
สรุปแนวปฏิบัติการสรรหา การเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

 คณิน อุดมความสุข 
 นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
ที่มา   1. พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 

 2. พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

 3. การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑและวธิีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง 
     และการพนจากตําแหนงของอนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผูแทนคุรสุภา 

     อนุกรรมการผูทรงคุณวฒิุ และอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2552 

 4. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลักเกณฑและวธิีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการผูแทน 

     ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ.2552  และ ฉบบัที่ 2 
 5. รายละเอียดและวธิีการเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     ใน ก.ค.ศ. ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลักเกณฑและวธิีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

     และกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ.2552 

 6. รายละเอียดและวธิีการเลือกตั้งอนุกรรมการผูแทนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

     ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 1 พ.ศ.2552 

องคประกอบของ ก.ค.ศ. จํานวน 28 คน (พ.ร.บ.ระเบียบ..2547 ม.7 และ พ.ร.บ.ระเบียบ..2551 ม.3) 
 1. รมว.ศธ. เปนประธานกรรมการ 

 2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการ 

 3. กรรมการโดยตําแหนง 8 คน 

 4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 9 คน 

 5. กรรมการผูแทนขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 9 คน 

ผูมีสิทธิเขารับการเลือกตัง้และสถานทีส่มัคร  (กฎ ก.ค.ศ.... ก.ค.ศ.พ.ศ.2552 ขอ 5 , 
รายละเอียด..ก.ค.ศ. ขอ 1)  * วัน เวลารบัสมัคร วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2552 
 1. สมัครที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแก 
  1) ผูแทนผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา ตองดํารงตําแหนง ผอ.สพท.  
  2) ผูแทนขาราชการครู รวมทั้งการศึกษาสงเคราะหและการศึกษาพิเศษ ตองเปนขาราชการคร ู

 2. สมัครที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดแก 
  1) ผูแทนผูบรหิารสถานศึกษา รวมทั้งการศึกษาสงเคราะหและการศกึษาพิเศษ  
ตองเปนผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

  2) ผูแทนบุคลากรทางการศกึษาอื่น รวมทั้งการศึกษาสงเคราะหและการศึกษาพเิศษ  
ตองเปนศึกษานิเทศกและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค (2)  
   / โดยแตละคน ... 
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โดยแตละคนตองมีคุณสมบัตติาม พ.ร.บ.ระเบียบ..2547 ม.9 – 12 แลวแตกรณี    

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  ทุกตําแหนงรวมผูมาชวยราชการ  (กฎ ก.ค.ศ. ... ก.ค.ศ.พ.ศ.2552 ขอ 5 , 
ขอ 11 วรรคสาม ,รายละเอียด..ก.ค.ศ. ขอ 2)* วัน เวลาเลือกตั้งวันที ่14 ธันวาคม 2552 09.00–15.00 น.
 1. ตําแหนงผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดแก ผอ.สพท. , รอง ผอ.สพท., 
ผช.ผอ.สพท. ,เจาหนาที่บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2. ตําแหนงผูแทนขาราชการครู ไดแกขาราชการครู (ครูและครูผูชวย) รวมการศกึษาสงเคราะห 
และการศึกษาพิเศษ 

 3. ตําแหนงผูแทนผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ผอ.สถานศึกษา , รอง ผอ.สถานศึกษา   
รวมการศึกษาสงเคราะหและการศึกษาพิเศษ 

 4. ตําแหนงผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไดแก ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค (2)  รวมทั้งการศึกษาสงเคราะหและการศึกษาพเิศษ 

หนวยเลือกตั้ง (กฎ ก.ค.ศ. ...ก.ค.ศ. พ.ศ.2552 ขอ 12)  ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ – 

ประจําเขตเลอืกตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 1 

การลงคะแนนเลือกตั้ง (กฎ ก.ค.ศ. ... ก.ค.ศ.พ.ศ.2552 ขอ 7 ,รายละเอียด...ก.ค.ศ. ขอ 6) 
 ใชวธิีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับตามกลุมที่กําหนด โดยใชวิธีเขียนหมายเลข 

ผูมีสิทธิเขารับการเลือกตั้งทีต่องการเปนเลขไทยหรือเลขอารบิกอยางใดอยางหนึ่งในชองหมายเลข 

ของบัตรเลือกตั้งเพียงหมายเลขเดียว 

 การลงคะแนนเลือกตั้งเปนสทิธิเฉพาะตวัของผูมีสิทธิเลอืกตั้งแตละคน  จะมอบหมาย 

ใหผูอ่ืนลงคะแนนแทนไมได 

การนับคะแนนเลือกตั้ง (รายละเอียด...ก.ค.ศ. ขอ 7) 
 จะใหมีการนับคะแนนโดยเปดเผยจนเสร็จในคราวเดียว และประกาศผล ณ หนวยเลอืกตั้ง 
และประธานคณะกรรมการประจําเขตเลอืกตั้งจะรวมผลการนับคะแนนและรายงานผลไปยังสํานักงาน  
ก.ค.ศ. ภายใน 3 วันนับแตวันประกาศผลนับคะแนน 

บัตรเสยี (รายละเอียด...ก.ค.ศ. ขอ 8) 
 บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะดงัตอไปน้ี ใหถอืวาเปนบตัรเสีย มิใหนับเปนคะแนนและแยกไว 
ตางหาก โดยใหกรรมการสลักหลังวา “เสีย” พรอมทั้งใหกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งไมนอยกวา 3 คน 

ลงลายมือชื่อกํากับ 

 1. บัตรปลอม 

 2. บัตรที่มิไดเขียนหมายเลขผูมีสิทธเิขารบัการเลือกตั้งที่ตองการ 
 3. บัตรที่ปรากฏวาพับซอนกันมากกวา 1 บัตร 
 4. บัตรที่มีเครือ่งสังเกตหรือขอความอื่นใดนอกจากที่กําหนดในบัตรเลือกตั้ง 
 5. บัตรที่มิอาจทราบไดวาลงคะแนนใหผูใด 

     / 6.บัตรที่มีรอย ... 
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 6. บัตรที่มีรอยลบ ขูด ขีดฆาในชองหมายเลข 

 7. บัตรเลือกตัง้ที่กรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งไมนอยกวา 3 คน วินิจฉัยวาเปนบตัรเสีย 

การประกาศผลการเลือกตั้ง (กฎ ก.ค.ศ. ... ก.ค.ศ.พ.ศ.2552 ขอ 14 ,รายละเอียด...ก.ค.ศ. ขอ 9) 
 สํานักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศผลเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ในแตละกลุมและสังกัดอยางเปนทางการ 

การคัดคานการเลือกตั้ง (รายละเอียด...ก.ค.ศ. ขอ 10) 
 ผูมีสิทธิเขารับการเลือกตั้งทีป่ระสงคจะคัดคานการเลือกตั้งใหคัดคานตอคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งกอนมีประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยทําเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตัง้  ระบุพฤติการณพรอมอางอิงพยาน หลักฐานตาง ๆ ทั้งน้ีคณะกรรมการจะไตสวนและ
วินิจฉัยชีข้าดภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน 
 
องคประกอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศึกษา  จํานวน 12 คน ( พ.ร.บ.ระเบียบ ...2551 ม.21) 
 1. ประธานอนุกรรมการ (เลือกจากอนุ กก.ผูทรงคุณวฒิุ) 
 2. อนุกรรมการโดยตําแหนง 2 คน (ผูแทน ก.ค.ศ. และ ผูแทนคุรุสภา) 
 3. อนุกรรมการผูทรงคุณวฒิุ 4 คน  
 4. อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 5 คน 

  - ผูบริหารสถานศึกษา  สายประถมศึกษา 1 คน , สายมัธยมศึกษา 1 คน 

  - ครูผูสอน สายประถมศึกษา 1 คน , สายมัธยมศึกษา 1 คน 

  - บุคลากรทางการศึกษาอืน่ 1 คน 

 5. ผอ.สพท. อนุกรรมการและเลขานุการ 

ผูมีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้งและผูมสีิทธิเลือกตัง้ ไมรวมผูมาชวยราชการ (การกําหนดคุณสมบัติ..
อ.ก.ค.ศ. ฯ ขอ 10 ,รายละเอียด...อ.ก.ค.ศ. ฯ ขอ 1) * วัน เวลารับสมัคร วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2552 

ณ หองรับ – สงหนังสือราชการ ชั้นที่ 1 กลุมอํานวยการ สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
 1. อนุกรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษา ตองดํารงตําแหนง ผอ.สถานศึกษา หรือ  
รอง ผอ.สถานศึกษา สายประถมศึกษาหรือสายมัธยมศึกษา 
 2. อนุกรรมการผูแทนขาราชการคร ูตองดํารงตําแหนงครูหรือครูผูชวย สายประถมศึกษา 

หรือสายมัธยมศึกษา 
 3. อนุกรรมการผูแทนบุคลากรทางการศกึษาอื่น ตองดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
 ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่มาชวยราชการ ตองไปใชสิทธเิลือกตั้งในเขตพื้นที่
การศึกษาทีต่นสังกัด  

 ทั้งน้ีผูสมัครรับการเลือกตั้งตองมีคุณสมบัตติามหลักเกณฑ ฯ ขอ 4 ขอ 5 และ ขอ 6  
 การกําหนดหมายเลขประจาํตัวผูสมัครรบัการเลือกตั้ง จะกําหนดในวันรับสมัคร 
โดยเรียงตามลําดับผูที่มากอนหลัง กรณีมีผูสมัครมาพรอมกันหลายราย จะใหผูสมัครจับบัตรควิ 

เพ่ือจับฉลากหมายเลขประจําตัวผูสมัครตอไป  
/ การประกาศรายชื่อ 
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การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกตัง้และผูมีสิทธิเลือกตั้ง (รายละเอียด..อ.ก.ค.ศ. ขอ 2) 
 เม่ือตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเรียบรอยแลว จะประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิรับการ
เลือกตั้ง โดยปดประกาศ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาพิษณุโลก เขต 1 และสถานที่เลือกตั้ง 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละกลุมที่กําหนด ตามหลักเกณฑ
ขอ 10 โดยไมรวมผูมาชวยราชการ  ไวในที่เปดเผย ณ สถานที่เลือกตั้งไมนอยกวา 7 วัน  ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มาชวยราชการ ตองไปใชสิทธเิลือกตั้งในเขตพื้นที่การศึกษาทีต่นสังกัด 
 การขอแกไขหรือเพ่ิมเติมรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแกไขหรือเพ่ิมเติม 

ไดกอนวันเลือกตั้ง 

หนวยเลือกตั้ง (การกําหนดคุณสมบัติ...อ.ก.ค.ศ. ขอ 11,12)  ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ – 

การเลือกตั้งเขตพื้นที่การศกึษาพิษณุโลก เขต 1 

การลงคะแนนเลือกตั้ง (การกําหนดคุณสมบัติ...อ.ก.ค.ศ. ขอ 14 , รายละเอียด..อ.ก.ค.ศ.ขอ 3) 
 ใชวธิีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับตามกลุมที่กําหนด โดยใชวิธีเขียนหมายเลข 

ผูมีสิทธิเขารับการเลือกตั้งทีต่องการเปนเลขไทยหรือเลขอารบิกอยางใดอยางหนึ่งในชองหมายเลข 

ของบัตรเลือกตั้งเพียงหมายเลขเดียว 

 การลงคะแนนเลือกตั้งเปนสทิธิเฉพาะตวัของผูมีสิทธิเลอืกตั้งแตละคน  จะมอบหมายใหผูอ่ืน
ลงคะแนนแทนไมได 

การนับคะแนนเลือกตั้ง (รายละเอียด..อ.ก.ค.ศ.ขอ 4) 
 จะใหมีการนับคะแนนโดยเปดเผยจนเสร็จในคราวเดียว และประกาศผล ณ หนวยเลอืกตั้ง 

บัตรเสยี (รายละเอียด..อ.ก.ค.ศ.ขอ 5) 
 บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะดงัตอไปน้ี ใหถอืวาเปนบตัรเสีย มิใหนับเปนคะแนนและแยกไวตางหาก 
โดยใหกรรมการสลักหลังวา “เสีย” พรอมทั้งใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมนอยกวา 3 คน 

ลงลายมือชื่อกํากับ 

 1. บัตรปลอม 

 2. บัตรที่มิไดเขียนหมายเลขผูมีสิทธเิขารบัการเลือกตั้งที่ตองการ 
 3. บัตรที่ปรากฏวาพับซอนกันมากกวา 1 บัตร 
 4. บัตรที่มีเครือ่งสังเกตหรือขอความอื่นใดนอกจากที่กําหนดในบัตรเลือกตั้ง 
 5. บัตรที่มิอาจทราบไดวาลงคะแนนใหผูใด 

 6. บัตรที่มีรอยลบ ขูด ขีดฆาในชองหมายเลข 

 7. บัตรเลือกตัง้ที่กรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งไมนอยกวา 3 คน วินจิฉัยวาเปนบตัรเสีย 

การประกาศผลการเลือกตั้ง (การกําหนดคุณสมบัติ...อ.ก.ค.ศ. ขอ 14 , รายละเอียด..อ.ก.ค.ศ.ขอ 6) 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือกตั้ง  ถามีผูสมัคร 
ไดคะแนนสูงสุดเทากันจะใชวิธีจับฉลาก 

     / ในกรณีที่มี ... 
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 ในกรณีที่มีผูสมัครเขารับการเลือกตั้งในกลุมที่สมัครจํานวน 1 คน ใหผูนั้นเปนผูแทนในกลุมที่สมัคร
โดยไมตองมีการเลือกตั้ง 
 ในกรณีที่ไมมีผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

จะตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก 
เขต 1 เปนผูแทนในกลุมที่ไมมีผูสมัคร 

การคัดคานการเลือกตั้ง (รายละเอียด..อ.ก.ค.ศ.ขอ 7) 
 ผูมีสิทธิเขารับการเลือกตั้งทีป่ระสงคจะคัดคานการเลือกตั้งใหคัดคานตอคณะกรรมการ – 

ประจําหนวยเลือกตั้งกอนมีประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยทําเปนหนังสือยื่นตอประธาน
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  ระบพุฤติการณพรอมอางอิงพยาน หลักฐานตาง ๆ ทั้งน้ี
คณะกรรมการจะไตสวนและวินิจฉัยชีข้าดภายใน 3 วัน นับแตวันทีไ่ดรับหนังสือคัดคาน 

การคัดเลือกอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ 
 1. ไดมาจากการรับสมัครหรือการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการคัดเลอืกของเขตพื้นที่การศึกษา  
(การกําหนดคุณสมบัติ ..อ.ก.ค.ศ. ขอ 9(2) ) 
  อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัตติามการกําหนดคุณสมบัติ..อ.ก.ค.ศ. ขอ 3 และ  
พ.ร.บ.ระเบียบ..2551 ม.21 วรรคสาม 

  ผูสมัครตองใชใบสมัครตามแบบ อ.ก.ค.ศ. 1 / 3  และจัดทํารายละเอยีดประวตัิ พรอมสง
หลักฐานตาง ๆ ดวยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร หองรับ – สงหนังสือราชการ กลุมอํานวยการ ชั้นที่ 1 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ระหวางวัน เวลา ที่จะกําหนดในปฏิทินดําเนินการ 
  คณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน ตามการกําหนดคุณสมบัติ  
ขอ 9 (1)  จะคัดเลือกผูมีความรูความสามารถดานบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมาย 

หรือดานการเงินการคลัง และดานอ่ืน ๆ ดานละ 2 คน ตามการกําหนดคุณสมบัติ ขอ 9 (3)  เสนอให  
ก.ค.ศ.พิจารณา  

 2. สพฐ.เสนอชื่อบุคคลทีมี่ความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติที่กําหนด ดานตาง ๆ ตามขอ 1 

ดานละไมเกิน 2 คน ให ก.ค.ศ.พิจารณา (การกําหนดคุณสมบัติ ..อ.ก.ค.ศ. ขอ 9(1) ) 
 3. กรรมการ ก.ค.ศ. จํานวน 7 คน พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามขอ 1 และขอ 2 ดานละ 1 คน
เสนอแตงตั้งเปนอนุกรรมการผูทรงคุณวฒิุใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (การกาํหนดคุณสมบัติ .. 
อ.ก.ค.ศ. ขอ 9(3) ) 
      
 
 
 
 
 
 
     / ตัวอยางบัตรเลือกตั้ง .... 
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ตัวอยางบัตรเลือกตั้งกรรมการผูแทน ใน ก.ค.ศ. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    / คําอธิบายบตัร ... 
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คําอธิบายบัตรเลือกตั้งกรรมการผูแทนใน ก.ค.ศ.
 บัตรเลือกตั้งกรรมการผูแทนใน ก.ค.ศ.(ก.ค.ศ. 4) แตละกลุม  ที่สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา -
พิษณุโลก เขต 1 จัดทํา  ใชกระดาษปกสีตาง ๆ ครึ่งหนากระดาษ A 4  พับครึ่ง  ดังนี้ 
 1. ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใชสีขาว 

 2. ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา ใชสีชมพูออน 

 3. ผูแทนขาราชการครู  ใชสีเหลืองออน 

 4. ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ใชสีไขไก 
 
 ความหมายของตัวเลขที่ปรากฏในตวัอยางบัตรเลือกตัง้กรรมการผูแทนใน ก.ค.ศ. ดานหนา 
 หมายเลข 1 เปนตราประทบัของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 1 

 หมายเลข 2 เปนลายมือชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหลงนามกํากับบัตรเลือกตั้งทุกใบ 

 หมายเลข 3 เปนลําดับทีข่องบัตรเลือกตั้งแตละใบ 

 หมายเลข 4 เปนรายละเอียดของตําแหนงกรรมการผูแทนกลุมตาง ๆ  
           ที่เปลี่ยนแปลงตามประเภทของบตัรเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     / ตัวอยางบัตรเลือกตั้ง ... 
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ตัวอยางบัตรเลือกตั้งอนุกรรมการผูแทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 / คําอธิบายบตัร ... 



 - 9 -

    
 
คําอธิบายบัตรเลือกตั้งอนุกรรมการผูแทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

 บัตรเลือกตั้งอนุกรรมการผูแทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา (อ.ก.ค.ศ. 3 / 2)  แตละกลุม  
ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดทํา ใชกระดาษปกสีตาง ๆ ครึง่หนากระดาษ A 4   
พับครึ่ง  ดังนี ้
 1. ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา ใชสีเขียวออน 

 2. ผูแทนขาราชการครู  ใชสีฟาออน 

 3. ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ใชสีมวง 
 
 ความหมายของตัวเลขที่ปรากฏในตวัอยางบัตรเลือกตัง้อนุกรรมการผูแทนใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ดานหนา 
 หมายเลข 1 เปนตราประทบัของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 1 

 หมายเลข 2 เปนลายมือชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหลงนามกํากับบัตรเลือกตั้งทุกใบ 

 หมายเลข 3 เปนลําดับทีข่องบัตรเลือกตั้งแตละใบ 

 หมายเลข 4 เปนรายละเอียดของตําแหนงกรรมการผูแทนกลุมตาง ๆ  
           ที่เปลี่ยนแปลงตามประเภทของบตัรเลือกตั้ง 
 
 

----------- 
 
 


