
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎ ก.ค.ศ. 
วาดวยการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการ 

หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีออกกฎ ก.ค.ศ. ไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเทา หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี เปนการ
ช่ัวคราว โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิมไดในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกรณีถูกกลาวหาหรือมีกรณี
เปนที่สงสัยวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิด
อาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือกรณีที่ถูกฟองนั้น 
พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให และถาใหผูนั้นคงอยูในตําแหนงหนาที่เดิมตอไปจะเปน
อุปสรรคตอการสืบสวนการสอบสวน หรืออาจเกิดความเสียหายแกราชการ 

(๒) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําหรือละเวนกระทําการใด
จนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดอาญา และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาแลวเห็น
วาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้นไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําหรือละ
เวนกระทําการนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

(๓) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ 
และผูบังคับบัญชาไดดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร และการละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหนาที่ราชการนั้นเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

(๔) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
และไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวน 
หรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ 

(๕) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนทําการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๐ (๔) 

(๖) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนทําการสอบสวน หรือมีการใชสํานวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๑๑๑ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๑ ก/หนา ๓๕/๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนงใดมีกรณีถูก
กลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวามีพฤติการณไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนัน้
ซึ่งผูบังคับบัญชาไดสืบสวนแลวเห็นวากรณีมีมูล และถาใหผูนั้นคงอยูในตําแหนงเดิมตอไปอาจ
เกิดความเสียหายแกราชการ 

(๘) กรณีอ่ืนที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษเพื่อประโยชนแกราชการโดยไดรับ
อนุมัติจาก ก.ค.ศ. 

 
ขอ ๒  การขอให ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติกรณีตามขอ ๑ (๘) ใหแสดง

รายละเอียด ดังตอไปนี ้
(๑) คําช้ีแจงเหตุผลความจําเปนพิเศษเพื่อประโยชนแกราชการและระยะเวลาที่

จะสั่งใหประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๒) หนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแกผูถูกส่ัง

ใหประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
ขอ ๓  การสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนการชั่วคราว โดยอาศัยเหตุเดียวกันหรือหลายเหตุในคราว
เดียวกันผูมีอํานาจตามขอ ๑ สามารถสั่งไดเปนเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ส่ังใหประจํา หากมี
เหตุผลความจําเปนใหขยายเวลาไดอีก แตระยะเวลาที่ขยายรวมกับระยะเวลาเดิมแลวตองไมเกิน
หนึ่งปนับแตวันที่ส่ังใหประจํา สําหรับการขอขยายเวลาตามขอ ๑ (๘) ใหขออนุมัติขยายเวลาตอ 
ก.ค.ศ. ทั้งนี้ ใหขอขยายเวลากอนวันครบกําหนดระยะเวลาเดิมไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตกรณี 
มีเหตุผลความจําเปนพิเศษอาจขออนุมัติตอ ก.ค.ศ. นอยกวาสามสิบวันก็ได 

 
ขอ ๔  การส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหส่ังไดดังตอไปนี ้
(๑) ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเทาใหส่ังไดสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนง ประจําสวนราชการ
หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๒) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหส่ังไดสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตั้งแตตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญและตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนใน
ระดับ ๘ ลงมาในเขตพื้นที่การศึกษา ประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เมื่อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดดําเนินการตาม (๒) แลว ให
รายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบดวย 

 
ขอ ๕  เมื่อผูมีอํานาจตามขอ ๑ ส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูใดประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี โดยมีเหตุผลความจําเปน
ในกรณีใดแลวเมื่อหมดความจําเปนหรือครบกําหนดเวลา ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นดํารง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตําแหนงเดิม หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนที่เทียบเทากับตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับ
เดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

 
ขอ ๖  การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้น

เงินเดือนการดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ถูกส่ังใหประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ ใหถือ
เสมือนวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกส่ังนั้นดํารงตําแหนงเดิม 

 
ขอ ๗  ในกรณีที่ไดส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประจําสวน

ราชการหรือหนวยงานทางการศึกษา อยูกอนวันที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใชบังคับ ใหนํากฎ ก.ค. หรือกฎ 
ก.พ. วาดวยการนั้น มาใชบังคับแกกรณีดังกลาวตอไปจนครบกําหนดระยะเวลาที่ส่ัง 

ในกรณีที่ไดส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประจําสวนราชการ
หรือหนวยงานทางการศึกษาไวแลวตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลาไมถึงหนึ่งป ใหผูมีอํานาจตามขอ 
๑ สามารถสั่งใหประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนการชั่วคราวตอไปตามกฎ 
ก.ค.ศ. นี้ได แตเมื่อรวมกับระยะเวลาเดิมแลวตองไมเกินหนึ่งป 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
วิจิตร ศรีสอาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน ก.ค.ศ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๐ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติใหหัวหนา
สวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี เปนการ
ช่ัวคราว โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิมได และการใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิม การใหไดรับ
เงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ.  จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ค.ศ. นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ 

 


