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ระเบียบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่มาตรา ๑๙ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้ ก.ค.ศ. มีอํานาจและหน้าที่ในการพิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไข
ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็น ไปโดยเรีย บร้ อย มี ประสิท ธิภาพ โดยนํา ระบบทะเบีย นประวัติ ไปใช้ใ นการบริหารงานบุ คคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้ว ยระบบทะเบีย นประวัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ระบบทะเบียนประวัติ” หมายความว่า กระบวนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับทะเบีย นประวัติของข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้ว ย ระบบเอกสาร
และระบบอิเล็กทรอนิกส์
“ทะเบีย นประวัติ” หมายความว่า บัน ทึกประวัติย่อ และแฟ้มประวัติข องข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตั้งแต่วัน เริ่มปฏิบัติราชการจนถึงวัน พ้น จาก
ราชการ ทั้งในระบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์
“บั น ทึ ก ประวั ติ ย่ อ ” หมายความว่ า บั น ทึ ก ประวั ติ สํา คั ญ และจํา เป็ น ของข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติราชการจนถึงวันพ้นจากราชการ เรียกโดยย่อว่า “ก.ค.ศ. ๑๖”
“แฟ้มประวัติ” หมายความว่า แฟ้มรวบรวมเอกสารหลักฐานที่สํา คัญ ของข้า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติราชการจนถึงวันพ้นจากราชการ
“เข้าถึง” หมายความว่า การอนุญาต หรือการกําหนดสิทธิ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดดู หรือเปิด อ่าน
ระบบทะเบียนประวัติ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลในรายการทะเบียนประวัติทั้งหมด
หรือบางส่วน
“เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ” หมายความว่า ผู้ได้รับมอบหมายซึ่งมีระดับตําแหน่งไม่ต่ํากว่า
ชํานาญการหรือเทีย บเท่า ให้มีหน้าที่ในการจัดทํา บัน ทึก แก้ไขเพิ่มเติม ดูแ ล เก็บรักษา ทําลาย
ทะเบี ย นประวั ติ และปฏิ บัติ การอื่ น ใดตามระเบี ย บนี้ และให้ห มายความรวมถึง เจ้ าหน้า ที่ผู้ ได้ รั บ
มอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุม ดูแ ล กํากับ ติดตาม และเข้าถึงระบบทะเบีย นประวัติอิเล็กทรอนิกส์
ตามระเบียบนี้
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“หัว หน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัด กระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือตําแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึง หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงาน
การศึกษาที่ได้รับมอบหมายด้วย
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการที่มีฐานะ
เป็นกรมหรือเทีย บเท่า ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สถาบันการพลศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
จัดทําคําอธิบาย และออกประกาศ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้
ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. พิจารณาทบทวนระเบียบนี้อย่างน้อยทุกรอบระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่
ระเบีย บนี้ มีผ ลใช้ บั ง คับ โดยพิจ ารณาถึ งความเหมาะสมและความสอดคล้ องกั บ เทคโนโลยีที่ ไ ด้ มี
การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไป และจัดทําเป็นรายงานเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิใช้งานและเข้าถึงทะเบียนประวัติ
ของตนเองได้ แต่ไม่มีสิทธิเข้าถึงทะเบียนประวัติของผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้นั้นแล้ว
การใช้สิทธิและการเข้าถึงทะเบียนประวัติตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ข้อ ๖ ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติดูแลและดําเนินการอื่นใด เพื่อให้ทะเบียนประวัติมีความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งให้มีหน้าที่ในการป้องกัน รักษา ระบบทะเบียนประวัติ
ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย โดยมิให้ผู้ใดที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือไม่มีสิทธิเข้าถึง หรือไม่ได้รับอนุญาต
กระทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ทําให้สูญหาย เสียหาย ถูกทําลาย หรือล่วงรู้โดยมิชอบ
ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ย วกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่
ทะเบียนประวัติรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อประสานงานกับสํานักงาน ก.ค.ศ. แก้ไขปัญหา
ข้อ ๗ คําอธิบายซึ่งกําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ให้ถือเป็นส่วนประกอบที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๒
การจัดทําทะเบียนประวัติ
ส่วนที่ ๑
การจัดทํา ก.ค.ศ. ๑๖ ระบบเอกสาร
ข้อ ๘ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบันทึกประวัติของตนเองลงใน ก.ค.ศ. ๑๖
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ท ะเบีย นประวัติจํานวนหนึ่ง ฉบับภายในเจ็ด วัน นับแต่วัน ที่มีคําสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ข้อ ๙ เมื่อมีการบัน ทึกประวัติต ามข้อ ๘ แล้ว ให้เจ้าหน้ าที่ท ะเบีย นประวัติต รวจสอบ
ความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกรายการจากเอกสารต้นฉบับจริง
ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ให้เจ้าของประวัติแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง โดยวิธีการ
ขีดฆ่า แล้วลงลายมือชื่อกํากับไว้ เว้นแต่ การลงรายการเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด และ วัน เดือน ปี
ที่บรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ ที่ทําไว้ไม่ถูกต้อง ให้เจ้าของประวัติจัดทําใหม่ทั้งฉบับ
ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการ
แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อกํากับรับรองความถูกต้อง
ส่วนที่ ๒
การจัดทําแฟ้มประวัติระบบเอกสาร
ข้อ ๑๐ เมื่อมีการจัดทํา ก.ค.ศ. ๑๖ แล้ว ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ
แล้วแต่กรณี จัดทําแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคราวเดียวกัน เพื่อเก็บรักษา
เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ก.ค.ศ. ๑๖
(๒) คําสั่ง บรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเอกสารหลักฐานการรายงานตัวเข้ารับราชการ
(๓) สําเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และที่ได้รับภายหลังจากที่เข้ารับราชการแล้ว
(๔) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
(๕) หลักฐานการสอบสวนประวัติ เช่น หนังสือแจ้งผลการพิมพ์ลายนิ้วมือของเจ้าหน้าที่ตํารวจ/
แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ เป็นต้น
(๖) แบบรายงานผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หรือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๗) หลักฐาน เอกสาร และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานะของบุคคล เช่น สําเนาสูติบัตร
ใบสํ า คั ญ การเปลี่ ย นชื่ อ ใบสํ า คั ญ การเปลี่ ย นชื่ อ สกุ ล ใบสํ า คั ญ การสมรส ใบสํ า คั ญ การหย่ า
และใบสําคัญทางทหาร (สด.๙) เป็นต้น
(๘) คําสั่งเกี่ย วกับสถานะของเจ้าของประวัติ เช่น คําสั่งบรรจุ คําสั่งรับโอน คําสั่งให้โอน
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คําสั่งเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น
(๙) ใบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าของประวัติที่ผู้บังคับบัญชาจัดทําขึ้นเพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงาน
(๑๐) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และการพัฒนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
(๑๑) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
คําสั่ง ลงโทษทางวินัย หรือเอกสารเกี่ย วกับการสั่งยุติเรื่อง การลดโทษ การเพิ่มโทษ การงดโทษ
การทําทัณฑ์บน หรือการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ
(๑๒) หลักฐานเกี่ยวกับการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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(๑๓) สําเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน
(๑๔) เอกสารสําคัญ อื่น ๆ เช่น เอกสารการอนุมัติให้แก้ไขวัน เดือน ปีเกิด การลาต่าง ๆ
หนังสือรับรองความประพฤติ (กรณีบรรจุกลับ ฯ) เป็นต้น
(๑๕) เอกสารอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ส่วนที่ ๓
การจัดทํา ก.ค.ศ. ๑๖ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๑ เมื่ อ ได้ มี ก ารจั ด ทํ า ก.ค.ศ. ๑๖ ระบบเอกสารแล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ดํ า เนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนา ก.ค.ศ. ๑๖ ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๒) บันทึกข้อมูลตามรายการจาก ก.ค.ศ. ๑๖ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรูปแบบรายการ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ส่วนที่ ๔
การจัดทําแฟ้มประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๒ เมื่ อ มีก ารจั ด ทํา แฟ้ม ประวั ติ ร ะบบเอกสารตามข้ อ ๑๐ แล้ว ให้ สํา เนาเอกสาร
หลักฐานตามรายการในข้อ ๑๐ เป็นแฟ้มประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์
หมวด ๓
การแก้ไขและการเพิ่มเติม
ข้อ ๑๓ การแก้ไขรายการในทะเบียนประวัติ ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) การแก้ไขประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ขออนุมัติ ก.ค.ศ. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียน
ประวัติข้าราชการ
(๒) การแก้ไขรายการ วัน เดือน ปี ที่สั่งบรรจุและวันเริ่มปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี
(๓) การแก้ไขรายการอื่น ๆ นอกจาก (๑) และ (๒) ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึ กษา หรือหั ว หน้ าส่ว นราชการ แล้ว แต่กรณี เป็น ผู้มีอํ านาจสั่งแก้ไขโดยพิจารณาจากคําสั่ ง
หรือเอกสารที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องแล้ว
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ข้อ ๑๔ กรณี ข้อมู ลเกี่ ย วกับประวั ติข องข้ าราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึ กษาเพิ่ม เติ ม
หรือเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าหน้าที่ท ะเบีย นประวัติบัน ทึกลงในรายการทะเบียนประวัติให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน
ข้อ ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในทะเบียนประวัติ ให้ดําเนินการทั้งในระบบเอกสาร
และระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตรงกัน
หมวด ๔
การเก็บรักษา และการทําลาย
ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนประวัติระบบเอกสาร
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา สําหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไม่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้จัดทําเป็นผู้เก็บรักษา
สําหรับการเก็บรักษา การป้องกัน และการสํารองข้อมูลทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของสํานักงาน ก.ค.ศ. ทั้งนี้ ให้มีเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติรับผิดชอบโดยตรง
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดย้ายหรือโอน ให้สํานักงาน
เขตพื้ น ที่การศึกษาหรือ ส่วนราชการ จัด ส่ง ทะเบีย นประวัติ ร ะบบเอกสารของผู้นั้ น ไปยั งสํานั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ ที่รับย้ายหรือรับโอน
ในกรณีที่ มีการโอนข้า ราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษาไปเป็ น ข้ าราชการ พนัก งาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่น ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการจัดพิมพ์ทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์ส่งไปให้ส่วนราชการที่รับโอนพร้อมกับทะเบียนประวัติระบบเอกสารด้วย
ข้อ ๑๘ การทําลายทะเบียนประวัติข องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณโดยอนุโลม
หมวด ๕
การรักษาความลับ
ข้อ ๑๙ การกําหนดชั้นความลับ และการเข้าถึงชั้นความลับของทะเบีย นประวัติ ให้เป็นไป
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ข้อ ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ ๒๑ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ทะเบีย นประวัติ คัดลอก หรือเปิดเผย หรือยอมให้ผู้อื่นเข้าถึง
ข้อมูลในทะเบีย นประวั ติข องข้า ราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาด้ว ยวิธี การใด ๆ โดยมิชอบ
การฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวถือเป็นการกระทําผิดวินัย
ข้อ ๒๒ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของทะเบียนประวัติให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ข้อ ๒๓ ข้า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึก ษาที่ป ระสงค์ จะสํ า เนาประวั ติข องตนเอง
เพื่อทํานิติกรรมหรือรับรองสถานะส่วนบุคคล ให้กระทําได้ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๘๒ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หมวด ๖
การจัดระบบ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ข้อ ๒๔ ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. เป็น หน่วยงานกลางในการบริหารงานระบบทะเบียนประวัติ
และให้ สํา นัก งานเขตพื้น ที่ การศึ กษาและส่ว นราชการจัด ให้ มีห น่ว ยงานและเจ้ าหน้า ที่ที่ รับ ผิด ชอบ
เกี่ยวกับทะเบียนประวัติโดยเฉพาะ เพื่อทําหน้าที่จัดการ ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบ
การใช้งานและการทํางาน รวมทั้ง การแจ้ง เตือนความผิด พลาดของข้อ มูล เพื่อ ให้มีการตรวจสอบ
หรือปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ข้อ ๒๕ ให้ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. มี อํ า นาจและหน้ า ที่ ใ นการกํ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาของหน่ว ยงาน
การศึกษา และส่วนราชการ และรายงานให้ ก.ค.ศ. ทราบปีละสองครั้ง
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีอํานาจเรีย กผู้แทนของหน่วยงาน
การศึ ก ษา ส่ ว นราชการ ข้ า ราชการ หรื อ บุ ค คลใดมาชี้ แ จงข้ อเท็ จ จริ ง หรื อ รายงานผลเกี่ ย วกั บ
การจัดระบบทะเบียนประวัติ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๖ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ และกฎหมายอื่น ที่เ กี่ย วข้อ ง สํา นักงาน ก.ค.ศ. อาจจัด ระบบทะเบีย นประวั ติ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศกับส่วนราชการ หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๗ ในระหว่างที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้กําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของทะเบียน
ประวั ติ ต ามข้ อ ๒๒ โดยเฉพาะในส่ ว นที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เ ป็ น ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ นํ า
พระราชบัญ ญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา หรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงาน
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
ข้อ ๒๘ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการจัดทําทะเบียนประวัติของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในระเบีย บนี้ให้แ ล้ว เสร็จครบถ้ว นทุกเขตพื้น ที่การศึกษา
และส่วนราชการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ มีผลใช้บังคับ
ในระหว่างการดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จให้ทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้อยู่ก่อน
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็นทะเบียนประวัติระบบเอกสารตามระเบียบนี้และให้ถือว่า ก.พ. ๗ ฉบับที่
เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ เป็นฉบับที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้
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ข้อ ๒๙ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ทํ า ทะเบี ย นประวั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการ
แล้วแต่กรณี จัดสรรงบประมาณ บุคลากร และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการจัดทําทะเบียนประวัติ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบนี้ให้เพียงพอแก่การดําเนินการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.

