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กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยการส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการ 

หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๗๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหปลัดกระทรวง  เลขาธิการ  อธิบดีหรือตําแหนงที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทา  หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แลวแตกรณี  เปนการชั่วคราว   
โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิมไดในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน  ดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกรณีถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง  หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  เวนแต 
เปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือกรณีที่ถูกฟองนั้น  พนักงานอัยการรับเปน
ทนายแกตางให  และถาใหผูนั้นคงอยูในตําแหนงหนาที่ เดิมตอไปจะเปนอุปสรรคตอการสืบสวน   
การสอบสวน  หรืออาจเกิดความเสียหายแกราชการ 

(๒) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําหรือละเวนกระทําการใดจนตอง 
คําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดอาญา  และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาแลวเห็นวาขอเท็จจริง
ที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้นไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําหรือละเวนกระทําการนั้น
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
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(๓) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ  และ
ผูบังคับบัญชาไดดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร  และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่
ราชการนั้นเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

(๔) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  และไดรับ
สารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา  หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่ สืบสวน   หรือ
คณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และไดมี
การบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ 

(๕) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกรณีถูกแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นทําการ
สอบสวนตามมาตรา  ๑๑๐  (๔)   

(๖) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกรณีถูกแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นทําการ
สอบสวน  หรือมีการใชสํานวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๑ 

(๗) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนงใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมี
กรณีเปนที่สงสัยวามีพฤติการณไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นซ่ึงผูบังคับบัญชา
ไดสืบสวนแลวเห็นวากรณีมีมูล  และถาใหผูนั้นคงอยูในตําแหนงเดิมตอไปอาจเกิดความเสียหาย 
แกราชการ 

(๘) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษเพื่อประโยชนแกราชการโดยไดรับอนุมัติจาก  ก.ค.ศ. 
ขอ ๒ การขอให  ก.ค.ศ.  พิจารณาอนุมัติกรณีตามขอ  ๑  (๘)  ใหแสดงรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
(๑) คําชี้แจงเหตุผลความจําเปนพิเศษเพื่อประโยชนแกราชการและระยะเวลาที่จะส่ังให

ประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
(๒) หนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแกผูถูกส่ังใหประจํา 

สวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
ขอ ๓ การส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนการชั่วคราว  โดยอาศัยเหตุเดียวกันหรือหลายเหตุในคราวเดียวกัน   
ผูมีอํานาจตามขอ  ๑  สามารถสั่งไดเปนเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ส่ังใหประจํา  หากมีเหตุผล 
ความจําเปนใหขยายเวลาไดอีก  แตระยะเวลาที่ขยายรวมกับระยะเวลาเดิมแลวตองไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่ ส่ังใหประจํา  สําหรับการขอขยายเวลาตามขอ  ๑  (๘)  ใหขออนุมัติขยายเวลาตอ  ก.ค.ศ .   
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ทั้งนี้  ใหขอขยายเวลากอนวันครบกําหนดระยะเวลาเดิมไมนอยกวาสามสิบวัน  เวนแตกรณี  มีเหตุผล
ความจําเปนพิเศษอาจขออนุมัติตอ  ก.ค.ศ.  นอยกวาสามสิบวันก็ได 

ขอ ๔ การสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  ใหส่ังไดดังตอไปนี้ 

(๑) ปลัดกระทรวง  เลขาธิการ  อธิบดีหรือตําแหนงที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา   
ใหส่ังไดสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนง  ประจําสวนราชการหรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

(๒) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ใหส่ังไดสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้ังแตตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญและตําแหนงซ่ึงไดรับเงินเดือนในระดับ  ๘  ลงมา 
ในเขตพื้นที่การศึกษา  ประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เมื่อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดดําเนินการตาม  (๒)  แลว  ใหรายงานให
หัวหนาสวนราชการทราบดวย 

ขอ ๕ เมื่อผูมีอํานาจตามขอ  ๑  ส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประจํา
สวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แลวแตกรณี  โดยมีเหตุผลความจําเปนในกรณีใดแลว  
เมื่อหมดความจําเปนหรือครบกําหนดเวลา  ใหผูมีอํานาจดังกลาวส่ังใหผูนั้นดํารงตําแหนงเดิม  หรือ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงอื่นที่เทียบเทากับตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

ขอ ๖ การใหพนจากตําแหนง  การใหไดรับเงินเดือน  การแตงต้ัง  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
การดําเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ถูกส่ังให
ประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ใหถือเสมือนวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกส่ังนั้นดํารงตําแหนงเดิม 

ขอ ๗ ในกรณีที่ไดส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประจําสวนราชการ
หรือหนวยงานทางการศึกษา  อยูกอนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใชบังคับ  ใหนํากฎ  ก.ค.  หรือกฎ  ก.พ.  วาดวย
การนั้น  มาใชบังคับแกกรณีดังกลาวตอไปจนครบกําหนดระยะเวลาที่ส่ัง 

ในกรณีที่ไดส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประจําสวนราชการหรือ
หนวยงานทางการศึกษาไวแลวตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลาไมถึงหนึ่งป  ใหผูมีอํานาจตามขอ  ๑  



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

สามารถสั่งใหประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนการชั่วคราวตอไปตามกฎ  ก.ค.ศ.   
นี้ได  แตเมื่อรวมกับระยะเวลาเดิมแลวตองไมเกินหนึ่งป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๔  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๗๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติใหหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอํานาจส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  แลวแตกรณี  เปนการชั่วคราว  โดยใหพนจากตําแหนงหนาท่ีเดิมได  และการให
พนจากตําแหนงหนาท่ีเดิม  การใหไดรับเงินเดือน  การแตงตั้ง  การเล่ือนขั้นเงินเดือน  การดําเนินการทางวินัย  
และการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาว  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
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