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กฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํา นาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๑๑๐ (๖) แหงพระราชบัญญั ติ
ระเบีย บขา ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได รั บอนุ มัติ จ าก
คณะรัฐมนตรีออกกฎ ก.ค.ศ. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การสั่ ง ให ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู ใ ดออกจากราชการ
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการนั้น ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาจากผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นเปนหลัก และใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้
ขอ ๒ เมื่อผูบังคับบัญชาประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาตามหลัก เกณฑแ ละวิธี การที่ กําหนดตามมาตรา ๗๒ แลว เห็น วา ข าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ก็ใหแจงผูนั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพรอมทั้งกําหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
โดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหผูบังคับบัญชา
จัดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนด
เปาหมายในระดับอัน เปน ที่พ อใจของทางราชการใหชัดเจน เพื่อ ใชใ นการประเมิน ผลการปฏิบัติ
ราชการครั้งตอไป
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การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการและการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตนเองของข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน
ในกรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชา มีความ
ไมเปนธรรมอาจทําคําคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพื่อเปนหลักฐานได
ขอ ๓ เมื่อผูบังคับบัญชาประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาตามคํ ามั่ น ในการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ตนเองตามข อ ๒ แล ว ปรากฏว าผู นั้ น ไม ผ า น
การประเมิ น ในระดั บ อั น เป น ที่ พ อใจของทางราชการตามคํ า มั่ น ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตนเอง
ใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓
เมื่อไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ อาจดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูรับการประเมินประสงคจะออกจากราชการ
ก็ใหสั่งใหออกจากราชการ
(๒) สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึง่
โดยทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนครั้งที่สอง หรือ
(๓) สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ
เมื่ อ ผูมี อํ านาจตามมาตรา ๕๓ มีคํ า สั่ง ตาม (๑) หรื อ (๓) แล ว แต ก รณี ให ร ายงาน
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ในกรณีที่
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. เห็น วาคําสั่งดังกลาว
ไมถูกตองหรือไมเหมาะสมและมีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ปฏิบัติใหเปนไป
ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. มีมติ
ขอ ๔ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
มีมติเปนประการใดแลว และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีคําสั่งหรือปฏิบัติตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. มีมติแลว ใหแจงคําสั่งหรือการปฏิบัติดังกลาว
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นทราบ
ขอ ๕ ผูถูกสั่งใหออกจากราชการตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ มีสิทธิอุทธรณตอ ก.ค.ศ. ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๑๐ (๖) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติวา เมื่อขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษาผูใ ดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภ าพเกิด ประสิทธิผลในระดับอัน เปน ที่พอใจ
ของทางราชการได ใหผู มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งใหผูนั้น ออกจากราชการ ทั้งนี้ ตามหลัก เกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ค.ศ. นี้

