ผลการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
นางศิ ริ พร กิจเกื้ อกู ล เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่ าวว่า คณะกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ซึ่งเป็ นองค์กรกลางบริ หารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจานวน ๓๑ คน
ประกอบด้ วย ๓ ส่ วน คือ กรรมการโดยตาแหน่ งจานวน ๑๐ คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๙ คน และ
กรรมการผู้ แ ทนข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร ทางการศึ ก ษา ซึ่ ง มาจากการเลื อ กตั้ ง จ านวน ๑๒ คน
ซึ่งครบวาระการดารงตาแหน่ ง วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยในส่ ว นของกรรมการผู้ แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สานักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น
บัดนี้ การเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ ว สานักงาน ก.ค.ศ. จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. รวม ๑๒ คน ดังนี้
๑. ผู้แทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน ๑ คน คือ
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
๒. ผู้แทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน ๑ คน คือ
นายอานนท์ สุ ข ภาคกิ จ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑
๓. ผู้แทนผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่ วยงานการศึกษา
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ซึ่งสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จานวน ๑ คน คือ
นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
๔. ผู้แทนผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่ วยงานการศึกษา
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ซึ่งสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จานวน ๑ คน คือ
นายรัตน์ชัย ศรสุวรรณ ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
๕. ผู้แทนข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จานวน ๓ คน คือ
๑) นายกิติศักดิ์ บุญดาว ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรียนอุบลวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
๒) นางสุนทรีย์ ทองอินทร์ ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
๓) นายออน กาจกระโทก ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองสองห้ อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

-๒๖. ผู้แทนข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จานวน ๑ คน คือ
นายสงกรานต์ จันทร์น้อย ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรียนพัทลุง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
๗. ผู้แทนข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน ๑ คน คือ
นายพรรษา ฉายกล้า ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
๘. ผู้แทนข้าราชการครู สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักบริหารงานวิทยาลั ยชุมชน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษา ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน ๑ คน คือ
นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๙. ผู้ แ ทนบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน ๑ คน คือ
นายชาญ คาภิระแปง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
๑๐. ผู้ แ ทนบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน ๑ คน คือ
นายสุทธิพร ไชยพิเดช นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะครบองค์ประกอบ
เมื่อได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. ทั้ง ๙ ด้าน ซึ่งสานักงาน ก.ค.ศ. จะได้นาเสนอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกและนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

