
 

คู่มือดําเนินการเลือกตั้ง  
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทน 
คุรุสภา และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังาน ก.ค.ศ. 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ตอนท่ี ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

การเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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ส่วนท่ี ๑ 
 

  
 
 

 ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา” 
และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา” สําหรับแต่ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแล้วแต่กรณี 
ซ่ึงประกอบด้วย 
 (๑) ประธานอนุกรรมการซ่ึงอนุกรรมการเลือกกันเองจากผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ในการน้ี
ให้ถือว่าอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีจํานวนเท่าท่ีมีอยู่ 
 (๒) อนุกรรมการโดยตําแหน่งจํานวนสองคน ได้แก่ ผู้แทน ก.ค.ศ. ผู้แทนคุรุสภา  
ซ่ึงคัดเลือกจากผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา 
ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง 
 (๓) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซ่ึงคัดเลือกจากผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ 
หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลัง 
ด้านละหน่ึงคน 
 (๔) อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี จํานวนสามคน ประกอบด้วย ผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จํานวนหน่ึงคน ผู้แทนข้าราชการครูจํานวนหน่ึงคน และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจํานวนหน่ึงคน 
 ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 อนุกรรมการตาม (๒) ซ่ึงเป็นผู้แทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการตาม (๓) ต้องไม่เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนอนุกรรมการตาม (๒) ซ่ึงเป็นผู้แทนคุรุสภาต้องเป็นสมาชิก
คุรุสภาและเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท้ังน้ี อนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
 คุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่งของอนุกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง 
และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการ

คําช้ีแจงแนวทางการดําเนินการเลือกตั้ง 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว กําหนดให้ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู้แทนข้าราชการครู และ
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ได้มาจากการเลือกต้ัง โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง
ในแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 
 ๑. กลุ่มอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมาก่อน 
  (๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่าครูชํานาญการหรือ
เทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 
  (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษ
ทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 ๒. กลุ่มอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมาก่อน 
  (๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าห้าปี 
  (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษ
ทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 ๓. กลุ่มอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
  (๒) มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผู้ ทําหน้าท่ีให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเก่ียวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืน
ในหน่วยงานการศึกษา รวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 
  (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษ 
ทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 



- ๔ - 
 

 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ควรดําเนินการเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  ดังน้ี 
 

 
 
 

 การเตรียมการเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรดําเนินการดังน้ี 
 ๑. รวบรวมเอกสารกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเลือกต้ัง
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้ครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ อ้างอิง และดําเนินการเลือกต้ังให้ถูกต้อง 
 ๒. การวางแผนและกําหนดปฏิทินการดําเนินการเลือกต้ัง 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรมีการวางแผนการดําเนินการเลือกต้ังและกําหนด
ปฏิทินการเลือกต้ัง ให้สอดคล้องกับปฏิทินการเลือกต้ังท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด เพ่ือให้การดําเนินการ
เลือกต้ังเป็นไปตามแผน 
 ๓. จัดทําประกาศกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเป็นกติกาในการเลือกต้ัง
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. การรับสมัคร 
  ๔.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําประกาศรับสมัครและใบสมัครตามรูปแบบ
ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดข้ึน (หรือตามตัวอย่าง) โดยแยกใบสมัครเป็นรายกลุ่ม 
อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู หรืออนุกรรมการผู้แทน
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน โดยกําหนดวัน เวลารับสมัครให้เป็นไปตามปฏิทินการเลือกต้ังท่ีสํานักงาน 
ก.ค.ศ. กําหนด 
  ๔.๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผู้รับสมัคร โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร
กําหนดสถานท่ีไว้โดยเฉพาะ โดยอาจมีห้องรับสมัคร มีการจัดทําป้ายแสดงไว้ให้ชัดเจน และการกําหนดหมายเลข 
ท้ังน้ี จะต้องดําเนินการตามการกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามท่ี
ประกาศไว้ เช่น ตามตัวอย่างการกําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังในวันรับสมัคร 
จะกําหนดตามลําดับผู้ท่ีมาก่อนหลังตามวัน เวลาในประกาศรับสมัคร หรือกรณีท่ีในเวลาท่ีรับสมัคร 
มีผู้มาสมัครพร้อมกันหลายราย จะให้ผู้สมัครจับบัตรคิวเพ่ือจับสลากหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 

การเตรียมการเลือกตั้ง 
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เม่ือผู้สมัครได้หมายเลขประจําตัวผู้สมัครแล้ว ต่อมาท่ีมีผู้สมัครขอถอนการสมัครเข้ารับเลือกต้ัง 
หรือกรณีมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้ มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
หรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีทําให้ผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับเลือกต้ังได้ ให้ยึดตามหมายเลขประจําตัวเดิม 
ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได้ให้ไว้ในวันรับสมัคร เป็นต้น 
  ๔.๓ การตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ัง 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัคร 
เข้ารับเลือกต้ัง ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน 
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วแต่กรณี โดยควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัย
คุณสมบัติ เพ่ือให้เป็นการวินิจฉัยในรูปองค์คณะ จะได้มีความละเอียดรอบคอบย่ิงข้ึน 
  กรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และวินิจฉัยคุณสมบัติจัดทําบันทึกเหตุผลการวินิจฉัยไว้เป็นหลักฐานด้วย เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
และมีความชัดเจนในการตรวจสอบ รวมท้ังสามารถชี้แจงกรณีท่ีมีปัญหาในโอกาสต่อไป 
  ๔.๔ เม่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติแล้ว 
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังตามแบบ 
ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดข้ึน (หรือตามตัวอย่างแบบท่ี ๖) และปิดประกาศท่ีสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหน่วยเลือกต้ังตามการกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประกาศไว้ 
 ๕. จัดทําและประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง   
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมีสิทธิเลือกต้ัง โดยแยกตามกลุ่มผู้แทนข้าราชการครู กลุ่มผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มผู้แทน 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน และประกาศไว้ล่วงหน้าตามกําหนดปฏิทินการเลือกต้ังของสํานักงาน ก.ค.ศ.  
  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไปช่วยราชการต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
หรือต่างสังกัด ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต้นสังกัดนํารายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้นั้นใส่ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังด้วย 
  กรณีท่ีมีการขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
แจ้งขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมต่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาก่อนวันเลือกต้ัง ท้ังน้ี ระยะเวลาให้เป็นไป 
ตามการกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 



- ๖ - 
 

 ๖. การกําหนดหน่วยเลือกต้ัง 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอาจกําหนดหน่วยเลือกต้ังมากกว่าหน่ึงหน่วยเลือกต้ังก็ได้ 
เพ่ือความสะดวกในการดําเนินการเลือกต้ังและการมาใช้สิทธิของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เช่น กรณีท่ีเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีมีพ้ืนท่ีกว้างขวางหรือมีพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ฯลฯ 
 ๗. การจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
  ๗.๑ การแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ัง 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ัง เพ่ือทําหน้าท่ี
กํากับดูแลการเลือกต้ังตามข้อ ๑๕ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารง
ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความสุจริต ยุติธรรม  
  กรณีมีหน่วยเลือกต้ังมากกว่าหน่ึงหน่วยเลือกต้ังให้แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ัง
ให้ครบตามจํานวนหน่วยเลือกต้ัง โดยควรกําหนดอํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการเลือกต้ังประจํา
หน่วยเลือกต้ังไว้ให้ชัดเจน โดยอาจแต่งต้ังให้คณะกรรมการเลือกต้ังตามข้อ ๑๕ เป็นคณะกรรมการ
ประจําเขตเลือกต้ัง 
  ๗.๒ การแต่งต้ังคณะกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอาจแต่งต้ังคณะกรรมการอ่ืน เพ่ือให้การดําเนินการ
เลือกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ คณะกรรมการ
รักษาความปลอดภัย คณะกรรมการนับคะแนนเลือกต้ัง ฯลฯ 
 ๘. การประชุมชี้แจง 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจัดประชุมชี้แจง เพ่ือทําความเข้าใจกับคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการเลือกต้ังเพ่ือให้รับทราบบทบาท อํานาจและหน้าท่ี  
และปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามแผนและปฏิทินการปฏิบัติงานท่ีกําหนด   
 ๙. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
  เ ม่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิ เลือกต้ังแล้ว  
ให้ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิ เลือกต้ังท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหน่วยเลือกต้ัง 
ตามการกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศไว้ 
 นอกจากน้ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอาจจัดส่งบัญชีผู้มีสิทธิเลือกต้ังดังกล่าวไปยัง
สถานศึกษา โดยระบบเอกสารหรือระบบอิเลกทรอนิกส์  
 ๑๐. การจัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ 
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  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เลือกต้ังให้พร้อมก่อนวันเลือกต้ัง อาทิ 
  ๑๐.๑ สถานท่ีลงคะแนน 
  ๑๐.๒  คูหาลงคะแนน 
  ๑๐.๓  บัตรลงคะแนน 
  ๑๐.๔  หีบลงคะแนนพร้อมกุญแจหรือระบบนิรภัย 
  ๑๐.๕  ปากกา 
  ๑๐.๖  บัญชีลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
  ๑๐.๗  ป้ายชื่อตําแหน่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการเลือกต้ัง (ติดอกเสื้อ หรือต้ังไว้
หน้าโต๊ะ 
  ๑๐.๘  ป้ายหรือเครื่องหมายบอกทิศทางเข้าออกของหน่วยเลือกต้ัง 
  ๑๐.๙  ป้ายประกาศ โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง ดังน้ี 
    -  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
    -  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
    -  แผนผังการเลือกต้ัง 
    -  วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง 
    -  ข้อแนะนําอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น 
  ๑๐.๑๐ กระดานหรือบอร์ดรวมคะแนนพร้อมเครื่องเขียน 
  ๑๐.๑๑ เครื่องเสียง 
  ๑๐.๑๒ นาฬิกา 
  ๑๐.๑๓ เครื่องคิดเลข 

ฯลฯ 
 ๑๑. การประชาสัมพันธ์ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทราบกําหนดการมาใช้สิทธิเลือกต้ังตามวัน เวลา และสถานท่ีเลือกต้ัง ก่อนมีการลงคะแนนเลือกต้ัง 
 ๑๒. การรักษาความปลอดภัย 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีเพ่ือรักษาความปลอดภัย
ในการดําเนินการเลือกต้ัง 
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 ในวันเลือกต้ัง คณะกรรมการเลือกต้ังมีอํานาจและหน้าท่ีตามคําสั่งของสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือกํากับดูแลให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคําสั่งแต่งต้ัง อาทิ 
 ๑. ตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกต้ัง เช่น วัสดุอุปกรณ์ หีบบัตรเลือกต้ัง ฯลฯ  
 ๒. จัดให้มีการเปิดลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนเลือกต้ังให้คณะกรรมการเลือกต้ัง
เปิดหีบบัตรเลือกต้ัง เพ่ือแสดงความโปร่งใส 
 ๓. จัดให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังก่อนใช้สิทธิ
เข้าไปลงคะแนนเลือกต้ัง โดยแสดงบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืน 
ท่ีทางราชการออกให้เพ่ือเป็นหลักฐานในการแสดงตน และให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกเลขท่ีบัตรท่ีนํามาแสดงไว้ด้วย 
 ๔. เม่ือถึงเวลาปิดการลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการประกาศยุติการลงคะแนน  
และจัดให้มีการนับคะแนนโดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จในคราวเดียวกัน แล้วประกาศผลการนับคะแนน  
ณ หน่วยเลือกต้ัง 
  กรณีมีหน่วยเลือกต้ังมากกว่าหน่ึงหน่วย เม่ือมีการนับคะแนนท่ีหน่วยเลือกต้ัง 
แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการเลือกต้ังประจําหน่วยเลือกต้ังแต่ละหน่วยรายงานผลการนับคะแนนของ
ผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังไปยังคณะกรรมการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง เพ่ือรวมคะแนน แล้วประกาศผล 
การนับคะแนนรวมในแต่ละกลุ่ม  
 ๕. ในระหว่างการดําเนินการเลือกต้ังหรือระหว่างการนับคะแนน หากมีผู้คัดค้านว่า
การดําเนินการเลือกต้ังไม่เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือการนับคะแนนเลือกต้ัง หรืออ่านคะแนน
ไม่ถูกต้อง ให้คณะกรรมการเลือกต้ังเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดก่อนประกาศผลเลือกต้ัง และจัดทําบันทึก 
คําวินิจฉัยไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
 
 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานผลการเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษา อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู และอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ท่ีได้รับเลือกต้ังแต่ละกลุ่มไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน ๓ วัน นับแต่วันเลือกต้ัง ตามตัวอย่างแบบท่ี ๘ 
โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําส่ง  
 
 
 

การดําเนินการในวันเลือกตั้ง 

การดําเนินการหลังการเลือกตั้ง 



- ๙ - 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ตัวอย่างการกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกต้ัง 
ตัวอย่างแบบ และตัวอย่างประกาศ 

 



- ๑๐ - 
 

- ตัวอย่าง - 

แบบท่ี ๑ 

 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................เขต........ 
เรื่อง การกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.........................เขต...... 
 

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

 โดยท่ีข้อ ๑๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารง
ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศรับสมัคร ตรวจสอบ
และวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกต้ัง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง กําหนดสถานท่ีเลือกต้ัง กําหนดรายละเอียดและวิธีการในการ
ดําเนินการเลือกต้ัง การคัดค้านการเลือกต้ัง บัตรเลือกต้ัง วิธีการลงคะแนนเลือกต้ัง อุปกรณ์สําหรับ 
ใช้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเป็นในการดําเนินการเลือกต้ัง 
 เพ่ือให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา.............................เขต.......จึงกําหนดรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการเลือกต้ัง
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังน้ี 
 ๑. การประกาศรับสมัคร   
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา...........................เขต........ประกาศรับสมัครเลือกต้ัง
เป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู หรืออนุกรรมการผู้แทน
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา........................เขต......... (ตามวันและเวลา 
ท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด) 
 ๒. การสมัคร 
  การสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา อนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครู หรืออนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ผู้สมัครต้องใช้ใบสมัครตามแบบท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..............................เขต...........กําหนด 
 



- ๑๑ - 
 

 ๓. การกําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..............................เขต........... จะกําหนดหมายเลขประจําตัว
ผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังในวันรับสมัครตามลําดับผู้ท่ีมาก่อนหลังตามวัน เวลาในประกาศรับสมัคร หรือกรณีท่ี
ในเวลาท่ีรับสมัคร มีผู้สมัครพร้อมกันหลายราย จะให้ผู้สมัครจับบัตรคิวเพ่ือจับสลากหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 
  เม่ือผู้สมัครได้หมายเลขประจําตัวผู้สมัครแล้ว กรณีท่ีมีผู้สมัครขอถอนการสมัครเข้ารับ
เลือกต้ัง หรือกรณีมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง หรือมี
กรณีอ่ืนใดท่ีทําให้ผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับเลือกต้ังได้ ให้ยึดตามหมายเลขประจําตัวเดิมตามท่ีได้รับในวันรับสมัคร 
 ๔. การตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..............................เขต............ ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ัง ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วแต่กรณี 
 ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..............................เขต............ ประกาศรายชื่อและ
หมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังตามท่ีได้ให้ไว้ในวันรับสมัคร โดยประกาศ ณ สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา..............................เขต........... และหน่วยเลือกต้ัง ก่อนวันเลือกต้ัง 
 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษา อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู และอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา โดยประกาศ ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..............................เขต........... และหน่วยเลือกต้ัง
ก่อนวันเลือกต้ัง 
  ในกรณีท่ีมีการขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้ผู้ประสงค์แจ้งขอแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมต่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..............................เขต............ ก่อนวันเลือกต้ังอย่างน้อย ๓ วัน 
 ๗. การลงคะแนนเลือกต้ัง 
  การลงคะแนนเลือกต้ังใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับตามกลุ่มอนุกรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู และอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้น 
จากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยใช้วิธีการเขียนหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังท่ีต้องการเป็นเลขไทยหรือเลขอารบิคอย่างใดอย่างหน่ึง
ในช่องหมายเลขเพียงหมายเลขเดียว (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดเป็นอย่างอ่ืนได้ตามความเหมาะสม) 



- ๑๒ - 
 

 ๘. การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนน 
  เ ม่ือปิดการลงคะแนนแล้ว คณะกรรมการเลือกต้ังจัดให้ มีการนับคะแนน  
โดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จและประกาศผลการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกต้ัง 
  กรณีมีหน่วยเลือกต้ังมากกว่าหน่ึงหน่วย ให้คณะกรรมการเลือกต้ังประจําหน่วย
เลือกต้ังแต่ละหน่วยรายงานผลการนับคะแนนของผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังไปยังคณะกรรมการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ัง เพ่ือรวมคะแนนแล้วประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกต้ังในแต่ละกลุ่ม  
 ๙. บัตรเสีย 
  บัตรเลือกต้ังท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย มิให้นับเป็นคะแนน 
และให้แยกไว้ต่างหาก โดยให้กรรมการนับคะแนนเลือกต้ังสลักหลังว่า “เสีย” พร้อมท้ังให้กรรมการเลือกต้ัง
ประจําหน่วยเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๓ คน ลงลายมือชื่อกํากับ  
  (๑) บัตรปลอม 
  (๒) บัตรท่ีมิได้เขียนหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกต้ังท่ีต้องการ (กําหนดให้
สอดคล้องกับวิธีการลงคะแนนตาม ข้อ ๗) 
  (๓) บัตรท่ีปรากฏว่าพับซ้อนกันมากกว่าหน่ึงบัตร 
  (๔) บัตรท่ีมีเครื่องสังเกตหรือข้อความอ่ืนใดนอกจากท่ีกําหนดในแบบบัตรเลือกต้ัง 
  (๕) บัตรท่ีมิอาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้ผู้ใด 
  (๖) บัตรท่ีมีรอยลบ ขูด ขีดฆ่าในช่องหมายเลข 
  (๗) บัตรเลือกต้ังท่ีกรรมการเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๓ คน วินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสีย 
 ๑๐. การคัดค้านการเลือกต้ัง 
  ๑๐.๑ การคัดค้านคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ัง ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
หรือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้คัดค้านต่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาก่อนวันเลือกต้ัง หรือภายใน ๓ วัน  
นับแต่วันท่ีรู้หรือควรจะรู้เหตุแห่งการคัดค้าน  
  ๑๐.๒ การคัดค้านการดําเนินการเลือกต้ังให้คัดค้านต่อคณะกรรมการเลือกต้ัง 
ก่อนมีการประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง (ควรกําหนดไว้ให้ชัดเจนว่าเป็นคณะกรรมการชุดใด) 
  การคัดค้านตามข้อ ๑๐.๑ และข้อ ๑๐.๒ ให้ผู้ คัดค้านทําเป็นหนังสือย่ืนต่อ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือต่อคณะกรรมการเลือกต้ัง แล้วแต่กรณี โดยระบุพฤติการณ์ พร้อมท้ัง
อ้างอิงพยานหลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นท่ีสุด 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี........เดือน..............................พ.ศ. ..... 
   
      ลงชื่อ………………………………………….……… 
            (........................................................)  
             ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................เขต.... 



- ๑๓ - 
 

- ตัวอย่าง - 
แบบท่ี ๒  

 
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา...........................เขต........ 
เรื่อง การรับสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.........................เขต...... 
 

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

 โดยท่ีข้อ ๑๔ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารง
ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหน้าท่ีในการประกาศรับสมัคร
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้กําหนดให้มีการเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในวันท่ี......เดือน................พ.ศ. .... สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ................ 
เขต..... จึงกําหนดให้มีการเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษา อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู และอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ๑. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา...........................เขต...... จะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์
จะสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต่ละกลุ่ม ในระหว่างวันท่ี............เดือน...........................พ.ศ. ...... ถึงวันท่ี............. 
เดือน.................. พ.ศ. ....... เวลา....................น. ณ ...................................  
 ๒. การสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......................เขต....ในแต่ละกลุ่มตามข้อ ๑ ให้ขอรับใบสมัคร 
ท่ี.......... และย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดได้ตามความเหมาะสม) 
 ท้ังน้ี ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนด
คุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการ



- ๑๔ - 
 

ผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วแต่กรณี   
 ๓. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....................เขต..... จะตรวจสอบและวินิจฉัย
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังและประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....................เขต...... และหน่วยเลือกต้ังในวันท่ี......เดือน................ พ.ศ. ..... 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี........ เดือน......................... พ.ศ. ....... 
 
   
      ลงชื่อ......................................................... 
            (.........................................................)  
           ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา....................เขต..... 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



- ๑๕ - 
 

- ตัวอย่าง - 
 

ใบสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......................... เขต..... 

 

หมายเลขประจําตัว...........................................(เฉพาะเจ้าหน้าท่ี) 
 

 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว........................................................ตําแหน่ง............................................ 
วิทยฐานะ...........................................สถานศึกษา...............................................สังกัด..................................................... 
บ้านเลขท่ี........................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง................................................................. 
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์บ้าน......................................... 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน.....................................โทรศัพท์เคลื่อนท่ี............................................โทรสาร...................................... 
 ขอสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา..........เขต... 
โดยได้จัดส่งสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ๑ ฉบับ พร้อมใบสมัครน้ีแล้ว และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาก่อน 
 (๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการหรือเทียบเท่า หรือ 
มีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 
 (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย 
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 

     ลงช่ือ...................................................(ผูส้มัคร) 
                      (....................................................) 
              ตําแหน่ง............................................................... 

                         วันท่ี............เดอืน...............................พ.ศ............ 
 

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว (ระบุ รับรอง/ไม่รับรอง).......................ว่าผู้สมัคร
เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖  
ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ
ผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

     ลงช่ือ...................................................... 
                     (.......................................................) 
     ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา...............เขต... 
              วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ......... 
หมายเหตุ  ภาพถ่ายติดใบสมัคร ขนาด ๒ น้ิว ถ่ายหน้าตรง สวมชุดข้าราชการ หรือ ชุดสุภาพ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
 

 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

แบบท่ี ๓ 



- ๑๖ - 
 

- ตัวอย่าง - 
 

ใบสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา....................... เขต....... 

 

หมายเลขประจําตัว...........................................(เฉพาะเจ้าหน้าท่ี) 
 

 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..............................................................ตาํแหน่ง...................................... 
วิทยฐานะ............................................สถานศึกษา..........................................................สังกัด......................................... 
บ้านเลขท่ี........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง............................................................. 
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์บ้าน.................................... 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน..........................................โทรศัพท์เคลื่อนท่ี...............................................โทรสาร.............................. 
 ขอสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา......................... เขต...... โดยได้จัดส่งสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ๑ ฉบับ พร้อมใบสมัครน้ีแล้ว และขอรับรองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาก่อน 
 (๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย         
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 

     ลงช่ือ.............................................................(ผูส้มัคร) 
                      (............................................................) 
                ตําแหน่ง........................................................... 
                วันท่ี..........เดือน................................พ.ศ.......... 
 

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว (ระบุ รับรอง/ไม่รับรอง)........................................... 
ว่าผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา................ เขต..... 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจาก
ตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

     ลงช่ือ.............................................................(ผูส้มัคร) 
                      (............................................................) 
                                   ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................. เขต...... 
                วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ........ 
หมายเหตุ  ภาพถ่ายติดใบสมัคร ขนาด ๒ น้ิว ถ่ายหน้าตรง สวมชุดข้าราชการ หรือ ชุดสุภาพ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
 

 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

แบบท่ี ๔ 



- ๑๗ - 
 

- ตัวอย่าง - 
 

ใบสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......................... เขต..... 

 

หมายเลขประจําตัว...........................................(เฉพาะเจ้าหน้าท่ี) 
 

 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว........................................................ตําแหน่ง............................................ 
วิทยฐานะ/ระดับตําแหน่ง............................................สังกัด................................................คุณวุฒิการศึกษา.................. 
บ้านเลขท่ี........................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง................................................................. 
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์บ้าน......................................... 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน.....................................โทรศัพท์เคลื่อนท่ี............................................โทรสาร...................................... 
 ขอสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ใน อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....................เขต...... โดยได้จัดส่งสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ๑ ฉบับ พร้อมใบสมัครน้ีแล้ว 
และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี 
 (๒) มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผู้ทําหน้าท่ีให้บริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวเน่ืองกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา รวมกัน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 
 (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย 
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 

     ลงช่ือ.............................................................(ผูส้มัคร) 
                      (...........................................................) 
                ตําแหน่ง........................................................... 
                วันท่ี............เดือน.............................พ.ศ.......... 
คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว (ระบุ รับรอง/ไม่รับรอง).......................ว่าผู้สมัคร
เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................เขต...... 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง และ 
การพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

     ลงช่ือ............................................................. 
                     (..............................................................) 
     ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา...............เขต... 
                วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ......... 
 
 
 
หมายเหตุ  ภาพถ่ายติดใบสมัคร ขนาด ๒ น้ิว ถ่ายหน้าตรง สวมชุดข้าราชการ หรือ ชุดสุภาพ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 

 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

แบบท่ี ๕ 



- ๑๘ - 
 

- ตัวอย่าง - 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......................... เขต..... 
เรื่อง  หมายเลขประจําตัวและรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทน (ข้าราชการครู/

ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................. เขต....  
 

หมายเลขประจําตัว 
ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 ประกาศ ณ วันท่ี......................เดือน......................................พ.ศ............. 
 
         ลงชื่อ.................................................... 
              (..................................................) 
                                           ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....................เขต..... 
 
หมายเหตุ  ใช้กับผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งท้ัง ๓ กลุ่ม 

แบบท่ี ๖ 



- ๑๙ - 
 

- ตัวอย่าง - 
 

 
 
 

 
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......................... เขต..... 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทน (ข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/ 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................. เขต....  

 

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด/สถานศึกษา หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 ประกาศ ณ วันท่ี......................เดือน......................................พ.ศ.................. 
 
          ลงชื่อ.................................................... 
                  (..................................................) 
  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................เขต..... 
 
 

หมายเหตุ ใช้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้ัง ๓ กลุ่ม 
 

แบบท่ี ๗ 



- ๒๐ - 
 

- ตัวอย่าง - 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจํา  (เขตเลือกตั้ง.../หน่วยเลือกตั้ง...) 
เรื่อง  ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน (ข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/ 

บุคลากรทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................. เขต.... 
---------------------------------------- 

 
 ตามท่ี สํานักงาน ก.ค.ศ./สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา... ได้ประกาศให้มีการเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทน 
(ข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา....................เขต...... เม่ือวันท่ี......  
เดือน.......................... พ.ศ. ................... น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการเลือกต้ังได้นับคะแนนเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทน (ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/บุคลากร
ทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา..........................เขต....... แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ดังน้ี 
 ๑. จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง.....................คน 
 ๒. จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกต้ัง..................คน 
 ๓. จํานวนบัตรดี.....................บัตร 
 ๔. จํานวนบัตรเสีย..................บัตร 
 ๕. ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังได้คะแนน ดังน้ี  

หมายเลขประจําตัว 
ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง 

ชื่อ-นามสกุล ได้คะแนน 

   
   
   
 

 ประกาศ ณ วันท่ี.................เดือน....................................พ.ศ............. 
 
  ลงช่ือ............................................ประธานคณะกรรมการเลือกต้ัง 
        (...........................................) 
  ลงช่ือ............................................กรรมการเลือกต้ัง  
                                      (...........................................) 
  ลงช่ือ............................................กรรมการเลือกต้ัง  
                                      (...........................................) 
        ฯลฯ 
หมายเหตุ ๑. ใช้กับการประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังท้ัง ๓ กลุ่ม  
             ๒. ให้คณะกรรมการเลือกต้ังทุกคนลงช่ือ 
             ๓. ปรับแบบท่ี ๘ ให้ใช้ได้ท้ังเขตเลือกต้ังและหน่วยเลือกต้ัง 
             ๔. กรณีครบวาระการดํารงตําแหน่งของอนุกรรมการให้ใช้ความนําของประกาศด้วยคําว่า สํานักงาน ก.ค.ศ. กรณีอื่น
หรือกรณีว่างลงก่อนครบวาระ ให้ใช้คําว่า สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ... 

แบบท่ี ๘ 



- ๒๑ - 
 

เล่มท่ี .....        เลขท่ี..... 
 

 
(ตัวอย่างบัตรเลือกต้ังด้านนอก) 

 
 
   

บัตรเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทน (ข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน) 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา........................เขต....... 

 
ลงชื่อ...................................................................... 
           (เจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยเลือกต้ัง) 
 
.....................................................................(รอยพับ)..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................................(รอยพับ)..................................................................... 
 
 
 
 
หมายเหตุ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดได้ตามความเหมาะสม 
              
 

 

ประทับตรา 

แบบท่ี ๙ 

ลงลายมือชื
อกรรมการเลอืกตั �งหรือ 

ผู้ ที
คณะกรรมการเลอืกตั �งมอบหมาย 

� 



- ๒๒ - 
 

 

 
(ตัวอย่างบัตรเลือกต้ังด้านใน) 

 
บัตรเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทน (ข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน) 

ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................................เขต........ 
 
 
 
 
 
.........................................................................(รอยพับ).................................................................. 
 
ให้เขียนหมายเลขไทยหรือเลขอารบิคอย่างใดอย่างหน่ึงของผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังท่ีต้องการ ลงในช่อง
หมายเลขเพียงหมายเลขเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................................(รอยพับ)..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดได้ตามความเหมาะสม  
 
 

แบบท่ี ๙ 

หมายเลข.......................... 

� 



- ๒๓ - 
 

 
 

บัญชีลงลายมือช่ือผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง......................................................... 
ประจําเขตเลือกต้ัง/ประจําหน่วยเลือกต้ัง................................................................ 

วัน...........เดือน...............................ปี................ 
         

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

ท่ี ช่ือ-สกุล 
หมายเลขบัตร

ประจําตัว 
ตําแหน่ง สถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
                     ลงชื่อ......................................... ประธานคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง/
     (........................................) ประจําหน่วยเลือกต้ัง 
                     ลงชื่อ..........................................กรรมการเลือกต้ัง 
                                               (.........................................) 
                     ลงชื่อ..........................................กรรมการเลือกต้ัง 
                           (.........................................) 
                                     
หมายเหตุ     ใช้กับทุกกลุ่ม 
  
 

แบบท่ี ๑๐ 



- ๒๔ - 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คําชี้แจงแนวทางการดําเนินการคัดเลือก 
อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 

 

 



- ๒๕ - 
 

ส่วนท่ี ๑ 
 
 
 
 ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารง
ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดการได้มาของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
 (๑) ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต้ังคณะกรรมการสรรหาจํานวนเจ็ดคน พิจารณา
บุคคลท่ีสมัครเป็นผู้แทน ก.ค.ศ. หรือบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อจากกรรมการสรรหา ซ่ึงต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติตามข้อ ๔ แล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกให้เหลือจํานวน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาละสองคน แล้วส่งบัญชีรายชื่อผู้ท่ีได้รับคัดเลือก พร้อมท้ังประวัติการศึกษา การอบรม 
การศึกษาดูงาน ประสบการณ์ในการทํางานและข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ให้ ก.ค.ศ. พิจารณา 
  ท้ังน้ี ในการดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครผู้แทน ก.ค.ศ. ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เป็นผู้ดําเนินการและให้มีอํานาจกําหนดรายละเอียดอ่ืนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัด 
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี 
 (๒) ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ต้ังคณะกรรมการสรรหาจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน พิจารณา
เสนอชื่อบุคคลท่ีรับราชการหรือเคยรับราชการในส่วนกลาง และมีคุณสมบัติตามข้อ ๔ จํานวนเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาละสองคนแล้วเสนอบัญชีรายชื่อผู้ท่ีได้รับคัดเลือก พร้อมท้ังประวัติการศึกษา การอบรม 
การศึกษาดูงาน ประสบการณ์ในการทํางาน และข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ให้ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 (๓) ให้ ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ คณะหน่ึงมีจํานวนเจ็ดคนโดยพิจารณา
จากกรรมการใน ก.ค.ศ. ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายละสองคน และเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ ท้ังน้ี ให้ประธาน ก.ค.ศ. มอบหมายอนุกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานอนุกรรมการ 
เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให้เหลือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ละหน่ึงคน เพ่ือเสนอให้ ก.ค.ศ. แต่งต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. และ 
 ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กําหนดคุณสมบัติของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ต้องไม่เป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
เจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง และข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
 

คําช้ีแจงแนวทางการดําเนินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 



- ๒๖ - 
 

การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้กําหนดคุณสมบัติอ่ืน
ไว้ดังต่อไปน้ี 
  (๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
  (๒) มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา 
ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง ด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านรวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 
  (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษ
ทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
  (๔) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปีและไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการสรรหาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรดําเนินการ ดังน้ี 
 ๑. เม่ือได้รับแจ้งปฏิทินการสรรหาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. จากสํานักงาน ก.ค.ศ. แล้ว 
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา จํานวน ๗ คน เพ่ือทําหน้าท่ีคัดเลือก
อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.  
 ๒. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะเป็นอนุกรรมการ
ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามตัวอย่างแบบท่ี ๑๑ โดยให้ผู้สมัครย่ืนใบสมัคร 
ตามตัวอย่างแบบท่ี ๑๒ 
 ๓. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจ้งกรรมการสรรหาพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การพิจารณาเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามตัวอย่างแบบท่ี ๑๒/๑ 
 ๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
และวินิจฉัยคุณสมบัติเพ่ือให้เป็นการวินิจฉัยในรูปองค์คณะจะได้มีความละเอียดรอบคอบย่ิงข้ึน 
 ๕. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา เพ่ือคัดเลือกผู้สมัคร
และผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เหลือ จํานวน ๒ คน 
 ๖. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทํารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติฯ 
ส่งไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ตามตัวอย่างแบบท่ี ๑๒/๒ และตามตัวอย่างแบบท่ี ๑๒/๓ 
 
 
 
 



- ๒๗ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างแบบ และตัวอย่างประกาศ 

 

 



- ๒๘ - 
 

- ตัวอย่าง – 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......................... เขต..... 
เรื่อง  การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.  

ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................. เขต.... 
 

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

 

 ตามข้อ ๙ (๑) วรรคสองของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน 
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทน 
คุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ
เก่ียวกับการรับสมัครผู้แทน ก.ค.ศ. และกําหนดรายละเอียดอ่ืนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัดหรือแย้ง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................ เขต......... จึงกําหนดให้ 
มีการรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา........................ เขต..... โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ๑. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา........................... เขต..... จะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์ 
จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา................. 
เขต...... ในระหว่างวันท่ี....... เดือน.......................... พ.ศ. ...... ถึงวันท่ี...... เดือน........................ พ.ศ. ..... 
เวลา....................... น. ณ .............................................. 
 ๒. การสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.............................. เขต...... ให้ใช้ใบสมัครตามแบบท่ีกําหนดท้ายประกาศน้ี  
และย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ................................. (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดได้ตามความ
เหมาะสม)   
 
 
 

แบบท่ี ๑๑ 



- ๒๙ - 
 

 ๓. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๒) และวรรคสาม และตามข้อ ๔  
ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง
ของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ดังน้ี 
  ๓.๑ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล  
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง (มาตรา ๒๑ (๒)) 
  ๓.๒ ต้องไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษาหรือผู้มีตําแหน่งบริหาร 
ในพรรคการเมือง (มาตรา ๒๑ วรรคสาม) 
     ๓.๓ ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนดังต่อไปน้ี (หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาฯ (ข้อ๔)) 
   (๑)  มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
   (๒) มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล  
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง ด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านรวมกันเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าสิบปี 
   (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคย 
มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจน 
ได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ 
   (๔) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปีและไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี....... เดือน................................ พ.ศ. ..... 
 
 
 
             ลงชื่อ................................................. 
          (...............................................) 
       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา....................เขต......
  
 



- ๓๐ - 
 

- ตัวอย่าง – 
 

แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา............................. เขต.....  

 
ใบรับลําดับท่ี..................................................(สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก) 
 

ชื่อ.................................................................................นามสกุล............................................................................ 
ตําแหน่งปัจจุบัน/เคยดํารงตําแหน่ง..................................................วิทยฐานะ.......................................... 
สังกัด......................................................................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน................................................... ซอย................. ถนน....................................................... 
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์....................................โทรสาร...................................... 
สถานท่ีติดต่อท่ีสะดวก บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี......ซอย...........................ถนน................................. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์....................................โทรสาร...................................... 
Email................................................................... 
 

 ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ (ระบุด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง ด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านรวมกัน) ดังน้ี 
ด้าน............................................ เป็นเวลา........... ปี   ด้าน......................................... เป็นเวลา............ปี 
ด้าน............................................ เป็นเวลา........... ปี   ด้าน......................................... เป็นเวลา............ปี 
 

 ท้ังน้ี ได้ส่งรายละเอียดประวัติตามแบบท่ี ๑๒/๒  
 

 ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๒) 
และวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารง
ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกประการ 
 

    ลงชื่อ........................................................(ผู้สมัคร) 
          (........................................................) 
                              วันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ.......... 

แบบท่ี ๑๒ 



- ๓๑ - 
 

- ตัวอย่าง – 
 

แบบเสนอช่ืออนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา............................. เขต.....  

 
ใบรับลําดับท่ี..................................................(สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก) 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกุล.................................
ในฐานะกรรมการสรรหาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา..............................
ขอเสนอ (นาย/นาง/นางสาว)................................................นามสกุล......................................................
ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้าน.................................................รายละเอียดดังแนบ
เข้ารับการสรรหาเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา....................... เขต...... 
 ขอรับรองว่าผู้ท่ีข้าพเจ้าเสนอชื่อได้ยินยอมเข้ารับการสรรหาและเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๒) และวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกประการ 
 

 
    ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอชื่อ 
          (............................................................) 
        กรรมการสรรหาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.   
                           ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................... เขต......  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี ๑๒/๑ 



- ๓๒ - 
 

- ตัวอย่าง – 
 

รายละเอียดประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา....................................เขต............. 

 
1. ประวัติส่วนตัว 

 ช่ือ – นามสกุล................................... เกิดวันท่ี........... เดือน............................. พ.ศ. ......... อายุ ............ปี 
 สัญชาติ........................ ศาสนา....................... อาชีพ.............................ตําแหน่งปัจจุบัน......................................... 
 สังกัด....................................................................ช่ือสถานท่ีทํางาน..................................................... เลขท่ี........... 
 ถนน/ซอย.................................. แขวง/เขต.................................. จังหวัด.......................... รหัสไปรษณย์ี................ 
 ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี.................. หมู่ท่ี............ ถนน/ซอย.......................................... ตําบล/แขวง................................... 
 อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด......................... รหัสไปรษณย์ี................... โทรศัพท์ (ท่ีบ้าน)........................... 
 โทรสาร..................................โทรศัพท์ (ท่ีทํางาน).................................... โทรศัพท์เคลื่อนท่ี.................................... 
 
๒. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

  

 
3. ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
 

ปี พ.ศ. ชื่อหลักสูตร สถานท่ีฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานท่ีจัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

แบบท่ี ๑๒/๒ 

 

ภาพถ่าย 

ขนาด 2 นิ �ว 



- ๓๓ - 
 

 
4. ประวัติการทํางาน/การรับราชการ/อ่ืน ๆ 
 

ปี พ.ศ. ตําแหน่ง/หน่วยงาน ระดับ/วิทยฐานะ สังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
๕. ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง ด้านใดด้านหน่ึง 

หรือหลายด้านรวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
  

ปี พ.ศ. ประสบการณ์ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา 
หน่วยงาน/สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 



- ๓๔ - 
 

6. ผลงานท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นมีความรู้ความสามารถ ตามข้อ 5 (โปรดแนบเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 
 ...................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                             ลงชื่อ............................................................เจ้าของประวัติ 
                                                                 (...........................................................) 
                                                          ตําแหน่ง......................................................... 
                                                                    ............/..................................../............ 
 
 
                                                          ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอชื่อ 
                                                                 (............................................................) 
                                                          ตําแหน่ง........................................................... 
                        ............/..................................../............ 

 
 
 
 
 
 



- ๓๕ - 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................เขต.........เสนอ 
 

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา...........................................เขต.........................  

 

รายชื่อบุคคล 
อายุ

ปัจจุบัน 
คุณวุฒิ ตําแหน่ง ประสบการณ์ หมายเหตุ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
..........................เขต.......เสนอ 
 
1. .......................................... 

 
 
 
......... 

 
 
 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 
 
 
 

อดีต /ปัจจุบัน   
ดํารงตําแหน่ง........................................... 
สังกัด : .................................................... 

 
 
 
 
 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 
๒. ............................................... 

 
......... 

 
………………………………………… 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
………………………………………….. 

 
 

อดีต /ปัจจุบัน   
ดํารงตําแหน่ง............................................ 
สังกัด : ..................................................... 

 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 

- ตัวอย่าง - แบบที่ ๑๒/๓ 

 

-๓๕- 



- ๓๖ - 
 

สํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ 
 

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา...........................................เขต.........................  

 
 

รายชื่อบุคคล 
อายุ

ปัจจุบัน 
คุณวุฒิ ตําแหน่ง ประสบการณ์ หมายเหตุ 

สํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ 
 
1. .......................................... 

 
 
......... 

 
 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 
 
อดีต /ปัจจุบัน   
ดํารงตําแหน่ง.......................................... 
สังกัด : ................................................... 

 

 
 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 
๒. .............................................. 

 
......... 

 
………………………………………… 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
………………………………………….. 

 
อดีต /ปัจจุบัน   
ดํารงตําแหน่ง.......................................... 
สังกัด : ................................................... 

 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 

- ตัวอย่าง - 
แบบที่ ๑๒/๔ 

-๓๖- 

 



- ๓๗ - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

คําชี้แจงแนวทางการดําเนินการคัดเลือก 
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 

 



- ๓๘ - 

 

ส่วนท่ี ๑ 
 
 
 
 ตามข้อ ๑๐ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง 
และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดการได้มาของอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาให้ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ให้กรรมการคุรุสภาเสนอชื่อบุคคลโดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ
พร้อมท้ังระบุเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีจะเป็นผู้แทน หรือรับสมัครบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ ๔ เข้ารับการคัดเลือก
เป็นผู้แทนคุรุสภาในแต่ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือให้คณะกรรมการคุรุสภาคัดเลือกให้เหลือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ละสองคน 
  ให้คณะกรรมการคุรุสภากําหนดรายละเอียดอ่ืนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี 
 (๒) ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับสมัครบุคคลผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ ๔ แล้ว  
ต้ังสมาชิกคุรุสภาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ันเป็นคณะกรรมการคัดเลือกจํานวนเจ็ดคน เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกบุคคลท่ีสมัครเป็นผู้แทนคุรุสภาให้เหลือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละสี่คน หรือกรณีมีผู้สมัคร 
ไม่ครบจํานวนสี่คน ก็ให้ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกหรือรายชื่อเท่าท่ีมี แล้วแต่กรณี พร้อมท้ังประวัติ
การศึกษา การอบรม การศึกษาดูงาน ประสบการณ์ในการทํางานและข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้เหลือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ละสองคน หรือจํานวนเท่าท่ีมี แล้วแต่กรณี 
  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดรายละเอียดอ่ืนได้ตามความเหมาะสม  
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี 
 (๓) ให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตาม (๑) และ (๒) 
พร้อมท้ังประวัติการศึกษา การอบรม การศึกษาดูงาน ประสบการณ์ในการทํางานและข้อมูลด้านอ่ืน ๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกต้ังผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  (4) ให้ ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ คณะหน่ึงมีจํานวนเจ็ดคน โดยพิจารณา
จากกรรมการใน ก.ค.ศ. ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายละสองคน และเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ ท้ังน้ี ให้ประธาน ก.ค.ศ. มอบหมายอนุกรรมการคนใดคน หน่ึงเป็นประธานอนุกรรมการ 
 

คําช้ีแจงแนวทางการดําเนินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 



- ๓๙ - 

 

เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให้เหลือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ละหน่ึงคน เพ่ือเสนอ ให้ ก.ค.ศ. พิจารณาต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และ 
 ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้กําหนดคุณสมบัติของอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาไว้ว่า 
ต้องเป็นสมาชิกคุรุสภาและเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
เจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง รวมท้ังได้กําหนดคุณสมบัติอ่ืนตามข้อ ๔ 
ของหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวไว้เช่นเดียวกับอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.  
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการสรรหาอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรดําเนินการ ดังน้ี 
 ๑. เม่ือได้รับแจ้งการคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาจากสํานักงาน ก.ค.ศ. แล้ว 
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต้ังสมาชิกคุรุสภาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นคณะกรรมการคัดเลือก 
จํานวน ๗ คน 
 ๒. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะเป็นอนุกรรมการ
ผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตัวอย่างแบบท่ี ๑๓ โดยให้ผู้สมัครย่ืนใบสมัคร 
ตามตัวอย่างแบบท่ี ๑๔ 
 ๓. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอนุกรรมการ
ผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัย
คุณสมบัติเพ่ือให้เป็นการวินิจฉัยในรูปองค์คณะจะได้มีความละเอียดรอบคอบย่ิงข้ึน 
 ๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เพ่ือคัดเลือกผู้สมัคร
ให้เหลือจํานวน ๔ คน หรือกรณีมีผู้สมัครไม่ครบจํานวน ๔ คน ก็ให้ส่งรายชื่อเท่าท่ีมี 
 ๕. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทํารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติ  
ส่งไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามตัวอย่างแบบท่ี ๑๔/๑ เพ่ือให้คณะกรรมการคุรุสภาคัดเลือกต่อไป 

 เม่ือคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาคัดเลือกแล้วให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดทํา
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติ ส่งไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ตามตัวอย่างแบบท่ี 14/1 
ตามตัวอย่างแบบท่ี 14/2  และตามตัวอย่างแบบท่ี 14/3  
 
  
 
 
 
 



- ๔๐ - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างแบบ และตัวอย่างประกาศ 

 

 



- ๔๑ - 

 

- ตัวอย่าง - 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......................... เขต..... 
เรื่อง  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา  

ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................. เขต.... 
---------------------------------------- 

 

 ตามข้อ ๑๐ (๒) ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารง
ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผู้ดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครอนุกรรมการ
ผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และกําหนดรายละเอียดอ่ืนได้ตามความเหมาะสม  
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................... เขต.....  
จึงกําหนดให้มีการรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา  
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ๑. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา......................... เขต...... จะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์ 
จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................... 
เขต..... ในระหว่างวันท่ี........ เดือน......................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี....... เดือน......................... พ.ศ. ..... 
เวลา.....................น. ณ ........................................ 
 ๒. การสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให้ใช้ใบสมัครตามแบบท่ีกําหนดท้ายประกาศน้ี และย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง (สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดได้ตามความเหมาะสม) 
 ๓. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๒) และวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามข้อ ๔  
ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง

แบบท่ี ๑๓ 



- ๔๒ - 

 

ของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการ 
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ดังน้ี 
  ๓.๑  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล  
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง (มาตรา ๒๑ (๒)) 
  ๓.๒  ต้องเป็นสมาชิกคุรุสภาและเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง (มาตรา ๒๑ วรรคสาม) 
     ๓.๓  ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนดังต่อไปน้ี (หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาฯ (ข้อ๔)) 
   (๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
   (๒) มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล  
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง ด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านรวมกันเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าสิบปี 
   (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคย 
มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจน 
ได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ 
   (๔) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปีและไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี....... เดือน................................ พ.ศ. ..... 
 
 
            ลงชื่อ................................................. 
        (................................................) 
       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา....................เขต...... 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๓ - 

 

- ตัวอย่าง - 
แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 

ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา............................. เขต.....  
 

ใบรับลําดับที่..................................................(สําหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 
 

ชื่อ...........................................................................................นามสกุล............................................................................... 
ตําแหน่งปัจจุบัน/เคยดํารงตําแหน่ง..................................................วิทยฐานะ..................................................... 
สังกัด.....................................................................................................................................................................
สถานที่ทํางาน........................................................ ซอย....................... ถนน....................................................... 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์........................................โทรสาร............................................. 
สถานที่ติดต่อที่สะดวก บ้านเลขที่.........................หมู่ที่..........ซอย..........................ถนน...................................... 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................. 

Email................................................................... 
เป็นสมาชิกคุรุสภาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภท.................................หมายเลขใบอนุญาต............... 
ออกเม่ือ วันที่..................................................................ใช้ได้จนถึงวันที่.............................................................. 
 

 ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ (ระบุด้านการบริหารงานบุคคล  
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน) ดังนี้ 
ด้าน................................................ เป็นเวลา............ ปี   ด้าน............................................. เป็นเวลา.............ปี 
ด้าน................................................ เป็นเวลา............ ปี   ด้าน............................................. เป็นเวลา.............ปี 
 

 ทั้งนี้ ได้ส่งรายละเอียดดังแนบประวัติตามแบบที่ ๑๔/๑ ดังแนบ  
 

 ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเปน็ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๒) และวรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ 
ตามข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจาก 
ตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการ

ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมทุกประการ 
 

    ลงชื่อ.............................................................(ผู้สมัคร) 
           (............................................................) 
                                วันที่.........เดือน............................พ.ศ.......... 
 

แบบท่ี ๑๔ 



- ๔๔ - 

 

- ตัวอย่าง - 
 

รายละเอียดประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา....................................เขต............. 

 
๑. ประวัติส่วนตัว 
 ช่ือ - นามสกุล................................................. เกิดวันท่ี........... เดือน............................. พ.ศ. ......... อายุ ............ปี 
 สัญชาติ........................ ศาสนา....................... อาชีพ.................................... ตําแหน่งปัจจุบัน................................. 
 สังกัด...................................................... ช่ือสถานท่ีทํางาน................................................เลขท่ี.............................. 
 ถนน/ซอย..................................... แขวง/เขต................................จังหวัด.......................... รหัสไปรษณย์ี................ 
 ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี.................. หมู่ท่ี............ ถนน/ซอย.......................................ตําบล/แขวง....................................... 
 อําเภอ/เขต............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.์.................. โทรศัพท์ (ท่ีบ้าน)........................ 
 โทรสาร................................. โทรศัพท์ (ท่ีทํางาน)....................................โทรศัพท์เคลื่อนท่ี..................................... 
 เป็นสมาชิกคุรุสภาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภท.............................หมายเลขใบอนุญาต........................ 
 ออกเมื่อ วันท่ี........................................................................ใช้ไดจ้นถึงวันท่ี............................................................. 
 
๒. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถานศึกษา 

 
 
 
 
 

  

 
3. ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
 

ปี พ.ศ. ชื่อหลักสูตร สถานท่ีฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานท่ีจัด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

แบบท่ี ๑๔/๑ 
 

ภาพถ่าย 
ขนาด 2 นิ �ว 



- ๔๕ - 

 

4. ประวัติการทํางาน/การรับราชการ/อ่ืน ๆ 
 

ปี พ.ศ. ตําแหน่ง/หน่วยงาน ระดับ/วิทยฐานะ สังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
๕. ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง ด้านใดด้านหน่ึง

หรือหลายด้านรวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
  

ปี พ.ศ. ประสบการณ์ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา 
หน่วยงาน/สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



- ๔๖ - 

 

6. ผลงานท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตามข้อ 5 (โปรดแนบเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ...................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                    ลงชื่อ..........................................................เจ้าของประวัติ 
        (........................................................) 
                                                                    ตําแหน่ง....................................................... 
           .........../................................/.......... 
 
 
                                                                    ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอชื่อ 
        (..........................................................) 
                                                                    ตําแหน่ง......................................................... 
                          .........../..................................../........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๗ - 

 

รายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการคุรสุภาคัดเลือกเสนอ ให้ ก.ค.ศ. พิจารณาตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................เขต............................... 

 

ชื่อ - สกุล อายุ คุณวุฒิ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตําแหน่ง /วิทยฐานะ /สถานที่ทํางาน ประสบการณ์ หมายเหตุ 

สํานักงานเลขิการคุรุสภา 
เสนอ 
 
๑.  .............................. 

 
 
 

................. 

 
 
 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 

 
 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา  
เลขที่ .................................. 
ครู 
เลขที่ .................................. 
 
 

 
 
 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 

 
 
 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
 

 
 
 

 
๒.  .............................. 

 
................. 

 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 

 
ผู้บริหารสถานศึกษา  
เลขที่ .................................. 
ครู 
เลขที่ .................................. 
 
 

 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 

 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
 

 
 
 

 

 

 

 

- ตัวอย่าง - แบบที่ ๑๔/๒ 

-๔๗- 

 



- ๔๘ - 

 

 
รายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการคุรสุภาคัดเลือกเสนอ ให้ ก.ค.ศ. พิจารณาตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................เขต............................... 
 

ชื่อ - สกุล อายุ คุณวุฒิ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตําแหน่ง /วิทยฐานะ /สถานที่ทํางาน ประสบการณ์ หมายเหตุ 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา........................ 
เขต.................. เสนอ 
 
๑.  .............................. 

 
 
 
 

................. 

 
 
 
 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 

 
 
 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา  
เลขที่ .................................. 
ครู 
เลขที่ .................................. 
 
 

 
 
 
 
............................................................. 
............................................................ 
............................................................ 

 
 
 
 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
 

 
 
 

 
 
๒.  .............................. 

 
 

................. 

 
 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 

 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา  
เลขที่ .................................. 
ครู 
เลขที่ .................................. 
 
 

 
 
............................................................. 
............................................................ 
............................................................ 

 
 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
 

 
 
 

- ตัวอย่าง - แบบที่ ๑๔/๓ 



- ๔๙ - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๔ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

คําช้ีแจงแนวทางการดําเนินการคัดเลือก 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 



- ๕๐ - 

 

ส่วนท่ี ๑ 
 
 
 
 ตามข้อ ๑๑ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง 
และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กําหนดการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
 (๑) ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสนอชื่อบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดตามข้อ ๕ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา  
ด้านกฎหมายและด้านการเงินการคลัง เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ด้านละไม่เกินสองคน ให้ ก.ค.ศ. พิจารณา 
  การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการได้มาของบุคคลตาม (๑) ให้เป็นไปตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี 
 (๒) ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้มีคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ เว้นแต่ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาจํานวนสามคน เป็นกรรมการ และให้รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการเลขานุการ โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมาจากการรับสมัคร
หรือการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ โดยให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับสมัครตรวจสอบและวินิจฉัย
คุณสมบัติ ผู้สมัครและผู้ ท่ีคณะกรรมการเสนอชื่อ ท้ังน้ี ให้มีการประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับ 
การคัดเลือกก่อนการพิจารณาคัดเลือกไม่น้อยกว่าสามวัน และให้คณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาคัดเลือก
บุคคลผู้ ท่ี มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา  
ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลัง ด้านละไม่เกินสองคน ให้ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 ในการดําเนินการตาม (๒) เก่ียวกับการรับสมัครอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ ท้ังน้ี อาจกําหนดรายละเอียดอ่ืนได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี 
 (๓) ให้ ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ คณะหน่ึงมีจํานวนเจ็ดคน โดยพิจารณา
จากกรรมการใน ก.ค.ศ. ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายละสองคน และเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ ท้ังน้ี ให้ประธาน ก.ค.ศ. มอบหมายอนุกรรมการคนใดคนหน่ึง เป็นประธานอนุกรรมการ 

คําช้ีแจงแนวทางการดําเนินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



- ๕๑ - 

 

เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให้เหลือด้านละหน่ึงคน  
เพ่ือเสนอให้ ก.ค.ศ. แต่งต้ังเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ 
 ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้กําหนดคุณสมบัติของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง และข้อ ๕  
ของหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ได้กําหนดคุณสมบัติอ่ืนไว้ดังต่อไปน้ี 
 (๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
 (๒) มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา 
ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลัง เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 
 (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิด จนได้รับโทษทางวินัย
จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 (๔) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปีและไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรดําเนินการ ดังน้ี  
 ๑. เม่ือได้รับแจ้งการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน ก.ค.ศ. แล้ว  
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามตัวอย่างแบบท่ี ๑๕  โดยให้ผู้สมัครย่ืนใบสมัครตามตัวอย่างแบบท่ี ๑๖ และให้
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก จํานวน ๗ คน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานกรรมการ เว้นแต่ เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงได้รับการเลือกต้ังเป็น
อนุกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา
ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ผู้แทนข้าราชการครู และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน เป็นกรรมการ และให้ 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
 ๒. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจ้งกรรมการคัดเลือกพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควร
ได้รับการพิจารณาเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตัวอย่างแบบท่ี ๑๖/๑ 
 ๓. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ก่อนการพิจารณาคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๓ วัน และควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัย
คุณสมบัติเพ่ือให้เป็นการวินิจฉัยในรูปองค์คณะจะได้มีความละเอียดรอบคอบย่ิงข้ึน 



- ๕๒ - 

 

 ๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เพ่ือคัดเลือกผู้สมัคร
และผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละด้าน ให้เหลือด้านละไม่เกิน ๒ คน 
 ๕. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทํารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติ  
ส่งไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ตามตัวอย่างแบบท่ี 16/2 และตามตัวอย่างแบบท่ี 17/2  
 ๖.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดทํารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
พร้อมประวัติ ส่งไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ตามตัวอย่างแบบท่ี 16/2 ตามตัวอย่างแบบท่ี 17 และ 
ตามตัวอย่างแบบท่ี 17/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๓ - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๒ 
 
 

- ตัวอย่าง - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างแบบ และตัวอย่างประกาศ 

 



- ๕๔ - 

 

 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.............................. เขต....... 
เรื่อง  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา............................. เขต........ 
 

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

 ตามข้อ ๑๑ (๒) ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารง
ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผู้ดําเนินการเก่ียวกับ 
การรับสมัครอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และกําหนดรายละเอียดอ่ืนได้ 
ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................ 
เขต..... จึงกําหนดให้มีการรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................ เขต...... จะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์
จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................... 
เขต...... ในระหว่างวันท่ี....... เดือน........................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี....... เดือน.................. พ.ศ. ..... 
เวลา............น. ณ................................... 

๒. การสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................. เขต...... ให้ใช้ใบสมัครตามแบบท่ีกําหนดท้ายประกาศน้ี และย่ืนใบสมัคร
ด้วยตนเอง (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดได้ตามความเหมาะสม) 

๓. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
................................ เขต....... ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๓) และ
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารง
ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 

แบบท่ี ๑๕ 



- ๕๕ - 

 

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 ๓.๑ เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล  
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลัง (มาตรา ๒๑ (๓)) 
 ๓.๒ ต้องไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษาหรือผู้มีตําแหน่งบริหาร 
ในพรรคการเมือง (มาตรา ๒๑ วรรคสาม) 
 ๓.๓ ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนดังต่อไปน้ี (หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาฯ (ข้อ๕)) 
  (๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
  (๒) มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา 
ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลัง เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 
  (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิด จนได้รับโทษ
ทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ 
  (๔) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปีและไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.............................. เขต...... จะตรวจสอบและวินิจฉัย
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันท่ี....... เดือน.................. พ.ศ. ..... ณ........................ 
  

  ประกาศ ณ วันท่ี......... เดือน................................พ.ศ. ..... 
 
 
                                ลงชื่อ.................................................... 
       (..................................................) 
     ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......................... เขต...... 
 
 
 
 
 
 



- ๕๖ - 

 

- ตัวอย่าง - 
 

แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน....................... 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา............................. เขต.....  

 

ใบรับลําดับท่ี..................................................(สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก) 
 

ชื่อ.................................................................................นามสกุล............................................................................ 
ตําแหน่งปัจจุบัน/เคยดํารงตําแหน่ง..................................................วิทยฐานะ.......................................... 
สังกัด.......................................................................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน................................................... ซอย................. ถนน....................................................... 
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์....................................โทรสาร...................................... 
สถานท่ีติดต่อท่ีสะดวก บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี......ซอย...........................ถนน................................. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์....................................โทรสาร...................................... 
 

 ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ (ระบุด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง) ดังน้ี 
ด้าน............................................ เป็นเวลา........... ปี   ด้าน......................................... เป็นเวลา............ปี 
ด้าน............................................ เป็นเวลา........... ปี   ด้าน......................................... เป็นเวลา............ปี 
 

 ข้าพเจ้าขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา......................... เขต....... ท้ังน้ี ได้ส่งรายละเอียดประวัติ ตามตัวอย่างแบบท่ี ๑๖/๒ 
 

 ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๓) 
และวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระ 
การดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกประการ 
 
    ลงชื่อ.............................................................(ผู้สมัคร) 
          (.............................................................) 
                            วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ. ......... 

แบบท่ี ๑๖ 



- ๕๗ - 

 

- ตัวอย่าง - 
 

แบบเสนอรายช่ืออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน....................... 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา............................. เขต.....  

 

ใบรับลําดับท่ี..................................................(สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก) 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................นามสกุล............................................................. 
ในฐานะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................ 
ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....................................................นามสกุล....................................................... 
ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ด้าน...............................................รายละเอียดดังแนบ 
เข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา........................ เขต..... 
 

 ขอรับรองว่าผู้ท่ีข้าพเจ้าเสนอชื่อได้ยินยอมเข้ารับการคัดเลือก และเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๓) และวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกประการ 
 
 
    ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอ 
          (........................................................) 
      กรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                       ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา......................... เขต…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี ๑๖/๑ 



- ๕๘ - 

 

- ตัวอย่าง - 
 

รายละเอียดประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน........................... 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา....................................เขต............. 

 
๑. ประวัติส่วนตัว 
 ช่ือ - นามสกุล................................................... เกิดวันท่ี........... เดือน........................... พ.ศ. ......... อายุ ............ปี 
 สัญชาติ...................... ศาสนา.................... อาชีพ.............................. ตําแหน่งปัจจุบัน........................................... 
 สังกัด...................................................... ช่ือสถานท่ีทํางาน....................................................... เลขท่ี...................... 
 ถนน/ซอย................................... แขวง/เขต................................. จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์................ 
 ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี.................. หมู่ท่ี............ ถนน/ซอย...................................... ตาํบล/แขวง....................................... 
 อําเภอ/เขต............................ จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์ (ท่ีบ้าน)...................... 
 โทรสาร.................................. โทรศัพท์ (ท่ีทํางาน).................................... โทรศัพท์เคลื่อนท่ี................................... 
 
๒. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
3. ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
 

ปี พ.ศ. หลักสูตร/สถานท่ีฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานท่ีจัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แบบท่ี ๑๖/๒ 

 

ภาพถ่าย 
ขนาด 2 นิ �ว 



- ๕๙ - 

 

4. ประวัติการทํางาน/การรบัราชการ/อ่ืน ๆ 
 

ปี พ.ศ. ตําแหน่ง/หน่วยงาน ระดับ/วิทยฐานะ สังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
๕. โปรดระบุประสบการณ์ด้านท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

  

ปี พ.ศ. ตําแหน่ง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา 
หน่วยงาน/

สถานท่ีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 



- ๖๐ - 

 

6. ผลงานท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในด้านท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (โปรดแนบ
เอกสารประกอบการพิจารณา) 

 
 ...................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                         ลงชื่อ....................................................................เจา้ของประวัติ 
                                                               (......................................................................) 
                                                         ตําแหน่ง................................................................... 
                                                                   ............/......................................../............... 
 

 
                                                         ลงชื่อ....................................................................ผู้เสนอชื่อ 
                                                               (......................................................................) 
                                                         ตําแหน่ง................................................................... 
                                                                   ............/......................................../............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๑ - 

 

- ตัวอย่าง - 
 

สรุปผลการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา................... เขต.....  

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ - นามสกุล อายุ คุณวุฒิ ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ 

 ด้านการบริหารงาน
บุคคล 
 
 
 
 
 

    

 ด้านการศึกษา 
 
 
 
 
 

    

 ด้านกฎหมาย 
 
 
 
 
 

    

 ด้านการเงินการคลัง 
 
 
 
 
 

    

 

แบบท่ี ๑๗ 



- ๖๒ - 

 

 



- ๖๓ - 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอ 
 

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.......................................................เขต.................... ด้าน...................................... 

 

รายชื่อบุคคล 
อายุ

ปัจจุบัน 
คุณวุฒิ 

ตําแหน่ง ประสบการณ์ 
หมายเหตุ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเสนอ 

ด้าน................................. 
1. .......................................... 

 
 
 
......... 

 
 
 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 
 
 
อดีต /ปัจจุบัน   
ดํารงตําแหน่ง.......................................... 
สังกัด : ................................................... 

 
 
 
 
 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 
๒. ............................................... 

 
......... 

 
………………………………………… 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
………………………………………….. 

 
อดีต /ปัจจุบัน   
ดํารงตําแหน่ง.......................................... 
สังกัด : ................................................... 

 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 

- ตัวอย่าง - 
แบบที่ ๑๗/๑ 

 

-๖๒- 



- ๖๔ - 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................เขต.........เสนอ 
 

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา........................................................................... ด้าน...................................... 

 

รายชื่อบุคคล 
อายุ

ปัจจุบัน 
คุณวุฒิ 

ตําแหน่ง ประสบการณ์ 
หมายเหตุ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
.........................................เขต......
เสนอ. 

ด้าน................................. 
1. .......................................... 

 
 
 
 
......... 

 
 
 
 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 
 
 
 
อดีต /ปัจจุบัน   
ดํารงตําแหน่ง.......................................... 
สังกัด : ................................................... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 
๒. .......................................... 

 
.......... 

 
………………………………………… 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
………………………………………….. 

 
อดีต /ปัจจุบัน   
ดํารงตําแหน่ง.......................................... 
สังกัด : ................................................... 

 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 

- ตัวอย่าง - 
แบบที่ ๑๗/๒ 

-๖๓- 

 



- ๖๕ - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๕ 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายและมาตรการเก่ียวกับการเลือกต้ัง 

 



- ๖๖ - 

 

 
 
 

กฎหมายและหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง 
    ๑.  กฎหมาย 
  ก.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มีบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องหลายมาตรา ดังต่อไปน้ี 
  มาตรา ๘๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุน การปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมีหน้าท่ีวางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่าน้ัน 
  มาตรา ๘๔ วรรคสอง ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจและหน้าท่ีราชการ
ของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
  มาตรา ๘๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือ
ร้องเรียนผู้อ่ืนโดยปราศจากความเป็นจริง   
  การกระทําตามวรรคหน่ึง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  มาตรา ๙๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทําการหรือยอมให้
ผู้ อ่ืนกระทําการหาประโยชน์อันอาจทําให้เสื่อมเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิ  
ในตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 
  มาตรา ๙๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้องกับประชาชน โดยไม่ต้องอาศัยอํานาจและ 
หน้าท่ีราชการของตนเองแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคลหรือพรรคการเมืองใด 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการดําเนินการใด ๆ 
อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซ้ือสิทธิขายเสียงในการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือการเลือกต้ังอ่ืนท่ีมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
รวมท้ังจะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อ่ืนกระทําการในลักษณะเดียวกัน การดําเนินการ
ท่ีฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวน้ี เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  มาตรา ๙๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตน 
และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่ว 
  การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจําคุก โดยคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดให้จําคุกหรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
 

กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 



- ๖๗ - 

 

  ข. ตัวอย่างการกระทําท่ีเข้าข่ายเป็นความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับการเลือกต้ังผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
   ตัวอย่างท่ี ๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลั่นแกล้ง หรือกล่าวหา
ให้ร้ายผู้อ่ืนโดยไม่เป็นความจริง เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงของตน อาทิ จัดทําใบปลิวโจมตีคู่แข่งขัน 

   ตัวอย่างท่ี ๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษาขอร้องและบังคับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีตนสนับสนุน เป็นการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ีของตนไป กระทําการหาประโยชน์ 
อันอาจทําให้เสื่อมเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิในตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 

   ตัวอย่างท่ี ๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็น
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจกเงิน และเครื่องใช้ เช่น 
แจกร่มหรือของชําร่วยเพ่ือจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไปลงคะแนนให้ตน และ
เพ่ือให้ตนชนะการเลือกต้ัง เป็นการกระทําการอันมีลักษณะทุจริต โดยการซ้ือสิทธิขายเสียงในการ
เลือกต้ัง ซ่ึงไม่เป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

   ตัวอย่างท่ี ๔  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็น
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใช้กระดาษหมึกพิมพ์ 
และเครื่องถ่ายสําเนาของโรงเรียนท่ีตนสังกัดอยู่ในการจัดทําแผ่นโฆษณา หาเสียงในการเลือกต้ังให้แก่
เพ่ือนข้าราชการครูท่ีสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   ตัวอย่างท่ี ๕  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทําลายป้ายหาเสียงของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

           ๒.  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๒/๙๑๓ ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
เรื่อง มาตรการเก่ียวกับการสรรหาและการเลือกต้ัง ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการ 

    ตามหนังสือเวียนดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 
    ๑.  ให้ส่วนราชการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําชับให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปใช้สิทธิในการเลือกต้ังหรือลงสมัครรับเลือกต้ัง แล้วแต่กรณี โดยต้องไม่เข้าไป
เก่ียวข้องหรือดําเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริต ซ้ือสิทธิขายเสียง 
    ๒.  ผู้ท่ีเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทําการใดท่ีทําให้การ
ดําเนินการเลือกต้ังไม่เป็นไปโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส หรือมีลักษณะไม่เป็นการสนับสนุนการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น การหาเสียงโดยใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ การใส่ความผู้อ่ืน การวางตัวไม่



- ๖๘ - 

 

เป็นกลางในการเลือกต้ัง การใช้เวลาราชการและทรัพย์สินของทางราชการไปในการเลือกต้ัง รวมท้ังการ
ส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อ่ืนกระทําการในลักษณะเดียวกัน หรือกระทําการฝ่าฝืนบทบัญญัติวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผลของการฝ่าฝืนกฎหมายและมาตรการตามหนังสือเวียน 
  ๑.  หากปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเลือกต้ังและ
แต่งต้ังให้เป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาโดยทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือมาตรการดังกล่าวข้างต้น จะถูกเพิกถอนการแต่งต้ังให้พ้น
จากการเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๒.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
หรือมาตรการตามหนังสือเวียนจะถูกตัดสิทธิในการสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่ม กรรมการใน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตลอดไป เน่ืองจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้แทนดังกล่าว ในกรณีไม่ได้รับการยอมรับในเรื่อง
ความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
  ๓.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ฝ่าฝืนและถูกเพิกถอนการแต่งต้ัง 
ตามข้อ ๑ และถูกตัดสิทธิตามข้อ ๒ จะถูกดําเนินการทางวินัย โดยถือว่าพฤติการณ์แห่งการกระทําท่ี
ปรากฏน้ันเป็นกรณีท่ีมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเบ้ืองต้นอยู่แล้ว  
ซ่ึงผู้บังคับบัญชาจะต้องดําเนินการทางวินัยทันที 
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ตอนท่ี ๖ 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวินิจฉัยเก่ียวกับคุณสมบัติของอนุกรรมการ 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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ส่วนท่ี ๑ 
 
 
 
๑.  แนวทางการวินิจฉัยคุณสมบัติของ ก.ค.ศ. 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตราข้ึนภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีเจตจํานงท่ีจะปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นคนเก่ง คนดี
คือเป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป เพราะคุณธรรมก่อให้เกิดความสุขสงบในสังคม คนท่ีเก่งแต่
ขาดคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมควบคุมจิตใจจะเป็นบุคคลท่ีเป็นอันตรายและสร้างปัญหาให้แก่สังคมและ
ประเทศชาติ และนอกจากน้ันพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ยังกําหนดให้กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่ง
ปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข รู้จักสิทธิหน้าท่ี รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของประเทศชาติ ฯลฯ ซ่ึงเจตจํานงและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกลไกสําคัญ
ในการสร้างปัญญาและอบรมสั่งสอนให้เด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม ดังน้ัน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน สังคม และชุมชน โดยประพฤติปฏิบัติ
ตนให้สมกับท่ีได้ชื่อว่าเป็นปูชนียบุคคล ซ่ึงเป็นผู้ท่ีสังคมคาดหวัง และเพ่ือเป็นหลักประกันแก่สังคมใน
การจัดการศึกษาเช่นว่าน้ี จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
โดยมีคุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพ มีอํานาจหน้าท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ในขณะเดียวกันก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงเป็นกฎหมายบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีบทบัญญัติสอดคล้องสัมพันธ์กันและรองรับการดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีของ 
คุรุสภา เช่น ผู้ท่ีจะได้รับบรรจุและแต่งต้ังตําแหน่งครูผู้ช่วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
และศึกษานิเทศก์ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และหากมีการประพฤติฝ่าฝืนจรรยาบรรณและ
กระทําผิดวินัย  ก็จะถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและจะถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไปด้วยหรือถูกลงโทษทางวินัย ตามแต่กรณี 
  สําหรับการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กําหนดให้มีการบริหารงานบุคคลในรูปขององค์คณะบุคคล โดยมี
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเรียกโดยย่อว่า ก.ค.ศ. เป็นองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เรียกโดยย่อว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส่วนราชการท่ีมิได้จัดระเบียบบริหารราชการ 
เป็นเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยมีอํานาจและหน้าท่ีหลักในการปกป้องและพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการให้
ความเห็นชอบในเรื่องการบรรจุและแต่งต้ัง การพิจารณาความดีความชอบ การพิจารณาดําเนินการทางวินัย  
การตรวจสอบการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาในเรื่องการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย 

 

การวินิจฉัยของ ก.ค.ศ. 
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การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้มีสํานักงาน ก.ค.ศ. 
เป็นผู้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ค.ศ. ดังน้ัน บุคคลท่ีเข้ามาเป็นองค์คณะบุคคลเพ่ือใช้อํานาจ
และปฏิบัติหน้าท่ีใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง จึงต้องมีคุณสมบัติพิเศษ 
มีความสง่างามไม่มีความด่างพร้อยในด้านความประพฤติ เป็นท่ียอมรับว่าจะเข้ามาทําหน้าท่ีในการ
ปกป้องพิทักษ์ระบบคุณธรรมด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่พวกพ้อง และไม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ ดังน้ัน คุณสมบัติของกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามข้อ ๔ (๓) ข้อ ๕ (๓) ข้อ ๖ (๓) ข้อ ๗ (๓) และข้อ ๘ (๓) ของหลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ
ผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ จึงกําหนดไว้เหมือนกันว่า  
“เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณการประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ” ซ่ึงมีบางข้อความ
กําหนดไว้เช่นเดียวกับการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา
ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด กรรมการผู้แทนข้าราชการครู และกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนใน 
ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๙ (๒) มาตรา ๑๐ (๓) มาตรา ๑๑ (๓) และมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามลําดับ ท่ีบัญญัติในลักษณะเดียวกันว่า “เป็นผู้ท่ี
ได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” 
  มีข้อพิจารณาเก่ียวกับเจตนารมณ์และหลักการกําหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ก็ดี อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาก็ดี ๓ ประการ กล่าวคือ 
  ประการท่ีหนึ่ง คําว่า “เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม” น้ัน
สามารถพิจารณาได้ท้ังการกระทําทางนิตินัยและทางพฤตินัย กล่าวคือ ในทางนิตินัยอาจมีการกล่าวหากัน
และมีการพิสูจน์ความผิดโดยมีการรับฟังความท้ังสองฝ่าย และมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล หรือการ
พิจารณาและวินิจฉัยความผิดขององค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  
เป็นหลักฐานก็สามารถนํามาพิจารณาได้ หรือแม้เป็นผู้กระทําผิดโดยไม่ถูกฟ้องคดีแต่ถูกกันเป็นพยาน 
ก็สามารถนํามาพิจารณาพฤติกรรมแห่งการกระทําได้ ส่วนในทางพฤตินัยน้ัน เช่น มีการโจษขาน หรือ
เป็นท่ีรับรู้ในหมู่ชน ซ่ึงอาจจะมีการร้องเรียนคัดค้านให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมแห่งการกระทํา  
โดยอาจยังไม่ถึงข้ันต้องมีการพิสูจน์การกระทํา ซ่ึงทางปฏิบัติจะต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวัง 
  ประการท่ีสอง คําว่า “ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม” หมายความว่า ไม่เคย
มีพฤติกรรมแห่งการกระทําท่ีเสื่อมเสียในทางจริยธรรมอยู่เลย ซ่ึงประวัติเช่นว่าน้ีอาจเป็นหลักฐานของ
ทางราชการก็ได้ เช่น คําพิพากษาของศาล หลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์และเสียค่าปรับ หรือท่ีมิใช่
ของทางราชการก็ได้แต่เป็นพยานหลักฐานแวดล้อมอ่ืนท่ีเชื่อได้ว่าบุคคลน้ันเคยมีประวัติเสื่อมเสีย 
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ทางจริยธรรม อันท่ีจริงคําว่า “จริยธรรม” น้ัน หมายถึงความประพฤติอันดีงามของบุคคล ไม่ว่าทางกาย 
หรือทางวาจา ในทางท่ีสมควรกระทําและไม่สมควรกระทํา ซ่ึงครอบคลุมในเรื่องวินัยและจรรยาบรรณ 
เพียงแต่วินัยและจรรยาบรรณนําเอาจริยธรรมมากําหนดเป็นข้อความประพฤติของวินัยและจรรยาบรรณ
ของกลุ่มบุคคลท่ีเป็นข้าราชการหรือไม่เป็นข้าราชการก็ได้ หรือกลุ่มวิชาชีพ 
  ประการท่ีสาม กรณีท่ีข้าราชการท่ีถูกลงโทษทางวินัยแต่ได้รับการล้างมลทินก็ยัง
สามารถนํามาพิจารณาในประเด็นในเรื่องเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรมได้ ซ่ึงประเด็นน้ีเป็นไปตาม
แนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเป็นบรรทัดฐานไว้ว่า 
กฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินล้างเฉพาะโทษแต่ไม่ล้างการกระทํา หมายความว่า พฤติกรรมแห่งการ
กระทํายังมีอยู่ มาใช้เทียบเคียงกับการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติท่ัวไปของบุคคลในการเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้  
  ตัวอย่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษไล่ออก
จากราชการในเรื่องข่มขืนนักเรียนหญิงซ่ึงเป็นศิษย์ ต่อมามีกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินใช้บังคับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้น้ัน จึงขอกลับเข้ารับราชการ ซ่ึงมาตรา ๓๐ (๑๒) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติว่า “ไม่เป็น 
ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะการกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ 
ตามกฎหมายอ่ืน” ก.ค.ศ. วินิจฉัยว่า ถึงแม้กฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินได้ล้างโทษทางวินัย โดยถือว่า 
ผู้น้ันไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการแล้วก็ตาม แต่ไม่ล้างการกระทํา  
จึงสามารถนําพฤติกรรมแห่งการกระทําไปใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ ๓๐ (๗) 
แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันในข้อไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เช่นเดียวกัน กรณีคุณสมบัติของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีเคยได้รับโทษทางวินัย ก็สามารถนําพฤติกรรมแห่งการกระทํา
ไปพิจารณากรณีเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรมได้ 

๒.  การวินิจฉัยของ ก.ค.ศ. เก่ียวกับคุณสมบัติของผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามตัวอย่างกรณีดังต่อไปนี้ 

   กรณีท่ี ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่มีอํานาจกําหนดคุณสมบัติ 
เก่ียวกับการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ได้ 

   ข้อเท็จจริง นาย น. เป็นทนายความมาไม่ถึง ๕ ปี ได้รับการพิจารณาแต่งต้ังเป็น
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะขาดคุณสมบัติตามแนวทางการคัดเลือก
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ ๒.๓ (๔) และหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ พร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๑๐๖.๖/๕๙๙ ลงวันท่ี 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ข้อ ๙ (๑) (๒) หรือไม่  



- ๗๓ - 

 

                      ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ข้อ ๓ (๒) กําหนด
คุณสมบัติการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา 
ด้านกฎหมายหรือด้านการเงินการคลัง ไว้อย่างกว้างโดยไม่กําหนดจํานวนปีในการมีประสบการณ์ 
ในแต่ละด้านไว้ แต่แนวทางการได้มาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข้อ ๒.๓ (๔) 
 ได้กําหนดจํานวนปีของการเป็นผู้ประกอบอาชีพทนายความไม่น้อยกว่า ๕ ปีและมีประสบการณ์ใน 
คดีปกครองไม่น้อยกว่า ๕ คดี 
                     เม่ือพิจารณาจากสมุดประวัติของนายน. ว่าเป็นไปตามข้อ ๓ ของหลักเกณฑ์และ 
วิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด หรือไม่ แล้วเห็นว่า นาย น. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี  
ก.ค.ศ.กําหนดตามข้อ ๓ ครบถ้วนแม้ไม่เป็นไปตามแนวทางได้มาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานกําหนดตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/๕๒๘๘  
ลงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๓ โดยท่ีประชุมเห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ.กําหนดในข้อ ๙  
ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการได้มาของ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเท่าน้ัน โดยมิได้ให้อํานาจในการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติ
นอกเหนือจากท่ีได้กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานจึงไม่มีอํานาจกําหนดเรื่องเก่ียวกับคุณสมบัติเพ่ิมเติมได้ ดังน้ัน นาย น. จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย หรือการเงินและการคลัง ตามข้อ ๓ ของการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาดังกล่าวใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา (ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔) 
 

 กรณีท่ี ๒ อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีดํารงตําแหน่งติดต่อกัน
มาแล้วสองวาระ ไม่ว่าจะเป็นอนุกรรมการประเภทใด ตําแหน่งใด ไม่อาจได้รับการแต่งต้ังเป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดิมได้อีก แต่หากย้ายไปดํารงตําแหน่งในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน 
ก็สามารถได้รับแต่งต้ังหรือเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการได้อีก  
 

ข้อเท็จจริง 
  ๑) กรณีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงดํารงตําแหน่งใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหน่ึงติดต่อกันมาแล้วสองวาระ หากต่อมาย้ายไปดํารงตําแหน่งในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน 
จะสามารถได้รับแต่งต้ังหรือเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแห่งใหม่ได้หรือไม่ 
  ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน 
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทน 
คุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ กําหนดห้ามมิให้อนุกรรมการดํารงตําแหน่งติดต่อกัน
เกินกว่าสองวาระ ซ่ึงการกําหนดเช่นน้ันมีเจตนารมณ์ท่ีไม่ประสงค์ให้อนุกรรมการดํารงตําแหน่งนาน
เกินไปจนเกิดการผูกขาดอํานาจในตัวบุคคลใดบุคคลหน่ึงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอาจเป็นการสร้างอิทธิพลและ
เกิดการบริหารงานโดยกรรมการกลุ่มเดิม ดังน้ัน หากเม่ือบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นอนุกรรมการ 
ได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนแล้ว จึงไม่อาจเป็นการผูกขาดอํานาจและสร้างอิทธิพล
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ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหม่ได้แต่อย่างใด จึงเห็นว่า การห้ามอนุกรรมการดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่า
สองวาระน้ัน ห้ามเฉพาะกรณีในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดิมเท่าน้ัน แต่หากเม่ืออนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ย้ายไปดํารงตําแหน่งในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน แม้จะได้ดํารงตําแหน่งอนุกรรมการ 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ติดต่อกันมาแล้วสองวาระ ก็สามารถได้รับแต่งต้ังหรือเลือกต้ังเป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได้อีก 
  ๒) กรณีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงมาจากการแต่งต้ังเป็นผู้แทน 
ก.ค.ศ.ติดต่อกันมาแล้วสองวาระ จะได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ในเขตเดิม หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตใหม่ ได้อีกหรือไม่ 
  ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วเห็นว่า จากคํานิยามในข้อ ๒ ของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
ได้กําหนดให้อนุกรรมการ หมายความว่า อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และข้อ ๓ กําหนดห้ามมิให้อนุกรรมการ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระ ซ่ึงเป็นระยะเวลาสูงสุดท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะดํารงตําแหน่ง
อนุกรรมการติดต่อกันได้โดยมุ่งหมายถึงตัวบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งอนุกรรมการมิใช่ประเภทหรือ
ท่ีมาของการเป็นอนุกรรมการ ดังน้ัน แม้การดํารงตําแหน่งของอนุกรรมการจะมีท่ีมาต่างกัน แต่ถ้าบุคคล
น้ัน ๆ ได้ดํารงตําแหน่งใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ัน ติดต่อกันมาแล้วสองวาระ ไม่ว่าจะเป็น
อนุกรรมการประเภทใดตําแหน่งใด ก็ไม่อาจได้รับการแต่งต้ังและเลือกต้ังเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เดิมน้ันได้อีก แต่อย่างไรก็ตาม หากอนุกรรมการดังกล่าวได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน 
ก็สามารถได้รับการแต่งต้ังได้อีก ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาในประเด็นท่ี ๑ ดังน้ัน ตามประเด็นข้อหารือ  
กรณีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงเป็นผู้แทน ก.ค.ศ. มาแล้วสองวาระ จึงไม่อาจได้รับ
การแต่งต้ังเป็นผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดิมได้อีก แต่สามารถได้รับการแต่งต้ัง 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนได้อีก  

                     (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา (ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

  กรณีท่ี ๓  อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา แม้จะดํารงตําแหน่งอยู่ในวาระ
ไม่ครบ 4 ปี ก็ถือเป็นหน่ึงวาระ หากได้รับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ติดต่อกันมาแล้วสองวาระ ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาได้อีก 
  สําหรับอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน นอกจากจะต้องดํารงตําแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.แล้ว ยังต้องมีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษา  
ซ่ึงเป็นผู้ทําหน้าท่ีให้บริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ 
การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปีด้วย  
  1)  กรณีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีดํารงตําแหน่งอยู่ในวาระไม่ครบ 
4 ปี จะถือเป็นหน่ึงวาระหรือไม่ หากได้รับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ติดต่อกันสองสมัย จะถือว่าดํารงตําแหน่งติดต่อกันมาแล้วสองวาระหรือไม่ และจะมีสิทธิสมัครเข้ารับ
การเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอีกวาระหน่ึงได้หรือไม่ 
                     ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งตามวาระ ไม่ว่าดํารงตําแหน่งจนครบ
วาระหรือออกจากตําแหน่งก่อนวาระ ถือได้ว่าดํารงตําแหน่งมาแล้วหน่ึงวาระ และเม่ือบุคคลน้ันได้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการในสมัยวาระท่ีหน่ึงต่อเน่ืองมาถึงสมัยวาระท่ีสอง โดยท่ีในสมัยวาระท่ีหน่ึงหรือสมัย
วาระท่ีสองจะดํารงตําแหน่งไม่ครบวาระก็ตามต้องนับเป็นหน่ึงวาระ เม่ือรวมกับสมัยอีกวาระหน่ึงแล้ว 
จึงเป็นการดํารงตําแหน่งมาสองวาระ ส่วนกรณีของบุคคลอ่ืนท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการแทนบุคคลอ่ืน 
บุคคลน้ันย่อมจะอยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งได้เพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ ซ่ึงตนแทน  
ตามนัย ข้อ 3 วรรคสอง ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารง
ตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2553 และย่อมต้องนับวาระการดํารงตําแหน่งของบุคคลท่ีมาแทนเป็นหน่ึงวาระ 
ท้ังน้ี เทียบเคียงตามนัยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ีได้เคยวินิจฉัยไว้ในเรื่องเสร็จ 
ท่ี 509/2554  
                     ดังน้ัน เม่ืออนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีมาแทนตําแหน่งท่ีว่างหรือลาออกก่อนครบวาระ ถือว่าได้ดํารงตําแหน่งมาแล้วหน่ึง
วาระ หากได้ดํารงตําแหน่งใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาติดต่อกันมาแล้วสองวาระ จึงไม่มีสิทธิสมัคร
เข้ารับการเลือกต้ังเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได้อีก ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2553  
                     2)  กรณีคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จะมีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการ
เลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือไม่ ก.ค.ศ. 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ท่ีจะเข้ามาเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนน้ัน นอกจากจะต้อง
ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
หรือมัธยมศึกษาแล้วยังต้องมีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษา ซ่ึงเป็นผู้ทําหน้าท่ีให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเก่ียวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และ
ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปีด้วย ท้ังน้ี เพ่ือจะทําให้ได้ผู้ ท่ีมี 
ความรอบรู้ มีข้อมูล ทราบถึงสภาพการทํางาน สภาพปัญหา ความจําเป็น และบริบทแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานของผู้ ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ซ่ึงจะทําให้การปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้แทนบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
  สําหรับประสบการณ์ “ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา” ท่ีกําหนดไว้ ตามข้อ  
8 (2) น้ัน ย่อมหมายถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาในขณะดํารงตําแหน่ง
ซ่ึงมีลักษณะงานตามอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. มิใช่ในขณะท่ีดํารงตําแหน่งประเภทอ่ืนตามมาตรา 38 หรือตําแหน่งในหน่วยงาน
หรือส่วนราชการอ่ืน เม่ือนางสาว น เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนการศึกษาในหน่วยงาน
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การศึกษาเป็นเวลาน้อยกว่าสิบห้าปี จึงเป็นผู้ท่ีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 8 (2) ของหลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน 
ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทาง
การศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2553 ในอันท่ีจะสมัครเป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งท่ี๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

  กรณีท่ี ๔ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาย้ายออกนอก 
เขตพ้ืนท่ี ไม่ทําให้พ้นจากการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   ข้อเท็จจริง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หารือกรณีนาย ส. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาได้ย้ายออกนอกเขตพ้ืนท่ี(ท้ังตําแหน่งและภูมิลําเนา) ไปดํารงตําแหน่ง 
ท่ีจังหวัดอ่ืน ว่า จะทําให้นาย ส. พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาหรือไม่  
                    ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.  2547 มาตรา 21 (3) กําหนดให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้รับการคัดเลือก 
มาจากบุคคลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่ 
การบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถซ่ึงเป็น
คุณลักษณะเฉพาะท่ีบุคคลแต่ละคนมีอยู่  และคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวย่อมติดตัวของบุคคลน้ัน ๆ 
ตลอดไป ไม่ว่าบุคคลจะย้ายไปอยู่ท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใดก็ตาม  ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติใด 
ในกฎหมายกําหนดว่าอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีย้ายตําแหน่งและ
ภูมิลําเนาออกนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะต้องพ้นจากความเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ัน แต่อย่างใด  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาย้าย 
ออกนอกเขตพ้ืนท่ีจึงไม่ขาดคุณสมบัติและไม่พ้นจากการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

            (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.)ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2550 เม่ือวันจันทร์ท่ี 27 สิงหาคม 2550) 

  กรณีท่ี ๕ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ไปช่วยราชการต่างส่วนราชการ (กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด) ไม่พ้นจาก
ตําแหน่งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

  ข้อเท็จจริง  นาย ธ. ต้องพ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เน่ืองจากไปช่วยราชการท่ีกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัด ติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน หรือไม่ 
                     ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคสี่ ได้กําหนดว่า คุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
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วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 20 ได้กําหนดว่า 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่ง ตามข้อ 19 แล้ว อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ้นจากตําแหน่งเม่ือ...(3) มิได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท่ีได้รับการเลือกต้ัง หรือไปช่วยราชการ หรือถูกสั่งให้ไปช่วยราชการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน หรือถูกสั่ง
ไปประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน หรือส่วนราชการเป็นระยะเวลาเกินกว่าหกเดือนติดต่อกัน  
                     ซ่ึงเม่ือพิจารณาข้อเท็จจริง ว่านาย ธ.ได้ไปช่วยราชการท่ีกองอํานวยการรักษาความ
ม่ันคงภายในจังหวัด จึงหาเข้าเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงอันจะส่งผลให้นาย ธ. จําต้องพ้นจากตําแหน่ง
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ดังท่ีกําหนดในข้อ 20 (3) ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารง
ตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2553 ดังน้ัน นาย ธ.จึงไม่พ้นจากตําแหน่งผู้แทนข้าราชการครู 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา (ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2556  เม่ือวันจันทร์ท่ี 22 เมษายน  2556) 

  กรณีท่ี ๖ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ข้อเท็จจริง นาย ส. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด น. ว่าจะถือเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติอันจําต้องพ้นจากการเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดไว้หรือไม่ 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน และผู้บริหาร
ท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐มาตรา ๒๘๔ จะต้องมาจากการ
เลือกต้ัง แต่ตําแหน่งท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมิได้มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจาก
ประชาชน หรือจากความเห็นชอบของสภาท้องถ่ินแต่อย่างใด หากแต่เป็นตําแหน่งท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๕/๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงให้อํานาจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังท่ีปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ่ึงมิใช่สมาชิกสภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ดังน้ัน การดํารง
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ตําแหน่งท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงไม่อยู่ในความหมายของคําว่า สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
คณะผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  
  แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงอํานาจหน้าท่ีการเข้าสู่ตําแหน่งท่ีปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ของนาย ส. จะเห็นได้ว่า การดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าท่ีให้การช่วยเหลือ ปฏิบัติหน้าท่ี และให้คําปรึกษาตามท่ีนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมอบหมาย โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเม่ือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง บุคคลผู้ดํารง
ตําแหน่งท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จําต้องพ้นจากตําแหน่งด้วย ท้ังน้ี ตามท่ีมาตรา ๓๕/๓ 
วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๓๗/๑ วรรคแรก (๑)แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไว้ 
  ซ่ึงกรณีลักษณะดังกล่าวน้ี ท่ีประชุมใหญ่กรรมการกฤษฎีกาได้เคยมีคําวินิจฉัย 
ตอบข้อหารือ เรื่องผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จ 
ท่ี ๖๒๑/๒๕๔๙) ว่า บรรดาผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน อันได้แก่ รองผู้บริหาร
ท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน และท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน จะอยู่ในความหมายของคําว่า  
“ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรณีนาย ส. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได้รับแต่งต้ังเป็นท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด น. จึงต้องถือว่าเป็น  
“ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” ส่งผลให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ อันเป็นเหตุให้จําต้องพ้นจากตําแหน่ง
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามท่ีมาตรา ๒๑ วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไว้ 

  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ วันจันทร์ท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) 

  กรณีท่ี ๗ อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ได้รับแต่งต้ังเป็นท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
จึงต้องพ้นจากการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ  

  ข้อเท็จจริง นาย ส. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมือง พ. ว่าจะต้องพ้นจากการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ หรือไม่ 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้บริหารท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๔ จะต้องมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนหรือมาจาก 
ความเห็นชอบของสภาท้องถ่ินแต่ตําแหน่งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเป็นตําแหน่งท่ีนายกเทศมนตรี
แต่งต้ังโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๘ อัฏฐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงให้
อํานาจนายกเทศมนตรีแต่งต้ังท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ มิได้มาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน หรือจากความเห็นชอบของสภาท้องถ่ินแต่อย่างใด ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานสภาท้องถ่ิน                  
รองประธานสภาท้องถ่ินสมาชิกสภาท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน และท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ ได้ให้ความหมายของ “ผู้บริหารท้องถ่ิน” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ดังน้ัน คําว่า “ผู้บริหารท้องถ่ิน” 
จึงไม่ได้หมายความรวมถึงท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีด้วย  
  แต่อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมใหญ่กรรมการกฤษฎีกาได้เคยมีคําวินิจฉัยตอบข้อหารือ  
เรื่อง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จท่ี ๖๒๑/๒๕๔๙) 
ว่าบรรดาผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน อันได้แก่ รองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการ
ผู้บริหารท้องถ่ินและท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ินจะอยู่ในความหมายของคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง” ด้วย  
  พิจารณาประการต่อไปว่า กรณีการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพราะเหตุมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการวิสามัญ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่ 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ เทียบเคียงว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเภทหน่ึง ซ่ึงมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ให้นํามาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซ่ึงมาตรา ๑๔ (๕)  
ได้กําหนดให้นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ... (๕) 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรณีนาย ส. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ได้รับ
แต่งต้ังเป็นท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมือง พ. ซ่ึงต้องถือว่าเป็น “ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” ย่อมมี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และต้องพ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง 
ประกอบมาตรา ๑๔ (๕) และมาตรา ๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งท่ี๖/๒๕๕๖วันจันทร์ท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 

    กรณีท่ี ๘ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.เปลี่ยนตําแหน่งจากข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ซ่ึงมีผลทําให้มิได้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งครูตามท่ีตนได้รับเลือกอีก จึงขาดคุณสมบัติเป็นผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.  

  ข้อเท็จจริง นาง ย. ได้มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งจากตําแหน่งครูวิทยฐานะครูชํานาญ
การพิเศษ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๘ ก (๔) และตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการครูท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษและครู
เชี่ยวชาญให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์เป็นกรณีพิเศษ ถือว่านาง ย. 
ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. หรือไม่  
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กําหนดคํานิยามคําว่า “ผู้สอน” หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ส่วนคําว่า 
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“ครู” และ “คณาจารย์” ได้ให้คํานิยามไว้ต่างหากจากกัน โดย “ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพ 
ซ่ึงทําหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน ส่วน “คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซ่ึงทําหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน ครูและ
คณาจารย์จึงมีจุดเกาะเก่ียวร่วมกันในเชิงความหมายว่า หมายถึง ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
เช่นเดียวกัน ซ่ึงเป็นเหตุให้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
กําหนดให้ครูและคณาจารย์เป็นตําแหน่ง ซ่ึงมีหน้าท่ีเป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ก. 
เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณากฎหมายว่าด้วยการศึกษาท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวข้องกับตําแหน่ง
ครูและคณาจารย์แล้วเห็นว่า ตําแหน่งครูและคณาจารย์ยังมีนัยท่ีแตกต่างกัน  
  การท่ีกฎหมายกําหนดคํานิยาม หลักเกณฑ์ท่ีใช้บังคับเก่ียวกับการกําหนดระดับ
ตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การบรรจุและการแต่งต้ัง ตลอดจนกําหนด
องค์กรวิชาชีพและองค์กรบริหารงานบุคคลของครูและคณาจารย์ไว้แตกต่างกันเช่นน้ี เห็นว่า กฎหมาย 
มีเจตนารมณ์ให้ตําแหน่งครูและตําแหน่งคณาจารย์มิใช่เป็นตําแหน่งเดียวกัน เพ่ือให้คณาจารย์ซ่ึงแม้จะเป็น
ผู้สอนในสถานศึกษาเช่นเดียวกับครูแยกไปอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ซ่ึงมีฐานะเป็น 
นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน ๆ สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา ๓๖  
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  นอกจากน้ี ด้วยเหตุท่ีมาตรา ๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้ผู้แทนข้าราชการครูเป็นตําแหน่งท่ีมาจากการเลือกต้ัง
ของข้าราชการครูในสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ และกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ กําหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้แทนข้าราชการครูสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมต้องเป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่งครูหรือครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และผู้มีสิทธิสมัคร
เข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครู สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครู สังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม การเข้าสู่ตําแหน่งผู้แทนข้าราชการครูของนาง ย. จึงเป็น
การเข้าสู่ตําแหน่งในฐานะท่ีเป็นผู้แทนเฉพาะของครูและครูผู้ช่วยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เท่าน้ัน การท่ีภายหลังนาง ย.มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งจากตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซ่ึงมีผลทําให้นาง ย. มิได้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งครูตามท่ีตนได้รับเลือกอีก
ต่อไปสถานภาพการเป็นผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. ของนาง ย. ย่อมสิ้นไปโดยการปรับเปลี่ยน
ตําแหน่งดังกล่าวถือได้ว่านาง ย. มิได้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้แทนข้าราชการครูตามท่ีตนได้รับเลือก  
จึงมีผลทําให้ต้องพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  

  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ท่ีทําการแทน) ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ วันจันทร์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 
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  กรณีท่ี ๙ อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงเป็นบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา ๓๘ ข.(๒) โอนไปดํารงตําแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือน จึงไมมีคุณสมบัติในการแต่งต้ังเป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ข้อเท็จจริง นาย ส. ผู้ อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่งผู้ เชี่ยวชาญ 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ต่อมา ก.ค.ศ.ได้แต่งต้ังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เม่ือวันท่ี  
๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงขณะน้ันอยู่ระหว่างเสนอ ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพ่ือขอ
อนุมัติรับโอนนาย ส. จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ข. (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปบรรจุแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต่อมาสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือ ท่ี นร ๑๐๐๖.๕/๒๗๕ ลงวันท่ี 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานว่า สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอาจดําเนินการแต่งต้ังนายส.ให้ดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัด
การศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ได้ไม่ก่อนวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมีคําสั่งลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ รับโอนนาย ส. ไปบรรจุแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริหาร                    
จัดการศึกษา สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยให้มีผลย้อนหลังต้ังแต่วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดังน้ี นาย ส. มีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะได้รับการ
แต่งต้ังให้เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา หรือไม่  
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้มีคําสั่ง 
รับโอนนาย ส. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรา ๓๘ ข. (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปบรรจุแต่งต้ัง 
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศึกษา  
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยให้มีผลย้อนหลังต้ังแต่วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ก็ตาม  
แต่เม่ือไม่อาจแต่งต้ังนาย ส. ซ่ึงเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมาย
กําหนดเสียแต่แรกในเวลาท่ีได้มีประกาศ ก.ค.ศ. ในเรื่องดังกล่าวอันมีลักษณะเป็นคําสั่งทางปกครอง 
ท่ีมีผลเฉพาะคราว ซ่ึงส่งผลทําให้ไม่อาจแต่งต้ังนายส. เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยชอบด้วยกฎหมายได้ 
ท้ังประกาศ ก.ค.ศ. ดังกล่าวก็มิได้มีการกําหนดเง่ือนไขให้การมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือหน้าท่ี 
ต้องข้ึนอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตท่ีไม่แน่นอน ตามมาตรา ๓๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด ประกาศ ก.ค.ศ. ดังกล่าวในรายนาย ส. จึงมีผลสิ้นสุด 
ลงในเวลาท่ีได้มีประกาศแต่งต้ัง ย่อมไม่อาจเกิดสิทธิหรือมีผลให้นาย ส. ได้รับการแต่งต้ังเป็น
อนุกรรมการตามประกาศ ก.ค.ศ. ฉบับดังกล่าวในภายหลังอีกต่อไป แม้จะมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่มี
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ลักษณะต้องห้ามในภายหลัง เน่ืองจากเลยเวลาของเง่ือนไขในการแต่งต้ังตามผลของคําสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวไปแล้ว ดังน้ัน จึงแต่งต้ังนาย ส.  เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๑ วรรคสาม ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาฯ ข้อ ๑๑ (๑) และแนวทางการ
คัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ไม่ได้ อันมีผลให้นาย ส. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ในตําแหน่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ มาต้ังแต่ต้น  

  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา (ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔) 

  กรณีท่ี ๑๐  อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน กรณีกระทําผิดวินัยในเรื่องเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
ร่วมกันแก้ไขคะแนนในใบให้คะแนนสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  
สอนเด็กอนุบาล อายุ ๓ ขวบ (ครูพ่ีเลี้ยง) ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๑  
ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ข้อเท็จจริง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอหารือว่า ได้มีผู้ร้องคัดค้านคุณสมบัติ 
ของนายแดง ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีเคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่ 
  ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า ผู้ท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังในส่วนของอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๑๐ (๓) ซ่ึงบัญญัติว่า “กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา... (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” ตามข้อเท็จจริง นายแดงถูกลงโทษ
ทางวินัย กรณีกระทําผิดวินัย ในเรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนเด็ก
อนุบาล อายุ ๓ ขวบ (ครูพ่ีเลี้ยง) ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในฐานะ
กรรมการสอบสัมภาษณ์ กระทําการมิชอบโดยเม่ือให้คะแนนสัมภาษณ์และคะแนนประวัติของผู้สมัคร
สอบคัดเลือก แล้วร่วมกันแก้ไขคะแนนในใบให้คะแนนสัมภาษณ์และใบรวมคะแนนของกรรมการ  
ท้ัง ๓ คน ด้วยการใช้นํ้ายาลบคําผิดแล้วเขียนคะแนนลงไปในจํานวนผู้เข้าสอบ ๔ ราย มีลักษณะเป็น
การเลือกปฏิบัติ ท่ีประชุมพิจารณาองค์ประกอบตามมาตรา ๑๐ (๓) ดังน้ี 
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  ๑.  เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม 
   “การยอมรับ” หมายถึง การกระทําของบุคคลท่ีได้ปฏิบัติหรือดําเนินการ 
ตามอํานาจหน้าท่ี หรือพฤติกรรมของบุคคลในการดํารงชีวิตท่ีแสดงออกให้เป็นท่ีปรากฏเป็นท่ีประจักษ์ 
แก่บุคคลในสังคมเป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไป 
   “ในเรื่องความซ่ือสัตย์และความยุติธรรม” พิจารณาได้ ดังน้ี 
   “ซ่ือสัตย์” หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดทรยศ ไม่คดโกง และ 
ไม่หลอกลวง 
   “ยุติธรรม” หมายถึง ความเท่ียงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล 
   ดังน้ัน คําว่า “เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม” จึงหมายถึง 
คุณสมบัติของบุคคลท่ีมีความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่ทรยศ คดโกง ไม่โกหกหลอกลวง ไม่ประพฤติทุจริต 
แต่กระทําการต่าง ๆ ด้วยความเท่ียงธรรม และชอบด้วยเหตุผลจนเป็นท่ีเชื่อถือ และได้รับการยืนยันตรงกัน
ของบุคคลส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในสังคมน้ันว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมเหล่าน้ีจริงมาโดยตลอดและไม่ปรากฏว่าบุคคล
ดังกล่าวทุจริต ฉ้อฉล โกหก หลอกลวงผู้ใดท้ังในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและการแสดงออกในชีวิตประจําวัน 
  ๒.  เป็นผู้ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
พิจารณาได้ ดังน้ี 
   “จริยธรรม” หมายถึง ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม 
   “จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง
กําหนดข้ึน เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ได้ 
   ดังน้ัน บุคคลซ่ึงขาดคุณสมบัติในข้อ “เป็นผู้ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” จึงหมายถึง บุคคลท่ีไม่ครองตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่มีศีลธรรม 
เช่น มีประวัติเคยฆ่า หรือทําร้ายผู้อ่ืน ตลบตะแลง มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีหรือภรรยาของผู้อ่ืน  
ลักขโมยทรัพย์สินของผู้ อ่ืน เสพสุราเป็นอาจิณ หรือมีการกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่อง
จรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อ เช่น กระทําการอันเป็นปรปักษ์ต่อวิชาชีพครู 
กระทําล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์ เป็นต้น 
   การท่ีจะพิจารณาหรือตัดสินว่าบุคคลใดมีประวัติเสื่อมเสียในกรณีดังกล่าวข้างต้น
น้ัน สมควรต้องมีพยานหลักฐานยืนยันท่ีสามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ อย่างเป็นรูปธรรม ตามกรณี
ของนายแดง เคยถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน กรณีกระทําผิดวินัย ในเรื่อง 
การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนเด็กอนุบาล อายุ ๓ ขวบ (ครูพ่ีเลี้ยง) 
ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดในฐานะกรรมการสอบสัมภาษณ์กระทําการมิชอบโดยเม่ือให้
คะแนนสัมภาษณ์และคะแนนประวัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกแล้วได้ร่วมกันแก้ไขคะแนนในใบให้คะแนน
สัมภาษณ์ และใบรวมคะแนนของกรรมการท้ัง ๓ คน ด้วยการใช้น้ํายาลบคําผิดแล้วเขียนคะแนนลงไปใน
จํานวนผู้เข้าสอบ ๔ ราย มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ เป็นการประพฤติตนโดยใช้อํานาจหน้าท่ีของตน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นครูพ่ีเลี้ยงรายอ่ืน ๆ ดังกล่าว ถือได้ว่า
นายแดงเป็นผู้ขาดความซ่ือสัตย์ สุจริตและความยุติธรรม และเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
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จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพอย่างชัดเจน นายแดงจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามนัยมาตรา ๑๐ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  (มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐) 

  กรณีท่ี ๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ กรณีไม่
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย 
ของรัฐบาล ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ข้อเท็จจริง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขอหารือคุณสมบัติของนาย ส. 
อนุกรรมการผู้แทนบริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เน่ืองจากเคยถูก
ลงโทษภาคทัณฑ์จะเป็นผู้มีคุณสมบัติสําหรับการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามข้อ ๗ (๓) หรือไม่  
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย ส. เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ตามคําสั่งสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการ กรณีไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ 
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
ของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กําหนดให้ผู้ท่ีถูกลงโทษภาคทัณฑ์เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการผู้แทนฯ ดังกล่าว จึงเห็นว่า
นาย ส. อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติของการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาด้วยเหตุคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของผู้แทนอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ ๗ (๓) ท่ีวางหลักว่า
อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาต้องไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษทางวินัย 

  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา (ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕) 

  กรณี ท่ี ๑๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวิ นัยไม่ร้ายแรง 
 ในเรื่องนําเงินอาหารเสริม(นม)และเงินอาหารกลางวันไปจ่ายเป็นค่าจ้างในการทํารั้วโรงเรียน เม่ือได้รับ
เงินบริจาคแล้วจึงนํามาคืน แม้ต่อมาจะได้รับการล้างมลทินฯ ก็ขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการ
ผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ข้อเท็จจริง นาย ส. ผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน กรณีกระทําผิดวินัย 
ไม่ร้ายแรง ในเรื่องนําเงินอาหารเสริม(นม)และเงินอาหารกลางวันไปจ่ายเป็นค่าจ้างในการทํารั้วโรงเรียน
แทนผู้บริจาค เ ม่ือได้รับเ งินบริจาคแล้วจึ ง นํามาคืน ซ่ึง ต่อมานาย ส.  ไ ด้รับการล้ างมลทิน  
ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วจะพิจารณาแต่งต้ังนาย ส. เป็นอนุกรรมการ 
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาได้หรือไม่  
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                      ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ว่านาย ส. จะได้รับการล้างมลทินโทษทางวินัย            
แต่พฤติการณ์ท่ีกระทําผิดวินัยก็ยังมีอยู่ ซ่ึงถ้อยคําว่า “ไม่เคยกระทําผิดวินัยจนได้รับโทษทางวินัย”  
เป็นการพิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งการกระทํา หากบุคคลใดเคยกระทําผิดวินัยมาก่อนแม้จะได้รับ 
การล้างมลทินโทษทางวินัยแล้ว โดยกฎหมายให้ถือว่าผู้น้ันมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ในกรณีน้ัน ๆ 
ก็ตาม แต่ในส่วนของการกระทําท่ีเป็นความผิดไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้การกระทําน้ันไม่เป็น
ความผิดแต่อย่างใด เม่ือนาย ส. เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน จึงขาดคุณสมบัติ 
ในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรณีเป็นผู้เคยกระทํา
ผิดจนได้รับโทษทางวินัย ตามข้อ ๗ (๓) ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน  
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังน้ัน จึงไม่สามารถแต่งต้ังนาย ส. เป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา แทนตําแหน่งท่ีว่างได้ 

    (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕) 

       กรณีท่ี ๑๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคยถูกลงโทษทางวินัย กรณีจด
ทะเบียนสมรสซ้อน จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

       ข้อเท็จจริง นาย จ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ กรณีกระทําการจดทะเบียนสมรสกับหญิงสองรายในวันเดียวกัน ข้าราชการครู
ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาได้หรือไม่ 
  ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า เจตนารมณ์และหลักการกําหนดคุณสมบัติกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กล่าวคือ    
  คําว่า “ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม” หมายความว่า ไม่เคยมีพฤติกรรมแห่ง 
การกระทําท่ีเสื่อมเสียในทางจริยธรรมอยู่เลย ซ่ึงคําว่า “จริยธรรม” น้ัน หมายถึงความประพฤติอันดีงาม
ของบุคคล ไม่ว่าทางกายหรือทางวาจาในทางท่ีสมควรและไม่สมควรกระทํา 
  เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งว่านาย จ. กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงในเรื่องจดทะเบียน
สมรสกับหญิงสองรายในวันเดียวกัน อันเป็นการกระทําความผิดท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
พฤติการณ์เป็นความผิดวินัย กรณีกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วประกอบกับการท่ีนาย จ. 
ดํารงตําแหน่งถึงผู้อํานวยการสถานศึกษา และยังเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ถือเป็นผู้มีคุณวุฒิและวัยวุฒิท่ีต้องทราบถึงระเบียบ กฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดี 
และต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม โดยประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับท่ีได้ชื่อว่าเป็น 
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ปูชนียบุคคล แต่กลับประพฤติตนในทางท่ีเสื่อมเสียในด้านคุณธรรม จริยธรรมกรณีกระทําการอันได้ชื่อ
ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  
  ดังน้ัน นาย จ. จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามนัยข้อ ๓ (๓) และพ้นจากตําแหน่ง
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามนัยข้อ ๑๙ (๕) ของการกําหนดคุณสมบัติ
อ่ืน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ 
ผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  (มติ อ.ก.ค.ศ.วสิามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 

                      กรณีท่ี ๑๔ อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาถูกต้ังกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรง และถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เม่ือการสอบสวนพิจารณาหรือการดําเนิน
คดีอาญายังไม่เป็นท่ีสิ้นสุด จึงยังไม่อาจสรุปได้ว่าขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                      ข้อเท็จจริง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหารือกรณี นาย ก. ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีถูกต้ัง
กรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่องเก่ียวกับความประพฤติท่ีให้คงอยู่ในราชการจะเสียหาย 
ต่อความเชื่อม่ันในระบบราชการ และเสียหายต่อภาพลักษณ์ของราชการ โดยถูกกล่าวหาว่าข่มขืน
กระทําชําเราและกระทําอนาจารเด็กนักเรียน ว่าตามมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ในข้อ 6 ว่า 
ต้องเป็นผู้ ได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย 
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการ
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือไม่  
                     ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า ตามข้อหารือเม่ือข้อเท็จจริงปรากฏแต่เพียงว่า นาย ก.  
ถูกต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทําชําเราและกระทําอนาจาร 
เ ด็กนักเรียน และถูกดําเนินคดีอาญาในกรณีเดียวกัน จนถูกสั่ ง ให้ออกจากราชการไว้ ก่อน  
เม่ือการสอบสวนพิจารณาหรือการดําเนินคดีอาญายังไม่เป็นท่ีสิ้นสุด จึงยังไม่อาจสรุปได้ว่านาย ก.  
เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพแล้วหรือไม่ พฤติการณ์
ดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่า นาย ก. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แล้ว 

  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.)ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2550 เม่ือวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2550 ) 

  กรณีท่ี ๑๕  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ถูกต้ังกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทําชําเราและอนาจารเด็กนักเรียน และต้อง
หาว่ากระทําผิดอาญาในกรณีเดียวกัน แต่การสอบสวนพิจารณาหรือการดําเนินคดีอาญายังไม่เป็นท่ีสิ้นสุด 
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จึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อมาการดําเนินการสอบสวน
พิจารณาได้สิ้นสุดลง และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มีคําสั่งลงโทษไล่ออก 
จากราชการ จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติกรณีเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรมจรรยาบรรณและ 
การประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ข้อเท็จจริง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอหารือว่า กรณีนายดํา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีถูกต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องเก่ียวกับความประพฤติ 
ท่ีให้คงอยู่ในราชการจะเสียหายต่อความเชื่อม่ันในระบบราชการและเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ 
ทางราชการ โดยถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทําชําเราและอนาจารเด็กนักเรียน และต้องหาว่ากระทําผิด
อาญาในกรณีเดียวกัน ซ่ึงกระบวนการสอบสวนพิจารณาจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยขอหารือว่า นายดํา
จะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่ 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏแต่เพียงว่านายดําถูกแต่งต้ัง
กรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทําชําเราและกระทําอนาจาร 
เด็กนักเรียนจนถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และถูกดําเนินคดีอาญาในกรณีเดียวกัน แต่การสอบสวน
พิจารณาหรือการดําเนินคดีอาญายังไม่เป็นท่ีสิ้นสุด จึงยังไม่อาจสรุปได้ว่านายดําเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสีย
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพแล้วหรือไม่ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่า 
นายดํา เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ต่อมาการดําเนินการสอบสวนพิจารณาได้สิ้นสุดลง และเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มีคําสั่งลงโทษไล่นายดํา ออกจากราชการ ตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับวินัย
และการออกจากราชการแล้ว จึงถือว่าเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการ
ประกอบอาชีพแล้ว ท้ังน้ี เพราะการกระทําของนายดํา ตามท่ีปรากฏในการสอบสวนและในคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยท่ีพานักเรียนหญิงเข้าโรงแรม กระทําการล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้ง มีความพยายามจะร่วมเพศ 
และกระทําการจนสําเร็จกิจไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามน้ัน เป็นการกระทําผิดศีลธรรมและฝ่าฝืนธรรม 
ท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เม่ือกระทําความผิดจนสําเร็จจึงถือว่าเป็นความเสื่อมเสียทางจริยธรรมแล้ว 
ในประการต่อมาพฤติการณ์ของนายดําดังกล่าว เป็นการกระทําผิดตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ ท่ีบัญญัติว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทําตนเป็น 
ปฺฎิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริมให้กําลังใจแก่ศิษย์ฯ ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ เป็นต้น นอกจากน้ี ยังถือ
ได้ว่านายดํา ไม่ซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อวิชาชีพในฐานะท่ีตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ประกอบกับการท่ีนายดํา ดํารงตําแหน่งถึงรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และยังเป็น
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ถือเป็นผู้มีคุณวุฒิและวัยวุฒิท่ีต้องทราบถึง
ระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดี และต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม  
แต่กลับประพฤติตนในทางท่ีเสื่อมเสีย ไม่อยู่ในศีลธรรมอันดี พฤติการณ์เป็นการกระทําในลักษณะฝ่าฝืน
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บทบัญญัติเรื่องจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยกระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์และถือเป็นความผิดความชั่วท่ีร้ายแรงมาก 
  ดังน้ัน นายดําจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามนัยมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม
จรรยาบรรณและการประกอบวิชาชีพ 

  (มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑) 

  กรณีท่ี ๑๖  ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําความผิดวินัยกรณี
กระทําอนาจารและถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน แม้ต่อมาจะได้รับการล้างมลทิน 
ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและต้องพ้นจากตําแหน่ง 
การเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา  

  ข้อเท็จจริง  นายเอ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได้กระทําผิดวินัยกรณีได้ไป 
ท่ีบ้านพักอนามัย ซ่ึงเป็นท่ีพักของนางสาวบี พนักงานราชการ ตําแหน่งครู เม่ือนางสาวบีเปิดประตู
ห้องพัก นายเอ ได้โผเข้าโอบกอดนางสาวบี นางสาวบีจึงเรียกให้คู่หม้ันช่วยเหลือ และคู่หม้ัน 
ได้ชกไปท่ีหน้านายเอหน่ึงครั้ง นายเอจึงปล่อยมือออกจากตัวนางสาวบีแล้วออกจากห้องพักลงไปท่ี
รถยนต์ของตน คู่หม้ันของนางสาวบีได้ลงไปชกท่ีใบหน้าของนายเออีก ๓ - ๔ ครั้ง หลังจากนายเอ 
ได้โทรศัพท์ให้ภรรยาและบุตรชายมารับกลับไปท่ีบ้านพักของตนเวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. นางสาวบี 
ได้ไปแจ้งความท่ีสถานีตํารวจภูธรเพ่ือดําเนินคดีอาญากับนายเอในข้อหาบุกรุกท่ีพักอาศัยในเวลาวิกาล
และบุกรุกเพ่ือกระทําอนาจาร สถานีตํารวจภูธรได้รับแจ้งความไว้ดําเนินคดีและส่งสํานวนฟ้องศาลจังหวัด  
ศาลจังหวัดพิพากษาลงโทษจําคุก ๓ เดือน ปรับ ๑,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้ มีกําหนด ๒ ปี 
  ต่อมาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได้รับหนังสือร้องเรียนและร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม 
ของนางสาวบี กรณีท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจึงแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
นายเอ ในกรณีท่ีถูกกล่าวหาว่าบุกรุกท่ีพักอาศัยในเวลาวิกาลและบุกรุกเพ่ือกระทําอนาจารหญิงอ่ืน 
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการกระทําความผิดวินัยตามมาตรา ๙๔ วรรคหน่ึง  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฐานกระทําการอัน
อาจทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตนผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ (๓) 
เห็นชอบตามเสนอจึงสั่งลงโทษวินัยตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน ต่อมามีพระราชบัญญัติล้างมลทิน 
ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
นายเอ จึงได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติดังกล่าว อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณามีมติ
รับทราบแล้ว จึงขอหารือว่า นายเอ ซ่ึงปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร ตามมาตราใด และข้อใด 
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะดําเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร 
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  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว เห็นว่า การท่ีจะระบุหรือตัดสินว่า บุคคลใดมีประวัติเสื่อมเสีย 
ในกรณีดังกล่าวข้างต้นน้ันสมควรต้องมีพยานหลักฐานยืนยันท่ีสามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้  
อย่างเป็นรูปธรรม อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
  ๑)  คําสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังวินัยไม่ร้ายแรง 
และวินัยอย่างร้ายแรง เฉพาะกรณีความผิดท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม เช่น กรณีกระทําการอันได้ชื่อว่า 
เป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๒)  บันทึกของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ในความผิดอาญาท่ีเก่ียวกับจริยธรรม เช่น  
กรณีเล่นการพนัน และถูกเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น 
  ๓)  คําพิพากษาของศาลท่ีแสดงให้เห็นว่า บุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมท่ีเสื่อมเสีย 
ในด้านจริยธรรม เช่น คําพิพากษาให้หย่าเพราะเหตุบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามี 
และภรรยาของผู้อ่ืน 
  ๔)  หนังสือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพราะเหตุประพฤติฝ่าฝืนจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  การกระทําของนายเอ เป็นท้ังความผิดทางวินัยและเป็นความผิดทางอาญาแม้ว่า
ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง และศาลจะปรานีให้รอการลงโทษจําคุกไว้ ๒ ปี แต่นายเอเป็น
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และยัง
ได้รับเลือกให้เป็นประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดนโยบายและดูแล 
การบริหารงานบุคคล รวมท้ังพิจารณาวินิจฉัยการกระทําผิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยตําแหน่งหน้าท่ีย่อมต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ียอมรับและเชื่อถือ
ศรัทธาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและของคณะอนุกรรมการ ผลงานจึงจะเป็น 
ท่ียอมรับของสังคม แต่นายเอ กลับประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขาดคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและประพฤติตนขัดต่อข้อ ๑๕ ของจรรยาบรรณวิชาชีพในข้อท่ีต้องซ่ือสัตย์สุจริตและ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และข้อ ๑๘ ท่ีกําหนดให้ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังทางกาย 
วาจา และจิตใจ พฤติการณ์ของนายเอจึงเป็นผู้ขาดความซ่ือสัตย์ต่อวิชาชีพ ขาดความยุติธรรม และ
ประพฤติตนเสื่อมเสียทางจริยธรรมจรรยาบรรณของการประกอบอาชีพ อันถือได้ว่าเป็นการขาด
คุณสมบัติตามนัยมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ แม้จะได้รับ
การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ น้ัน ได้รับล้างเฉพาะโทษโดยให้ถือว่าไม่เคยถูกลงโทษ 
หรือลงทัณฑ์กรณีน้ัน แต่การกระทําหรือกรรมท่ีเคยทํามาน้ันยังคงอยู่ นายเอ จึงต้องพ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  (มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑) 



- ๙๐ - 

 

  กรณีท่ี ๑๗  อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน กรณีมีความสัมพันธ์ทางชู้สาว 
กับหญิงอ่ืนซ่ึงมิใช่ภริยาของตนถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษา 

  ข้อเท็จจริง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอหารือว่า นายคะนอง ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน กรณีมีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับนางเสน่ห์
ท้ังท่ีตนเองมีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว เมาสุราอาละวาดใช้วาจาคําพูดไม่เหมาะสม พูดเสียดสี
ผู้ใต้บังคับบัญชา และฉีกเอกสารบัญชีเงินคงเหลือประจําวันของโรงเรียนออกแล้วเขียนใหม่แทน จะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาหรือไม่ 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์การกระทําชู้สาวกับบุคคลอ่ืนท้ัง ๆ ท่ีตนมี
ภรรยาอยู่แล้ว ถือเป็นบุคคลท่ีไม่ครองตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ 
ท่ีตนเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีจะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม รวมท้ังขาด
จรรยาบรรณตามข้อกําหนดของคุรุสภาท่ีกําหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องประพฤติตน  
เป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังกายวาจาใจ กรณีของนายคะนอง จึงถือได้ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็น
อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
การประกอบอาชีพ ตามข้อ ๕ (๓) ของการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการ
ดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  (มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.)ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙๑ - 

 

ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑) คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จท่ี ๗๗ /๒๕๕๒) 

                   กรมการปกครองหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า นายสมชัย  
ถูกศาลพิพากษาถึงท่ีสุดว่า กระทําผิดเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง ซ่ึงศาลได้พิพากษาลงโทษ 
และเพิกถอนสิทธิการเลือกต้ัง ๕ ปี นับต้ังแต่วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ 
ซ่ึงจังหวัดอุดรธานี มีความเห็นว่า นายสมชัย เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามการเป็น
ผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๑๑) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ 
และไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีความเห็นว่า โดยมีมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องท่ีฯ บัญญัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ท่ีจะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านไว้ว่า ต้องไม่เป็น
ผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุด กระทําความผิดเก่ียวกับกฎหมายตามท่ีกําหนด ดังน้ัน จึงไม่ต้องพิจารณาว่า
บุคคลน้ันจะมีโทษตามคําพิพากษาหรือไม่ เพียงแต่บุคคลดังกล่าวถูกศาลพิพากษาว่ากระทําความผิดก็
ต้องถือว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ใหญ่บ้าน นายสมชัย จึงเป็นผู้เคยต้อง
คําพิพากษาถึงท่ีสุดว่า กระทําความผิดตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นการขาดคุณสมบัติแล้ว  สําหรับประเด็นท่ีว่า 
นายสมชัยได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน หรือไม่น้ันเห็นว่า การล้างมลทินมีผลเป็น
การล้างมลทินเฉพาะโทษท่ีผู้ต้องโทษได้รับเท่าน้ัน มิได้มีผลเป็นการลบล้างการกระทําความผิดอันเป็น
เหตุให้ถูกลงโทษน้ันด้วย โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดน้ันๆ แต่มิได้มีบทบัญญัติใด
ท่ีกําหนดให้ลบล้างพฤติกรรมการกระทําความผิดด้วย ซ่ึงจากคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีผ่านมาก็ได้พิพากษา
ไว้ตามแนวทางดังกล่าวเช่นเดียวกัน เม่ือปรากฏว่า นายสมชัย ถูกศาลพิพากษาว่า กระทําความผิดฯ  
ให้ลงโทษปรับและจําคุก ๖ เดือน โดยโทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี จึงไม่ได้รับประโยชน์ 
จากพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ 
 

           สรุป การล้างมลทินมีผลเป็นการล้างมลทินเฉพาะโทษท่ีผู้ต้องโทษได้รับเท่าน้ัน มิได้มี
ผลเป็นการลบล้างการกระทําความผิดอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษน้ันด้วย บุคคลท่ีถูกศาลพิพากษาว่า 
กระทําความผิด จึงไม่ได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทิ 
 

๒) คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ท่ีประชุมใหญ่กรรมการกฤษฎีกา) เรื่องเสร็จ ท่ี 621/2549 

            การท่ีกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการศึกษาซ่ึงเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการ
ผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน และท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี  
การดํารงตําแหน่งดังกล่าว จะถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอันเป็นลักษณะต้องห้ามในการ 
เป็นกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามข้อ 3 (6) แห่งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และคําพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด 
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หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และ 
การพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือไม่ 

 

ท่ีประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมายได้เคยให้ความเห็นเก่ียวกับความหมายของคําว่า  
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองไว้ว่า หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีอํานวยการบริหารประเทศหรือ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และบรรดาผู้ท่ีรับผิดชอบงานด้านการเมืองท้ังหมด โดยงานการเมือง
น้ันจะเป็นงานท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบายเพ่ือให้ฝ่ายปกครองท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติงานประจํารับไปบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด น้ัน โดยเม่ือการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินอยู่ในความหมายของการ
บริหารราชการแผ่นดินด้วยแล้ว ผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีอํานวยการบริหารหรือควบคุมการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน อันได้แก่ ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน จึงอยู่ในความหมายของคําว่า  
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วย ดังจะเห็นได้จากการท่ีมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 บัญญัติไว้ว่า ผู้ ดํารงตําแหน่งดังกล่าว จะต้องถูกตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน
เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอ่ืน ท้ังน้ี เพ่ือมิให้อาศัยตําแหน่งหน้าท่ีของตน ในการหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

สําหรับบรรดาผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน อันได้แก่ รองผู้บริหาร 
ท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน และท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน  
จะอยู่ในความหมายของคําว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วยหรือไม่ น้ัน เม่ือพิจารณาถึงอํานาจหน้าท่ี 
การเข้าสู่ตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย
เก่ียวกับการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ จะเห็นได้ว่า ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวมีอํานาจหน้าท่ี
ในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถ่ินในการอํานวยการบริหารหรือควบคุมการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ินตามท่ีผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมาย โดยผู้บริหารท้องถ่ินจะเป็นผู้แต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่ง และเม่ือผู้บริหารท้องถ่ินพ้นจากตําแหน่ง บุคคลซ่ึงดํารงตําแหน่งน้ันๆ ก็ต้องพ้นจากตําแหน่ง
ด้วย และเม่ือเทียบเคียงกับข้าราชการการเมืองในตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 
และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ี การเข้าสู่ตําแหน่งและการ
พ้นจากตําแหน่งในลักษณะทํานองเดียวกัน และถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วยเช่นกันแล้ว 
บรรดาผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานท่ีปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน จึงอยู่ในความหมายของคําว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ดังน้ัน กรณีท่ีกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาซ่ึงเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการสมาคมผู้ปกครอง
และครู หากเป็นผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานท่ีปรึกษา
ผู้บริหารท้องถ่ิน และท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน ย่อมมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตามข้อ 3 (6) แห่งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 ท่ีห้ามเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วยใน
ขณะเดียวกัน 

สรุป ตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานท่ีปรึกษา 
ผู้บริหารท้องถ่ิน และท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี ถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอันเป็น
ลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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๓) คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 10)  เรื่องเสร็จท่ี 509/2554 

  คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาข้อหารือเก่ียวกับวาระการดํารงตําแหน่งของ 
กรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธาณสุขของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติแล้วมีความเห็นในแต่ละประเด็นดังน้ี 

ประเด็นท่ีหน่ึง  มาตรา 49 ประกอบกับมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติฯ บัญญัติมิให้กรรมการดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกัน ย่อมแสดงให้เห็น
เจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีจะไม่ประสงค์ให้กรรมการผู้หน่ึงผู้ใดอยู่ในตําแหน่งนานเกินไป ซ่ึงจะเป็นการ
ตัดโอกาสบุคคลอ่ืนซ่ึงมีความสามารถท่ีจะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็นกรรมการ ดังน้ัน แม้ว่าการแต่งต้ัง
กรรมการในวาระท่ีสามจะเป็นการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ตาม แต่ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังน้ัน 
ก็เป็นบุคคลเดียวกันกับท่ีได้เคยดํารงตําแหน่งสองวาระติดต่อกันมาแล้วย่อมไม่อาจทําได้ 

ประเด็นท่ีสอง  กรณีกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ 
สาธารณสุขในวาระท่ีหน่ึง ซ่ึงมาจากการคัดเลือกตามมาตรา 48 (5) และต่อมาในวาระท่ีสองได้รับ
แต่งต้ังให้เป็นกรรมการตามมาตรา 48 (2) แล้ว แม้ว่าการดํารงตําแหน่งกรรมการจะมีท่ีมาต่างกันก็ตาม 
เพราะการท่ีกฎหมายกําหนดมิให้กรรมการดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันน้ัน เป็นการกําหนด
ระยะเวลาสูงสุดท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันได้  ดังน้ัน เจตนารมณ์ของ
กฎหมายย่อมมุ่งหมายถึงตัวบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการ มิใช่ประเภทหรือท่ีมาของการเป็น
กรรมการของบุคคลดังกล่าว 

ประเด็นท่ีสาม  ผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งตามวาระ ไม่ว่าดํารงตําแหน่งจนครบวาระหรือออก 
จากตําแหน่งก่อนวาระ ถือได้ว่าดํารงตําแหน่งมาแล้วหน่ึงวาระ เม่ือบุคคลแรกดํารงตําแหน่งกรรมการใน
สมัยวาระท่ีหน่ึงต่อเน่ืองมาถึงสมัยวาระท่ีสอง โดยท่ีในสมัยวาระท่ีสองจะดํารงตําแหน่งไม่ครบวาระ 
ก็ตามก็ต้องนับเป็นหน่ึงวาระ เม่ือรวมกับสมัยวาระท่ีหน่ึงแล้ว จึงเป็นการดํารงตําแหน่งมาสองวาระ 
ส่วนกรณีของบุคคลอ่ืนท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการแทนบุคคลแรกในสมัยวาระท่ีสองน้ี บุคคลน้ันจะ
อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งได้เพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทนตามมาตรา 49 ประกอบกับ
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ และย่อมต้องนับวาระการดํารงตําแหน่ง
ของบุคคลท่ีมาแทนเป็นหน่ึงวาระ ดังน้ัน ในการคัดเลือกกรรมการครั้งหน้า ทันตแพทยสภาสามารถ
แต่งต้ังบุคคลท่ีมาแทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขได้ 

ประเด็นท่ีสี่  เม่ือบุคคลน้ันเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ 
มาตรฐานบริการสาธารณสุขมาติดต่อกันครบสองวาระแล้ว ในการคัดเลือกครั้งหน้าย่อมไม่อาจได้รับ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้ 

ประเด็นท่ีห้า  มาตรา 48 (4) กําหนดให้มีผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหน่ึงคน  
โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคัดเลือกกันเอง ซ่ึงได้มีการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามหลักหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ เพ่ือมาเป็นกรรมการตามมาตรา 
48 (4) เม่ือบุคคลดังกล่าวได้พ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ย่อมพ้นจากตําแหน่ง
กรรมการตามบทบัญญัติดังกล่าวไปด้วย ต่อมาเม่ือได้รับการคัดเลือกให้กลับมาดํารงตําแหน่งกรรมการ
อีกในระหว่างวาระเดิมยังไม่สิ้นสุดลง การดํารงตําแหน่งกรรมการดังกล่าวในครั้งท่ีสองจึงถือได้ว่าเป็น
การดํารงตําแหน่งในวาระท่ีหน่ึง 
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ประเด็นท่ีหก กรณีในวาระท่ีหน่ึงกรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนเมืองพัทยาได้รับคัดเลือกให้ 
เป็นกรรมการตามมาตรา 48 (4) ต่อมาในวาระท่ีสอง กรรมการอีกคนหน่ึงซ่ึงเป็นผู้แทนเมืองพัทยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการแทน ในวาระต่อไปกรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนเมืองพัทยาท้ังสองคนดังกล่าว
หรือผู้บริหารอ่ืนของเมืองพัทยาสามารถสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในวาระต่อไปได้เพราะบุคคล
ดังกล่าวต่างก็ได้ดํารงตําแหน่งมาเพียงวาระเดียว 

ประเด็นท่ีเจ็ด  กรณีกรรมการซ่ึงได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการจากองค์กรเอกชน 
(ด้านชุมชนแออัด) และดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันครบสองวาระแล้ว ย่อมไม่อาจเป็นกรรมการใน
สมัยวาระท่ีสามอีกได้ 

สรุป การท่ีกฎหมายกําหนดมิให้กรรมการดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกัน 
มีเจตนารมณ์จะไม่ประสงค์ให้กรรมการผู้หน่ึงผู้ใดอยู่ในตําแหน่งนานเกินไป รวมท้ังมีความมุ่งหมายถึงตัว
บุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการ มิใช่ประเภทหรือท่ีมาของการเป็นกรรมการของบุคคลดังกล่าว 
การแต่งต้ังบุคคลเดียวกันกับท่ีได้เคยดํารงตําแหน่งสองวาระติดต่อกันมาแล้วย่อมไม่อาจทําได้  และไม่ว่า
จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระหรือออกจากตําแหน่งก่อนวาระ ถือได้ว่าดํารงตําแหน่งมาแล้วหน่ึงวาระ 

คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
 ๑. คดีหมายเลขแดงท่ี อ.๓๓ /๒๕๕๓ คดีหมายเลขดําท่ี อ.๓๗๒/๒๕๔๘ 
  เดิมผู้ ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจ สถานีตําตรวจภูธรอําเภอพญาเม็งราย  
จังหวัดเชียงราย ถูกไล่ออกจากราชการฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ โดยละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
โดยมิชอบ ไม่จับกุมนาย อ. ผู้ซ่ึงใช้อาวุธปืนยิงร้อยเอก ป. ถึงแก่ความตายต่อหน้าผู้ฟ้องคดีและภายหลัง
เกิดเหตุผู้ฟ้องคดี และ นาย อ. เดินออกจากท่ีเกิดเหตุด้วยกัน แล้วนาย อ. ก็ได้หลบหนีไป ศาลจังหวัดเชียงราย
พิพากษาลงโทษจําคุกผู้ฟ้องคดีกําหนด ๑ ปี โดยโทษจําคุกให้รอไว้ ๓ ปี ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน 
โดยคดีถึงท่ีสุดแล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงท่ีได้จากรายงานการสอบสวนก็รับฟังข้อเท็จจริงสอดคล้องกัน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยมิชอบของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ และ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒  วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๑ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ดังน้ันคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีท่ีลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจชอบด้วย
กฎหมายแล้ว ส่วนราชการท่ีผู้ฟ้องคดีได้รับการล้างมลทินในความผิดในคดีอาญา โดยถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้
เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดในคดีอาญา ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แล้วก็ตาม แต่ก็มิได้หมายความว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยกระทําความผิด หรือเป็นการลบล้างการกระทํา
ความผิดในคดีอาญาแต่อย่างใด และเหตุของการกระทําความผิดทางวินัยยังคงมีอยู่ เม่ือวัตถุประสงค์
ของการลงโทษข้าราชการผู้กระทําผิดทางวินัย กับวัตถุประสงค์ของการลงโทษผู้กระทําผิดในคดีอาญา 
มีความแตกต่างกัน ดังน้ัน แม้ว่ากฎหมายจะถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยถูกลงโทษในความผิดในคดีอาญา 
แล้วก็ตาม แต่ก็หาได้ทําให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความรับผิดทางในวินัยไม่ 

 สรุป  การล้างมลทินในความผิดในคดีอาญา โดยถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้เคยถูกลงโทษ 
ในกรณีความผิดในคดีอาญาแต่ก็มิได้หมายความว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยกระทําความผิด หรือเป็นการลบล้าง
การกระทําความผิดในคดีอาญาแต่อย่างใด เม่ือวัตถุประสงค์ของการลงโทษข้าราชการผู้กระทําผิด 
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ทางวินัยกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษผู้กระทําผิดในคดีอาญามีความแตกต่างกัน ดังน้ัน แม้ว่า
กฎหมายจะถือว่าผู้ ฟ้องคดีจะไม่เคยถูกลงโทษในความผิดในคดีอาญาแล้วก็ตาม แต่ก็หาได้ทําให้ 
ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความรับผิดทางในวินัยไม่ 

  ๒. คดีหมายเลขแดงท่ี อ.๒๒๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขดําท่ี อ.๓๔/๒๕๔๙  
  คดีน้ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคําสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เน่ืองจากการกระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรง กรณียิงปืนโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือท่ีชุมชน และทําให้ผู้ อ่ืนตกใจกลัว
พฤติการณ์กระทําจึงเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งและ 
ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในยศและตําแหน่งเดิมต่อไป เห็นว่า เม่ือข้อเท็จจริงรับฟังจากคําให้การ
ของร้อยตํารวจเอก ป. ว่า ขณะปฏิบัติหน้าท่ีร้อยเวร ได้รับแจ้งเหตุ จึงได้ออกไปตรวจสอบพบผู้ฟ้องคดี
อาการมึนเมาสุราพูดจาเอะอะโวยวายอยู่ท่ีหน้าบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีรับว่าเป็นผู้ยิงปืน 
เอ็ม ๑๖ โดยยิงข้ึนฟ้า แต่ไม่ทราบว่ายิงไปก่ีนัด ประกอบกับเม่ือพิจารณาคําให้การของนาย จ. กํานันตําบล... 
อําเภอเมืองยะลา ซ่ึงได้ให้การในชั้นคดีอาญาและในชั้นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยว่า ตามวันและ
เวลาเกิดเหตุนาย จ. อยู่ห่างจากท่ีเกิดเหตุประมาณ ๑ กิโลเมตร ได้ยินเสียงปืนดังข้ึนหลายนัดจึงได้
เดินทางไปท่ีบ้านของผู้ฟ้องคดีพบผู้ฟ้องคดียืนอยู่ท่ีหน้าบ้าน มีอาการมึนเมาสุรา ร้องเอะอะโวยวาย
ตะโกนด่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้ นาย จ. ไปเรียกนาย ส. ซ่ึงเป็นคู่กรณีท่ีเคยพิพาทกันออกมาเจรจา นาย ส. 
ไม่อยู่บ้าน มีแต่ภรรยาและบุตร จากการให้ถ้อยคําของบุคคลดังกล่าว ซ่ึงมีความเป็นกลาง จึงน่าเชื่อว่า 
ผู้ฟ้องคดีได้กระทําตามท่ีถูกกล่าวหาจริง ส่วนกรณีท่ีผู้ฟ้องคดีอ้างว่า หกล้มอาวุธปืนตกจากมือทําให้
กระสุนปืนดังข้ึนหลายนัดน้ัน จึงเห็นว่าไม่มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ในขณะท่ีผู้ฟ้องคดีสะดุดก้อนหินแล้ว
ล้มลงทําให้ปืนลั่นแต่อย่างใด ประกอบกับอาวุธปืน เอ็ม ๑๖ มีระบบการยิง ๒ จังหวะยิงครั้งละ ๑ นัด 
กับยิงระบบอัตโนมัติและอาวุธปืน เอ็ม ๑๖ เป็นอาวุธสงครามท่ีมีอานุภาพร้ายแรงจึงไม่น่าเชื่อว่า 
ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตํารวจได้รับการฝึกใช้อาวุธปืนมาแล้วจะนําซองบรรจุกระสุนท่ีบรรจุกระสุน
เรียบร้อยแล้วใส่ไปในปืนเอ็ม ๑๖ โดยปลดล็อคไปท่ีระบบยิงอัตโนมัติ ซ่ึงการกระทําเช่นน้ันหมายความ
ว่าผู้ฟ้องคดีเตรียมท่ีจะใช้อาวุธปืน เอ็ม ๑๖ ยิงแล้ว ท้ังท่ีไม่ได้อยู่ในภาวะจําเป็นต้องทําเช่นน้ัน 
คําอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีท่ีว่า หกล้ม อาวุธปืนพลัดตกจากมือทําให้ปืนลั่น จึงไม่อาจรับฟังได้ ดังน้ัน การท่ี
ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ มีคําสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายแล้ว ท้ังน้ีตามมาตรา ๑๐๔ 
วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า คําสั่งไล่ผู้ฟ้อง
คดีออกจากราชการระดับการลงโทษ ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ไม่ได้ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีกระทําความผิดวินัยฐาน
ใดหากจะอ้างว่าการกระทําผิดวินัยฐานเมาสุรายิงปืนด้วยความคึกคะนองหรือยิงปืนด้วยความคึกคะนอง 
ก็ขัดแย้งกับพยานหลักฐาน เพราะไม่มีพยานใดยืนยันว่าผู้ฟ้องคดียิงปืนด้วยความคึกคะนองเห็นว่า 
เม่ือข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทําความผิดฐานยิงปืนโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือท่ีชุมชน และ
ทําให้ผู้อ่ืนตกใจกลัว อันเป็นความผิดตามมาตรา ๓๗๖ และมาตรา ๓๙๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
ซ่ึงมีระดับความรุนแรงของการกระทําผิดความผิดวินัย อันเป็นเหตุท่ีจะสั่งลงโทษทางวินัยสถานเดียวกัน
กับการกระทําผิดวินัยฐานเมาสุรายิงปืนด้วยความคึกคะนองหรือยิงปืนด้วยความคึกคะนองตามระดับ
การลงโทษทางวินัยท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒  ได้กําหนดไว้ดังกล่าว คําอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นน้ี 
จึงฟังไม่ข้ึน ส่วนผู้ฟ้องคดียื่นคําร้องต่อศาลปกครองสูงสุดว่า ผู้ฟ้องคดีอยู่ในข่ายท่ีจะได้รับการล้างมลทิน
ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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มีพระชนมพรรษา ๘๐  พรรษา พ.ศ.๒๕๕๐  นั้น เห็นว่า แม้ผู ้ฟ้องคดีอยู่ในข่ายมีสิทธิได้รับการ 
ล้างมลทินตามพระราชบัญญัติน้ี แต่โดยท่ีการล้างมลทินดังกล่าว มาตรา ๕ บัญญัติเพียงให้เป็นการ 
ลบล้างประวัติการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยโดยถือว่าท่ีได้รับการล้างมลทิน ไม่เคยถูกลงโทษหรือ
ลงทัณฑ์ดังกล่าวเท่าน้ัน แต่หาได้มีผลทําให้คําสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการกลายเป็นคําสั่งไล่ผู้ฟ้องคดี
ออกจากราชการกลายเป็นคําสั่ งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายไปแต่อย่างใดไม่ นอกจากน้ันมาตรา ๗ 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันน้ี ยังได้บัญญัติยืนยันต่อไปด้วยว่าการล้างมลทิน ตามมาตรา ๕ ไม่ก่อให้เกิด
สิทธิแก่ผู้ได้รับการล้างมลทินในอันท่ีจะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ท้ังสิ้น คําร้องของผู้ฟ้องคดี 
จึงไม่อาจรับฟังได้ 
         สรุป การล้างมลทิน ตามมาตรา ๕ เป็นการลบล้างประวัติการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์
ทางวินัยโดยถือว่าไม่เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ดังกล่าวเท่าน้ัน แต่หาได้มีผลทําให้คําสั่งไล่ผู้ฟ้องคดี 
ออกจากราชการกลายเป็นคําสั่ งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายไปแต่อย่างใดไม่ นอกจากน้ันมาตรา ๗ 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันน้ี ยังได้บัญญัติยืนยันต่อไปด้วยว่าการล้างมลทิน ตามมาตรา ๕ ไม่ก่อให้เกิด
สิทธิแก่ผู้ได้รับการล้างมลทินในอันท่ีจะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ท้ังสิ้น  

 ๓. คดีหมายเลขแดงท่ี อ.๗/๒๕๔๖ คดีหมายเลขดําท่ี อ.๗๐/๒๕๔๕  
  ผู้ถูกฟ้องคดีและคณะกรรมการของผู้ ถูกฟ้องคดี เป็นหน่วยงานทางปกครอง 
และเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในกํากับดูแลของรัฐบาลตามมาตรา ๒๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ มติและคําสั่งของผู้ ถูกฟ้องคดี และของ 
คณะกรรมการ ของผู้ถูกฟ้องคดีมีผลกระทบต่อบุคคล ซ่ึงเก่ียวข้องกิจการของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นคําสั่ง
ทางปกครองท่ีอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง การท่ีคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดี  
มีมติไม่รับฟ้องคดีเข้าเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตสภาเน่ืองจากเคยถูกลงโทษทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงมาก่อน เป็นกรณีท่ีสอดคล้องกับข้อ ๑๐ ข้อ ๑๒ และข้อ ๒๗ ของข้อบังคับ
เนติบัณฑิตสภาฯ ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตสภาฯ ท่ีต้องการรับบุคคล 
ท่ีมีคุณธรรม มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เป็นบุคคลท่ีควรรังเกียจแก่สังคม กรณีน้ีจึงเป็นการกระทํา 
โดยชอบและไม่อาจนําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ มาพิจารณาให้เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีได้ 
เน่ืองจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงการให้ลบล้างโทษทางวินัยท่ีผู้ฟ้องคดี 
เคยได้รับเท่าน้ัน ไม่มีผลเป็นการลบล้างการกระทําความผิดวินัยตามความเป็นจริงท่ีได้กระทําข้ึนให้หมดไป
แต่อย่างใด 
 สรุป บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ เป็นเพียงการให้ลบล้างโทษทางวินัยท่ี
ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับเท่าน้ัน ไม่มีผลเป็นการลบล้างการกระทําความผิดวินัยตามความเป็นจริงท่ีได้กระทําข้ึน
ให้หมดไปแต่อย่างใด 
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- ๙๘ - 

 

 
 
 
 
 

• หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจาก
 ตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
 อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง และ 
การพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 (ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/๖๑๗ ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 
แก้ไขเพ่ิมเติม ตามมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 5 มกราคม ๒๕๕๔ 

 (ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๖ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ตามมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๖๒ ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖) 
------------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๒๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ               
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ
อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาไว้ดังต่อไปน้ี 
 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารง 
ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 ข้อ ๒ ในหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี 
  “เขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายความว่า เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา หรือ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  “อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายความว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
  “อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการ 
ผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
          “อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า 
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และอนุกรรมการ 
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
  “อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู” หมายความว่า อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
  “อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า อนุกรรมการ 
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 



- ๑๐๐ - 

 

         “อนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความว่า อนุกรรมการ
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 

 ข้อ ๓ อนุกรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี นับต้ังแต่วันท่ี ก.ค.ศ. ประกาศ
แต่งต้ัง และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้อีก แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้ 
 ถ้าอนุกรรมการว่างลงก่อนครบตามวาระ ให้ดําเนินการให้ได้มาซ่ึงอนุกรรมการแทน               
ตําแหน่งท่ีว่างภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของอนุกรรมการผู้นั้น เหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน            
จะไม่ดําเนินการให้ได้มาซ่ึงอนุกรรมการท่ีจะมาแทนก็ได้ และให้อนุกรรมการท่ีมาแทนในตําแหน่งท่ีว่าง  
มีวาระอยู่ในตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 
 ในระหว่างท่ียังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซ่ึงอนุกรรมการท่ีจะมาแทนตําแหน่งท่ีว่าง  
ตามวรรคสอง และยังมีอนุกรรมการท่ีเหลืออยู่เกินก่ึงหน่ึงของอนุกรรมการท้ังหมดให้อนุกรรมการ 
ท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ 
 เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง ให้อนุกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ัน 
อยู่ในตําแหน่งเพ่ือดําเนินงานต่อไปจนกว่าอนุกรรมการซ่ึงได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าท่ี 

 ข้อ ๔ นอกจากท่ีกําหนดไว้ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. และ
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ดังต่อไปน้ี  
  (๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
  (๒) มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง ด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านรวมกันเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสิบปี 
  (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้ 
รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ 
      ** (๔) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปี และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
 

 ข้อ ๕ นอกจากท่ีกําหนดไว้ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ดังต่อไปน้ี 
  (๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
  (๒) มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 
  (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้ 
รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ 
                          ** (๔) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปี และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
 
 

**กําหนดเพ่ิมเติมโดยมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



- ๑๐๑ - 

 

 ข้อ ๖ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมาก่อน 
  (๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่าครูชํานาญการ               
หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 
  (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้ 
รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ 
 

 ข้อ ๗ อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพมาก่อน 
  (๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าห้าปี 
  (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษ
ทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 

 ข้อ ๘ อนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
  (๒) มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษา ซ่ึงเป็นผู้ทําหน้าท่ีให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเก่ียวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษาและ
ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา รวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 
  (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคย 
มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิด 
จนได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ 
 

 ข้อ ๙ การได้มาของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
  (๑) ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต้ังคณะกรรมการสรรหาจํานวนเจ็ดคน            
พิจารณาบุคคลท่ีสมัครเป็นผู้แทน ก.ค.ศ. หรือบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อจากกรรมการสรรหา ซ่ึงต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติตามข้อ ๔ แล้วให้คณะกรรมการสรรหา
คัดเลือกให้เหลือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละสองคน แล้วส่งบัญชีรายชื่อผู้ท่ีได้รับคัดเลือก พร้อมท้ังประวัติ
การศึกษา การอบรม การศึกษาดูงาน ประสบการณ์ในการทํางาน และข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือให้ ก.ค.ศ. พิจารณา 
  ท้ังน้ี ในการดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครผู้แทน ก.ค.ศ. ให้สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผู้ดําเนินการและให้มีอํานาจกําหนดรายละเอียดอ่ืนได้ตามความเหมาะสม  
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี 



- ๑๐๒ - 

 

  (๒) ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ต้ังคณะกรรมการสรรหาจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน                
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลท่ีรับราชการหรือเคยรับราชการในส่วนกลาง และมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๔ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาละสองคน แล้วเสนอบัญชีรายชื่อผู้ท่ีได้รับคัดเลือก พร้อมท้ังประวัติการศึกษา การอบรม 
การศึกษาดูงาน ประสบการณ์ในการทํางาน และข้อมูลด้านอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ให้ ก.ค.ศ. พิจารณา 
  (๓) ให้ ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ คณะหน่ึงมีจํานวนเจ็ดคน 
โดยพิจารณาจากกรรมการใน ก.ค.ศ. ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายละสองคน และเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ ท้ังน้ี ให้ประธาน ก.ค.ศ. มอบหมายอนุกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานอนุกรรมการ 
เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให้เหลือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละหน่ึงคน 
เพ่ือเสนอให้ ก.ค.ศ. แต่งต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 
 

                    ข้อ ๑๐ การได้มาของอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
   (๑) ให้กรรมการคุรุสภาเสนอชื่อบุคคลโดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับ
การเสนอชื่อพร้อมท้ังระบุเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีจะเป็นผู้แทนหรือรับสมัครบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ ๔ 
เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนคุรุสภาในแต่ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือให้คณะกรรมการคุรุสภาคัดเลือก
ให้เหลือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละสองคน 
   ให้คณะกรรมการคุรุสภากําหนดรายละเอียดอ่ืนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี 
   (๒) ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับสมัครบุคคลผู้ท่ีมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๔ 
แล้วต้ังสมาชิกคุรุสภาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ันเป็นคณะกรรมการคัดเลือกจํานวนเจ็ดคน เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกบุคคลท่ีสมัครเป็นผู้แทนคุรุสภาให้เหลือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละสี่คน หรือกรณีมีผู้สมัครไม่ครบ
จํานวนสี่คน ก็ให้ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก หรือรายชื่อเท่าท่ีมี แล้วแต่กรณี พร้อมท้ังประวัติการศึกษา 
การอบรม การศึกษาดูงาน ประสบการณ์ในการทํางาน และข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ไปยัง
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภา พิจารณาให้เหลือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละสองคน 
หรือจํานวนเท่าท่ีมีแล้วแต่กรณี 
   ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดรายละเอียดอ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี  
   (๓) ให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตาม (๑) 
และ (๒) พร้อมท้ังประวัติการศึกษา การอบรม การศึกษาดูงาน ประสบการณ์ในการทํางาน และข้อมูล
ด้านอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกต้ังผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  *(๔) ให้ ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ คณะหน่ึงมีจํานวนเก้าคน 
ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงเป็นกรรมการใน ก.ค.ศ. และผู้แทนคุรุสภาท่ีคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย 
ฝ่ายละสองคน และเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ท้ังน้ี ให้ประธาน ก.ค.ศ. มอบหมาย
อนุกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานอนุกรรมการ เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีได้รับ 
การเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให้เหลือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละหน่ึงคน เพ่ือเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาต้ัง
เป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

*ความเดิมของข้อ 10 (4) ถูกยกเลิกและใช้ความท่ีพิมพ์ไว้แทน โดยมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุม 
 ครั้งท่ี 1/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 5 มกราคม ๒๕๕๔ 



- ๑๐๓ - 

 

 ข้อ ๑๑ การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
   (๑) ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสนอชื่อบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดตามข้อ ๕ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา 
ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลัง เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ด้านละไม่เกินสองคน ให้ ก.ค.ศ. พิจารณา 
   การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการได้มาของบุคคลตาม (๑) ให้เป็นไปตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี 
   (๒) ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้มีคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ             
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ เว้นแต่  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นประธาน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนสามคนเป็นกรรมการ และให้รองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ  
โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมาจากการรับสมัคร หรือการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ โดยให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษารับสมัครตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ ผู้สมัครและผู้ท่ีคณะกรรมการเสนอชื่อ ท้ังน้ี ให้มีการ
ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ก่อนการพิจารณาคัดเลือกไม่น้อยกว่าสามวัน และ 
ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ ท่ี มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลัง ด้านละไม่เกินสองคน 
ให้ ก.ค.ศ. พิจารณา 
   ในการดําเนินการตาม (๒) เก่ียวกับการรับสมัครอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ ท้ังน้ี อาจกําหนดรายละเอียดอ่ืนได้ตามความเหมาะสม  
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี 
   (๓) ให้ ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ คณะหน่ึงมีจํานวนเจ็ดคน 
โดยพิจารณาจากกรรมการใน ก.ค.ศ. ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายละสองคน และเลขาธิการ ก.ค.ศ.  
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ท้ังน้ี ให้ประธาน ก.ค.ศ. มอบหมายอนุกรรมการคนใดคนหน่ึง 
เป็นประธานอนุกรรมการ เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒)  
ให้เหลือด้านละหน่ึงคน เพ่ือเสนอให้ ก.ค.ศ. แต่งต้ังเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 

 ข้อ ๑๒ ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๒๑ (๔) ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โดยให้ดําเนินการเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละกลุ่ม 
ดังต่อไปน้ี 
   (๑) ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทน            
ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ต้องดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา 
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หรือรองผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึงสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   (๒) ผู้ มีสิทธิ เลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครู 
หรือครูผู้ช่วยในสังกัดดังกล่าว ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งครูในสังกัดดังกล่าว 
   (๓)  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทน
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   (๔)  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
ต้องดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
รองผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึงสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

   (๕)  ผู้ มีสิทธิ เลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครู 
หรือครูผู้ช่วยในสังกัดดังกล่าว  
      ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ในสังกัดดังกล่าว 

     (๖)  ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ัง เป็นอนุกรรมการผู้แทน
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไปช่วยราชการต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา          
ต้องไปใช้สิทธิเลือกต้ังในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีตนสังกัด 
 

 ข้อ ๑๓ ให้เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นเขตเลือกต้ัง และให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กําหนดหน่วยเลือกต้ัง และอาจกําหนดให้มีหน่วยเลือกต้ังมากกว่าหน่ึงหน่วยเลือกต้ังก็ได้ 
 

 ข้อ ๑๔ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศรับสมัคร ตรวจสอบและวินิจฉัย
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกต้ัง กําหนดสถานท่ีเลือกต้ัง กําหนดรายละเอียด และวิธีการในการดําเนินการเลือกต้ัง  
การคัดค้านการเลือกต้ัง บัตรเลือกต้ัง วิธีการลงคะแนนเลือกต้ัง อุปกรณ์สําหรับใช้ลงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง ตลอดจนเรื่องอ่ืนท่ีมีความจําเป็นในการดําเนินการเลือกต้ัง 
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 ข้อ ๑๕ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ัง 
                     คณะกรรมการเลือกต้ังมีอํานาจและหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
   (๑) ดําเนินการเลือกต้ัง  

   (๒) กํากับ ดูแลการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริตและยุติธรรม  

   (๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอันเกิดจากการดําเนินการเลือกต้ัง            
เม่ือคณะกรรมการเลือกต้ังวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดแล้วให้เป็นท่ีสุด  

   (๔) ประกาศผลการนับคะแนน 

   (๕) ปฏิบัติการอ่ืนเก่ียวกับการเลือกต้ังตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี 
 

 ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานผลการเลือกต้ังไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายในสามวันนับแต่วันเลือกต้ัง 
 

 ข้อ ๑๗ การเลือกต้ังให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 การลงคะแนนเลือกต้ังเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้มีสิทธิเลือกต้ังจะมอบหมายให้ผู้อ่ืน
ลงคะแนนแทนไม่ได้ 
 ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกต้ัง ถ้ามีผู้สมัครได้คะแนนสูงสุดเท่ากันให้ใช้
วิธีการจับสลาก 
 ในกรณีท่ีมีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการในกลุ่มท่ีสมัครจํานวนหน่ึงคน ให้ผู้น้ัน
เป็นผู้แทนในกลุ่มท่ีสมัครโดยไม่ต้องมีการเลือกต้ัง 
 ในกรณีท่ีไม่มีผู้สมัครรับเลือกต้ัง ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต้ังคณะกรรมการ 
เพ่ือสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นผู้แทนในกลุ่มท่ีไม่มี
ผู้สมัคร ตามท่ีเลขาธิการ ก.ค.ศ. กําหนด 
 

 ข้อ ๑๘ เม่ืออนุกรรมการดํารงตําแหน่งครบวาระ ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดวัน เวลา
รับสมัคร วันเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวัน เวลารับสมัคร
อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 ข้อ ๑๙ นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อนุกรรมการพ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานหรือเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
   (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
   (๕) มีลักษณะต้องห้าม หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และ
ข้อ ๘ แล้วแต่กรณี 
   (๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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   (๗) ก.ค.ศ. มีมติให้ออก เน่ืองจากขาดประชุมเกินสามครั้งติดต่อกัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ไม่สามารถปฏิบัติงานในบทบาทหน้าท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา บกพร่องต่อ
หน้าท่ี หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี 
 

 ข้อ ๒๐ นอกจากพ้นตําแหน่งตามข้อ ๑๙ แล้ว อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
   (๑) พ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (๒) มิได้เป็นผู้ ดํารงตําแหน่งหรือเป็นผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามกลุ่มท่ีตนได้รับเลือก 
   (๓) มิได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท่ีได้รับเลือกต้ัง หรือไปช่วยราชการ หรือถูกสั่งให้ไปช่วยราชการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน หรือถูกสั่งไป
ประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน หรือส่วนราชการ เป็นระยะเวลาเกินกว่าหกเดือนติดต่อกัน 
 

 ข้อ ๒๑ กรณีท่ีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงได้มาตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ีว่างลงก่อนครบวาระให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเป็นผู้กําหนด วัน เวลารับสมัครคัดเลือกหรือเลือกต้ัง และวัน เวลาคัดเลือกหรือเลือกต้ัง 
แล้วแต่กรณี แทนสํานักงาน ก.ค.ศ. และดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี 
 

 ข้อ ๒๒ การใดอยู่ระหว่างดําเนินการตามการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการ
ผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ และเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการดําเนินการตามวรรคหน่ึงให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้กําหนด หรือ             
วินิจฉัยชี้ขาด และเม่ือ ก.ค.ศ. กําหนดหรือวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้เป็นท่ีสุด 
 

 ข้อ ๒๓ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี หากการใดมิอาจ              
ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี หรือผู้ มีอํานาจหน้าท่ีไม่ดําเนินการให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี หรือหลักเกณฑ์และวิธีการน้ีไม่ได้กําหนดไว้ การดําเนินการต่อไปในเรื่องน้ัน 
จะสมควรดําเนินการประการใดให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ท่ีปรึกษา 
นางศิริพร  กิจเก้ือกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
นายวิวัฒน์  แหวนหล่อ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. 
นายพินิจศักด์ิ  สุวรรณรังค์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. 
นายเอกศักด์ิ  คงตระกูล ท่ีปรึกษาสํานักงาน ก.ค.ศ. 
นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
นายสามารถ  ข่าวดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย 
นางจินตนา  มีแสงพราว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
นางอัจฉรา  สระวาสี ผู้อํานวยการภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 
นางปราณี  ศิวารมณ์ ผู้อํานวยการภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
นายศรีชัย  พรประชาธรรม     ผู้อํานวยการภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 
 

 
คณะทํางาน 

 
นางสาวแสงทอง  พากย์สุขี    นางสาวชลธิชา  แกล้วกล้า 
นางอัญสุชา  บุญขันตินาถ     นางสาวฐิติรัชญา  แก้วเสนา 
นางสาวรัตนา  นวลจันทร ์    นางสาววันวิสาข์  มงคลธง 
นางสาวศิริรัตน์ เสือโรจน์     นางสาวเบญจวรรณ  เชื้อเพ็ง 
นางดรุวรรณ บุญมาก     นายณัฐพล  ตรีพรมราช 
นางสาวกาญจนชนก  ภัทรวนิชานันท์   นางสาววันทนีย์  ทรงงามขํา  
นางสาวพนมพร  มงคลเจริญ      
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