมีมูลตามที่กล่าวหาว่าได้กระท าผิดดังกล่าว 
ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยได้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือเมื่อมีกรณีที่บุคคลดังกล่าว
จะต้องออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือตามมาตราอ่ืน ก็ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
หรือผู้มีอ านาจตามมาตราอ่ืนนั้น สั่งลงโทษหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ แล้วแต่กรณี 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืนในระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่มิใช่เป็นการถูกลงโทษปลดออก 
หรือไล่ออก ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึง         
การปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์ 
อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม” 
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2. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 2.2 การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560   
 2.3 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค ตามประกาศ
คณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 

2.4 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548   

2.5 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 
20 สิงหาคม 2553  

2.6 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561  

2.7 มติ ก.ค.ศ. อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ค าช้ีแจงประกอบหน้าค าสั่ง 
การกรอกรายละเอียดในหน้าค าสั่ง ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
3.1 หมายเลข  ให้ระบหุน่วยงานที่ออกค าสั่ง 
3.2 หมายเลข  ให้ระบลุ าดับที่/ปีที่ออกค าสั่ง 
3.3 หมายเลข  ให้ระบชุื่อค าสั่ง 
3.4 หมายเลข  ให้ระบุกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 
3.5 หมายเลข  ให้ระบชุื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ครั้งที่ประชุม และวันที่มีมติอนุมัติ

ให้แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู 
3.6 หมายเลข  ให้ระบจุ านวนผู้ได้รับการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู 
3.7 หมายเลข  ให้ระบวุัน เดือน ปี ทีผู่้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งลงนามในค าสั่ง 
3.8 หมายเลข  ให้ระบลุายมือชื่อของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 
4. ค าชี้แจงประกอบบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง 

การกรอกบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งในแต่ละช่องรายการ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
4.1 หมายเลข  “ที่” ให้ระบุล าดับที่ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  
4.2 หมายเลข  “ชื่อ-ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน” ให้ระบุชื่อ-ชื่อสกุล และเลขประจ าตัว

ประชาชน 
4.3 หมายเลข  “วุฒิ/วิชาเอก/สถาบันการศึกษา” ให้ระบุชื่อคุณวุฒิและวงเล็บวิชาเอก 

สถาบันการศึกษาที่ส าเร็จ 
4.4 หมายเลข  “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหลักฐานอ่ืน ฯ” ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพหรือหลักฐานอ่ืน ฯ วันที่ออกและวันที่หมดอายุ 
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4.5 หมายเลข  “บรรจุเมื่อวันที่” ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่บรรจุและแต่งตั้งตามค าสั่งบรรจุ 
4.6 หมายเลข  “วันที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม” ให้ระบวุันที่ผ่าน 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
4.7 หมายเลข  “ต าแหน่งและสังกัดเดิม” ให้ระบตุ าแหน่ง ต าแหน่ง/หน่วยงานการศึกษา 

ต าแหน่งเลขท่ี ต าแหน่งเลขท่ีจ่ายตรง เงินเดือน (อันดับและอัตราเงินเดือน)  
4.8 หมายเลข  “ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง” ให้ระบตุ าแหน่ง/หน่วยงานการศึกษา เงินเดือน 

(อันดับและอัตราเงินเดือน)  
4.9 หมายเลข  “ตั้งแต่วันที่” ให้ระบ ุวัน เดือน ปี ที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
4.10 หมายเลข  “หมายเหตุ” ให้ระบกุรณีอ่ืนๆที่เป็นเงื่อนไขเป็นการเฉพาะราย (ถ้ามี)  

 

5. ข้อสังเกต 
 5.1 เงิน เดือนที่ ได้รับ  จะได้รับ อัตราเงินเดือนเดิมตาม กฎ ก.ค.ศ . การเลื่อนเงิน เดือน  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
 5.2 วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู จะต้องเป็นวันที่เดียวกันกับวันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
เช่น แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เมื่อเตรียมความพร้อมครบ 2 ปี จะแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งครูได้ไม่ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 

               คส. 2 
 

ตัวอย่างค าสั่งแต่งตัง้ครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู 
                      

 ค าสั่ง……………………………………….. 
 ที่............ /………….. 

 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู 
  

               
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม * ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่ งชำติ  ที่  19/2560 สั่ ง ณ วันที่  3 เมษำยน 2560  เรื่ อง กำรปฏิ รูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ในภูมิภำค ประกำศ ณ วันที่ 7 เมษำยน 2560 เรื่อง ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำ 
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2548 ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และ ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 

 โดยอนุมัติ กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง...................................ในการประชุม ครั้งที…่./…… เมื่อวันที่….....…
ให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ในต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู  จ านวน..... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 
    สั่ง ณ วันที่ …………….…………… พ.ศ. ............. 
 
 
                           (ลงชื่อ) …………………………………… 
          (…………………………...……….) 
     (ต าแหน่ง) ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ   
  * ให้ระบุเฉพาะค าสั่งที่ออกโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 



ที่ ต ำแหน่ง/ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง/ หมำยเหตุ
หน่วยงำนกำรศึกษำ เลขที่ เลขที่จ่ำยตรง อันดับ อัตรำ หน่วยงำนกำรศึกษำ อันดับ อัตรำ 

1 นำยxxxx  xxxxxx ค.บ. เลขที.่...................... 1  1 ครูผู้ช่วย xxxx xxxxxxx ครูผู้ช่วย 17,310 ครู คศ. 1 17,310 1
xxxxxxxxxxxxx (นำฏศิลป)์ ออกให้ ณ วันที.่....... กุมภำพันธ์ กุมภำพันธ์ สถำนศึกษำ.............. สถำนศึกษำ.............. กุมภำพันธ์

มหำวิทยำลัย……. ใช้ได้จนถึงวันที.่........ 2559 2561 อ ำเภอ...................... อ ำเภอ...................... 2561
จังหวัด...................... จังหวัด......................
สังกัด....................... สังกัด.......................

2 นำงสำวxxxx xxxxxx วท.บ. เลขที.่...................... 1  1 ครูผู้ช่วย xxxx xxxxxxx ครูผู้ช่วย 16,920 ครู คศ. 1 16,920 1
xxxxxxxxxxxxx (วิทยำศำสตร์ ออกให้ ณ วันที.่....... กุมภำพันธ์ กุมภำพันธ์ สถำนศึกษำ.............. สถำนศึกษำ.............. กุมภำพันธ์

กำรกีฬำ) ใช้ได้จนถึงวันที.่........ 2559 2561 อ ำเภอ...................... อ ำเภอ...................... 2561
กศ.ม. จังหวัด...................... จังหวัด......................

(บริหำร สังกัด....................... สังกัด.......................
กำรศึกษำ)

มหำวิทยำลัย…….

วันที่ผ่ำน
กำรเตรียมควำมพร้อม
และพัฒนำอย่ำงเข้ม

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม

คส. 2
ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู

แนบท้ำยค ำส่ัง...........................................ที.่................/............................. ลงวันที่ ................................................................

เงินเดือน รับเงินเดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล

เลขประจ ำตัวประชำชน
ใบอนุญำต

ประกอบวิชำชีพ
วุฒิ/วิชำเอก/

สถำบันกำรศึกษำ
บรรจุ

เมื่อวันที่

ต ำแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง
ต้ังแต่
วันที่



การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ 
ด้วยเหตุไม่ผ่านการทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการประเมิน 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 

1. หลักกฎหมาย 
“มาตรา 56  ผู้ ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้ งให้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา 50 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในต าแหน่งนั้น แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วยให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ถ้ าในระหว่างทดลองปฏิบั ติหน้ าที่ ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่ างเข้ม 
แล้วแต่กรณี  ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใด 
มีความประพฤติไม่ดี หรือ ไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือเตรี ยมความพร้อมและพัฒ นาอย่ างเข้ มอยู่ ต่ ากว่ าเกณ ฑ์ ที่  ก .ค .ศ . ก าหนดโดยไม่ ควรให้ 
รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตาม ถ้าพ้นก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความ
พร้อม และพัฒนาอย่างเข้มดังกล่าวแล้ว และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าควรให้ผู้นั้นรับ
ราชการต่อไป ก็สั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่จะได้รับแต่งตั้งต่อไป และให้รายงาน
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณ ี
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ 
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแต่กรณี ถูกสั่ งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหาร 
 ตามมาตรา 66 และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสองหรือ 
ตามมาตราอ่ืน ก็ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 หรือผู้มีอ านาจตามมาตราอ่ืนนั้น แล้วแต่กรณี มีอ านาจ
เปลี่ยนแปลงค าสั่งให้ออกตามมาตรา 66 เป็นให้ออกจากราชการตามวรรคสอง หรือมาตราอ่ืนนั้นได ้

 ผู้อยู่ ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้ าที่ ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ในต าแหน่งใด ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มใหม่ 

ผู้อยู่ ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ผู้ ใด 
ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญาหรือกระท าความผิดทางวินัย โดยมีมูลตามที่กล่าวหาว่าได้กระท าผิด
ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยได้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือเมื่อมีกรณีที่บุคคล
ดังกล่าวจะต้องออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือตามมาตราอ่ืน ก็ ให้ผู้ มีอ านาจ 
ตามมาตรา 53 หรือผู้มีอ านาจตามมาตราอ่ืนนั้น สั่งลงโทษหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ แล้วแต่กรณ ี

ผู้ ใดถูกสั่ งให้ออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือสั่ งให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืน 
ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่มิใช่เป็นการถูกลงโทษปลด
ออก หรือไล่ออก ให้ ถือเสมือนว่าผู้ นั้ นไม่ เคยเป็ นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ทั้ งนี้ 
ไม่กระทบกระเทือนถึง การปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หรือการรับ
เงิน เดื อนหรือผลประโยชน์ อ่ืนใดที่ ได้ รับหรือมี สิ ทธิ จะได้ รับจากทางราชการในระหว่างที่ ผู้ นั้ น 
อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม” 
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2. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 53 มาตรา 56 และมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.2 การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560   
 2.3 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ตามประกาศคณ ะกรรมการขับ เคลื่ อนปฏิ รูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภ าค  
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 
 2.4 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ งครูผู้ ช่วย 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 
 2.5 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548  

2.6 มต ิก.ค.ศ. อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. ค าชี้แจงประกอบหน้าค าสั่ง 

การกรอกรายละเอียดในหน้าค าสั่งให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
3.1 หมายเลข  ให้ระบหุน่วยงานที่ออกค าสั่ง 
3.2 หมายเลข  ให้ระบลุ าดับที่/ปีที่ออกค าสั่ง 
3.3 หมายเลข  ให้ระบชุื่อค าสั่ง 
3.4 หมายเลข  ให้ระบุค าสั่งเดิมที่สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับคัดเลือก 
3.5 หมายเลข  ให้ระบุจ านวนผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งเดิม 
3.6 หมายเลข  ให้ระบุกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 
3.7 หมายเลข  ให้ระบจุ านวนผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง 
3.8 หมายเลข  ให้ระบุวัน เดอืน ปี ที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือผู้มีอ านาจตามมาตราอ่ืน  

ได้ลงนามในค าสั่ง 
3.9 หมายเลข  ให้ระบุลายมือชื่อของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือผู้มีอ านาจตามมาตราอ่ืน 

4. ค าชี้แจงประกอบบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง 
 การกรอกบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งในแต่ละช่องรายการให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 4.1 หมายเลข  “ที”่ ให้ระบุล าดับที่ 
 4.2 หมายเลข  “ชื่อ – ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน” ให้ระบุชื่อ – ชื่อสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน   
 4.3 หมายเลข  “วุฒิ/วิชาเอก/สถาบันการศึกษา” ให้ระบุชื่อคุณวุฒิและวงเล็บสาขาวิชาเอก 
สถาบันการศึกษาที่ส าเร็จ 
 4.4 หมายเลข  “ต าแหน่ง/หน่วยงานการศึกษา” ให้ระบุต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่งเลขที่
จ่ายตรง เงินเดือน (อันดับและอัตราเงินเดือน) 
 4.5 หมายเลข  “วันเริ่มทดลองหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม” ให้ระบุวัน เดือน ปี  
 4.6 หมายเลข  “ให้ออกตั้งแต่วันที่” ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ออกจากราชการ 
 4.7 หมายเลข  “หมายเหตุ” ให้ระบุกรณีอ่ืน ๆ ที่เป็นเงื่อนไขเฉพาะราย (ถ้ามี)  
5. ข้อสังเกต 
 การให้ออกจากราชการด้วยเหตุไม่ผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือให้ออก
โดยไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องตรวจสอบความเห็นของผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
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คส. 8/1 
 

ตัวอย่างค าสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ 
ด้วยเหตุไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการประเมินการเตรียม 

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
 

 ค าสั่ง.......................................................................... 
 ที่.............../............. 

 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการด้วยเหตุ ไม่ผ่านการทดลอง 
ปฏิบัติราชการ/ไม่ผ่านการประเมินการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  

 
 

 อนุสนธิค าสั่ง ...........(หน่วยงานการศึกษา) ........ ที่.........../.................. สั่ง ณ วันที่............. 
บรรจุและแต่งตั ้ง (ผู ้สอบแข่งขันได้/ผู ้ได้รับคัดเลือก ) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยให้(ทดลองปฏิบัต ิหน้าที ่ราชการ/เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม )  
ในต าแหน่ง .......................  จ านวน.......ราย ปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ 
(ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ/เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ) แล้ว มีบางรายผลการประเมิน  
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ไม่สมควรให้รับราชการต่อไป 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 56 และมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ร ะ เบี ย บ ข้ า ร าช ก ารค รู แ ล ะบุ ค ล าก รท างก ารศึ ก ษ า  พ .ศ . 2 5 4 7  แ ล ะที่ แ ก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม 
* ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง ค าวินิจฉัยคณะกรรมการขับเคลื่อน
ปฏิ รูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ระเบี ยบ ก.ค.ศ. ว่าด้ วยวันออกจากราชการ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ออกจากราชการ  จ านวน.........ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
    
     สั่ง ณ วันที่................................. พ.ศ. ...............  
 
 

          (ลงชื่อ) …………………………………… 
          (………………………………….) 
     (ต าแหน่ง) ……………………………………….. 
 
หมายเหตุ 
  * ให้ระบุเฉพาะค าสั่งที่ออกโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 



คส.8/1

วันเร่ิมทดลองหรือ
ที่ ต ำแหน่ง/ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ

หน่วยงำนกำรศึกษำ เลขที่ เลขที่จ่ำยตรง อันดับ อัตรำ อย่ำงเข้ม
1 นำงสำวxxxx xxxxxx กศ.บ. ครูผู้ช่วย xxxx xxxxxxxx ครู 15,050 16 พฤษภำคม 2550 ...................

xxxxxxxxxxx (พลศึกษำ) สถำนศึกษำ..............  ผู้ช่วย
 มหำวิทยำลัย...... อ ำเภอ......................

จังหวัด.....................  
สังกัด........................

เงินเดือน

ตวัอย่างบัญชรีายละเอียดให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการดว้ยเหตไุมผ่่านการทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ/

แนบท้ำยค ำส่ัง.....................................  ที.่.........../................. ลงวันที่..........................................................

ต ำแหน่งทีท่ดลองหรือเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม

ไมผ่่านการประเมนิการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้

วุฒิ/วิชำเอก/
สถำบันกำรศึกษำ

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจ ำตัวประชำชน

ให้ออก
ต้ังแต่วันที่

หมำยเหตุ


























