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กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยการส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙ (๔)  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจขออนุมัติ

กําหนดอัตรากําลังทดแทนตอ  ก.ค.ศ.  ได  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนและไมเกินกําหนดระยะเวลา  

ดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการ

ระหวางประเทศ  ใหขอกําหนดอัตรากําลังทดแทนไดไมเกินกําหนดระยะเวลาที่ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผูนั้นไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามระเบียบ 

วาดวยการลาของขาราชการ 

(๒) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสซึ่งไป

ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ  ใหขอกําหนดอัตรากําลังทดแทนไดไมเกิน

กําหนดระยะเวลาที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไป

ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 

(๓) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับทุนรัฐบาลใหไปศึกษาหรือฝกอบรม 

ในตางประเทศตามระเบียบ  ก.พ.  วาดวยทุนของรัฐบาล  ใหขอกําหนดอัตรากําลังทดแทนไดไมเกิน
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กําหนดระยะเวลาที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาหรือ

ฝกอบรมตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 

(๔) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการหรือดํารงตําแหนง

ที่ไดรับเงินเดือนต้ังแตระดับ  ๗  หรือเทียบเทาข้ึนไปผูใดจะพนจากราชการเพราะเกษียณอายุ 

และมีระยะเวลาในการรับราชการเหลืออยูไมเกนิหกเดือน  ถาผูบังคับบัญชาเห็นวามีเหตุผลความจําเปน

ที่จะตองใหผูอื่นเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงซ่ึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น

ดํารงตําแหนงอยู  ใหขอกําหนดอัตรากําลังทดแทนไดไมเกินกําหนดระยะเวลาราชการที่เหลืออยูของผูที่

จะเกษียณอายุ 

(๕) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกรณีตองโยกยายถายโอนไปสวนราชการอื่น  

หรือไดรับการพิจารณาใหไปพัฒนาหรือฝกทักษะใหมเพื่อรองรับการปรับบทบาท  ภารกิจ  โครงสราง

สวนราชการ  และปรับระบบงานใหมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

หรือกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  ใหขอกําหนดอัตรากําลังทดแทนไดไมเกินกําหนด

ระยะเวลาหกเดือน หากมีเหตุผลความจําเปนใหขยายเวลาไดอีกไมเกินหกเดือน  และตองมีการวางแผน

บริหารตําแหนงรองรับขาราชการดังกลาวดวย 

(๖) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกรณีที่ไมอาจปฏิบัติงานใหสัมฤทธิผล 

ไดตามเปาหมายที่กําหนดในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือละเลยเพิกเฉยไมใหความรวมมือ

ในเรื่องนี้  หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางย่ิงวามีพฤติกรรมในการผลิต  การคา  การเสพ  หรือการเขาไป

เกี่ยวของกับยาเสพติด  ใหขอกําหนดอัตรากําลังทดแทนไดไมเกินกําหนดระยะเวลาหกเดือน  หากมี

เหตุผลความจําเปนใหขยายเวลาไดอีกไมเกินหกเดือน  และตองมีการวางแผนบริหารตําแหนงรองรับ

ขาราชการดังกลาวดวย 

(๗) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกรณีที่ไมอาจปฏิบัติงานใหสัมฤทธิผลได

ตามมติคณะรัฐมนตรี  นโยบายของรัฐบาลหรือกระทรวงเจาสังกัดซ่ึงเปนกรณีเรงดวนและมีความสําคัญ

ตอการพัฒนาการศึกษา  ซ่ึงหากจะใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นปฏิบัติงานตอไปอาจ

ทําใหการดําเนินงานตามมติหรือนโยบายดังกลาวเกิดความเสียหายแกราชการหรือเปนไปดวยความลาชา  

ใหขอกําหนดอัตรากําลังทดแทนไดไมเกินกําหนดระยะเวลาหกเดอืน  หากมีเหตุผลความจําเปนใหขยาย

เวลาไดอีกไมเกินหกเดือน และตองมีการวางแผนบริหารตําแหนงรองรับขาราชการดังกลาวดวย 
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ขอ ๒ การขอให  ก.ค.ศ.  พิจารณาอนุมัติกําหนดอัตรากําลังทดแทนใหแสดงรายละเอียด  

ดังตอไปนี้ 

(๑) คําชี้แจง  เหตุผลความจําเปน  และกําหนดระยะเวลาที่จะส่ังใหรับเงินเดือนในอัตรากําลัง

ทดแทน 

(๒) หนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายใหผู รับเงินเดือน 

ในอัตรากําลังทดแทนตามขอ  ๑  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ซ่ึงจะตองใหเหมาะสมกับระดับตําแหนง 

ที่เคยดํารงอยูเดิม 

ขอ ๓ เมื่อ  ก.ค.ศ.  อนุมัติใหกําหนดอัตรากําลังทดแทนสําหรับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในกรณีใดแลว  ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีนั้นพนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตรา

เงินเดือนในตําแหนงเดิม  โดยใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนตามที่ไดรับอนุมัติจาก  ก.ค.ศ 

ขอ ๔ เมื่อไดส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดรับเงินเดือนในอัตรากําลัง

ทดแทนตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนดตามขอ  ๑  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แลว  ถาหัวหนาสวนราชการหรือ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นวายังมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองส่ังใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผูนั้นรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนตอไปอีกเกินกําหนดระยะเวลาที่ไดรับ

อนุมัติจาก  ก.ค.ศ.  ก็ใหขออนุมัติขยายเวลาตอ  ก.ค.ศ.  ไดอีกคร้ังละไมเกินหนึ่งป  ทั้งนี้  ใหขอขยาย

เวลากอนวันครบกําหนดระยะเวลาเดิมไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษ

อาจขออนุมัติขยายเวลาตอ  ก.ค.ศ.  นอยกวาสามสิบวันได 

การขออนุมัติขยายเวลาตอ  ก.ค.ศ.  ตามวรรคหนึ่ง  ใหแสดงรายละเอียดตามขอ  ๒  ดวยโดย

อนุโลม 

ขอ ๕ ในกรณีสวนราชการใดมีตําแหนงและอัตราเงินเดือนวางและประสงคจะนําอัตรา

เงินเดือนของตําแหนงนั้นมาเปนอตัรากําลังทดแทน  ใหขออนุมัติ  ก.ค.ศ.  หรือใหหัวหนาสวนราชการ

หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาตามที่  ก.ค.ศ.  มอบหมายเปนผูอนุมัติ นําอัตราเงินเดือนของตําแหนง

ที่วางอยูดังกลาวมากําหนดเปนอัตรากําลังทดแทนได 

เมื่อหัวหนาสวนราชการหรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาตามที่  ก.ค.ศ.  มอบหมาย 

ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว  ใหรายงานตอ  ก.ค.ศ.  ภายในเจ็ดวัน 
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ขอ ๖ เมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดขอกําหนด

และส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนโดยมีเหตุผล

ความจําเปนสําหรับกรณีใดตามขอ  ๑  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แลว  เมื่อหมดความจําเปนหรือครบกําหนด

ระยะเวลาตามขอ  ๔  ใหผูมีอํานาจดังกลาวส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นพนจาก

การรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันกับ

ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

ขอ ๗ การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน  การแตงต้ัง  การเลื่อนข้ันเงินเดือน   

การดําเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกส่ังให

รับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ใหถือเสมือนวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ถูกส่ังนั้นดํารงตําแหนงเดิม 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สมชาย  วงศสวัสด์ิ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติใหกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปน  หัวหนา 

สวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอํานาจส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พนจากตําแหนงหนาท่ีและขาดจากอัตราเงนิเดือนในตําแหนงเดิม  โดยใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนที่  

ก.ค.ศ.  กําหนดได  ประกอบกับไดบัญญัติใหการใหพนจากตําแหนง  การใหไดรับเงินเดือน  การแตงตั้ง   

การเล่ือนขั้นเงินเดือน  การดําเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดังกลาวนั้น  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวธีิการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 


