บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎ ก.ค.ศ.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิและ
อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘

หลักการ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการ
ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๒๑ วรรคสาม และวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัตใิ หหลักเกณฑและวิธีการไดมาของอนุกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎ ก.ค.ศ.
จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ค.ศ. นี้
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กฎ ก.ค.ศ.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
และอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๒๑ วรรคสาม และวรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออกกฎ ก.ค.ศ. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิเขารับเลือกตั้งเปนอนุกรรมการผูแทนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึ กษาตามมาตรา ๒๑ (๔) ตอ งเปน ขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา
และใหเลือกตั้งอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแตละกลุม ดังตอไปนี้
(๑) การใชสิทธิเลือกตั้งและการใชสิทธิเขารับเลือกตั้งสําหรับผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือ
ผูบริหารหนวยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตองเปนผู
ดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริ หารหนวยงานการศึก ษาที่เรียกชื่ ออยางอื่น ในเขตพื้น ที่
การศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
(๒) การใชสิทธิเลือกตั้งและการใชสิทธิเขารับเลือกตั้งสําหรับผูแทนขาราชการครู ตองเปน ผู
ดํารงตําแหนงครูหรือครูผูชวย
(๓) การใชสิทธิเลือกตั้งและการใชสิทธิเขารับเลือกตั้งสําหรับผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตองเปนผูดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ขอ ๒ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดวัน เวลา และประกาศรับสมัครเลือกตั้งอนุกรรมการ
ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
การเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
การลงคะแนนเลือกตั้งเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูมีสิทธิเลือกตั้ง จะมอบหมายใหผูอื่นลงคะแนน
แทนไมได
ขอ ๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษาเปนเขตเลือกตั้งผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารหนวยงาน
การศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ผูแทนขาราชการครู และผูแทน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ในกรณีมีความจําเปนและมีเหตุอันสมควร เพื่อประโยชนแกการไปใชสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
สํานักงาน ก.ค.ศ. อาจกําหนดใหมีหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งมากกวาหนึ่งหนวยเลือกตั้งก็ได
ขอ ๔ ใหผูอํา นวยการสํานัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาแตง ตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่ อ
ดําเนิ น การเลือกตั้ง ประกอบด วยผูอํ านวยการสํ านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาเปน ประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและขาราชการอื่นตามที่เห็นสมควรเปนกรรมการ
ใหขาราชการในสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มอบหมายจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตามขอ ๔ มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดสถานที่เลือกตั้ง
(๒) ดําเนินการใหมีการเลือกตั้ง
(๓) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๔) กํากับดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและยุติธรรม
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดขอปญหาอันเกิดขึ้นจากการดําเนินการเลือกตั้ง
(๖) ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
(๗) ปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามความจําเปนและเหมาะสม
ใหประธานกรรมการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในสามวัน
นับถัดจากวันเลือกตั้ง
ขอ ๖ การเลือกตั้งผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารหนวยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น
ในเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ผูแทนขาราชการครู และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
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ใหผูสมัครที่ไดรับคะแนนสูงสุดในแตละตําแหนงเปนผูไดรับการเลือกตั้ง ถามีผูสมัครไดคะแนนสูงสุด
เทากันใหใชวิธีจับสลาก
ขอ ๗ ภายหลั ง การดํ า เนิ น การตามข อ ๖ เสร็ จ สิ้ น แล ว ให มี ค ณะกรรมการคั ด เลื อ ก
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใ น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษา ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธานกรรมการ เวนแตเขตพื้น ที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา
หรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา ผูแทนขาราชการครูใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใ น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
มีอํานาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่สมัครเขารับการคัดเลือกหรือผูที่คณะกรรมการ
เสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ แลวเสนอรายชื่อเปนจํานวนสองเทาของ
จํานวนที่จะแตงตั้ง เพื่อให ก.ค.ศ. พิจารณาแตงตั้งเปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาตามจํานวนที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑ (๓)
ขอ ๙ ในการดําเนิน การตามขอ ๘ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศวัน เวลารับสมัคร และ
สถานที่รับสมัคร
ขอ ๑๐ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการเลือกตั้งเกี่ยวกับ
บัตรเลือกตั้ง วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง อุปกรณสําหรับใชลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรวมทั้งการคัดคานการ
เลือกตั้ง ตลอดจนในกรณีเรื่องอื่นที่มีความจําเปนในการดําเนินการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
กฎ ก.ค.ศ.นี้
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.
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หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๑ วรรคสาม และวรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติใหหลักเกณฑและ
วิธีการไดมาของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ค.ศ. นี้

