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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่ เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“(๕)  กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกต้ังจํานวน 

สิบสองคน  ประกอบดวย  ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ฝายละหนึ่งคน  ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงาน

การศึกษาตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนดซึ่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝายละหนึ่งคน  ผูแทนขาราชการครูจํานวนหาคน  ซ่ึงเลือกจาก

ขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จํานวนสามคน   ขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาจํานวนหนึ่งคน  และขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จํานวนหนึ่งคน  ผูแทนขาราชการครูสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจํานวนหนึ่งคน

และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝายละหนึ่งคน” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๑  ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   เ รียกโดยยอว า   “อ .ก .ค .ศ .   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา”   

และคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

เรียกโดยยอวา  “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา”  สําหรับแตละเขตพื้นที่การศึกษา  แลวแตกรณี   

ซ่ึงประกอบดวย 

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจากผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ในการนี้  

ใหถือวาอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  มีจํานวนเทาที่มีอยู 

(๒) อนุกรรมการโดยตําแหนงจํานวนสองคน  ไดแก  ผูแทน  ก.ค.ศ.  และผูแทนคุรุสภา 

ซ่ึงคัดเลือกจากผูที่มีความรู  ความสามารถ  หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล  ดานการศึกษา  

ดานกฎหมาย  หรือดานการเงินการคลัง 
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(๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  ซ่ึงคัดเลือกจากผูที่มีความรูความสามารถ   

หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล  ดานการศึกษา  ดานกฎหมาย  และดานการเงินการคลัง  

ดานละหนึ่งคน 

(๔) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   แลวแตกรณี  จํานวนสามคน   ประกอบดวย   

ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษาในเขต

พื้นที่การศึกษาจํานวนหนึ่งคน  ผูแทนขาราชการครูจํานวนหนึ่งคน  และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น

จํานวนหนึ่งคน” 

มาตรา ๕ ใหกรรมการ  ก.ค.ศ.  ในสวนของกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามมาตรา  ๗  (๕)  ซ่ึงปฏิบัติหนาที่อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่

ตอไปจนกวาจะไดมีการเลือกต้ังกรรมการผู แทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   

ในการนี้  ใหกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้อยูในตําแหนง

เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ  ก.ค.ศ.  ในสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  และมิใหนับวาระการดํารง

ตําแหนงเปนวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่อง 

มาตรา ๖ ให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   

ทําหนาที่ เปน  อ.ก .ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ถากรณี 

มีอนุกรรมการใน  อ.ก.ค.ศ.  ตามมาตรา  ๒๑ (๔)  คนใดที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ใหอนุกรรมการผูนั้นพนจากตําแหนง  โดยใหถือวา   

อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาในขณะนั้นมีองคประกอบเทาที่เหลืออยู  และยังคงทําหนาที่ตอไปจนครบวาระ

แลวจึงดําเนินการแตงต้ังหรือเลือกต้ังอนุกรรมการใน  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในระหวางที่ยังมิไดดําเนินการใหมี  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ให  ก.ค.ศ.  

แตงต้ัง  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญ  ข้ึนคณะหนึ่ง  เพื่อทําหนาที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้  แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  โดยใหถือวา
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การปฏิบัติหนาที่ของ  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญนั้น  มีผลผูกพันและใชบังคับไดดังเชน  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

มาตรา ๗ การใดอยูระหวางดําเนินการหรือเคยดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ  อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เฉพาะเร่ืองการบริหารงานบุคคล  การดําเนินการ
ทางวินัยและการอุทธรณที่เกี่ยวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การดําเนินการตอไปในเรื่องนั้น
จะสมควรดําเนินการประการใด  และอยูในอํานาจของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ  
อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ไดมีการปรับปรุงเขตพื้นท่ีการศึกษา
เปนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เพ่ือรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทําใหตองปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหสอดคลองกับการ
บริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 


