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กฎ ก.ค.ศ.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
และกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออก
กฎ ก.ค.ศ. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหกรรมการ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย
ดานการบริหารการจัดการภาครัฐ ดานการบริหารองคกรดานการศึกษาพิเศษ และดานการบริหารรัฐกิจ
หรื อ ด า นเศรษฐศาสตร ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามมาตรา ๘ ด า นละสองคน
แลวเสนอรัฐมนตรีเลือกใหเหลือจํานวนดานละหนึ่งคน เพื่อนํารายชื่อนั้นเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ (๔)
ขอ ๒ บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการผูแทนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗ (๕) ตองเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให
เลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแตละกลุม ดังตอไปนี้
(๑) การใชสิทธิเลือกตั้งและการใชสิทธิเขารับเลือกตั้งสําหรับผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตองเปนผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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(๒) การใชสิทธิเลือกตั้งและการใชสิทธิเขารับเลือกตั้งสําหรับผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือ
ผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น ในหนวยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตองเปน ผูดํารง
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษาตามที่
ก.ค.ศ. กําหนด
(๓) การใชสิทธิเลือกตั้งและการใชสิทธิเขารับเลือกตั้งสําหรับผูแทนขาราชการครู ตองเปน ผู
ดํารงตําแหนงครูหรือครูผูชวย
(๔) การใชสิทธิเลือกตั้งและการใชสิทธิเขารับเลือกตั้งสําหรับผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตองเปนผูดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
คุณสมบัติของผูใ ชสิทธิเขารับเลือกตั้งใหเปนไปตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๒ แลวแตกรณี
ขอ ๓ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดวัน เวลา และประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
การเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
การลงคะแนนเลือกตั้งเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูมีสิทธิเลือกตั้ง จะมอบหมายใหผูอื่นลงคะแนน
แทนไมได
ขอ ๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตเปนเขตเลือกตั้งรวมสําหรับการเลือกตั้งผูแทนผูบริหาร
สถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ผูแทนขาราชการครู และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น โดยใหขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการ
ศึกษาซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหนวยงานการศึกษาที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษาใด ตองไปใช
สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งรวมนั้น
ในกรณีมีความจําเปนและมีเหตุอันสมควร เพื่อประโยชนแกการไปใชสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
สํานักงาน ก.ค.ศ. อาจกําหนดใหมีหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งรวมมากกวาหนึ่งหนวยเลือกตั้งก็ได
ขอ ๕ ในการดําเนินการเลือกตั้งตามขอ ๔ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้ง
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง เพื่อ ดํา เนิน การเลือกตั้ง ในเขตเลื อกตั้งรวม ประกอบดว ย ผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนประธานกรรมการ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ขาราชการอื่นตามที่เห็นสมควรเปนกรรมการ
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ในการแตงตั้งขาราชการอื่นเปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจแตงตั้งจากขาราชการของหนวยงาน
การศึกษาในสังกัดสวนราชการอื่นได
ใหขาราชการในสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มอบหมายจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตามขอ ๕ มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดสถานที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
(๒) ดําเนินการใหมีการเลือกตั้ง
(๓) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๔) กํากับดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและยุติธรรม
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดขอปญหาอันเกิดขึ้นจากการดําเนินการเลือกตั้ง
(๖) ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
(๗) ปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามความจําเปนและเหมาะสม
ใหประธานกรรมการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในสามวัน
นับถัดจากวันเลือกตั้ง
ขอ ๗ เมื่อสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งตามขอ ๖ วรรคสองแลว
ใหรวมคะแนนเลือกตั้งจากทุก เขตเลือกตั้งรวม เพื่อ ใหไ ดผูแ ทนผูบ ริหารสถานศึกษาหรื อผูบริหาร
สถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดจํานวนหนึ่งคน และผูแทน
บุคลากรทางการศึกษาอื่นจํานวนหนึ่งคน โดยใหผูสมัครที่ไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการเลือกตั้ง
สําหรับผูแทนขาราชการครูซึ่งมีจํานวนสี่คน ใหผูสมัครที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับจนครบจํานวน
ผูแทนที่กําหนดเปน ผูไดรับการเลือกตั้ง ถามีผูสมัครไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน หรือมีผูสมัครไดรับ
คะแนนสูงสุดตามลําดับเทากัน แลวแตกรณี ใหใชวิธีจับสลาก
ในการตรวจนับคะแนนตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการ
ตรวจนับคะแนนนั้น
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งตอสํานักงาน ก.ค.ศ. โดยให
คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดขอปญหาอันเกิดจากการตรวจนับคะแนนนั้นได
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ขอ ๘ ภายหลังการดําเนินการตามขอ ๗ เสร็จสิ้น แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการ
เลือกตั้งผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แตงตั้งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใหนําขอ ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหผูมีคะแนนสูงสุดจํานวนหนึ่งคนเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในกรณีที่มีผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก
ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดสถานที่เลือกตั้งผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอ ๙ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการเลือกตั้งเกี่ยวกับ
บัตรเลือกตั้ง วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง อุปกรณสําหรับใชลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งการคัดคาน
การเลือกตั้ง ตลอดจนในกรณีเรื่องอื่นที่มีความจําเปนในการดําเนินการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับกฎ ก.ค.ศ. นี้
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการไดมาของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ค.ศ. นี้

