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ส่ิงท่ีสงมาดวย 2 
 

หลักเกณฑและวิธีการไดมา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหนง และ 
การพนจากตําแหนงของอนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผูแทนคุรุสภา อนุกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 (สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/๖๑๗ ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 
แกไขเพ่ิมเติม ตามมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 5 มกราคม ๒๕๕๔ 

 (สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนมาก ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๖ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔) 
แกไขเพ่ิมเติม ตามมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนมาก ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๖๒ ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖) 

และแกไขเพ่ิมเติม ตามมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/๒๕๕8 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน ๒๕๕8 
(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/615 ลงวันท่ี 30 เมษายน ๒๕๕8) 

------------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๒๑ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ               
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการไดมา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
อนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผูแทนคุรุสภา อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการ
ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาไวดังตอไปนี้ 
 

 ขอ ๑ ใหยกเลิกการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารง 
ตําแหนง และการพนจากตําแหนงของอนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผูแทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 ขอ ๒ ในหลักเกณฑและวิธีการนี้ 
  “เขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายความวา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา หรือ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  “อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายความวา อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
  “อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการ 
ผูแทนคุรุสภา อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
          “อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา 
อนุกรรมการผูแทนขาราชการครู อนุกรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษา และอนุกรรมการ 
ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
  “อนุกรรมการผูแทนขาราชการครู” หมายความวา อนุกรรมการผูแทนขาราชการครู
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
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  “อนุกรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา อนุกรรมการ 
ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
         “อนุกรรมการผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความวา อนุกรรมการ
ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 

 ขอ ๓ อนุกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป นับตั้งแตวันท่ี ก.ค.ศ. ประกาศ
แตงตั้ง และอาจไดรับแตงตั้งใหมไดอีก แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระมิได 
 ถาอนุกรรมการวางลงกอนครบตามวาระ ใหดําเนินการใหไดมาซ่ึงอนุกรรมการแทน               
ตําแหนงท่ีวางภายในหกสิบวัน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของอนุกรรมการผูนั้น เหลือไมถึงเกาสิบวัน            
จะไมดําเนินการใหไดมาซ่ึงอนุกรรมการท่ีจะมาแทนก็ได และใหอนุกรรมการท่ีมาแทนในตําแหนงท่ีวาง  
มีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 ในระหวางท่ียังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงอนุกรรมการท่ีจะมาแทนตําแหนงท่ีวาง  
ตามวรรคสอง และยังมีอนุกรรมการท่ีเหลืออยูเกินก่ึงหนึ่งของอนุกรรมการท้ังหมดใหอนุกรรมการ 
ท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 
 เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ใหอนุกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้น 
อยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวาอนุกรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 

 ขอ ๔ นอกจากท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม อนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. และ
อนุกรรมการผูแทนคุรุสภา ตองมีคุณสมบัติอ่ืน ดังตอไปนี้  
  (๑) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
  (๒) มีความรูความสามารถหรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล 
ดานการศึกษา ดานกฎหมาย หรือดานการเงินการคลัง ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกันเปนเวลา
ไมนอยกวาสิบป 
  (๓) เปนผูท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไมเคยกระทําความผิดจนไดรับโทษ
ทางวินัยจากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
      ** (๔) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
 

 ขอ ๕ นอกจากท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
ตองมีคุณสมบัติอ่ืน ดังตอไปนี้ 
  (๑) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
  (๒) มีความรู ความสามารถหรือประสบการณด านการบริหารงานบุคคล 
ดานการศึกษา ดานกฎหมาย หรือดานการเงินการคลัง เปนเวลาไมนอยกวาสิบป 
  (๓) เปนผูท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไมเคยกระทําความผิดจนได 
รับโทษทางวินัยจากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคการ
ระหวางประเทศ 
                          ** (๔) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
 

 
**กําหนดเพ่ิมเติมโดยมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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 ขอ ๖ อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมากอน 
  (๒) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการ               
หรือเทียบเทา หรือมีประสบการณการสอนเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 
  (๓) เปนผูท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไมเคยกระทําความผิดจนได 
รับโทษทางวินัยจากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคการ
ระหวางประเทศ 
 

 ขอ ๗ อนุกรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพมากอน 
  (๒) มีประสบการณดานการบริหารในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาเปนเวลา 
ไมนอยกวาหาป 
  (๓) เปนผูท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไมเคยกระทําความผิดจนไดรับโทษ
ทางวินัยจากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
 

 ขอ ๘ อนุกรรมการผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  (๑) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
  (๒) มีประสบการณดานสนับสนุนการศึกษา ซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีใหบริการหรือ
ปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษาและ
ปฏิบัติงานอ่ืนในหนวยงานการศึกษา รวมกันเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 
  (๓) เปนผูท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย ความยุติธรรม และไมเคย 
มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไมเคยกระทําความผิด 
จนไดรับโทษทางวินัยจากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือ
องคการระหวางประเทศ 
 

 ขอ ๙ การไดมาของอนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวนเจ็ดคน            
พิจารณาบุคคลท่ีสมัครเปนผูแทน ก.ค.ศ. หรือบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อจากกรรมการสรรหา ซ่ึงตอง
ไดรับความยินยอมจากผูไดรับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติตามขอ ๔ แลวใหคณะกรรมการสรรหา
คัดเลือกใหเหลือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละสองคน แลวสงบัญชีรายชื่อผูท่ีไดรับคัดเลือก พรอมท้ังประวัติ
การศึกษา การอบรม การศึกษาดูงาน ประสบการณในการทํางาน และขอมูลดานอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชน
ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือให ก.ค.ศ. พิจารณา 
  ท้ังนี้  ในการดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครผูแทน ก.ค.ศ. ใหสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูดําเนินการและใหมีอํานาจกําหนดรายละเอียดอ่ืนไดตามความเหมาะสม  
โดยไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑและวิธีการนี้ 
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  (๒) ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวนไมนอยกวาสามคน                
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลท่ีรับราชการหรือเคยรับราชการในสวนกลาง และมีคุณสมบัติ ตามขอ ๔ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาละสองคน แลวเสนอบัญชีรายชื่อผูท่ีไดรับคัดเลือก พรอมท้ังประวัติการศึกษา การอบรม 
การศึกษาดูงาน ประสบการณในการทํางาน และขอมูลดานอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชน ให ก.ค.ศ. พิจารณา 
  (๓) ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ คณะหนึ่งมีจํานวนเจ็ดคน 
โดยพิจารณาจากกรรมการใน ก.ค.ศ. ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝายละสองคน และเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปนอนุกรรมการ
และเลขานุการ ท้ังนี้ ใหประธาน ก.ค.ศ. มอบหมายอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานอนุกรรมการ 
เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ใหเหลือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละหนึ่งคน 
เพ่ือเสนอให ก.ค.ศ. แตงตั้งเปนอนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. 
 

               ***  ขอ ๑๐ การไดมาของอนุกรรมการผูแทนคุรุสภา ใหดําเนินการดังตอไปนี้   
(๑) ใหสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาประกาศรับสมัครบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตาม

ขอ ๔ ตามวัน เวลา ท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด                                                                                               
(๒) คณะกรรมการคุรุสภาตั้งคณะกรรมการคัดเลือกซ่ึงไมมีสวนไดสวนเสีย 

จํานวนไมเกินเจ็ดคน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเปนประธานทําหนาท่ีพิจารณา
คัดเลือกผูสมัครใหเหลือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละไมเกินสองคน กรณีมีผูสมัครไมครบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละ
สองคน ใหสงรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเทาท่ีมี พรอมท้ังประวัติการศึกษา การอบรม การศึกษาดูงาน 
ประสบการณในการทํางาน และขอมูลดานอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในสิบหา
วันนับแตวันเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ใหคณะกรรมการคุรุสภากําหนดรายละเอียดอ่ืนไดตามความเหมาะสม โดยไมขัด
หรือแยงกับหลักเกณฑและวิธีการนี้ 

 (๓) ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับสมัครบุคคลผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๔ 
แลวตั้งสมาชิกคุรุสภาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้นเปนคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไมเกินเจ็ดคน โดยมี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนประธานเพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีสมัครเปนผูแทนคุรุสภา
ใหเหลือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละไมเกินสองคน กรณีมีผูสมัครไมครบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละสองคน ใหสงรายชื่อ 
ผูไดรับการคัดเลือกเทาท่ีมี พรอมท้ังประวัติการศึกษา การอบรม การศึกษาดูงาน ประสบการณในการทํางาน 
และขอมูลดานอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดรายละเอียดอ่ืนไดตามความเหมาะสม 
โดยไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑและวิธีการนี้ 

(๔) ให  ก.ค.ศ. ตั้ ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจคณะหนึ่ งมีจํานวนเจ็ดคน 
ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการผูแทนขาราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงเปนกรรมการใน ก.ค.ศ. ฝายละสองคน และเลขาธิการ ก.ค.ศ.  
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ ท้ังนี้ ใหประธาน ก.ค.ศ. มอบหมายอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน
อนุกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อตาม (๒) และ (๓) ใหเหลือเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาละหนึ่งคน เพ่ือเสนอให ก.ค.ศ. พิจารณาตั้งเปนอนุกรรมการผูแทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  
 

 *** ความเดิมของขอ 10 ถูกยกเลิกและใชความท่ีพิมพไวแทน โดยมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมโดยมติ ก.ค.ศ.  
     ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/๒๕๕8 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2558 
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 ขอ ๑๑ การไดมาของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
   (๑) ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสนอชื่อบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถและมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดตามขอ ๕ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา 
ดานกฎหมาย และดานการเงินการคลัง เปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ดานละไมเกินสองคน ให ก.ค.ศ. พิจารณา 
   การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการไดมาของบุคคลตาม (๑) ใหเปนไปตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด โดยไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑและวิธีการนี้ 
   (๒) ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมีคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ             
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ เวนแต  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนประธาน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนสามคนเปนกรรมการ และใหรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ  
โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมาจากการรับสมัคร หรือการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ โดยใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษารับสมัครตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ ผูสมัครและผูท่ีคณะกรรมการเสนอชื่อ ท้ังนี้ ใหมีการ
ประกาศรายชื่อผู มีสิทธิเขารับการคัดเลือก กอนการพิจารณาคัดเลือกไมนอยกวาสามวัน และ 
ใหคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู ท่ี มีความรูความสามารถหรือประสบการณ 
ดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมาย และดานการเงินการคลัง ดานละไมเกินสองคน 
ให ก.ค.ศ. พิจารณา 
   ในการดําเนินการตาม (๒) เก่ียวกับการรับสมัครอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูดําเนินการ ท้ังนี้ อาจกําหนดรายละเอียดอ่ืนไดตามความเหมาะสม  
โดยไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑและวิธีการนี้ 
   (๓) ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ คณะหนึ่งมีจํานวนเจ็ดคน 
โดยพิจารณาจากกรรมการใน ก.ค.ศ. ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
และกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝายละสองคน และเลขาธิการ ก.ค.ศ.  
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ ท้ังนี้ ใหประธาน ก.ค.ศ. มอบหมายอนุกรรมการคนใดคนหนึ่ง 
เปนประธานอนุกรรมการ เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒)  
ใหเหลือดานละหนึ่งคน เพ่ือเสนอให ก.ค.ศ. แตงตั้งเปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 

 ขอ ๑๒ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเขารับเลือกตั้งเปนอนุกรรมการผูแทนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๒๑ (๔) ตองเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โดยใหดําเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแตละกลุม 
ดังตอไปนี้ 
   (๑) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง และผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกตั้งเปนอนุกรรมการผูแทน            
ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ตองดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษา 
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หรือรองผูบริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึงสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   (๒) ผู มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผูแทนขาราชการครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตองเปนผูดํารงตําแหนงคร ู
หรือครูผูชวยในสังกัดดังกลาว ผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกตั้งเปนอนุกรรมการผูแทนขาราชการคร ู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตองเปนผูดํารง
ตําแหนงครูในสังกัดดังกลาว 
   (๓)  ผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกตั้งเปนอนุกรรมการผูแทน
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ตองเปนผูดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   (๔)  ผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกตั้งเปนอนุกรรมการผูแทน
ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
ตองดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูบริหารสถานศึกษา หรือ
รองผูบริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึงสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

   (๕)  ผู มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผูแทนขาราชการครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตองเปนผูดํารงตําแหนงคร ู
หรือครูผูชวยในสังกัดดังกลาว  
      ผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกตั้งเปนอนุกรรมการผูแทนขาราชการครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตองเปนผูดํารงตําแหนง
ในสังกัดดังกลาว 

     (๖)  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง และผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกตั้ง เปนอนุกรรมการผูแทน
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ตองเปนผูดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไปชวยราชการตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา          
ตองไปใชสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีตนสังกัด 
 

 ขอ ๑๓ ใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนเขตเลือกตั้ง และใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กําหนดหนวยเลือกตั้ง และอาจกําหนดใหมีหนวยเลือกตั้งมากกวาหนึ่งหนวยเลือกตั้งก็ได 
 

 ขอ ๑๔ ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศรับสมัคร ตรวจสอบและวินิจฉัย
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้ง กําหนดสถานท่ีเลือกตั้ง กําหนดรายละเอียด และวิธีการในการดําเนินการเลือกตั้ง  
การคัดคานการเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง อุปกรณสําหรับใชลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ตลอดจนเรื่องอ่ืนท่ีมีความจําเปนในการดําเนินการเลือกตั้ง 
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          ขอ ๑๕ ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง 
 คณะกรรมการเลือกตั้งมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   (๑) ดําเนินการเลือกตั้ง  

   (๒) กํากับ ดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและยุติธรรม  

   (๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเกิดจากการดําเนินการเลือกตั้ง            
เม่ือคณะกรรมการเลือกตั้งวินิจฉัยชี้ขาดเปนประการใดแลวใหเปนท่ีสุด  

   (๔) ประกาศผลการนับคะแนน 

   (๕) ปฏิบัติการอ่ืนเก่ียวกับการเลือกตั้งตามความจําเปนและเหมาะสม โดยไมขัด
หรือแยงกับหลักเกณฑและวิธีการนี้ 
 

 ขอ ๑๖ ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานผลการเลือกตั้งไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายในสามวันนับแตวันเลือกตั้ง 
 

 ขอ ๑๗ การเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 การลงคะแนนเลือกตั้งเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูมีสิทธิเลือกตั้งจะมอบหมายใหผูอ่ืน
ลงคะแนนแทนไมได 
 ใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือกตั้ง ถามีผูสมัครไดคะแนนสูงสุดเทากันใหใช
วิธีการจับสลาก 
 ในกรณีท่ีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนอนุกรรมการในกลุมท่ีสมัครจํานวนหนึ่งคน ใหผูนั้น
เปนผูแทนในกลุมท่ีสมัครโดยไมตองมีการเลือกตั้ง 
 ในกรณีท่ีไมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนผูแทนในกลุมท่ีไมมี
ผูสมัคร ตามท่ีเลขาธิการ ก.ค.ศ. กําหนด 
 

 ขอ ๑๘ เม่ืออนุกรรมการดํารงตําแหนงครบวาระ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดวัน เวลา
รับสมัคร วันเลือกตั้งอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวัน เวลารับสมัคร
อนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

 ขอ ๑๙ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ อนุกรรมการพนจากตําแหนง เม่ือ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานหรือเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
   (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
   (๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
   (๕) มีลักษณะตองหาม หรือขาดคุณสมบัติตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ และ
ขอ ๘ แลวแตกรณี 
   (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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   (๗) ก.ค.ศ. มีมติใหออก เนื่องจากขาดประชุมเกินสามครั้งติดตอกัน โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ไมสามารถปฏิบัติงานในบทบาทหนาท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา บกพรองตอ
หนาท่ี หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี 
 

 ขอ ๒๐ นอกจากพนตําแหนงตามขอ ๑๙ แลว อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพนจากตําแหนงเม่ือ 
   (๑) พนจากการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (๒) มิไดเปนผูดํารงตําแหนงหรือเปนผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา หรือ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามกลุมท่ีตนไดรับเลือก 
   (๓) มิไดเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท่ีไดรับเลือกตั้ง หรือไปชวยราชการ หรือถูกสั่งใหไปชวยราชการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน หรือถูกสั่งไป
ประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน หรือสวนราชการ เปนระยะเวลาเกินกวาหกเดือนติดตอกัน 
 

 ขอ ๒๑ กรณีท่ีอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ หรืออนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงไดมาตามหลักเกณฑและวิธีการนี้วางลงกอนครบวาระใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเปนผูกําหนด วัน เวลารับสมัครคัดเลือกหรือเลือกตั้ง และวัน เวลาคัดเลือกหรือเลือกตั้ง 
แลวแตกรณี แทนสํานักงาน ก.ค.ศ. และดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ 
 

 ขอ ๒๒ การใดอยูระหวางดําเนินการตามการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑและวิธีการ
ไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของอนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการ
ผูแทนคุรุสภา อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จ และเสนอให ก.ค.ศ. พิจารณา 
 ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการดําเนินการตามวรรคหนึ่งให ก.ค.ศ. เปนผูกําหนด หรือ             
วินิจฉัยชี้ขาด และเม่ือ ก.ค.ศ. กําหนดหรือวินิจฉัยเปนประการใดแลวใหเปนท่ีสุด 
 

 ขอ ๒๓ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ หากการใดมิอาจ              
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ หรือผู มีอํานาจหนาท่ีไมดําเนินการใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ หรือหลักเกณฑและวิธีการนี้ไมไดกําหนดไว การดําเนินการตอไปในเรื่องนั้น 
จะสมควรดําเนินการประการใดใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
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