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กฎ ก.ค.ศ. 
ว�าด�วยการสั่งให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําส�วนราชการ 

หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๗๐ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได�รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีออกกฎ ก.ค.ศ. ไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ให�ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดีหรือตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเท�า หรือผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีอํานาจสั่งให�ข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจําส�วนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แล�วแต�กรณี เป=นการช่ัวคราว 
โดยให�พ�นจากตําแหน�งหน�าท่ีเดิมได�ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป=น ดังต�อไปน้ี 

(๑) เม่ือข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกรณีถูกกล�าวหาหรือมีกรณีเป=นท่ี
สงสัยว�ากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง หรือถูกฟ@องคดีอาญาหรือต�องหาว�ากระทําความผิดอาญา เว�นแต�
เป=นความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือกรณีท่ีถูกฟ@องน้ัน พนักงานอัยการรับ
เป=นทนายแก�ต�างให� และถ�าให�ผู�น้ันคงอยู�ในตําแหน�งหน�าท่ีเดิมต�อไปจะเป=นอุปสรรคต�อการสืบสวน
การสอบสวน หรืออาจเกิดความเสียหายแก�ราชการ 

(๒) เม่ือข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําหรือละเว�นกระทําการใดจน
ต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�าเป=นผู�กระทําความผิดอาญา และผู�มีอํานาจดังกล�าวพิจารณาแล�วเห็นว�า
ข�อเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดน้ันได�ความประจักษCชัดอยู�แล�วว�าการกระทําหรือละเว�น
กระทําการน้ันเป=นความผิดวินัยอย�างร�ายแรง 

(๓) เม่ือข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละท้ิงหรือทอดท้ิงหน�าท่ีราชการ 
และผู�บังคับบัญชาได�ดําเนินการสืบสวนแล�วเห็นว�าไม�มีเหตุผลอันสมควร และการละท้ิงหรือทอดท้ิง
หน�าท่ีราชการน้ันเป=นเหตุให�เกิดความเสียหายแก�ราชการอย�างร�ายแรง 

(๔) เม่ือข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง และ
ได�รับสารภาพเป=นหนังสือต�อผู�บังคับบัญชา หรือให�ถ�อยคํารับสารภาพต�อผู�มีหน�าท่ีสืบสวน หรือ
คณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได�
มีการบันทึกถ�อยคํารับสารภาพเป=นหนังสือ 

(๕) เม่ือข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกรณีถูกแต�งต้ังคณะกรรมการข้ึน
ทําการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๐ (๔) 

(๖) เม่ือข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกรณีถูกแต�งต้ังคณะกรรมการข้ึน
ทําการสอบสวน หรือมีการใช�สํานวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๑๑๑ 

(๗) เม่ือข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู�ดํารงตําแหน�งใดมีกรณีถูก
กล�าวหาหรือมีกรณีเป=นท่ีสงสัยว�ามีพฤติการณCไม�เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีราชการในตําแหน�งน้ันซึ่ง

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๑๐๑ ก/หน�า ๓๕/๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ผู�บังคับบัญชาได�สืบสวนแล�วเห็นว�ากรณีมีมูล และถ�าให�ผู�น้ันคงอยู�ในตําแหน�งเดิมต�อไปอาจเกิดความ
เสียหายแก�ราชการ 

(๘) กรณีอ่ืนท่ีมีเหตุผลความจําเป=นพิเศษเพ่ือประโยชนCแก�ราชการโดยได�รับอนุมัติ
จาก ก.ค.ศ. 

 
ข�อ ๒  การขอให� ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติกรณีตามข�อ ๑ (๘) ให�แสดงรายละเอียด 

ดังต�อไปน้ี 
(๑) คําช้ีแจงเหตุผลความจําเป=นพิเศษเพ่ือประโยชนCแก�ราชการและระยะเวลาท่ีจะ

สั่งให�ประจําส�วนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๒) หน�าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการท่ีจะมอบหมายแก�ผู�ถูกสั่งให�

ประจําส�วนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
ข�อ ๓  การสั่งให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําส�วนราชการหรือ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป=นการช่ัวคราว โดยอาศัยเหตุเดียวกันหรือหลายเหตุในคราวเดียวกันผู�มี
อํานาจตามข�อ ๑ สามารถสั่งได�เป=นเวลาไม�เกินหกเดือนนับแต�วันท่ีสั่งให�ประจํา หากมีเหตุผลความ
จําเป=นให�ขยายเวลาได�อีก แต�ระยะเวลาท่ีขยายรวมกับระยะเวลาเดิมแล�วต�องไม�เกินหน่ึงปKนับแต�วันท่ี
สั่งให�ประจํา สําหรับการขอขยายเวลาตามข�อ ๑ (๘) ให�ขออนุมัติขยายเวลาต�อ ก.ค.ศ. ท้ังน้ี ให�ขอ
ขยายเวลาก�อนวันครบกําหนดระยะเวลาเดิมไม�น�อยกว�าสามสิบวัน เว�นแต�กรณี มีเหตุผลความจําเป=น
พิเศษอาจขออนุมัติต�อ ก.ค.ศ. น�อยกว�าสามสิบวันก็ได� 

 
ข�อ ๔  การสั่งให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําส�วนราชการหรือ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให�สั่งได�ดังต�อไปน้ี 
(๑) ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดีหรือตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเท�าให�สั่งได�สําหรับข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหน�ง ประจําส�วนราชการ
หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๒) ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให�สั่งได�สําหรับข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต้ังแต�ตําแหน�งท่ีมีวิทยฐานะเช่ียวชาญและตําแหน�งซึ่งได�รับเงินเดือนในระดับ 
๘ ลงมาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เม่ือผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได�ดําเนินการตาม (๒) แล�ว ให�รายงาน
ให�หัวหน�าส�วนราชการทราบด�วย 

 
ข�อ ๕  เม่ือผู�มีอํานาจตามข�อ ๑ สั่งให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู�ใด

ประจําส�วนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แล�วแต�กรณี โดยมีเหตุผลความจําเป=นในกรณีใด
แล�วเม่ือหมดความจําเป=นหรือครบกําหนดเวลา ให�ผู�มีอํานาจดังกล�าวสั่งให�ผู�น้ันดํารงตําแหน�งเดิม 
หรือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งอ่ืนท่ีเทียบเท�ากับตําแหน�งเดิมหรือตําแหน�งในระดับเดียวกันท่ีผู�น้ันมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งน้ัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ข�อ ๖  การให�พ�นจากตําแหน�ง การให�ได�รับเงินเดือน การแต�งต้ัง การเลื่อนเงินเดือน
การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกสั่ง
ให�ประจําส�วนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎ ก.ค.ศ. น้ี ให�ถือเสมือนว�าข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกสั่งน้ันดํารงตําแหน�งเดิม 

[คําว�า “เงินเดือน” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยข�อ ๗ แห�งคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เร่ือง การบริหารงานบุคคลของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา] 

 
ข�อ ๗  ในกรณีท่ีได�สั่งให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู�ใดประจําส�วน

ราชการหรือหน�วยงานทางการศึกษา อยู�ก�อนวันท่ีกฎ ก.ค.ศ. น้ีใช�บังคับ ให�นํากฎ ก.ค. หรือกฎ ก.พ. 
ว�าด�วยการน้ัน มาใช�บังคับแก�กรณีดังกล�าวต�อไปจนครบกําหนดระยะเวลาท่ีสั่ง 

ในกรณีท่ีได�สั่งให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู�ใดประจําส�วนราชการ
หรือหน�วยงานทางการศึกษาไว�แล�วตามวรรคหน่ึงเป=นระยะเวลาไม�ถึงหน่ึงปK ให�ผู�มีอํานาจตามข�อ ๑ 
สามารถสั่งให�ประจําส�วนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป=นการช่ัวคราวต�อไปตามกฎ ก.ค.
ศ. น้ีได� แต�เม่ือรวมกับระยะเวลาเดิมแล�วต�องไม�เกินหน่ึงปK 

 
 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
วิจิตร ศรีสอ�าน 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน ก.ค.ศ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎ ก.ค.ศ. ฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๗๐ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให�หัวหน�าส�วนราชการหรือ
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจสั่งให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําส�วนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แล�วแต�กรณี เป=นการช่ัวคราว โดยให�พ�นจาก
ตําแหน�งหน�าท่ีเดิมได� และการให�พ�นจากตําแหน�งหน�าท่ีเดิม การให�ได�รับเงินเดือน การแต�งต้ัง การ
เลื่อนข้ันเงินเดือน การดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล�าว ให�เป=นไปตามหลักเกณฑCและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  จึงจําเป=นต�องออก
กฎ ก.ค.ศ. น้ี 
 
คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ี ๑๖/๒๕๖๐ เร่ือง การบริหารงานบุคคลของข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา๒ 
 

ข�อ ๑  ให�บุคคลซึ่งดํารงตําแหน�งกรรมการใน ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๗ (๔) และ (๕)
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีดํารงตําแหน�งอยู�
ในวันก�อนวันท่ีคําสั่งน้ีใช�บังคับพ�นจากตําแหน�งกรรมการใน ก.ค.ศ. 

 
ข�อ ๒  ให� ก.ค.ศ. ตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาประกอบด�วย 
(๑) รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ เป=นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน�ง ได�แก� รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และเลขาธิการคุรุสภา 

(๓) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการแต�งต้ังจากบุคคล
ซึ่งมีความรู� ความเช่ียวชาญ และประสบการณCสูงในด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด�านการศึกษา 
และด�านกฎหมาย ด�านละหน่ึงคน 

ให�เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป=นกรรมการและเลขานุการ และให�เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต�งต้ัง
ข�าราชการในสํานักงาน ก.ค.ศ. จํานวนไม�เกินสองคนเป=นผู�ช�วยเลขานุการ 

กรณีท่ีจะแต�งต้ังข�าราชการพลเรือนหรือข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู�ใดให�เป=นกรรมการตาม (๓) ผู� น้ันต�องดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูงหรือมีวิทยฐานะ
เช่ียวชาญพิเศษ 

 
ข�อ ๓  ในกรณีท่ีเห็นสมควร หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติอาจมีคําสั่งให�

เปลี่ยนแปลงองคCประกอบของคณะกรรมการตามข�อ ๒ ได�ตามความเหมาะสม 
 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน�า ๔๓/๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ข�อ ๔  ให� อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ซึ่ง ก.ค.ศ. แต�งต้ังตามมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีดํารงตําแหน�งอยู�ในวันก�อนวันท่ีสั่งน้ี
ใช�บังคับพ�นจากตําแหน�ง 

 
ข�อ ๕  ให� ก.ค.ศ. มีอํานาจแต�งต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือทําการใด ๆ แทน ก.ค.ศ.

ดังต�อไปน้ี 
(๑) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับการอุทธรณCและการร�องทุกขC 
(๒) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับวินัยและการออกจากราชการ 
(๓) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข�าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
นอกจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามวรรคหน่ึง ก.ค.ศ. อาจแต�งต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญอ่ืน

เพ่ือทําการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทําหน�าท่ีเช�นเดียวกับคณะอนุกรรมการอ่ืนท่ีกําหนดตามกฎหมาย
ว�าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได� 

 
ข�อ ๖  ให� อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต�ละคณะ มีจํานวนไม�เกินสิบห�าคน ประกอบด�วย 
(๑) ประธานอนุกรรมการ ซึ่งแต�งต้ังจากกรรมการใน ก.ค.ศ. เว�นแต�มีเหตุผลความ

จําเป=นอาจแต�งต้ังบุคคลอ่ืนท่ีไม�เป=นกรรมการใน ก.ค.ศ. เป=นประธานอนุกรรมการก็ได� 
(๒) อนุกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม�เกินสิบเอ็ดคน ท่ีมีความรู� ความเช่ียวชาญ 

และประสบการณCสูงในด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด�านการศึกษา ด�านกฎหมาย และด�านอ่ืน ๆ
ท่ีเป=นประโยชนCต�อการปฏิบัติหน�าท่ีของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญคณะน้ัน 

(๓) อนุกรรมการซึ่ ง เป=นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สัง กัด
กระทรวงศึกษาธิการจํานวนสองคน 

ให�เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต�งต้ังข�าราชการในสํานักงาน ก.ค.ศ. เป=นอนุกรรมการและ
เลขานุการและอาจแต�งต้ังข�าราชการในสํานักงาน ก.ค.ศ. จํานวนไม�เกินสองคนเป=นผู�ช�วยเลขานุการ 

กรณีท่ีจะแต�งต้ังข�าราชการพลเรือนหรือข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู�ใดให�เป=นอนุกรรมการตาม (๒) ผู�น้ันจะต�องดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูงหรือประเภท
บริหารระดับต�นประเภทอํานวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิหรือระดับเช่ียวชาญ 
หรือมีวิทยฐานะไม�ตํ่ากว�าเช่ียวชาญ หรืออาจแต�งต้ังจากผู�ซึ่งเคยดํารงตําแหน�งกรรมการผู�แทน
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. หรือผู�ซึ่งเคยดํารงตําแหน�งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. 
วิสามัญ ตามมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ได� 

คุณสมบัติ ลักษณะต�องห�าม หลักเกณฑCและวิธีการได�มา และการพ�นจากตําแหน�ง
ของประธานอนุกรรมการกรณีท่ีมิได�แต�งต้ังจากกรรมการใน ก.ค.ศ. และของอนุกรรมการตาม (๒) 
และ (๓) ให�เป=นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช�บังคับกับ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ โดยอนุโลม 

การแต�งต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามข�อ ๕ (๑) และ (๒) ให�แต�งต้ังจากกรรมการใน 
ก.ค.ศ. อย�างน�อยสองคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ข�อ ๗  ให�แก�ไขคําว�า “ข้ันเงินเดือน” ในกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เป=นคําว�า “เงินเดือน” ทุกแห�ง 
 
ข�อ ๘  มิให�นําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช�บังคับ 
ให� ก.ค.ศ. เป=นผู�ดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข�ารับราชการ

เป=นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. เห็นสมควร จะมอบหมายให� กศจ. อ.ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. ต้ังตาม

มาตรา ๒๕ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ส�วน
ราชการหรือหน�วยงานการศึกษา เป=นผู�ดําเนินการตามวรรคสองก็ได� 

หลักสูตร วิธีการสอบแข�งขัน วิธีดําเนินการท่ีเก่ียวกับการสอบแข�งขัน เกณฑCการ
ตัดสินการข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได� การนําบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ในบัญชีหน่ึงไปข้ึนบัญชีเป=นผู�
สอบแข�งขันได�ในบัญชีอ่ืน การยกเลิกบัญชีผู�สอบแข�งขันได� และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข�งขัน
ให�เป=นไปตามหลักเกณฑC วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 
ข�อ ๙  มิให�นําบทบัญญัติมาตรา ๕๔ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช�บังคับกับการบริหารงานบุคคลของข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และให�นําบทบัญญัติมาตรา ๖๘ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช�บังคับกับกรณีท่ีไม�มีผู� ดํารงตําแหน�งผู� อํานวยการ
สถานศึกษาหรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได� 

 
ข�อ ๑๐  เพ่ือประโยชนCในการบริหารงานบุคคลของข�าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษานอกจากการกําหนดตําแหน�งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามท่ีกําหนดไว�
ในกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล�ว ก.ค.ศ. อาจกําหนดตําแหน�ง
หรือเปลี่ยนตําแหน�งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทตําแหน�งผู�บริหารการศึกษาบาง
ตําแหน�งเป=นประเภทตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ได� 

 
ข�อ ๑๑  ในวาระเร่ิมแรกให� อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามข�อ ๕ ประกอบด�วยอนุกรรมการ

ตามข�อ ๖ (๑) และ (๒) จนกว�าจะได�แต�งต้ังอนุกรรมการตามข�อ ๖ (๓) ซึ่งต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จ
ภายในเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีคําสั่งน้ีใช�บังคับ 

 
ข�อ ๑๒  ให� อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจซึ่ง ก.ค.ศ. แต�งต้ังตามมาตรา ๑๗ แห�ง

พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ อยู�ในวันก�อนวันท่ี
คําสั่งน้ีใช�บังคับยังคงปฏิบัติหน�าท่ีต�อไปจนกว�าจะได�แต�งต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญอ่ืนตามคําสั่งน้ีเพ่ือ
ปฏิบัติหน�าท่ีแทนแต�ต�องไม�เกินเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีคําสั่งน้ีมีผลใช�บังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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ข�อ ๑๓  ในกรณีท่ีมีปUญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งน้ี ให�เป=นไปตามคําวินิจฉัย
ของ ก.ค.ศ. 

 
ข�อ ๑๔  ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให�คณะรักษา

ความสงบแห�งชาติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ีได� 
 
ข�อ ๑๕  คําสั่งน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป=นต�นไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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ปริญสินียC/จัดทํา 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 


