
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการด าเนนิการศึกษาอบรมหลักสตูรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดบัสูง 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่มาตรา  ๒๒  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจส่งเสริม  สนับสนุน
ให้หน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษา  และองค์กรเอกชน  ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกตอ้งใหแ้ก่
ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การมี 
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง  และความรู้ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  และมาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองกองทุนหนึ่งในส านักงาน   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมือง  การให้การศึกษา  
แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบัน  
ทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน  และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
อย่างแท้จริงและการด าเนินการอื่นใดที่มีกฎหมายก าหนด  และคณะกรรมการการเลือกตัง้ไดอ้อกระเบยีบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ก าหนดให้มีส่วนงานที่ท าหน้าที่จัดการหรือสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง  บุคลากร  
ทางการเมือง  บุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  คณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
จึงเห็นสมควรวางระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินการศึกษาอบรมหลักสูตร  
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลอืกตัง้จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินการศึกษา
อบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินการศึกษาอบรม

หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
ข้อ ๔ การด าเนินการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  

ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าเป็นโครงการเพ่ือของบประมาณ  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองและเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๕ โครงการตามข้อ  ๔  ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
วิธีด าเนินการ  รายการงบประมาณ  ระยะเวลาศึกษาอบรมตามหลักสูตร  เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
อบรมและผลที่คาดว่าจะได้รับ  โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรแนบโครงการดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตร  เพ่ือท าหน้าที่
ก ากับดูแลการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขึ้นคณะหนึ่ง  
ประกอบด้วย 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนา

พรรคการเมืองเห็นสมควรจ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรจ านวนเจ็ดคน  เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในมหาวิทยาลัยของรัฐ  

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรจ านวนสองคน 
(๕) ผู้บริหารซึ่งก ากับดูแลส่วนงานที่ท าหน้าที่จัดการหรือสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) ผู้อ านวยการส านักหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่า  ของส่วนงาน  

ที่ท าหน้าที่จัดการหรือสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(๗) รองผู้อ านวยการส านักหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่า  ของส่วนงาน

ที่ท าหน้าที่จัดการหรือสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
เพื่อความเหมาะสม  คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมอืงอาจเสนอเปลี่ยนแปลง

บุคคลตาม  (๒)  หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจเสนอเปลี่ยนแปลงบุคคลตาม  (๓)  หรือ  (๔)   
เป็นคณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรได้  โดยให้บุคคลที่เข้ามาท าหน้าที่แทนอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ให้คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรและคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๘  (๕)  ได้รับค่าเบี้ยประชุม  
และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี  เว้นแต่
ในปีสุดท้ายหากยังอยู่ในระหว่างการศึกษาอบรมให้ก ากับดูแลหลักสูตรต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งจะอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม  ทั้งนี้  ในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
อาจมีค าสั่งให้กรรมการก ากับดูแลหลักสูตรพ้นจากต าแหน่งเป็นรายบุคคลได้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล
หลักสูตรขึ้นใหม่  ให้คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่ง  
เพื่อด าเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๘ คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ก ากับดูแลการด าเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

ระดับสูง  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
(๒)  หากมีความจ าเป็นจะต้องพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการด าเนินงาน  

ของหลักสูตร  เพื่อประโยชน์ในการศึกษาอบรม  ให้สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม   
(๓) เมื่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการประเมินผลการเรียนการสอน 

ตลอดหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ให้เสนอคณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นก่อนที่  
จะรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

(๔) ประมวลผลการด าเนินการตามหลักสูตร  รวมถึงจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
อบรมเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และรายงานคณะกรรมการกองทุน  
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองทราบ 

(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น  เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับดูแล
หลักสูตรได้   

(๖) ด าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
ข้อ ๙ ผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือคณะกรรมการบริหาร

พรรคการเมือง  โดยพรรคการเมืองที่มีสิทธิส่งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องมีสมาชิกเป็นสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร  หรือเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าห้าพันคน  และมีสาขา
พรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา 

(๒) เป็นสมาชิกวุฒิสภา  หรืออดีตสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  องค์กร

อิสระหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าบริหารระดับต้นหรือเทียบเท่า 
(๔) เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยองค์กรวิชาชีพของสื่อมวลชน  และมีประสบการณ์ในงาน  

ด้านสื่อมวลชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
(๕) เป็นผู้มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือเป็นอาจารย์ผู้สอน  

ในสาขาวิชารัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง  
และการเลือกตั้ง  โดยมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๖) เป็นผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชนและมีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปี 
(๗) เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง  ประธานสภาของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น 

(๘) เป็นบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ  ๑๐ นอกจากคุณสมบัติตามข้อ  ๙  แล้ว  ผู้ที่มีสิทธิเข้าอบรมในหลักสูตรจะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ได้รับความยินยอมให้เข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด 
(๒) บุคคลตามข้อ  ๙  (๓) - (๗)  ต้องส าเร็จการศกึษาไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตรีหรอืเทียบเท่าตามที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ส านักงาน  ก.พ.)  
รับรอง 

(๓) บุคคลตามข้อ  ๙  (๓)  ที่เข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรหนึ่งแล้ว  จะลามาเข้ารับ
การศึกษาอบรมในหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงได้ต่อเมื่อได้เว้นระยะเวลา  
อย่างน้อยสองปี  เว้นแต่เป็นการเข้าศึกษาอบรมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  เพ่ือประโยชน์ 
แก่ทางราชการ  หรือเป็นการศึกษาอบรมเพราะเป็นความจ าเป็นตามเงื่อนไขหรือคุณสมบัติในการ  
เข้าด ารงต าแหน่ง  หรือผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด  โดยไม่ต้องลาหรือไม่ใช้  
เวลาราชการในการศึกษาอบรม  หรือศึกษาดูงาน  และต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  หรือมีเวลาปฏิบัติ
ราชการเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าสามปี  นับแต่วันที่หน่วยงานส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาอบรม 

(๔) ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์  สามารถเข้ารับการศึกษาอบรม  ร่วมกิจกรรม  และเดินทาง
ไปศึกษาดูงานได้ตามที่หลักสูตรก าหนด 

(๕) ต้องสามารถเข้ารับการศึกษาอบรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตร
การศึกษาอบรม 

(๖) ต้องเป็นบุคคลซึ่งไม่อยู่ระหว่างเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรอื่นใดที่ต้องอบรม 
เป็นประจ าที่จัดในสถาบันอื่น  โดยรับรองว่าจะอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูงเพียงหลักสูตรเดียว 

ข้อ  ๑๑ การพิจารณาผู้เข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตร  ให้แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  
ได้แก่ 

(๑) บุคคลที่มาจากการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมเข้ารับการศึกษาอบรม 
(๒) บุคคลที่มาจากวิธีการคัดเลือกโดยการเปิดรับสมัครจากผู้ที่สนใจทั่วไปยื่ นใบสมัคร 

เพื่อเข้ารับการคัดเลือก 
ข้อ  ๑๒ การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรในแต่ละรุ่น  ให้มีจ านวนรุ่นละไม่เกิน

หนึ่งร้อยย่ีสิบคน  โดยมีสัดส่วน  ดังนี้   
(๑) คัดเลือกจากบุคคลที่มาจากการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมเข้ารับ

การศึกษาอบรม  ตามข้อ  ๑๑  (๑)  จ านวนหนึ่งร้อยคน  โดยผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาอบรมในแต่ละกลุ่ม 
ตามข้อ  ๙  ให้มีจ านวนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร 

(๒) คัดเลือกจากผู้ที่สมัครโดยตนเอง  ตามข้อ  ๑๑  (๒)  จ านวนยี่สิบคน 

้หนา   ๒๑
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จ านวนผู้เข้ารับการศกึษาอบรมในหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง  ซึ่งมาจากภาคเอกชนจะต้องมีจ านวน
รวมกันไม่เกินร้อยละสามสิบของจ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งหมด 

ในการคัดเลือกผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมให้มีรายชื่อบุคคลส ารองไว้จ านวนสิบสองคน   
โดยมาจากบุคคลตามวรรคหนึ่ง  (๑)  จ านวนเจ็ดคน  และบุคคลตามวรรคหนึ่ง  (๒)  จ านวนห้าคน 

ข้อ  ๑๓ ในการพิจารณาคัดเลือกบคุคลตามข้อ  ๑๑  เข้ารับการศึกษาอบรม  ให้คณะกรรมการ
ก ากับดูแลหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  เสนอคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร  อาจพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติและมี 
ความเหมาะสมเข้ารับการศึกษาอบรม  โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการ 

ข้อ  ๑๔ ในกรณีผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรม  ตามข้อ  ๑๓  ไม่สามารถเข้าศึกษาอบรมได้ 
ให้แจ้งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนเริ่มการศึกษาอบรม 

ข้อ  ๑๕ การบันทึกเวลาเข้ารับการศึกษาอบรมและการนับระยะเวลาในการศึกษาอบรม 
ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) การศึกษาในชั้นเรียน  ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องบันทึกเวลาการเข้าศึกษาอบรม
ตามที่คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรก าหนด 

(๒) การศึกษาดูงานนอกสถานที่  ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องลงลายมือชื่อในเอกสาร
ลงทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ณ  สถานที่ศึกษาดูงานตามหลักสูตรก าหนด 

(๓) กรณีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความจ าเป็นไม่สามารถเข้ารับการศึกษาอบรมในคาบเวลาใด   
ให้ยื่นใบลาของหลักสูตร  เพื่อขออนุญาตต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกครั้ง  โดยให้ยื่นใบลา
ก่อนวันที่ลาศึกษาอบรมหรือในสัปดาห์ถัดไปหลังจากวันที่ลาศึกษาอบรม 

(๔) การนับระยะเวลาในการศึกษาอบรมหลักสูตร  จะเริ่มนับเวลาตั้งแต่พิธีเปิดการศึกษา
อบรมและการปฐมนิเทศ  จนถึงพิธีปิดการศึกษาอบรมและการปัจฉิมนิเทศ  โดยนับเป็นจ านวนชั่วโมง 

ข้อ  ๑๖ การศึกษาดูงานในต่างประเทศให้ถือเป็นกิจกรรมบังคับในหลักสูตร  และให้นับเป็น
เวลาเรียนด้วย 

การศึกษาดูงานในต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตร   
เป็นผู้ก าหนดประเทศที่จะเดินทาง  โดยจะต้องศึกษาในประเด็นต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

(๑) สภาพสังคม  วัฒนธรรมและการเมือง  จากเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(๒) กระบวนการจัดการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ  จากหน่วยงานที่มีหน้าที่  

ในการจัดการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ 
(๓) การด าเนินงานทางการเมืองของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล 
(๔) การด าเนินงานทางการเมืองของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน 
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ข้อ  ๑๗ การศึกษาอบรมตามหลักสูตรในแต่ละรุ่นนอกจากจะมีการศึกษาอบรมในชั้นเรียน  
การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศแล้ว  ให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจัดท างานวิชาการกลุ่ม  
จ านวน  2  ประเภท  ได้แก่ 

(๑) การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่มตามรูปแบบที่หลักสูตรก าหนด  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ ากลุ่ม ๆ  ละสองคน  ทั้งนี้  ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า  
สี่ครั้ง  ก่อนที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะอนุมัติให้สามารถน าเสนอผลการศึกษาได้  และอนุมัติเอกสารวิชาการกลุ่ม  
ฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

(๒) การจัดท าเอกสารยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการตามรูปแบบที่หลักสูตรก าหนด  โดยมีอาจารย์
ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มยุทธศาสตร์กลุ่มละสองคน  ทั้งนี้  ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา
จ านวนไม่น้อยกวา่สี่ครัง้  ก่อนที่อาจารย์ที่ปรกึษาจะอนุมตัิให้สามารถน าเสนอผลการศึกษาได ้ และอนมุตัิ
เอกสารยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์ต่อไป  

อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิชาการกลุ่มและอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ได้รับค่าตอบแทนและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ตามอัตรา 
ที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้   

ข้อ  ๑๘ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรม  เมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ตา่ง ๆ    
ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

(๑) ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องผ่านหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตร
ก าหนดด้วยคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละแปดสิบ  กรณีต่ ากว่าร้อยละแปดสิบแต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ  
คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรอาจพิจารณาให้จัดท าเอกสารวิชาการส่วนบุคคลเพ่ิมเติม  ทั้งนี้   
ในการจัดท าเอกสารวิชาการส่วนบุคคลเพ่ิมเติม  ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องพบกับอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารวิชาการส่วนบุคคลเพ่ือให้ค าแนะน าและอนุมัติเอกสารวิชาการ  โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว
ได้รับค่าตอบแทน  และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชี
ท้ายระเบียบนี้ 

(๒) เกณฑ์การจัดท าเอกสารวิชาการ  ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องจัดท าเอกสารวิชาการตามที่
หลักสูตรก าหนด  โดยพบอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติให้ผ่านมาตรฐานของเอกสารวิชาการนั้น  
ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด  และน าเสนอผลการศึกษา  โดยเอกสารวิชาการกลุ่มให้น าเสนอในชั้นเรียน  
หรือต่อสาธารณะ  เอกสารยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการให้น าเสนอต่อสาธารณะ  หรือกรณีอื่นที่
คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรก าหนด 

กรณีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีคะแนนรวมต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ  ให้ถือว่าผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมนั้นเป็นผู้ไม่ผ่านการศึกษาอบรมตามหลักสูตร 
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ข้อ  ๑๙ ผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรม  ตามข้อ  ๑๘  จะได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง  และ
มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  ตามระเบียบคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งว่าด้วยเข็มวิทยฐานะและเข็มกิตติมศักดิ์ของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ  ๒๐ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม  ได้แก่ 
(๑) ค่าใช้จ่ายภายในประเทศ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยกองทุนเพ่ือการพัฒนา

พรรคการเมืองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาอบรมและการศึกษาดูงานในประเทศ   
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ  ให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม  

เป็นผู้รับผิดชอบหรือเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน 
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย   
ที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  ประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
และกรรมการการเลือกตั้ง  และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ้างพนักงานตามสัญญาจ้าง   
ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดต้ามระเบยีบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ข้อ  ๒๑ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมพ้นสภาพผู้ศึกษาอบรม  เมื่อ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

มีมติให้พ้นจากสภาพผู้ศึกษาอบรม  เนื่องจากเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรรวมระยะเวลาต่ ากว่าที่ก าหนด
ไว้ในข้อ  ๑๘  (๑)  หรือประพฤติตนเสื่อมเสียอันอาจน ามาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ข้อ  ๒๒ ในการใช้จ่ายงบประมาณให้ด าเนินการน าระเบียบ  ประกาศของคณะกรรมการ   
การเลือกตั้ง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๒๓ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนด  ยกเว้นหรือ  

ผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๒๔ ให้คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรซึ่งได้รับแต่งตั้งก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  
ด ารงต าแหน่งต่อไป  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตามข้อ  ๗  นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการก ากับ  
ดูแลหลักสูตรตามข้อ  ๖  (๔)  เพิ่มเติม 

ให้แต่งตั้งกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรตามข้อ  ๖  (๔)  เพ่ิมเติม  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ   

ข้อ  ๒๕ การใดที่ได้ด าเนินการไปแล้วตามระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง  ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ชอบด้วยระเบียบนี้  เว้นแต่ 
การด าเนินการตามขอ้  ๑๕  ข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๒๐  และข้อ  ๒๑  ให้ด าเนินการให้เปน็ไป
ตามระเบียบนี้ 

การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสรจ็ในวนัที่ระเบยีบนี้มผีลใช้บังคบั  การด าเนินการ
ต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



บัญชีอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินการศึกษาอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการก ากับดูแลหลักสูตร 
 

ต าแหน่ง อัตราเบี้ยประชุม (บาท) หมายเหตุ 

คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตร - ประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการ 
กรรมการ และอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
จากบุคคลซึ่งได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจากส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีสิทธิได้รับ
เบี้ยประชุมครึ่งหนึ่งของอัตราเบี้ยประชุม 
- ผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
ไม่เกินสองคน 

ประธาน ๒,๔๐๐ 

กรรมการ ๒,๐๐๐ 
เลขานุการ  ๑,๐๐๐  

ผู้ช่วยเลขานุการ ๑,๐๐๐  
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลหลักสูตร 

ประธาน ๑,๐๐๐ 

อนุกรรมการ ๘๐๐ 
เลขานุการ  ๔๐๐ 

ผู้ช่วยเลขานุการ ๔๐๐ 

 
อัตราค่าตอบแทน 

 

ประเภท อัตราค่าตอบแทน (บาท/คน) 

อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิชาการกลุ่ม  ๑๐,๐๐๐ 

อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ๑๐,๐๐๐ 
อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิชาการส่วนบุคคล ๕,๐๐๐ 

 
อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

 

ประเภท อัตราค่าใช้จ่าย  
คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตร  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  

อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

 
 


