
         

อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด 

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ก ำหนดไว้ 

ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
www.otepc.go.th 

อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด 



 ๑. ตำมค ำสั่งหัวหน้ำ คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษำยน 
๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร           
ได้ก ำหนดให้ศึกษำธิกำรจังหวัด มีอ ำนำจหน้ำที่ตำม พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสรุป ดังนี้ 

   ๑.๑) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของ กศจ. (ข้อ ๗) 

   ๑.๒) เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร อกศจ. (ข้อ ๙) 

   ๑.๓) เป็นผู้บังคบับัญชำขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        
ในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (ข้อ ๑๒) 

 

    
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

www.otepc.go.th 

อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด (ต่อ) 



๑.๔)รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของ สนง.ศึกษำธิกำรจังหวัด (ข้อ ๑๒) 

๑.๕) มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ ผอ.ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เฉพำะงำนที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ (ข้อ ๑๒)             

๑.๖) เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร ตำมมำตรำ ๕๓ (๓) และ (๔) 
แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
ควำมเห็นชอบของ กศจ. (ข้อ ๑๓) 

    
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

www.otepc.go.th 

อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด (ต่อ) 



 ๑.๗) เป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรตำมที่เลขำธิกำร กพฐ. เลขำธิกำร กอศ.
เลขำธิกำร กกอ . เลขำธิกำร ก .ค .ศ . เลขำธิกำร กศน . และเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนกำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคล เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำน ก ำกับดูแล และบูรณำกำรกำรศึกษำ  
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ในจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร (ข้อ ๑๔) (ถ้ำหำกม)ี 

๑.๘) เป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรตำมที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนมอบอ ำนำจในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมกฎหมำย ว่ำด้วย  
โรงเรียนเอกชนให้ศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน (ข้อ ๑๔) (ถ้ำหำกม)ี 

 

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด (ต่อ) 



 ๒. ตำมข้อ ๑๒ ของค ำสั่งหัวหน้ำ คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ มีผลให้
ศึกษำธิกำรจังหวัดมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนบุคคลตำม พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้                      
 ๒.๑) มีอ ำนำจหน้ำที่ในฐำนะผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครู ฯ ในสังกัด
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เช่น  

๒.๑.๑) มีอ ำนำจในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ตำมมำตรำ ๗๓)       

๒.๑.๒) เป็นผู้มีอ ำนำจหน้ำที่มีหน้ำทีใ่นกำรสง่เสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชำโดยกำรให้ไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำ
ตำมระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (มำตรำ ๘๑)  

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด (ต่อ) 



   ๒.๑.๓) เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย          
ไม่ร้ำยแรง แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด (ตำมมำตรำ ๙๘ วรรคหนึ่ง) 

๒.๒) ศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด แต่มิใช่เป็นผู้มีอ ำนำจ     
สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 

    

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด (ต่อ) 



 ๒.๓) มีอ ำนำจหน้ำที่ ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เฉพำะงำนที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
เช่น              ๒.๓.๑) เสนอแนะกำรบรรจุและแต่งตั้ง และกำรบริหำรงำน
บุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(กศจ.) (มำตรำ ๒๔(๒)) 

    ๒.๓.๒) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลและจัดท ำ
รำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อเสนอ   
ก.ค.ศ. ต่อไป (มำตรำ ๒๔(๒)) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด (ต่อ) 



๒.๔) มีอ ำนำจสั่งกำรตำมมติ กศจ. แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร      
ทำงกำรศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ เช่น 

     - ออกค ำสั่ งย้ ำยข้ ำรำชกำครูและบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ                    
(ตำมมำตรำ ๕๙ วรรคหนึ่ง) 

     - ออกค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (ตำมมำตรำ ๗๓ วรรคห้ำ) 

     - ออกค ำสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกจำกรำชกำร (ตำมมำตรำ ๑๐๔ 
วรรคสำม) 

 

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด (ต่อ) 



       ๓. ตำมข้อ ๑๓ ของค ำสั่งหวัหน้ำ คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ก ำหนดให้
ศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครแูละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร ตำมมำตรำ ๕๓ (๓) 
และ (๔) โดยควำมเห็นชอบของ กศจ. มีผลให้ศึกษำมีอ ำนำจหนำ้ที่ ดังนี้ 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด (ต่อ) 



 ๓.๑) มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (๓) สั่งบรรจุและแต่งตั้งขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสงักัดเขตพืน้ที่กำรศกึษำ ให้ด ำรง           
  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำ  

   ต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ                                     
ต ำแหน่งผูบ้รหิำรที่เรียกชือ่อย่ำงอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ข.(๕)  

 ต ำแหน่งศกึษำนเิทศก์  

 ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมำตรำ ๓๘ ค.(๒)                  
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

 

    
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

www.otepc.go.th 

อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด (ต่อ) 



          ต ำแหน่งซ่ึงมีวิทยฐำนะช ำนำญกำร                                     
 ต ำแหน่งซึง่มีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพเิศษ                                     
 ต ำแหน่งซึง่มีวิทยฐำนะเชีย่วชำญ  

 ๓.๒) มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (๔) สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำ  

 ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  

 ต ำแหน่งครู 

 ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมำตรำ ๓๘ ค.(๒)  

  

    

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด (ต่อ) 



๓.๒) พิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่ ตำมที่กฎหมำย
ว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก ำหนด       
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด (ต่อ) 



ข้อ 13 ค ำสั่ง หน.คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด      
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ 

     กำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในจังหวัด หรือกรุงเทพมหำนคร           
ตำมมำตรำ ๕๓ (๓) และ (๔) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗    
ให้ศึกษำธิกำรจังหวัด โดยควำมเห็นชอบของ กศจ.      
เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 



         ศึกษำธิกำรจังหวัดในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ แห่ง  
พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗        
มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด      
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 



๑. สั่งให้ผู้ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมมำตรำ ๔๕ วรรคหนึ่ง 
มำตรำ ๕๐ มำตรำ ๕๑ มำตรำ ๕๘ มำตรำ ๖๔ มำตรำ ๖๕ มำตรำ ๖๖ และ
มำตรำ ๖๗ ซึ่งภำยหลังปรำกฏว่ำขำดคณุสมบัติทั่วไป หรือขำดคุณสมบัติตำม
มำตรฐำนต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๒ หรือขำดคุณสมบัติพิเศษตำมมำตรำ ๔๘ 
อยู่ก่อน หรือมีกรณีต้องหำอยู่ก่อนและภำยหลังปรำกฏว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
เนื่องจำกกรณีต้องหำนั้น ออกจำกรำชกำรโดยพลัน (มำตรำ ๔๙)  

๒. สั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำม
ช ำนำญหรือเชี่ยวชำญระดับสูงเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (มำตรำ ๕๑) 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

www.otepc.go.th 

อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด      
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 



         ๓.ส่ังบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง                      
รอง ผอ.สถำนศกึษำ ต ำแหน่ง ผอ. สถำนศกึษำ      
ต ำแหน่งผู้บริหำรที่เรียกช่ืออย่ำงอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ ข. (๕)     
ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน
ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ในส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ 
ต ำแหน่งซึ่งมีวทิยฐำนะช ำนำญกำร ต ำแหน่งซึ่งมีวทิยฐำนะ
ช ำนำญกำรพเิศษ และต ำแหน่งซึ่งมีวทิยฐำนะเช่ียวชำญ          
โดยอนุมัต ิกศจ. (มำตรำ ๕๓ (๓)) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
www.otepc.go.th 

อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด      
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 



       ๔. ส่ังบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งครูผู้ช่วย     
ต ำแหน่งครู และต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศกึษำอ่ืน       
ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒)ในสถำนศึกษำ (มำตรำ ๕๓ (๔)) 

      ๕. สั่งให้ผู้ที่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผลในระดับที่ก ำหนดออกจำกรำชกำร   ตำมมำตรำ 
๑๑๐ (๖) (มำตรำ 55 (3)) 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
www.otepc.go.th 

อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด      
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 



     ๖. สั่งให้ผู้ที่อยู่ในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำทีร่ำชกำร หรือ  
เตรียมควำมพร้อมฯ ที่มีควำมประพฤติไม่ดี หรือไม่มีควำมรู้   
หรือไม่มีควำมเหมำะสม หรือมีผลกำรประเมินทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรหรือเตรียมควำมพร้อมฯอยู่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
โดยไม่ควรให้รับรำชกำรต่อไปออกจำกรำชกำรได้ไม่ว่ำจะครบ
ก ำหนดเวลำทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือเตรียมควำมพร้อม
และพัฒนำอย่ำงเข้มหรือไม่ก็ตำม (มำตรำ 56 วรรคสอง) 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
www.otepc.go.th 

อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด      
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 



        ๗. สั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่พ้น
ก ำหนดเวลำทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือเตรียมควำมพร้อม ฯ 
แล้ว และควรให้รับรำชกำรต่อไป ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง       
หรือวิทยฐำนะที่จะได้รับแต่งตั้งต่อไป และรำยงำน กศจ.        
(มำตรำ 56 วรรคสอง) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
www.otepc.go.th 

อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด      
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ 



๘. เปลี่ยนแปลงค ำสั่งที่สั่งให้ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่ำงทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรหรือเตรียมควำมพร้อม ฯ ออกจำกรำชกำรเพื่อไปรับ
รำชกำรทหำรตำมมำตรำ ๖๖ และต่อมำปรำกฏว่ำผู้นั้นมีกรณีจะต้องถูก
สั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมวรรคสอง (มีผลกำรประเมินทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรหรือเตรียมควำมพร้อมฯ ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด)
หรือตำมมำตรำอื่น เป็นให้ออกจำกรำชกำร ตำมวรรคสอง หรือมำตรำ
อื่นนั้น (มำตรำ 56 วรรคสำม) 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

www.otepc.go.th 

อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด      
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 



       ๙. สั่งลงโทษผู้อยู่ในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรอื
เตรียมควำมพร้อม ฯ ที่มีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิด
อำญำ หรือกระท ำผิดวินัย หรือสั่งให้ออกจำกรำชกำรเมื่อมีกรณีที่
บุคคลดังกล่ำวจะต้องออกจำกรำชกำรตำมวรรคสอง (มีผลกำร
ประเมินทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือเตรียมควำมพร้อมฯ   
ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด) หรือวรรคสำมหรือตำมมำตรำอื่น 
แล้วแต่กรณี (มำตรำ 56 วรรคห้ำ) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
www.otepc.go.th 

อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด      
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 



อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด          
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

   ๑๐. สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่ กศจ. พิจำรณำอนุมัติย้ำยแล้วไปด ำรงต ำแหน่งใน
หน่วยงำนกำรศึกษำภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือต่ำงเขตพื้นที่
กำรศึกษำในจังหวัด (มำตรำ 59 วรรคหนึ่ง) 

 

 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

www.otepc.go.th 



อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด            
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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    ๑๑. สั่งให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เลื่อนต ำแหน่ง หรือเลื่อน
วิทยฐำนะ โดยไม่เข้ำเกณฑ์มำตรฐำนต ำแหน่ง หรือ
มำตรฐำนวิทยฐำนะ หรือไม่ผ่ำนกระบวนกำรเลื่อนต ำแหน่ง
หรือเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์และวิธีกำร    
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด หรือผู้สั่งสั่งไม่ถูกต้องหรือไม่มีอ ำนำจ    
สั่งกลับไปด ำรงต ำแหน่งหรือวิทยฐำนะเดิมโดยพลัน      
(มำตรำ 63 วรรคหนึ่ง และวรรคสำม) 



อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด          
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

 ๑๒ . สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู ฯ ที่ออกจำก
รำชกำรไปแล้ว และมิใช่เป็นกำรออกจำกรำชกำรในระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่ รำชกำร ซึ่ งสมัครเข้ำรับรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรครู ฯ และทำงรำชกำรประสงค์จะรับผู้นั้นโดยให้มี
ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ และรับเงินเดือน ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำร  
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (มำตรำ 64) 

 

 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด            
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

๑๓. สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับอนุมัติจำก ครม.ให้ออก
จำกรำชกำรไปปฏิบัติงำนและให้นับเวลำระหว่ำงนั้นส ำหรับ
ค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญเหมือนเป็นเวลำรำชกำรตำมกฎหมำย   
ว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร กลับเข้ำรับรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรครู ฯ ภำยในก ำหนดเวลำ ที่ ครม. อนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปี
นับแต่วันไปปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว โดยให้มีต ำแหน่ง วิทยฐำนะ 
และรับเงินเดือนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก .ค.ศ.ก ำหนด    
(มำตรำ ๖๕) 

 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด                 
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

 

 
 

    ๑๔. สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไป           
รับรำชกำรทหำร เมื่อผู้นั้นพ้นจำกรำชกำรทหำรโดยมิได้กระท ำกำร
ในระหว่ำงรับรำชกำรทหำรอันเสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 
หรือได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง และไม่เป็นผู้ขำด
คุณสมบัติตำม ม. ๓๐ไม่ได้ถูกสั่งเปลี่ยนแปลงค ำสั่งเป็นให้ออกฯ 
ตำมมำตรำอื่น ที่ประสงค์จะกลับเข้ำรับรำชกำรในหน่วยงำน
กำรศึกษำเดิมและยื่นขอ ฯ ภำยในก ำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วัน     
พ้นจำกรำชกำรทหำร โดยให้มีต ำแหน่ง วิทยฐำนะ และรับเงินเดือน
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (มำตรำ 66) 



อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด                  
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

๑๕ เสนอให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมำย พิจำรณำ
อนุมัติรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่พนักงำนวิสำมัญ หรือไม่ใช่
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนซึ่งออกจำกงำนในระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติงำนหรือข้ำรำชกำรที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและไม่ใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง ข้ำรำชกำรวิสำมัญ 
หรือข้ำรำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำรในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร ที่ออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปแล้ว เข้ำรับ
รำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (มำตรำ 67 
วรรคหนึ่ง) 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด                 
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

     ๑๖. สั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรักษำกำร
ในต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ว่ำงลง 
หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้     
(มำตรำ 68 วรรคหนึ่ง) 

    ๑๗. สั่งเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร            
ทำงกำรศึกษำ ตำมมติ กศจ. (มำตรำ 73  วรรคห้ำ) 

 

 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด                 
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

       ๑๘. เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่
กำรศึกษำที่มีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
(มำตรำ 98 วรรคสอง) 

      ๑๙. เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งลงโทษวินัยร้ำยแรงตำมมติ กศจ. หรือ 
ก.ค.ศ. (มำตรำ ๑๐๔) 

 

 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด                        
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

    

 

 
 

 ๒๐. ด ำเนินกำรสืบสวน หรือพิจำรณำตำม ม.๙๕ และด ำเนินกำร
ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรครู ฯ ผู้มีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำหรือละเว้น
กระท ำกำรที่พึงเห็นได้ว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และเป็นกำร
กล่ำวหำเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวน 
สอบสวนหรือตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร หรือ
เป็นกำรกล่ำวหำเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชำของผู้นั้นหรือมีกรณี    
ถูกฟ้องคดีอำญำหรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ เว้นแต่ ควำมผิด   
ที่ได้กระท ำโดยประมำทที่ไม่เกี่ยวกับรำชกำร หรือควำมผิดลหุโทษ          
แม้ภำยหลังผู้นั้นจะออกจำกรำชกำรไปแล้ว เว้นแต่ ออกจำกรำชกำร   
เพรำะตำย ต่อไปได้เสมือนว่ำผู้นั้นยังมิได้ออกจำกรำชกำร (มำตรำ ๑๐๒) 



อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด                        
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

          ๒๑. สั่งพักรำชกำรหรือสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนแก่       
ผู้ถูกสั่งตั้งแต่งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือ   
ถูกฟ้องคดีอำญำ หรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ เว้นแต่
เป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหโุทษ     
เพื่อรอฟังผลกำรสอบสวนพิจำรณำได้ 

 

 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

www.otepc.go.th 



อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด                 
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

     

    

 

 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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      แต่ถ้ำภำยหลังปรำกฏผลกำรสอบสวนพิจำรณำว่ำ         
ผู้นั้นมิได้กระท ำผิดหรือกระท ำผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษ     
ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร และไม่มีกรณีที่จะต้อง   
ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอื่น ก็มีอ ำนำจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ำ   
รับรำชกำรในต ำแหน่งและวิทยฐำนะเดิม หรือต ำแหน่ง
เดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งและวิทยฐำนะนั้น  



อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด                 
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

         ๒๒. ด ำเนินกำรสืบสวน หรือพิจำรณำตำมมำตรำ ๙๕   
และแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง 
ตลอดจนด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้ถูกสั่งพักรำชกำรหรือออก   
จำกรำชกำรไว้ก่อนตำมวรรคหนึ่งแล้ว ภำยหลังปรำกฏว่ำ       
ผู้นั้นมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงในกรณีอื่น
อีกต่อไปได้ (มำตรำ ๑๐๓) 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด                 
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

     ๒๓. พิจำรณำอนุญำตกำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร   
ที่ได้ยื่นหนังสือขอลำออกต่อผู้บังคับบัญชำ และพิจำรณำยับยั้ง
กำรอนุญำตให้ลำออกไว้เป็นเวลำไม่เกินเก้ำสิบวันนับตั้งแต่วัน
ขอลำออกก็ได้ ในกรณีที่เห็นว่ำจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่รำชกำร 
แต่ต้องแจ้งกำรยับยั้งกำรอนุญำตให้ลำออกพร้อมทั้งเหตุผลให้   
ผู้ขอลำออกทรำบ (มำตรำ ๑๐๘) 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด                 
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

     ๒๔. เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ แล้วภำยใน
ก ำหนดเวลำสำมสิบวันตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง หน่วยงำน
กำรศึกษำไม่มีต ำแหน่งที่ไม่ต้องมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพว่ำง
หรือต ำแหน่งที่สำมำรถย้ำยไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งได้     
หรือ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ไม่อนุมัติให้ออกจำก
รำชกำรโดยพลัน ทั้งนี้ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรออกจำกรำชกำร 
(มำตรำ ๑๐๙) 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด                 
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

๒๕. เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้ำรำชกำรครแูละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มีกรณถีูกกล่ำวหำ หรือมีเหตอุันควรสงสัยว่ำ
หย่อนควำมสำมำรถในอันทีจ่ะปฏิบตัหิน้ำที่รำชกำร บกพร่องในหนำ้ที่
รำชกำร หรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหนำ้ทีร่ำชกำร ที่เหน็
ว่ำกรณมีีมูล ถ้ำให้ผู้นั้นรับรำชกำรตอ่ไปจะเปน็กำรเสียหำยแกร่ำชกำร 
และเปน็ผูม้ีอ ำนำจสั่งใหผู้้นั้นออกจำกรำชกำรเพือ่รับบ ำเหนจ็บ ำนำญ
เหตุทดแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรในกรณ ี    
ที่ ก.ค.ศ. หรือ กศจ. มีมติให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำร (มำตรำ ๑๑๑) 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด                 
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

๒๖. สั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำออกจำกรำชกำรเพือ่รบั
บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหนจ็บ ำนำญใน
กรณีถูกตัง้กรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง และกรรมกำร
สอบสวนหรอืผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่หรือวรรคห้ำ 
หรือมำตรำ ๑๐๔ (๑) แล้วแต่กรณ ีเห็นว่ำกรณีมีเหตุอันควรสงสยัอย่ำง
ยิ่งว่ำผู้นั้นได้กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง แต่กำรสอบสวนไม่ได้ควำมแน่
ชัดพอที่จะสัง่ใหล้งโทษวินัยอย่ำงร้ำยแรง ถ้ำให้รับรำชกำรตอ่ไปจะเปน็
กำรเสียหำยแก่รำชกำร และ ก.ค.ศ. หรือ กศจ. แล้วแต่กรณ ีพจิำรณำ
แล้วมีมติให้ผู้นัน้ออกจำกรำชกำรเพรำะมีมลทนิหรือมัวหมองในกรณทีี่
ถูกสอบสวน (มำตรำ ๑๑๒) 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด                 
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

 ๒๗. เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้ต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำสั่งของศำลหรือต้องรับโทษจ ำคุก โดย
ค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท
หรือควำมผิด  ลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก 
หรือไล่ออก ออกจำกรำชกำรเพื่อรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (มำตรำ ๑๑๓ ) 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด                 
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

       ๒๘. เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำผู้ไปรับรำชกำรทหำร ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำร
ทหำรออกจำกรำชกำร แล้วต่อมำปรำกฏว่ำผู้นั้นมีกรณีที่จะต้อง
ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำอื่นอยู่ก่อนไปรับรำชกำร
ทหำร ก็มีอ ำนำจเปลี่ยนแปลงค ำสั่งให้ออกจำกรำชกำร        
ตำมวรรคหนึ่ง เป็นให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำอื่นนั้นได้ 
(มำตรำ ๑๑๗) 
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www.otepc.go.th 



อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด                 
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

        ๒๙. เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำซึ่งโอนมำจำกพนักงำนส่วนท้องถิ่น หรือข้ำรำชกำรตำม
มำตรำ ๕๘ ผู้มีกรณีที่สมควรให้ออกจำกงำนหรือออกจำก
รำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรงำนบุคคล        
ส่วนท้องถ่ิน หรือกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล       
ของข้ำรำชกำรนั้นอยู่ก่อนวันโอนมำบรรจุ (มำตรำ ๑๑๘) 
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อ ำนำจหน้ำที่ของศกึษำธิกำรจังหวัด                 
ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ (ต่อ) 

       ๓๐. เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งหรือปฏิบัติตำมมติในกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ของ กศจ. หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี           
(มำตรำ ๑๒๔ วรรคสอง) 

      ๓๑. เป็นผู้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรแก้ไขค ำสั่งให้เป็นไปตำม          
ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งศำลปกครอง ในกรณีที่ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำฟ้องร้อง ค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือร้องทุกข์
ตำมมำตรำ ๑๒๑ หรือมำตรำ ๑๒๒ ของ กศจ. ต่อศำลปกครอง 
(มำตรำ ๑๒๕) 
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     อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด  
 

               สวัสดี ค่ะ 


