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กฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการ
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 ใหป ลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบ ดีห รือตํ าแหนงที่ เรีย กชื่อ อยา งอื่น ที่มีฐ านะ
เทียบเทา หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา แลวแตกรณี เปน การชั่วคราว
โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิมไดในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ดังตอไปนี้
(๑) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกรณีถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวา
กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรง หรื อ ถู ก ฟ อ งคดี อ าญาหรื อ ต อ งหาว า กระทํ า ความผิ ด อาญา เว น แต
เปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือกรณีที่ถูกฟองนั้น พนักงานอัยการรับเปน
ทนายแก ตางให และถ าใหผูนั้ น คงอยูใ นตําแหนงหนาที่ เดิม ตอ ไปจะเป น อุปสรรคตอการสืบสวน
การสอบสวน หรืออาจเกิดความเสียหายแกราชการ
(๒) เมื่อขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษากระทําหรือละเวน กระทําการใดจนตอ ง
คําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดอาญา และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาแลวเห็นวาขอเท็จจริง
ที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้นไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําหรือละเวนกระทําการนั้น
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐

(๓) เมื่ อข าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาละทิ้ง หรื อทอดทิ้ง หน าที่ ราชการ และ
ผูบังคับบัญชาไดดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่
ราชการนั้นเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๔) เมื่อขา ราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษากระทําผิดวิ นัยอยา งรายแรง และไดรั บ
สารภาพเป น หนั ง สื อ ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ ให ถ อ ยคํ า รั บ สารภาพต อ ผู มี ห น า ที่ สื บ สวน หรื อ
คณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และไดมี
การบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ
(๕) เมื่อขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษามีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการ
สอบสวนตามมาตรา ๑๑๐ (๔)
(๖) เมื่อขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษามีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการ
สอบสวน หรือมีการใชสํานวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๑๑๑
(๗) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนงใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมี
กรณีเปนที่สงสัยวามีพฤติการณไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นซึ่งผูบังคับบัญชา
ไดสืบ สวนแลวเห็ น วา กรณีมี มูล และถ าให ผูนั้น คงอยูใ นตํา แหนง เดิม ต อไปอาจเกิดความเสี ยหาย
แกราชการ
(๘) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษเพื่อประโยชนแกราชการโดยไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ.
ขอ ๒ การขอให ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติกรณีตามขอ ๑ (๘) ใหแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) คําชี้แ จงเหตุผลความจําเปน พิเ ศษเพื่อประโยชนแ ก ราชการและระยะเวลาที่ จะสั่งให
ประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๒) หนาที่แ ละความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแกผูถูกสั่งใหประจํา
สวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอ ๓ การสั่ ง ให ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาประจํ า ส ว นราชการหรื อ
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาเปนการชั่วคราว โดยอาศัยเหตุเดียวกัน หรือหลายเหตุในคราวเดียวกัน
ผูมีอํานาจตามขอ ๑ สามารถสั่งไดเปน เวลาไมเกินหกเดือนนับแตวัน ที่สั่งใหประจํา หากมีเหตุผ ล
ความจําเปนใหขยายเวลาไดอีก แตระยะเวลาที่ขยายรวมกับระยะเวลาเดิมแลวตองไมเกินหนึ่งปนับแต
วั น ที่ สั่ ง ให ป ระจํ า สํ า หรั บ การขอขยายเวลาตามข อ ๑ (๘) ให ข ออนุ มั ติ ข ยายเวลาต อ ก.ค.ศ.
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ทั้งนี้ ใหขอขยายเวลากอนวันครบกําหนดระยะเวลาเดิมไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตกรณี มีเหตุผล
ความจําเปนพิเศษอาจขออนุมัติตอ ก.ค.ศ. นอยกวาสามสิบวันก็ได
ขอ ๔ การสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ใหสั่งไดดังตอไปนี้
(๑) ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิ บดีหรือตําแหนงที่ เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐ านะเทียบเท า
ใหสั่งไดสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนง ประจําสวนราชการหรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
(๒) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ใหสั่งไดสําหรับขาราชการครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษาตั้งแตตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญและตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนในระดับ ๘ ลงมา
ในเขตพื้นที่การศึกษา ประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาไดดําเนิน การตาม (๒) แลว ใหรายงานให
หัวหนาสวนราชการทราบดวย
ขอ ๕ เมื่อผูมีอํานาจตามขอ ๑ สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประจํา
สวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี โดยมีเหตุผลความจําเปนในกรณีใดแลว
เมื่อหมดความจําเปนหรือครบกําหนดเวลา ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นดํารงตําแหนงเดิม หรือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นที่เทียบเทากับตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ ๖ การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกสั่งให
ประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ ใหถือเสมือนวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกสั่งนั้นดํารงตําแหนงเดิม
ขอ ๗ ในกรณีที่ไดสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประจําสวนราชการ
หรือหนวยงานทางการศึกษา อยูกอนวันที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใชบังคับ ใหนํากฎ ก.ค. หรือกฎ ก.พ. วาดวย
การนั้น มาใชบังคับแกกรณีดังกลาวตอไปจนครบกําหนดระยะเวลาที่สั่ง
ในกรณีที่ ได สั่ง ใหข าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึก ษาผู ใ ดประจํ าส ว นราชการหรื อ
หนวยงานทางการศึกษาไวแ ล วตามวรรคหนึ่งเปน ระยะเวลาไม ถึงหนึ่ งป ใหผูมี อํานาจตามขอ ๑
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สามารถสั่งใหประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนการชั่วคราวตอไปตามกฎ ก.ค.ศ.
นี้ได แตเมื่อรวมกับระยะเวลาเดิมแลวตองไมเกินหนึ่งป
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติใหหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี เปนการชั่วคราว โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิมได และการให
พนจากตําแหนงหนาที่เดิม การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย
และการออกจากราชการของขาราชการครูและบุค ลากรทางการศึก ษาดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ค.ศ. นี้

