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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพนัธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่ เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม 

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ของมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

“(๓)  กรรมการโดยตําแหนงจํานวนแปดคน  ไดแก  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เลขาธิการ  ก.พ.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการ 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   เลขาธิการ   ก .ค .ศ . 

และเลขาธิการคุรุสภา 

(๔)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลที่มีความรู 

ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณสูงทางดานการศึกษา  ดานการบริหารงานบุคคล  ดานกฎหมาย 

ดานการบริหารการจัดการภาครัฐ  ดานการบริหารองคกร  ดานการศึกษาพิเศษ  ดานการบริหารธุรกิจ 

หรือดานเศรษฐศาสตร  ดานการผลิตและพัฒนาครู  และดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดานการบริหาร 

จัดการความรูหรือดานการวิจัยและประเมินผล  ดานละหนึ่งคน 

(๕)   กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกต้ัง 

จํานวนเกาคน   ประกอบดวยผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจํานวนหนึ่งคน 

ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่ เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษา 

ตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนดจาํนวนหนึ่งคน  ผูแทนขาราชการครูจํานวนหกคน  โดยใหเลือกจากขาราชการครู 

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนสี่คน  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาจํานวนหนึ่งคน  และในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  และสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

จํานวนหนึ่งคน  และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจํานวนหนึ่งคน” 

มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๖)  ของมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“(๖)  มิไดเปนผูดํารงตําแหนงหรือเปนผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  ผูสอนใน

หนวยงานการศกึษา  หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่ตนไดรับเลือก” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา   ๑๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๘  ภายใตบังคับมาตรา  ๑๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเปน 

กรรมการใน  ก.ค.ศ.  อนุกรรมการใน   อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรืออนุกรรมการอื่นตาม 

พระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได  เวนแตการเปนกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตําแหนง” 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความใน  (๑๔)  ของมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑๔)  ในกรณีที่ปรากฏวาสวนราชการ  หนวยงานการศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 

คณะอนุกรรมการหรือผูมีหนาที่ปฏิบั ติตามพระราชบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือปฏิบัติการโดยไมถูกตองและไมเหมาะสม  หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยงกับกฎหมาย  กฎ  ก.ค.ศ. 

ระเบียบ  ขอบังคับ  หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  ให  ก.ค.ศ.  มีอํานาจยับย้ัง 

การปฏิบัติการดังกลาวไวเปนการชั่วคราว  เมื่อ  ก.ค.ศ.  มีมติเปนประการใดแลว  ใหสวนราชการ 

หนวยงานการศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  คณะอนุกรรมการหรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๑  ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่

การศึกษา  เรียกโดยยอวา  “อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา”  โดยออกนามเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ 

ประกอบดวย 

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคนโดยเลือกจาก

อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

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

ซ่ึงคัดเลือกจากผูที่มีความรู  ความสามารถหรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล  ดานการศึกษา 

ดานกฎหมายหรือดานการเงนิการคลัง 

(๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  ซ่ึงคัดเลือกจากผูที่มีความรู  ความสามารถ  หรือ 

ประสบการณดานการบริหารงานบุคคล  ดานการศึกษา  ดานกฎหมายหรือดานการเงินการคลัง  และ 

ดานอื่น ๆ  ที่เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา  ดานละหนึ่งคน 

(๔) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

จํานวนหาคน  ไดแก  ผูแทนขาราชการครูผูสอนสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน 

ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน  และผูแทนบุคลากร 

ทางการศึกษาอื่นจํานวนหนึ่งคน 
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ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

อนุกรรมการตาม   (๒)  ซ่ึงเปนผูแทน  ก.ค.ศ.  และอนุกรรมการตาม  (๓)  ตองไมเปน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สวนอนุกรรมการตาม  (๒)  ซ่ึงเปนผูแทนคุรุสภาตองเปน 

สมาชิกคุรุสภาและเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  ทั้งนี้  อนุกรรมการตาม  (๒)  และ  (๓)  ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น   เจาหนาที่   ที่ปรึกษา  หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรค 

การเมือง 

คุณสมบัติอื่น  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง 

ของอนุกรรมการตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

มาตรา  ๒๒  การประชุมของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ใหนําความในมาตรา  ๑๖  มาใช 

บังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความใน  ข.  ของมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา  ไดแก  ตําแหนงดังตอไปนี้ 

(๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

(๒) ผูอํานวยการสถานศึกษา 

(๓) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๕) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ตําแหนงผูบริหารใน  (๑)  และ  (๒)  ใหมีในสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษาตามประกาศ

กระทรวง  ตําแหนงผูบริหารใน  (๓)  และ  (๔)  ใหมีในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตําแหนงผูบริหารในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา  การกําหนดระดับตําแหนง 

การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม  เวนแต  ก.ค.ศ.  จะกําหนดไวเปนอยางอื่น” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๐   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

“มาตรา  ๔๐  ใหตําแหนงคณาจารยดังตอไปนี้  เปนตําแหนงทางวิชาการ 

(ก) อาจารย 

(ข) ผูชวยศาสตราจารย 

(ค) รองศาสตราจารย 

(ง) ศาสตราจารย 

การกําหนดระดับตําแหนง  และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามวรรคหนึ่ง 

ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความใน   (๒)  และ  (๓)  ของมาตรา  ๕๓  แหงพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๒)  การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ  ตําแหนงรองผูอํานวยการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และตําแหนง 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังโดยอนุมัติ  ก.ค.ศ. 

(๓)  การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา  ตําแหนงผูอํานวยการ 

สถานศึกษา  ตําแหนงผูบริหารที่เรียกชื่ออยางอื่นตามมาตรา  ๓๘  ข.  (๕)  ตําแหนงศึกษานิเทศก 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะชํานาญการ  ตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   และตําแหนงซ่ึงมี 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

โดยอนุมัติ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความใน  (๖)  ของมาตรา  ๕๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๖)   การบรรจุและแตงต้ังตําแหนงอาจารย  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนง 

รองศาสตราจารย  และตําแหนงศาสตราจารย  ตามมาตรา  ๓๘  ก.  (๓)  ถึง  (๖)  ใหนํากฎหมายวาดวย 

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลมโดยใหสภาสถาบันอุดมศึกษา 
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ทําหนาที่แทน  ก.ค.ศ.  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  แลวแตกรณี  เวนแต  ก.ค.ศ.  จะกําหนดไว 

เปนอยางอื่น” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๖  ผูใดไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๔๕  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๕๐  ใหทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้น  แตถาผูใดไดรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงครูผูชวย  ใหผูนั้น 

เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลาสองปกอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงครู  ทั้งนี้  การทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนด” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา  ๕๙  แหงพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๙  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนง 

ในหนวยงานการศึกษาอื่นภายในสวนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือตางเขตพื้นที่การศึกษา 

ตองไดรับอนุมัติจาก  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  ของผูประสงคยาย 

และผู รับยาย  แลวแตกรณี   และใหสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็น 

ประกอบการพิจารณาของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  ดวย  และเมื่อ 

อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่ ก.ค.ศ.  ต้ัง  พิจารณาอนุมัติแลว  ใหผูมีอํานาจ 

ตามมาตรา  ๕๓  ส่ังบรรจุและแตงต้ังผูนั้นตอไป 

การยายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา  ใหเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูส่ังยายโดยอนุมัติ  ก.ค.ศ.” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของมาตรา  ๑๐๔  แหงพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑)   การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของผูบังคับบัญชาต้ังแตหัวหนา 

สวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการ 

ทางวินัยแลว  ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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แลวแตกรณี  และเมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับรายงานแลว 

เห็นวาการยุติเร่ือง  การงดโทษ  หรือการส่ังลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม  ก็ใหมีอํานาจสั่งงดโทษ 

ลดสถานโทษ  เพิ่มสถานโทษ  เปลี่ยนแปลงและแกไขขอความในคําส่ังเดิม  หรือดําเนินการอยางใด 

เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและความยุติธรรมไดตามควรแกกรณี  และหากเห็นวา 

กรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง   ก็ใหมีอํานาจสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนได 

หรือหากเห็นวาเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของตน  ก็ใหแจงหรือรายงานไปยังผูบังคับบัญชา 

ที่มีอํานาจหนาที่เพื่อดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป  เมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดพิจารณาตามอํานาจหนาที่แลวใหเสนอหรือรายงาน  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่ 

การศึกษาพิจารณา  เมื่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาไดพิจารณาแลว   ใหรายงานไปยังหัวหนา 

สวนราชการพิจารณา  แตในกรณีที่หัวหนาสวนราชการซึ่งไดรับรายงานมีความเห็นขัดแยงกับมติ 

อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ใหเสนอ  ก.ค.ศ.  พิจารณาตอไป 

(๒)  การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงของผูบังคับบัญชาต้ังแตหัวหนา 

สวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการ 

ทางวินัยแลว  ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แลวแตกรณี  และเมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

ตามอํานาจหนาที่แลว  ใหรายงาน  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  และ  ก.ค.ศ.  พิจารณาตามลําดับ” 

มาตรา ๑๕ ให เพิ่ มความตอไปนี้ เปนวรรคสองและวรรคสามของมาตรา   ๑๒๓ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวา  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 

หรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  มีมติไมถูกตองหรือไมเปนธรรม  ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ  ก.ค.ศ. 

มติของ  ก.ค.ศ.  ตามวรรคสอง  ใหเปนที่สุด” 

มาตรา ๑๖ ใหกรรมการ  ก.ค.ศ.  และ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูใน 

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะครบวาระ  และใหดําเนินการแตงต้ัง 

หรือเลือกต้ังกรรมการเพิ่มเติมใหครบจํานวนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
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นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และใหมีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ 

ดังกลาว  โดยมิใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให  ก.ค.ศ.  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาและดําเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึงกรรมการ 

ใน  ก.ค.ศ.  และ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจํานวนตามองคประกอบ  ตามพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยระเบียบ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นท่ีการศึกษา  รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืน 

ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความไมเหมาะสมและไมสอดคลอง 

กับสภาพการณในปจจุบัน  ทําใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยลาชา 

และไมมีประสิทธิภาพ  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคนั้น 

อันจะเปนประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายิ่งขึ้น  จึงจําเปนตอง 

ตราพระราชบัญญัตินี้ 


