
 

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2562 

 
 
 โดยที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ. 2558  ก าหนดให้
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน  มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานและลูกจ้างทุนหมุนเวียน  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลพนักงานและลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของทุนหมุนเวียน  ฉบับลงวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู  จึงก าหนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2562” 
 ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ในข้อบังคับนี้    
 “เงินทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 “ส านักงาน ก.ค.ศ.”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู 
 “ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
 “ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู   
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 “พนักงาน”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง  ซึ่งได้รับเงินค่าจ้างจาก
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อปฏิบัติภารกิจของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ที่มีลักษณะ
เป็นงานประจ า  โดยมีก าหนดเวลาการจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี  และอาจมีการต่อสัญญาจ้างต่อเนื่องได้
ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
 “ลูกจ้าง”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง  ซึ่งได้รับเงินค่าจ้าง 
จากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือปฏิบัติภารกิจของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ที่มีลักษณะ
เป็นงานชั่วคราว  โดยมีก าหนดเวลาการจ้างเป็นรายปี  
   “สัญญาจ้าง”  หมายความว่า  สัญญาจ้างพนักงานทุนหมุนเวียนและลูกจ้างทุนหมุนเวียน
ตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ  ๔  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 ข้อ  ๕  การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน  ใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ  ๖  บรรดากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดให้
ข้าราชการของส านักงาน ก.ค.ศ.  มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด  ให้ถือว่า
พนักงานและลูกจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการ  ทั้งนี้  เว้นแต่
เรื่องใดมีก าหนดไว้แล้วโดยเฉพาะในข้อบังคับนี้หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง  หรือเป็นกรณีที่ส านักงาน ก.ค.ศ.  
ประกาศก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างต าแหน่งในกลุ่มงานลักษณะใด  ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ข้าราชการในบางเรื่องเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง  
 ข้อ  ๗  วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม 
 ข้อ  ๘  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ให้ขอท า
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 ข้อ  ๙  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติ  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไป
ตามท่ีส านักงาน ก.ค.ศ.  ก าหนด   
 ข้อ ๑๐  วัน  เวลาการท างาน  วันหยุดของพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ.  
ก าหนด   
 
 
 
 
 



-3- 
 

หมวด ๒ 
ต าแหน่งและคุณสมบัติ 

 ข้อ ๑๑  ให้ส านักบริหารเงินทุนหมุนเวียน  ส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
มีผู้ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 (๑)  ข้าราชการ  
 (๒)  พนักงาน 
 (๓)  ลูกจ้าง 
 (๔)  ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 การก าหนดโครงสร้าง  กรอบอัตราก าลัง  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  เงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน  และสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ  ของพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการอนุมัติ  
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 ข้อ ๑๒  ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง  และมีหน้าที่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับนี้ก าหนดไว้  หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 ข้อ 1๓  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานและลูกจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   
 ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
      (๑)  มีสัญชาติไทย 
      (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
      (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข.  ลักษณะต้องห้าม 
      (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
      (๒)  เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
      (๓)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  วิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ  เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
      (๔)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (๕)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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      (๖)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
      (๗)  มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ.  ก าหนดไว้ในการสรรหา
หรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือเหมาะสม
กับการด าเนินงาน 

หมวด  ๓ 
การคัดเลือกและการจ้างพนักงานและลูกจ้าง 

 ข้อ ๑๔  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่ส านักงาน ก.ค.ศ.  ก าหนด  ทั้งนี้  โดยยึดหลักสมรรถนะ  ความเท่าเทียมกันในโอกาส  และประโยชน์
ของเงินทุนหมุนเวียนเป็นส าคัญ  ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน  ยุติธรรม  และโปร่งใส   
 ข้อ ๑๕  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  จัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามข้อ  ๑4  ต่อไป 
 ข้อ ๑๖  การจ้างพนักงาน  ให้กระท าเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี  ส่วนการจ้างลูกจ้าง
ให้กระท าเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปี  หรือตามโครงการที่มีก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้  โดยไม่เกิน
ก าหนดระยะเวลาสี่ปีหรือหนึ่งปีแล้วแต่กรณี และอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้  ทั้งนี้  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
 แบบสัญญาจ้าง  ให้เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ.  ก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 การจัดจ้างให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง
กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง 

หมวด ๔ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

 ข้อ ๑๗  อัตราค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด  ในกรณีที่คณะกรรมการยังมิได้ก าหนด  อาจให้น าอัตราค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์
การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ส าหรับอัตราค่าตอบแทนของลูกจ้าง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี ้ ให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 ข้อ ๑๘  ข้าราชการอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการก าหนด  โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง   
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 ข้อ 19  พนักงานอาจได้รับสิทธิประโยชน์  ดังต่อไปนี้  
 (๑)  สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
 (๒)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 (๓)  ค่าเบี้ยประชุม 
 (๔)  สิทธิอ่ืน ๆ  ที่คณะกรรมการก าหนด 
 การได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง  (1)  (2)  และ  (3)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด  
ส าหรับสิทธิอ่ืน ๆ  ตาม  (4)  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดเกี่ยวกับการได้รับสิทธินั้น  
 ข้อ 20  ให้พนักงานมีสิทธิลาในประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
 (1)  การลาป่วย  มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยนับแต่วันท าการ  การลาป่วย  ตั้งแต่ 
๓  วันท าการขึ้นไป  ผู้มีอ านาจอนุญาตอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ ประกอบการลาหรือประกอบการพิจารณา
อนุญาตก็ได ้
 (๒)  การลาคลอดบุตร  มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน  ๙๐  วัน 
 (๓)  การลากิจส่วนตัว  มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ปีละไม่เกิน  ๑๐  วันท าการ 
 (๔)  การลาพักผ่อน  มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ  ๑๐  วันท าการ  ส าหรับในปีแรกท่ีได้รับการจ้าง
เป็นพนักงานยังไม่ครบ  ๖  เดือน  ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน  เว้นแต่พนักงานที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องกันในส านักงาน ก.ค.ศ. 
เดิมรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน  พนักงานผู้ใดที่ท างานครบ  ๑  ปีขึ้นไป  และในปีที่ผ่านมาพนักงานผู้นั้น
มิได้ลาพักผ่อนประจ าปี  หรือลาพักผ่อนประจ าปีแล้วไม่ครบ  10  วันท าการ  ให้สามารถน าวันลาพักผ่อนที่เหลือ
ซึ่งยังไม่ได้ลามาสะสมได้  แต่วันลาพักผ่อนที่น ามาสะสมต้องไม่เกิน  ๕  วันท าการ  โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผ่อน
ในปปีัจจุบันแล้วจะต้องไม่เกิน  ๑๕  วันท าการ 
 (๕)  การลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ  หรือฝึกวิชาทหาร  เข้ารับการระดมพล  
หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  ทั้งนี้  เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก
หรือเตรียมพล  ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน  7  วัน  อ านาจอนุญาตการลา  การใช้ใบลา  การยื่นใบลา  
ให้เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด  ทั้งนี้  การอนุญาตการลาให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตามความเหมาะสม
เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 (๖)  การลาเพ่ือไปอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์  ให้พนักงานที่ได้รับการจ้างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าสี่ปีมีสิทธิลาเพ่ือไปอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้จ านวน  1  ครั้ง  ตลอดช่วงเวลาของการมีสถานภาพ
เป็นพนักงาน  โดยการลาไปอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจญ์  มีสิทธิลาได้ไม่เกิน  120  วัน  ตามระยะเวลา  
ที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจตามหลักของศาสนา 
 
 
 
 



-6- 
 

 ข้อ 21  ให้พนักงานมีสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา  ดังนี้  
 (1)  ลาป่วย  ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน  30  วัน  ส่วนที่เกิน  30  วัน  
มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมาย
ว่าด้วยประกันสังคม 
 (2)  ลาคลอดบุตร  ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน  45  วัน  และมีสิทธิได้รับ
เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
 (3)  ลากิจส่วนตัว  และให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน  10  วัน 
 (4)  การลาพักผ่อนประจ าปี ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนด
ในข้อ  20  (4) 
 (5)  ลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ  เพ่ือฝึกวิชาทหาร  เข้ารับการระดมพล  
หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้
ปีหนึ่งไม่เกิน  60  วัน 
 (6)  ลาเพ่ือไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์  ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน  120  วัน    
 ในกรณีที่พนักงานเข้าท างานไม่ถึง  1  ปี  ให้ทอนสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนการลากิจส่วนตัว  
และการลาพักผ่อนลงตามส่วนของจ านวนวันที่จ้าง 
 ข้อ ๒2  ให้ลูกจ้างมีสิทธิการลาในประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
      (1)  การลาป่วย  มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยนับแต่วันท าการ  การลาป่วย  ตั้งแต่   
๓  วันท าการขึ้นไป  ผู้มีอ านาจอนุญาตอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ ประกอบการลาหรือประกอบการพิจารณา
อนุญาตก็ได ้

 (๒)  การลาคลอดบุตร  มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน  ๙๐  วัน 
 (๓)  การลากิจส่วนตัว  มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ปีละไม่เกิน  ๑๐  วันท าการ 

 (๔)  การลาพักผ่อน  มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ  ๑๐  วันท าการ  ส าหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานยังไม่ครบ  
๖  เดือน  ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน   
 (๕)  การลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ  หรือฝึกวิชาทหาร  เข้ารับ
การระดมพล  หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  ทั้งนี้  เมื่อพ้นจาก
การเข้ารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพล  ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน   ภายใน  7  วัน  การอนุญาตการลา
ให้น าความในข้อ  20 (5)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 23  ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการโดยอนุโลม 
 ข้อ ๒4  ให้พนักงานและลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  
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หมวด ๕ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ข้อ ๒5  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 
 (1)  การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี 
 (2)  การต่อสัญญาจ้าง  
 (3)  การเลิกจ้าง 
 (4)  เรื่องอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ข้อ ๒6  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ประเมินปีละ  2  ครั้ง  ตามปีงบประมาณ  
ดังต่อไปนี้  
 (1)  ครั้งที่  1  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม 
 (2)  ครั้งที ่ 2  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน 
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 ให้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล
ทุกครั้งที่มีการประเมิน  โดยไม่ต้องประกาศเปน็การทั่วไป 
 ข้อ 27  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  ให้ประเมินจากผลงานของพนักงานผู้นั้น
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยก าหนดสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  80  
 ข้อ ๒8  ในแต่ละรอบการประเมินให้ส านักงาน ก.ค.ศ.  น าผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน  5  ระดับ  คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง  โดยก าหนด
ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 

 ดีเด่น    95 - 100   คะแนน 
 ดีมาก   85 – 94    คะแนน 
 ดี   75 – 84    คะแนน 
 พอใช้   65 – 74    คะแนน 
 ต้องปรับปรุง  น้อยกว่า  65  คะแนน   

 ในกรณีที่ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง  2  องค์ประกอบ  รวมกัน  
มีเศษทศนิยม  0.5  ขึ้นไป  ให้ปัดเป็น  1  คะแนน  
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  ให้เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ.  ก าหนด  
ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน  พฤติกรรมการปฏิบัติงานและครอบคลุมภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
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 ข้อ 29  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  น าผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมาประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 
 (1)  การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี  ให้เลื่อนได้ตามระดับผลการประเมิน  โดยพนักงานที่จะ
ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงานสองครั้งติดต่อกันตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป  ทั้งนี้  ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี  
 (2)  การต่อสัญญาจ้าง  พนักงานที่จะได้รับการต่อสัญญาจ้างต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผล
การประเมินการปฏิบัติงานสองครั้งก่อนสิ้นสุดสัญญาติดต่อกันตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  ทั้งนี้  ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็น
เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการต่อสัญญาจ้าง 
 (3)  การเลิกจ้าง  พนักงานผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ย
ของผลการประเมินการปฏิบัติงานสองครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี  ให้ผู้บังคับบัญชารายงานส านักงาน ก.ค.ศ.  
เพ่ือด าเนินการแจ้งพนักงานทราบภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานผู้นั้น 
       ข้อ 30  พนักงานที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน  ในวันที่  ๑  ตุลาคมของทุกปี 
ต้องมีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ.  ก าหนด  และเป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  
 (1)  ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีทีแ่ล้วมาไม่น้อยกว่าแปดเดือน   
 (2)  ในรอบปีที่แล้วมา  ต้องไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
 (3)  ในรอบปีที่แล้วมา  ต้องไม่มาท างานสาย  หรือกลับก่อนเวลาปฏิบัติงานรวมกันไม่เกิน
จ านวนยี่สิบครั้ง 
 (4)  การลาในรอบปีที่แล้วมาจะต้องมีวันลากิจ  และลาป่วย  รวมกันไม่เกินสิบห้าวันท าการ 
ทั้งนี้  ไม่รวมถึงวันลา  ดังต่อไปนี้ 
       (ก)  ลาคลอดบุตร 
       (ข)  การลาพักผ่อน 
       (ค)  ลาป่วย  เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่  หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  
       (ง)  การลาเพื่อรับราชการทหาร  ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ  หรือฝึกวิชาการทหาร
หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
       (จ)  การลาเพื่อไปอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์  
 ข้อ 31  ให้ส านักงาน ก.ค.ศ.  มีอ านาจออกค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี  และต่อสัญญาจ้าง  
ของพนักงานตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ  29 
 ข้อ 32  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.ค.ศ.  
ก าหนด  
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หมวด 6 
วินัยและการรักษาวินัย 

 ข้อ 33  พนักงานและลูกจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับนี้  ตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ก าหนด  และตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง  และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่ง
ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
 ข้อ 34  พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด  ตามที่ก าหนดไว้เป็นข้อห้ามและ
ข้อปฏิบัติที่ส านักงาน ก.ค.ศ.  ก าหนด 
 พนักงานและลูกจ้างผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ผู้นั้นเป็น
ผู้กระท าผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย  
 ข้อ 35  พนักงานและลูกจ้างต้องกระท าการอันเป็นข้อปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และเท่ียงธรรม 
 (๒)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับของเงินทุนหมุนเวียน 
ส านักงาน ก.ค.ศ.  และมติคณะกรรมการ  
 (๓)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจอุตสาหะ  เอาใจใส่  และรักษาประโยชน์ของเงินทุนหมุนเวียน  
และส านักงาน ก.ค.ศ. 
 (๔)  ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของเงินทุนหมุนเวียน  โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้น
จะท าให้เสียหายแก่เงินทุนหมุนเวียน  หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของเงินทุนหมุนเวยีน  จะต้องเสนอความเห็น
เป็นหนังสือภายใน  7  วัน  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น  และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว  ถ้าผู้บังคับบัญชา
ยืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิมก็ต้องปฏิบัติตาม 
 (๕)  ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่เงินทุนหมุนเวียน  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่มิได้ 
 (๖)  ต้องรักษาความลับของเงินทุนหมุนเวียน 
 (๗)  ต้องสุภาพเรียบร้อย  รักความสามัคคี  และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง
พนักงาน  ลูกจ้าง  และผู้ร่วมงาน 
 (๘)  ต้องต้อนรับ  ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก  ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มาติดต่อ
ในกิจการอันเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า 
 (๙)  ต้องรักษาชื่อเสียงของตน  และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งตนมิให้เสื่อมเสีย 
 ข้อ 36  พนักงานและลูกจ้างต้องไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้าม  ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งว่า
เป็นการรายงานเท็จด้วย 
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 (๒)  ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา
เหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
 (๓)  ต้องไมอ่าศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 (๔)  ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้เงินทุนหมุนเวียนได้รับความเสียหาย 
 (๕)  ต้องไม่กระท าการ  หรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม  
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตน 
 (๖)  ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง  กดข่ี  หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติหน้าที่ 
 (๗)  ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิด  หรือคุกคามทางเพศต่อพนักงาน  ลูกจ้าง  และ
ผู้ร่วมงาน 
 (๘)  ต้องไม่ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดข่ี  หรอืข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อเงินทุนหมุนเวียน 
 ข้อ 37  การกระท าความผิดดังต่อไปนี้  ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 (๑)  กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ 
 (๒)  จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือเงื่อนไขที่ทางราชการ
ก าหนดให้ปฏิบัติ  จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (๓)  ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (๔)  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา  หรือขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (5)  ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน  ส าหรับต าแหน่งที่
ส านักงาน ก.ค.ศ.  ก าหนดวัน  เวลาการมาท างาน 
 (6)  ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนท าให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  จนเป็นเหตุ
ให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  ส าหรับต าแหน่งที่ส านักงาน ก.ค.ศ.  ก าหนดการท างานตามเป้าหมาย 
 (7)  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือกระท าความผิดอาญาโดยมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก
หรือหนักกว่าโทษจ าคุก 
 (8)  การกระท าอ่ืนใดที่ส านักงาน ก.ค.ศ.  ก าหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
 ข้อ 38  พนักงานและลูกจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติหรือกระท าการอันเป็นข้อห้ามหรือ
ฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ  35  ข้อ  36  และข้อ  37  ผู้นั้นกระท าผิดวินัย  และต้องได้รับโทษทางวินัย  เว้นแต่
มีเหตุอันควรงดโทษ 
 โทษทางวินัยมี  4  สถาน  คือ  
 (1)  ภาคทัณฑ์ 
 (2)  ตัดเงินค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ  2  หรือร้อยละ  4  ของเงินค่าตอบแทนที่ผู้นั้น
ได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลา  1  เดือน  2  เดือน  หรือ  3  เดือน 
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 (3)  ลดเงินค่าตอบแทน  ได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ  2  หรือร้อยละ  4  ของเงินค่าตอบแทน
ที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ 
 (4)  ไล่ออก 
 การสั่งลงโทษตัดเงินค่าตอบแทนหรือลดเงินค่าตอบแทน  ถ้าจ านวนเงินที่จะต้องตัด  หรือลด
มีเศษไม่ถึงสิบบาท  ให้ปัดเศษท้ิง 
 การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง  ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่และเดือนที่มีค าสั่งเป็นต้นไป  เว้นแต่
ในกรณีที่ต้องมีการสั่งลงโทษย้อนหลังก็ให้สั่งลงโทษให้มีผลย้อนหลังได้ 
 ข้อ 39  เมื่อมีกรณีที่พนักงานและลูกจ้างถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือด าเนินการสอบสวน
โดยเร็ว  เพ่ือให้ได้ความจริงและยุติธรรมและต้องให้โอกาสพนักงานและลูกจ้างที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดง
พยานหลักฐานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม   
 ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าพนักงานและลูกจ้างผู้นั้นกระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  มีค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน  ลดเงินค่าตอบแทน  
ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด  แต่ถ้าไม่มีมูลกระท าความผิดให้สั่งยุติเรื่องแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ   
 การด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานและลูกจ้าง  ให้น าเรื่องแนวทางการด าเนินการทางวินัย
ของพนักงานราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 40  พนักงานหรือลูกจ้างที่ถูกลงโทษทางวินัย  ให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อ
คณะกรรมการได้ภายใน  30 วนั  นบัแต่วันรบัแจ้งค าสั่ง  ทั้งนี ้ ให้น ากฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง
ว่าด้วยการอุทธรณ์  และวิธีพิจารณาอุทธรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด 

หมวด 7 
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

 ข้อ 41  สัญญาจ้างพนักงานสิ้นสุดลงเมื่อ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  เมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
 (๓)  ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
 (๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับนี้หรือตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ.  ก าหนด 
 (๕)  ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 (๖)  ถูกไล่ออก  เพราะกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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 (7)  กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก  หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก 
 (8)  ยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียน 
 (9)  เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ค.ศ.  หรือ
ตามสัญญาจ้าง   
 เมื่อมีเหตุตาม (5)  หรือ (7)  แล้วแต่กรณี  ให้ส านักงาน ก.ค.ศ.  แจ้งให้พนักงานผู้นั้นทราบ  
ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่ทราบเหตุดังกล่าว  
 ข้อ 42  ในระหว่างสัญญาจ้าง  พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงานให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30  วัน  หรือตามข้อก าหนดในสัญญาจ้าง 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 43  ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  ข้อก าหนด  หรือแนวทางใด  
เพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้  ให้น าประกาศ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  ข้อก าหนด  หรือแนวทาง ที่ก าหนดไว้แล้ว
ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 44  บรรดาประกาศ  มติ  หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  ที่บังคับใช้กับ
พนักงานและลูกจ้างอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้บังคับใช้ต่อไป  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้จนกว่า
จะได้ออกประกาศ  มติ  หรือก าหนดหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ 
 กรณีที่ไม่มีประกาศ  มติ  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่ใช้บังคับอยู่เดิม  
ให้น าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547  และมติคณะรัฐมนตรี  กฎ  ระเบียบ
ที่เก่ียวข้องกับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับพนักงานและลูกจ้าง  โดยอนุโลมไปพลางก่อน   
 ข้อ 45  ผู้ใดเป็นพนักงานและลูกจ้าง  ที่ปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียน  ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้
ใช้บังคับ  ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นพนักงานและลูกจ้าง   ตามข้อบังคับนี้   และให้น าระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่  
ผลการปฏิบัติงาน  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของพนักงานและลูกจ้างตามสัญญาจ้างเดิมที่เคยได้รับ
รวมเข้าเป็นระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที ่ ผลการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับนี้ด้วย 

  ประกาศ  ณ  วันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

 
 
 

(นายการุณ  สกุลประดิษฐ์) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 


