
 
 

   
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยสภาข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

------------------------------------------ 
  

  เพ่ือให้การดําเนินงานของสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที ่๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จงึให้กําหนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 

 ข้อ ๑   ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาข้าราชการมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ….”  
          ข้อ ๒   ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
   ข้อ ๓   ให้ยกเลิก 
    ๓.๑  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ.๒๕๔๑  
    ๓.๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  
   ข้อ ๔   ในข้อบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  “วิทยาเขต” หมายความว่า  เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประชุม
คณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  “สภาข้าราชการ” หมายความว่า สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    “กรรมการสภาข้าราชการ” หมายความว่า กรรมการสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    “ประธานสภาข้าราชการ” หมายความว่า ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  “ข้าราชการ ” หมายความว่า ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
                       “บุคลากร ” หมายความว่า บุคคลทั้งที่เป็นขา้ราชการและไม่ได้เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  



 ‐  ๒ ‐ 
 

  “นิสิต” หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                       “หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ สถาบัน สํานัก และหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้จัดต้ังขึ้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 
ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” 
  ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี 
 

หมวดที่ ๒ 
อํานาจและหน้าที่ 

 
 ข้อ ๖ สภาข้าราชการมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
      ๖.๑  เสนอข้อแนะนํา ให้คําปรึกษา และประสานงานกับอธิการบดีและคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย รวมตลอดถึงการเสนอแนะเก่ียวกับ 
         ๖.๑.๑  นโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
           ๖.๑.๒  นโยบายเก่ียวกับการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับนิสิต 
          ๖.๑.๓  นโยบายและกฎเกณฑ์เก่ียวกับสถานภาพ บทบาท ตําแหน่ง สทิธิ และสวัสดิการ
ของข้าราชการทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
          ๖.๑.๔  นโยบายและกฎเกณฑ์ในด้านมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
           ๖.๑.๕  การส่งเสริมจรรยาบรรณและความสมัพันธ์ระหว่างบุคลากร  
                      ๖.๒  เรื่องที่อธิการบดี หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
   ๖.๓  ดําเนินกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๓ 
องค์ประกอบ 

 
 ข้อ ๗  ให้มีกรรมการสภาข้าราชการที่เลือกต้ังจากหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่มีจํานวนข้าราชการใน
สังกัดไม่เกิน หน่ึงร้อยคน ใหม้ีกรรมการสภาข้าราชการได้หน่ึงคน ถ้ามีจาํนวนข้าราชการในสังกัดเกินกว่าหน่ึงร้อยคน  
แต่ไม่เกินสามร้อยคน ใหม้ีกรรมการสภาขา้ราชการได้สองคน และถ้ามจีํานวนข้าราชการในสังกัดเกินกว่าสามร้อยคน  
ให้มีกรรมการสภาข้าราชการได้ไม่เกินสามคน 
          ข้อ ๘  ให้สภาข้าราชการมีประธานสภาข้าราชการหน่ึงคน รองประธานสภาข้าราชการ สายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ สายละหน่ึงคน เลขาธิการสภาข้าราชการหน่ึงคน ผู้ช่วยเลขาธิการสภาข้าราชการไม่เกินสองคน   
                      วิธีการได้มาซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาข้าราชการและรองประธานสภาข้าราชการ ให้เป็นไป
ตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๒๕ 
 
 
 



 ‐  ๓ ‐ 
 

                      ให้ประธานสภาข้าราชการแต่งต้ังเลขาธิการสภาข้าราชการ และผู้ช่วยเลขาธิการสภาข้าราชการ 
จากกรรมการสภาข้าราชการ โดยความเห็นชอบของสภาข้าราชการ และให้พ้นจากตําแหน่งพร้อมกับประธานสภา-
ข้าราชการ 
 
          ข้อ ๙  สภาข้าราชการ อาจแต่งต้ังกรรมการสภาขา้ราชการเป็นคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ 
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือดําเนินการเรื่องต่าง ๆ หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สภาข้าราชการ หรือมติที่ประชุมสภาข้าราชการ  โดยการประชุมของคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ 
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ให้ใช้ข้อบังคับของการประชุมที่กําหนดโดยสภาข้าราชการ 
          ข้อ ๑๐  ให้มีคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการเพ่ือทําหน้าที่กําหนดนโยบายและกํากับการดําเนินงาน
ของสภาข้าราชการ โดยคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการประกอบด้วย ประธานสภาข้าราชการ รองประธานสภา-
ข้าราชการ  เลขาธิการสภาข้าราชการ ประธานคณะกรรมาธิการทุกฝ่าย และเลขาธิการคณะกรรมาธิการทุกฝ่าย และให้ใช้
ข้อบังคับของการประชุมสภาข้าราชการโดยอนุโลม 
          ข้อ ๑๑  สภาข้าราชการ อาจแต่งต้ังคณะกรรมการทีป่รึกษา ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาในการดําเนินกิจการ
ของสภาข้าราชการ 
 

หมวดที่ ๔ 
การเลือกต้ัง 

 
 ข้อ ๑๒ เมื่อวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภาข้าราชการจะสิ้นสุดลง  ให้ประธานสภาข้าราชการ
แจ้งให้อธิการบดีทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเก้าสิบวัน  และให้อธิการบดีดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาข้าราชการขึ้นใหม ่
และประกาศผลการเลือกต้ังให้แล้วเสร็จทุกหน่วยงานก่อนสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภาข้าราชการ 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
  ข้อ ๑๓  การเลือกต้ังกรรมการสภาข้าราชการ ตามข้อ ๑๒ ให้กระทําพร้อมกันทกุหน่วยงาน  ยกเว้น 
การเลือกต้ังซ่อม ซึ่งอาจกระทําไม่พร้อมกันได้ การเลือกต้ังกรรมการสภาข้าราชการให้ใช้วิธีลงคะแนนด้วยตนเองโดยวิธีลับ  
การนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผย 
            ข้อ ๑๔  ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการสภาข้าราชการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 
   (๑)  เป็นข้าราชการที่สังกัดอยู่ในหน่วยงาน  
                        (๒)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานต้ังแต่ระดับรองคณบดี  
รองผู้อํานวยการ หรือรองหัวหน้าหน่วยงาน ขึ้นไป 
     (๓)  ไม่เป็นผู้พ้นวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อ ๒๐ (๙) 
           ข้อ ๑๕  ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการสภาข้าราชการ  ต้องเป็นข้าราชการในสังกัดหน่วยงาน
เดียวกับผู้สมัครรับเลือกต้ัง  
      ถ้ามีผู้สมคัรรับเลือกต้ังกรรมการสภาข้าราชการไม่เกินจํานวนกรรมการสภาข้าราชการที่ต้อง
เลือกต้ัง ให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังได้เป็นกรรมการสภาข้าราชการโดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกต้ัง 
 
 
 



 ‐  ๔ ‐ 
 

          ข้อ ๑๖  ถ้าตําแหน่งกรรมการสภาข้าราชการว่างลงตามข้อ ๒๐ ยกเว้นข้อ ๒๐ (๑) และ (๖)  
ให้ประธานสภาข้าราชการทําหนังสือแจ้งอธิการบดีภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่รับทราบเรื่อง และใหอ้ธิการบดีดําเนินการ
เลือกต้ังกรรมการสภาข้าราชการแทนตําแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
ประธานสภาข้าราชการ วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภาข้าราชการท่ีได้รับเลือกต้ังเข้ามาแทนที ่เริ่มต้ังแต่วันที่
มหาวิทยาลัยประกาศผลเลือกต้ัง และอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลือของผู้ที่ตนแทน 
  ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภาข้าราชการเหลือไม่เกินหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน อาจจะไม่
เลือกต้ังซ่อมก็ได้ ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการ 
          ข้อ ๑๗  ในกรณีทีม่ีการจัดต้ังหน่วยงานใหม่ในมหาวิทยาลัย  ให้ประธานสภาข้าราชการทําหนังสือ 
แจ้งอธิการบดีภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันประกาศจัดต้ังหน่วยงานน้ัน เพ่ือให้อธิการบดีดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภา-
ข้าราชการตามข้อ ๗ ใหแ้ล้วเสร็จภายในสี่สบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากประธานสภาข้าราชการ กรรมการ 
สภาข้าราชการใหม่จะมีวาระของการดํารงตําแหน่งเท่ากับกรรมการสภาข้าราชการชุดที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะนั้น 
  ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภาข้าราชการเหลือไม่เกินหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน อาจจะไม่
เลือกต้ังกรรมการสภาข้าราชการเพ่ิมก็ได้  ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการ 
          ข้อ ๑๘ ตําแหน่งประธานสภาข้าราชการ และรองประธานสภาข้าราชการ เลือกต้ังขึ้นมาจากกรรมการ
สภาข้าราชการ   ให้กรรมการสภาข้าราชการทุกคนมีสทิธิเสนอช่ือกรรมการสภาข้าราชการเพ่ือรับเลือกต้ังเป็นประธาน-
สภาข้าราชการ  และรองประธานสภาข้าราชการ โดยมีกรรมการสภาขา้ราชการรับรองอย่างน้อยสองคน   
                       การเลือกต้ังให้ใช้วิธีลงคะแนนด้วยตนเองโดยวิธีลับหลังจากผู้ถูกเสนอช่ือทุกคนได้แสดงวิสัยทัศน์
แล้ว การนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผย  
                       การเลือกต้ังให้ดําเนินการลงคะแนนทีละตําแหน่ง  
 

หมวดที่ ๕ 
วาระการดํารงตําแหน่ง 

 
 ข้อ ๑๙ กรรมการสภาข้าราชการตามข้อ ๗  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  นับแต่วันที่วาระ
การดํารงตําแหน่งของกรรมการสภาข้าราชการชุดเดิมสิ้นสุดลง 
  ข้อ ๒๐ วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภาขา้ราชการสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหน่ึง  ดังต่อไปน้ี 
   (๑)  ถึงคราวออกตามวาระ 
   (๒)  ตาย 
   (๓)  ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภาข้าราชการ หรือประกาศต่อที่ประชุมสภา-
ข้าราชการ  
    (๔)  พ้นสภาพจากข้าราชการ 
   (๕)  ย้ายสังกัดหน่วยงาน 
   (๖)  มีการยุบเลิกหน่วยงานที่สังกัด 
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   (๗)  ขาดการประชุมสภาข้าราชการสมัยสามัญติดต่อกันสามคร้ัง  โดยไม่แจ้งเหตุผลเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการสภาข้าราชการทราบล่วงหน้าหรือภายในเจ็ดวันหลังการประชุมแต่ละคร้ัง   
    (๘)  ขาดการประชุมสภาข้าราชการสมัยสามัญ รวมจํานวนหกคร้ัง  
   (๙)  สภาข้าราชการโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการสภาข้าราชการท้ังหมด
มีมติให้ออก 
   (๑๐)  ได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานต้ังแต่ระดับรองคณบดี 
รองผู้อํานวยการ หรือรองหัวหน้าหน่วยงาน ขึ้นไป 
           ข้อ ๒๑  ประธานสภาข้าราชการ และรองประธานสภาข้าราชการ  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 
หน่ึงปีหกเดือน  
                 ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาข้าราชการสามารถดํารงตําแหน่งประธานสภาข้าราชการได้ไม่เกิน
สี่วาระติดต่อกัน 
          ข้อ ๒๒ วาระการดํารงตําแหน่งของประธานสภาข้าราชการ และรองประธานสภาข้าราชการ  ย่อมสิ้นสุด
ลงในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  สิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อ ๒๐ 
   (๒)  ลาออก (ประธานสภาข้าราชการให้ย่ืนหนังสือลาออกต่ออธิการบดีหรือประกาศต่อที่ประชุม
สภาข้าราชการ ส่วนรองประธานสภาข้าราชการ ให้ย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภาข้าราชการหรือประกาศต่อที่ประชุม
สภาข้าราชการ) 
   (๓)  กรรมการสภาข้าราชการไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการสภาข้าราชการทั้งหมด
เข้าช่ือให้สภาข้าราชการเลือกต้ังประธานสภาข้าราชการ และหรือรองประธานสภาข้าราชการใหม่ และสภาข้าราชการ 
มีมติเห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการสภาข้าราชการทั้งหมด 
          ข้อ ๒๓  ถ้าประธานสภาข้าราชการหรือรองประธานสภาข้าราชการ พ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๒๒   
ให้อธิการบดีเรียกประชุมสภาข้าราชการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง  และทําหน้าที่เป็นประธานและ
ดําเนินการเลือกต้ังแทนตําแหน่งที่ว่างลง  ผู้ได้รับการเลือกต้ังให้ดํารงตําแหน่งทันที  และมีวาระการดํารงตําแหน่ง 
เท่ากําหนดเวลาที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน 
    ในกรณีที่ประธานสภาข้าราชการ และรองประธานสภาข้าราชการ พ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๒๒  
ให้หัวหน้าสํานักงานสภาข้าราชการ แจ้งอธิการบดีทราบภายในเจ็ดวัน และให้อธิการบดีดําเนินการเลือกต้ังแทนตําแหน่ง 
ที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
          ข้อ ๒๔  เมื่อกรรมการสภาข้าราชการชุดเดิมหมดวาระ และยังมิได้มีการเลือกต้ังใหม่ ให้กรรมการสภา-
ข้าราชการชุดเดิมรักษาการจนกว่ากรรมการสภาข้าราชการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ 
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หมวดที่ ๖ 
การประชุม 

 
   ข้อ ๒๕  ให้อธิการบดีเรียกประชุมกรรมการสภาข้าราชการท่ีได้รับเลือกต้ังใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วันที่ประกาศผลเลือกต้ังและเป็นประธานในการเลือกต้ังประธานสภาข้าราชการและรองประธานสภาข้าราชการ  
และดําเนินการเลือกต้ังประธานสภาข้าราชการ  และรองประธานสภาข้าราชการตามข้อ ๑๘ 
          ข้อ ๒๖ ให้ประธานสภาข้าราชการเป็นผู้เรียกประชุมสภาข้าราชการสมัยสามญัอย่างน้อยเดือนละ 
หน่ึงครั้ง    
    ถ้ากรรมการสภาข้าราชการจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของกรรมการสภาข้าราชการทั้งหมด 
ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการประชุมสภาข้าราชการ  ให้ประธานสภาข้าราชการ รองประธานสภาข้าราชการ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเรียกประชุมสภาข้าราชการภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ หากไม่มีการเรียกประชุม
ภายในกําหนดดังกล่าว  ให้ผูร้้องขอเป็นผู้เรียกประชุมสภาข้าราชการได้          
                       ให้ประธานสภาข้าราชการเป็นประธานที่ประชุม  ในกรณทีี่ประธานสภาข้าราชการไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้  ให้รองประธานสภาข้าราชการคนท่ีหน่ึง หรือ รองประธานสภาข้าราชการคนที่สอง  เป็นประธานที่ประชุม   
ถ้ารองประธานสภาข้าราชการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ใหท้ี่ประชุมเลือกกรรมการสภาข้าราชการคนหน่ึงเป็นประธานที่
ประชุม 
          ข้อ ๒๗ ในการประชุมต้องมีกรรมการสภาข้าราชการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของกรรมการ 
สภาข้าราชการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
          ข้อ ๒๘ การลงมติของที่ประชุมสภาข้าราชการ  ถ้าไม่ระบุเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 
ของกรรมการสภาข้าราชการที่มาประชุม  ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ช้ีขาด 
          ข้อ ๒๙ กรรมการสภาข้าราชการอาจเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาข้าราชการเป็นลายลักษณ์อักษร   
โดยเสนอต่อเลขาธิการสภาข้าราชการก่อนการประชุมอย่างน้อยเจ็ดวัน เพ่ือจัดเข้าระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ 
เป็นเรื่องด่วนและที่ประชุมพิจารณาแล้วมีเหตุผลเหมาะสมให้เสนอในทีป่ระชุมได้ 
          ข้อ ๓๐  ประธานในที่ประชุมสภาข้าราชการมีอํานาจตักเตือน ทักท้วง ยับย้ังการอภิปรายของกรรมการ
สภาข้าราชการในที่ประชุม เพ่ือให้การประชุมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบวาระการประชุม 
          ข้อ ๓๑  ในการประชุมสภาข้าราชการเมื่อมีข้อเสนอแนะ กฎเกณฑ์ นโยบาย ความคิดเห็นต่าง ๆ ตามมติ
ของที่ประชุม ให้เลขาธิการสภาข้าราชการทําหนังสือแจ้งต่ออธิการบดี และหรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดการประชุม   
          ข้อ ๓๒  ในการประชุมสภาข้าราชการทุกคร้ัง ต้องมีบันทึกรายงานการประชุม และส่งสําเนารายงานการ
ประชุมให้ทุกหน่วยงาน ทราบด้วยทุกคร้ังก่อนการประชุมคราวต่อไป 
          ข้อ ๓๓ สภาข้าราชการอาจเชิญผู้บริหาร บุคลากร  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมในการประชุม 
เพ่ือให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมเป็นครั้งคราว เฉพาะเรื่องที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
 



 ‐  ๗ ‐ 
 

หมวดที่ ๗ 
การดําเนินการ 

 
 ข้อ ๓๔ การดําเนินงานของกรรมการสภาข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติงานแก่มหาวิทยาลัย 
          ข้อ ๓๕  การดําเนินงานใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับนโยบายและกระทําในนามของสภาข้าราชการจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาข้าราชการก่อน   ยกเว้นในกรณีเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วน ให้ประธานสภาข้าราชการ
ตัดสินใจตามความเหมาะสม แล้วแจ้งใหค้ณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการทราบทันทีที่มีการประชุมครั้งต่อไป 
          ข้อ ๓๖ ให้สภาข้าราชการมีสํานักงาน เจ้าหน้าที่  อุปกรณ์ ดําเนินงานโดยได้รับการสนับสนุนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยและความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
          ข้อ ๓๗ สภาข้าราชการสามารถออกระเบียบต่าง ๆ  ผลิตสื่อและเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับการดําเนินงาน
ของสภาข้าราชการ  ตามหน้าที่ได้ 
          ข้อ ๓๘ ให้ประธานสภาข้าราชการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
   (๑)  เรียกประชุมสภาข้าราชการ  หรือคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการ และเป็นประธานที่
ประชุม 
   (๒)  ดําเนินกิจกรรมของสภาข้าราชการตามระเบียบและข้อบังคับ 
   (๓)  ดําเนินกิจกรรมตามมติทีป่ระชุมสภาข้าราชการและคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการ 
   (๔)  ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานสภาข้าราชการ 
   (๕)  เป็นผู้แทนสภาข้าราชการในกิจกรรมของสภาข้าราชการ 
   (๖)  แต่งต้ังผู้ประสานงานประจําวิทยาเขต เพ่ือปฏิบัติงานแทนในวิทยาเขต 
   (๗)  เสนอรายงานการดําเนินงานประจําปีของสภาข้าราชการต่ออธิการบดีและคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
          ข้อ ๓๙  รองประธานสภาข้าราชการมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
    (๑)  ทําหน้าทีแ่ทนประธานสภาข้าราชการ เมื่อประธานสภาข้าราชการไม่อาจทําหน้าที่ได้ 
    (๒)  ทําหน้าทีต่ามท่ีได้รับมอบหมายจากประธานสภาข้าราชการ 
          ข้อ ๔๐  เลขาธิการสภาข้าราชการมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
    (๑)  ทําหน้าที่เลขานุการที่ประชุมสภาข้าราชการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการ 
และดําเนินการตามข้อ ๓๒  
   (๒)  วางและรกัษาระเบียบการบริหารสํานักงานของสภาข้าราชการ 
     (๓)  จัดทํารายงานประจําปีของสภาข้าราชการ 
     (๔)  ควบคุมและรับผิดชอบเก่ียวกับการเงิน เอกสาร และทรัพย์สินของสภาข้าราชการ 
     (๕)  ดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับสภาข้าราชการ 
     (๖)  ดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามท่ีประธานสภาข้าราชการมอบหมาย 
 
          ข้อ ๔๑  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาข้าราชการมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  ทําหน้าทีแ่ทนเลขาธิการสภาข้าราชการ เมื่อเลขาธิการสภาข้าราชการไม่อาจทําหน้าที่ได้ 
    (๒)  ทําหน้าทีต่ามที่เลขาธิการสภาข้าราชการมอบหมาย 
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          ข้อ ๔๒  ประธานคณะกรรมาธิการมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
   (๑)  เรียกประชุมคณะกรรมาธิการและเป็นประธานที่ประชุม 
    (๒)  ดําเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาข้าราชการ 
    (๓)  เสนอผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมสภาข้าราชการ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
สภาข้าราชการ ตามวาระที่เหมาะสม 
 

หมวดที่ ๘ 
 การแก้ไขข้อบังคับ 

 
   ข้อ  ๔๓  การแก้ไขข้อบังคับน้ี จะกระทําได้โดยมติของที่ประชุมสภาข้าราชการสมัยสามัญด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการสภาขา้ราชการท้ังหมด และด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย   
 

หมวดที่ 9 
บทเฉพาะกาล 

 
          ข้อ ๔๔  ให้สมาชิกสภาข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย 
สภาข้าราชการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยสภาข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ มีสิทธิและสภาพเป็นกรรมการสภาข้าราชการต่อไปจนสิ้นสุดวาระ 
การดํารงตําแหน่ง หรือจนกว่าจะมีกรรมการสภาข้าราชการตามข้อบังคับน้ี 
 
     ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
     (ลงนาม)                  กําพล  อดุลวิทย์ 
 
                     (ศาสตราจารย์ ดร.กําพล  อดุลวิทย์) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 


