คู่มือดําเนินการเลือกตั้ง
อนุ กรรมการผู้ แทนข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
การคั ดเลื อกอนุ กรรมการผู้ แทน ก.ค.ศ. อนุ กรรมการผู้ แทน
คุรุสภา และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา

สํานักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ

-๑-

ตอนที่ ๑
การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

-๒-

ส่วนที่ ๑
คําชี้แจงแนวทางการดําเนินการเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา”
และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” สําหรับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี
ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจากผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ในการนี้
ให้ถือว่าอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีจํานวนเท่าที่มีอยู่
(๒) อนุ กรรมการโดยตํ าแหน่ งจํ า นวนสองคน ได้ แก่ ผู้ แทน ก.ค.ศ. ผู้ แทนคุ รุ ส ภา
ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา
ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง
(๓) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลัง
ด้านละหนึ่งคน
(๔) อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี จํานวนสามคน ประกอบด้วย ผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูจํานวนหนึ่งคน และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจํานวนหนึ่งคน
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
อนุ กรรมการตาม (๒) ซึ่งเป็ นผู้ แทน ก.ค.ศ. และอนุ กรรมการตาม (๓) ต้องไม่เป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนอนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเป็นผู้แทนคุรุสภาต้องเป็นสมาชิก
คุรุสภาและเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งนี้ อนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง
คุณสมบัติอื่น หลั กเกณฑ์และวิ ธีการได้ มา วาระการดํ ารงตําแหน่งและการพ้ นจาก
ตําแหน่งของอนุกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้ น จากตํ าแหน่ ง ของอนุ ก รรมการผู้ แทน ก.ค.ศ. อนุ กรรมการผู้ แทนคุ รุ ส ภา อนุ ก รรมการ

-๓ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว กําหนดให้ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหาร
สถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนข้าราชการครู และ
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้มาจากการเลือกตั้ง โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง
ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิช าชี พ และไม่เคยถู กพั กใช้ หรื อเพิ กถอนใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพมาก่อน
(๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการหรือ
เทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี
(๓) เป็นผู้ ที่ได้ รับการยอมรั บในเรื่องความซื่ อสัตย์ ความยุติธ รรม และไม่ เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษ
ทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
๒. กลุ่มอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิช าชี พ และไม่เคยถู กพั กใช้ หรื อเพิ กถอนใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพมาก่อน
(๒) มี ป ระสบการณ์ ด้า นการบริ ห ารในตํ าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น เวลา
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) เป็นผู้ ที่ได้ รับการยอมรั บในเรื่องความซื่ อสัตย์ ความยุติธ รรม และไม่ เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษ
ทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
๓. กลุ่มอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
(๒) มี ป ระสบการณ์ ด้ า นสนั บ สนุ น การศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น ผู้ ทํ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารหรื อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่น
ในหน่วยงานการศึกษา รวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี
(๓) เป็นผู้ ที่ได้ รับการยอมรั บในเรื่องความซื่ อสัตย์ ความยุติธ รรม และไม่ เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษ
ทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด

-๔ดั ง นั้ น เพื่ อให้ การดํ าเนิ นการเลื อกตั้ งอนุ กรรมการผู้ แทนข้ าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึ กษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่ การศึ กษาเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ควรดํ าเนิ นการเลื อกตั้ งอนุ กรรมการผู้ แทนข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่
การศึกษา ดังนี้

การเตรียมการเลือกตั้ง
การเตรียมการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ควรดําเนินการดังนี้
๑. รวบรวมเอกสารกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาให้ครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ อ้างอิง และดําเนินการเลือกตั้งให้ถูกต้อง
๒. การวางแผนและกําหนดปฏิทินการดําเนินการเลือกตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการวางแผนการดําเนินการเลือกตั้งและกําหนด
ปฏิทินการเลือกตั้ง ให้สอดคล้องกับปฏิทินการเลือกตั้งที่สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด เพื่อให้การดําเนินการ
เลือกตั้งเป็นไปตามแผน
๓. จั ด ทํ า ประกาศกํ า หนดรายละเอี ย ดและวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง อนุ ก รรมการผู้ แ ทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นกติกาในการเลือกตั้ง
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. การรับสมัคร
๔.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําประกาศรับสมัครและใบสมัครตามรูปแบบ
ที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากํ า หนดขึ้ น (หรื อ ตามตั ว อย่ า ง) โดยแยกใบสมั ค รเป็ น รายกลุ่ ม
อนุ กรรมการผู้ แทนผู้ บ ริห ารสถานศึกษา อนุ กรรมการผู้ แทนข้าราชการครู หรื ออนุกรรมการผู้แทน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น โดยกําหนดวัน เวลารับสมัครให้เป็นไปตามปฏิทินการเลือกตั้งที่สํานักงาน
ก.ค.ศ. กําหนด
๔.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับสมัคร โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัคร
กําหนดสถานที่ไว้โดยเฉพาะ โดยอาจมีห้องรับสมัคร มีการจัดทําป้ายแสดงไว้ให้ชัดเจน และการกําหนดหมายเลข
ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการตามการกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึ กษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่
ประกาศไว้ เช่ น ตามตั ว อย่ างการกํ าหนดหมายเลขประจํ าตั ว ผู้ ส มัครเข้ ารั บเลื อกตั้ งในวั น รั บ สมั คร
จะกํ าหนดตามลํ าดั บผู้ ที่ มาก่ อนหลั งตามวั น เวลาในประกาศรั บสมั คร หรื อกรณี ที่ในเวลาที่ รั บสมั คร
มี ผู้ มาสมั ครพร้ อมกั นหลายราย จะให้ ผู้ ส มั ค รจั บ บั ต รคิ ว เพื่ อ จั บ สลากหมายเลขประจํ า ตั ว ผู้ ส มั ค ร

-๕เมื่ อ ผู้ ส มั ค รได้ ห มายเลขประจํ า ตั ว ผู้ ส มั ค รแล้ ว ต่ อ มาที่ มี ผู้ ส มั ค รขอถอนการสมั ค รเข้ า รั บ เลื อ กตั้ ง
หรื อ กรณี มี ก ารตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ล้ ว ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ เลื อ กตั้ ง
หรื อ มี ก รณี อื่ น ใดที่ ทํ า ให้ ผู้ ส มั ค รไม่ ส ามารถเข้ า รั บ เลื อ กตั้ ง ได้ ให้ ยึ ด ตามหมายเลขประจํ า ตั ว เดิ ม
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้ไว้ในวันรับสมัคร เป็นต้น
๔.๓ การตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง
สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาตรวจสอบและวิ นิ จฉั ยคุ ณสมบั ติของผู้ สมั คร
เข้ารับเลือกตั้ง ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วแต่กรณี โดยควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัย
คุณสมบัติ เพื่อให้เป็นการวินิจฉัยในรูปองค์คณะ จะได้มีความละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น
กรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และวิ นิ จ ฉั ย คุ ณสมบั ติจั ดทํ าบั น ทึ กเหตุ ผ ลการวิ นิ จ ฉั ยไว้ เป็ น หลั กฐานด้ ว ย เพื่ อให้ เกิ ดความโปร่ งใส
และมีความชัดเจนในการตรวจสอบ รวมทั้งสามารถชี้แจงกรณีที่มีปัญหาในโอกาสต่อไป
๔.๔ เมื่ อสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาตรวจสอบและวิ นิ จ ฉั ย คุ ณ สมบั ติ แ ล้ ว
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งตามแบบ
ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดขึ้น (หรือตามตัวอย่างแบบที่ ๖) และปิดประกาศที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยเลือกตั้งตามการกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน
ข้ าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาของสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประกาศไว้
๕. จัดทําและประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ ง โดยแยกตามกลุ่ มผู้ แทนข้ าราชการครู กลุ่ มผู้ แทนผู้ บริ หารสถานศึ กษา และกลุ่ มผู้ แทน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น และประกาศไว้ล่วงหน้าตามกําหนดปฏิทินการเลือกตั้งของสํานักงาน ก.ค.ศ.
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษา
หรือต่างสังกัด ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดนํารายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้นั้นใส่ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย
กรณี ที่ มี ก ารขอแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
แจ้งขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ ระยะเวลาให้เป็นไป
ตามการกํ า หนดรายละเอี ย ดและวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง อนุ ก รรมการผู้ แ ทนข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-๖๖. การกําหนดหน่วยเลือกตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจกําหนดหน่วยเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งหน่วยเลือกตั้งก็ได้
เพื่อความสะดวกในการดําเนินการเลือกตั้งและการมาใช้สิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เช่น กรณีที่เขตพื้นที่
การศึกษาที่มีพื้นที่กว้างขวางหรือมีพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ฯลฯ
๗. การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
๗.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง เพื่อทําหน้าที่
กํากับดูแลการเลือกตั้งตามข้อ ๑๕ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารง
ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต ยุติธรรม
กรณีมีหน่วยเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งหน่วยเลือกตั้งให้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
ให้ครบตามจํานวนหน่วยเลือกตั้ง โดยควรกําหนดอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งประจํา
หน่วยเลือกตั้งไว้ให้ชัดเจน โดยอาจแต่งตั้งให้คณะกรรมการเลือกตั้งตามข้อ ๑๕ เป็นคณะกรรมการ
ประจําเขตเลือกตั้ง
๗.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น เพื่อให้การดําเนินการ
เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ คณะกรรมการ
รักษาความปลอดภัย คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ฯลฯ
๘. การประชุมชี้แจง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดประชุมชี้แจง เพื่อทําความเข้าใจกับคณะกรรมการ
ชุ ดต่ างๆ หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง เพื่ อ ให้ รั บ ทราบบทบาท อํ า นาจและหน้ า ที่
และปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามแผนและปฏิทินการปฏิบัติงานที่กําหนด
๙. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เมื่ อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง แล้ ว
ให้ ปิ ด ประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง
ตามการกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศไว้
นอกจากนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจจัดส่งบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวไปยัง
สถานศึกษา โดยระบบเอกสารหรือระบบอิเลกทรอนิกส์
๑๐. การจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์

-๗สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เลือกตั้งให้พร้อมก่อนวันเลือกตั้ง อาทิ
๑๐.๑ สถานที่ลงคะแนน
๑๐.๒ คูหาลงคะแนน
๑๐.๓ บัตรลงคะแนน
๑๐.๔ หีบลงคะแนนพร้อมกุญแจหรือระบบนิรภัย
๑๐.๕ ปากกา
๑๐.๖ บัญชีลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๑๐.๗ ป้ายชื่อตําแหน่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการเลือกตั้ง (ติดอกเสื้อ หรือตั้งไว้
หน้าโต๊ะ
๑๐.๘ ป้ายหรือเครื่องหมายบอกทิศทางเข้าออกของหน่วยเลือกตั้ง
๑๐.๙ ป้ายประกาศ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ดังนี้
- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง
- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- แผนผังการเลือกตั้ง
- วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
- ข้อแนะนําอื่น ๆ ที่จําเป็น
๑๐.๑๐ กระดานหรือบอร์ดรวมคะแนนพร้อมเครื่องเขียน
๑๐.๑๑ เครื่องเสียง
๑๐.๑๒ นาฬิกา
๑๐.๑๓ เครื่องคิดเลข
ฯลฯ
๑๑. การประชาสัมพันธ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทราบกําหนดการมาใช้สิทธิเลือกตั้งตามวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง ก่อนมีการลงคะแนนเลือกตั้ง
๑๒. การรักษาความปลอดภัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในการดําเนินการเลือกตั้ง

-๘-

การดําเนินการในวันเลือกตั้ง
ในวั น เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการเลื อกตั้ งมี อํานาจและหน้ าที่ ตามคํ าสั่ งของสํ านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกํากับดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคําสั่งแต่งตั้ง อาทิ
๑. ตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง เช่น วัสดุอุปกรณ์ หีบบัตรเลือกตั้ง ฯลฯ
๒. จัดให้มีการเปิดลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนเลือกตั้งให้คณะกรรมการเลือกตั้ง
เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อแสดงความโปร่งใส
๓. จัดให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนใช้สิทธิ
เข้าไปลงคะแนนเลือกตั้ง โดยแสดงบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น
ที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงตน และให้เจ้าหน้าที่บันทึกเลขที่บัตรที่นํามาแสดงไว้ด้วย
๔. เมื่ อถึ งเวลาปิ ดการลงคะแนนแล้ ว ให้ คณะกรรมการประกาศยุ ติ การลงคะแนน
และจัดให้มีการนับคะแนนโดยเปิ ดเผยจนแล้วเสร็ จในคราวเดีย วกั น แล้ว ประกาศผลการนับ คะแนน
ณ หน่วยเลือกตั้ง
กรณีมีหน่ วยเลื อกตั้ งมากกว่ าหนึ่งหน่ ว ย เมื่ อมี การนั บคะแนนที่ หน่ วยเลื อกตั้ ง
แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยรายงานผลการนับคะแนนของ
ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง เพื่อรวมคะแนน แล้วประกาศผล
การนับคะแนนรวมในแต่ละกลุ่ม
๕. ในระหว่างการดําเนินการเลือกตั้งหรือระหว่างการนับคะแนน หากมีผู้คัดค้านว่า
การดําเนินการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือการนับคะแนนเลือกตั้ง หรืออ่านคะแนน
ไม่ ถูกต้ อง ให้ คณะกรรมการเลื อกตั้ งเป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดก่ อนประกาศผลเลื อกตั้ ง และจั ดทํ าบั น ทึ ก
คําวินิจฉัยไว้เป็นหลักฐาน

การดําเนินการหลังการเลือกตั้ง
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษารายงานผลการเลื อกตั้ ง อนุ ก รรมการผู้ แทนผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา อนุ กรรมการผู้ แทนข้ า ราชการครู และอนุ ก รรมการผู้ แทนบุ คลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ที่ได้รับเลือกตั้งแต่ละกลุ่มไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน ๓ วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ตามตัวอย่างแบบที่ ๘
โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําส่ง

-๙-

ส่วนที่ ๒
ตัวอย่างการกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้ง
ตัวอย่างแบบ และตัวอย่างประกาศ

- ๑๐ - ตัวอย่าง แบบที่ ๑

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต........
เรื่อง การกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.........................เขต......
-------------------------------------โดยที่ข้อ ๑๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารง
ตํ า แหน่ ง และการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ของอนุ ก รรมการผู้ แ ทน ก.ค.ศ. อนุ ก รรมการผู้ แ ทนคุ รุ ส ภา
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรับสมัคร ตรวจสอบ
และวินิ จ ฉัย คุ ณสมบัติของผู้ มีสิ ทธิส มั ครเข้ารั บการเลื อกตั้ ง ประกาศรายชื่ อ ผู้ มีสิทธิ เข้ ารับ เลือกตั้ ง
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง กํ า หนดสถานที่ เ ลื อ กตั้ ง กํ า หนดรายละเอี ย ดและวิ ธี ก ารในการ
ดําเนินการเลือกตั้ง การคัดค้านการเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง อุปกรณ์สําหรับ
ใช้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่มีความจําเป็นในการดําเนินการเลือกตั้ง
เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา.............................เขต.......จึงกํ าหนดรายละเอียดและวิ ธีการในการดําเนิน การเลือกตั้ ง
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
๑. การประกาศรับสมัคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................เขต........ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง
เป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู หรืออนุกรรมการผู้แทน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา........................เขต......... (ตามวันและเวลา
ที่สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด)
๒. การสมัคร
การสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา อนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครู หรืออนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้สมัครต้องใช้ใบสมัครตามแบบที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................เขต...........กําหนด

- ๑๑ ๓. การกําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................เขต........... จะกําหนดหมายเลขประจําตัว
ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งในวันรับสมัครตามลําดับผู้ที่มาก่อนหลังตามวัน เวลาในประกาศรับสมัคร หรือกรณีที่
ในเวลาที่รับสมัคร มีผู้สมัครพร้อมกันหลายราย จะให้ผู้สมัครจับบัตรคิวเพื่อจับสลากหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร
เมื่อผู้สมัครได้หมายเลขประจําตัวผู้สมัครแล้ว กรณีที่มีผู้สมัครขอถอนการสมัครเข้ารับ
เลือกตั้ง หรือกรณีมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง หรือมี
กรณีอื่นใดที่ทําให้ผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับเลือกตั้งได้ ให้ยึดตามหมายเลขประจําตัวเดิมตามที่ได้รับในวันรับสมัคร
๔. การตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................เขต............ ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วแต่กรณี
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................เขต............ ประกาศรายชื่อและ
หมายเลขประจํ าตั วผู้ มีสิ ทธิ เ ข้ ารั บ เลื อกตั้ งตามที่ ได้ ให้ ไ ว้ ในวั น รั บ สมั คร โดยประกาศ ณ สํ านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา..............................เขต........... และหน่วยเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษา อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู และอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา โดยประกาศ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................เขต........... และหน่วยเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีการขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้ประสงค์แจ้งขอแก้ไข
หรือเพิ่มเติมต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................เขต............ ก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อย ๓ วัน
๗. การลงคะแนนเลือกตั้ง
การลงคะแนนเลือกตั้งใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับตามกลุ่มอนุกรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู และอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม า การกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ อื่ น วาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง และการพ้ น
จากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยใช้วิธีการเขียนหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งที่ต้องการเป็นเลขไทยหรือเลขอารบิคอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในช่องหมายเลขเพียงหมายเลขเดียว (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดเป็นอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม)

- ๑๒ ๘. การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนน
เมื่ อ ปิ ด การลงคะแนนแล้ ว คณะกรรมการเลื อ กตั้ ง จั ด ให้ มี ก ารนั บ คะแนน
โดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จและประกาศผลการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้ง
กรณีมีหน่วยเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งหน่วย ให้คณะกรรมการเลือกตั้งประจําหน่วย
เลือกตั้งแต่ละหน่วยรายงานผลการนับคะแนนของผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง เพื่อรวมคะแนนแล้วประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งในแต่ละกลุ่ม
๙. บัตรเสีย
บั ตรเลื อกตั้ งที่ มี ลั กษณะดั ง ต่ อไปนี้ ให้ ถือ ว่ าเป็ น บั ต รเสี ย มิ ใ ห้ นั บ เป็ น คะแนน
และให้แยกไว้ต่างหาก โดยให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสลักหลังว่า “เสีย” พร้อมทั้งให้กรรมการเลือกตั้ง
ประจําหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๓ คน ลงลายมือชื่อกํากับ
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มิได้เขียนหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งที่ต้องการ (กําหนดให้
สอดคล้องกับวิธีการลงคะแนนตาม ข้อ ๗)
(๓) บัตรที่ปรากฏว่าพับซ้อนกันมากกว่าหนึ่งบัตร
(๔) บัตรที่มีเครื่องสังเกตหรือข้อความอื่นใดนอกจากที่กําหนดในแบบบัตรเลือกตั้ง
(๕) บัตรที่มิอาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้ผู้ใด
(๖) บัตรที่มีรอยลบ ขูด ขีดฆ่าในช่องหมายเลข
(๗) บัตรเลือกตั้งที่กรรมการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๓ คน วินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสีย
๑๐. การคัดค้านการเลือกตั้ง
๑๐.๑ การคัดค้านคุณสมบั ติของผู้ส มัครเข้ารับเลือกตั้ง ผู้มีสิ ทธิเข้ารั บเลือกตั้ ง
หรื อผู้ มีสิ ทธิเลือกตั้ง ให้ คัดค้านต่ อสํานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาก่ อนวั นเลื อกตั้ง หรื อภายใน ๓ วั น
นับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้เหตุแห่งการคัดค้าน
๑๐.๒ การคั ดค้านการดําเนินการเลือกตั้งให้ คัดค้านต่อคณะกรรมการเลือกตั้ ง
ก่อนมีการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ควรกําหนดไว้ให้ชัดเจนว่าเป็นคณะกรรมการชุดใด)
การคั ด ค้ า นตามข้ อ ๑๐.๑ และข้ อ ๑๐.๒ ให้ ผู้ คั ด ค้ า นทํ า เป็ น หนั ง สื อ ยื่ น ต่ อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี โดยระบุพฤติการณ์ พร้อมทั้ง
อ้างอิงพยานหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..............................พ.ศ. .....
ลงชื่อ………………………………………….………
(........................................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................เขต....

- ๑๓ - ตัวอย่าง -

แบบที่ ๒

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................เขต........
เรื่อง การรับสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.........................เขต......
-------------------------------------โดยที่ข้อ ๑๔ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารง
ตํ า แหน่ ง และการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ของอนุ ก รรมการผู้ แ ทน ก.ค.ศ. อนุ ก รรมการผู้ แ ทนคุ รุ ส ภา
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ในการประกาศรับสมัคร
อนุ กรรมการผู้ แทนข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่ การศึ กษา และ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้กําหนดให้มีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่......เดือน................พ.ศ. .... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................
เขต..... จึงกําหนดให้มีการเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา อนุ กรรมการผู้ แทนข้ า ราชการครู และอนุ ก รรมการผู้ แทนบุ คลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................เขต...... จะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์
จะสมั ครเข้ ารั บเลื อกตั้ งเป็ นอนุ กรรมการผู้ แทนข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาแต่ละกลุ่ม ในระหว่างวันที่............เดือน...........................พ.ศ. ...... ถึงวันที่.............
เดือน.................. พ.ศ. ....... เวลา....................น. ณ ...................................
๒. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.......................เขต....ในแต่ละกลุ่มตามข้อ ๑ ให้ขอรับใบสมัคร
ที่.......... และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดได้ตามความเหมาะสม)
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนด
คุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการ

- ๑๔ ผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วแต่กรณี
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................เขต..... จะตรวจสอบและวินิจฉัย
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งและประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง
ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................เขต...... และหน่วยเลือกตั้งในวันที่......เดือน................ พ.ศ. .....
ประกาศ ณ วันที่........ เดือน......................... พ.ศ. .......

ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................เขต.....

- ๑๕ - ตัวอย่าง ใบสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.......................... เขต.....

แบบที่ ๓
รูปถ่าย
ขนาด ๒ นิว้

หมายเลขประจําตัว...........................................(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว........................................................ตําแหน่ง............................................
วิทยฐานะ...........................................สถานศึกษา...............................................สังกัด.....................................................
บ้านเลขที่........................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.................................................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์บ้าน.........................................
โทรศัพท์ที่ทํางาน.....................................โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................โทรสาร......................................
ขอสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา..........เขต...
โดยได้จัดส่งสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ๑ ฉบับ พร้อมใบสมัครนี้แล้ว และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาก่อน
(๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการหรือเทียบเท่า หรือ
มีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
ลงชื่อ...................................................(ผูส้ มัคร)
(....................................................)
ตําแหน่ง...............................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ............
คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว (ระบุ รับรอง/ไม่รับรอง).......................ว่าผู้สมัคร
เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖
ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ
ผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ลงชื่อ......................................................
(.......................................................)
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............เขต...
วันที่............เดือน...............................พ.ศ.........
หมายเหตุ ภาพถ่ายติดใบสมัคร ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายหน้าตรง สวมชุดข้าราชการ หรือ ชุดสุภาพ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน

- ๑๖ - ตัวอย่าง แบบที่ ๔
ใบสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา....................... เขต.......

รูปถ่าย
ขนาด ๒ นิว้

หมายเลขประจําตัว...........................................(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหน่ง......................................
วิทยฐานะ............................................สถานศึกษา..........................................................สังกัด.........................................
บ้านเลขที่........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง.............................................................
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์บ้าน....................................
โทรศัพท์ที่ทํางาน..........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่...............................................โทรสาร..............................
ขอสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา......................... เขต...... โดยได้จัดส่งสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ๑ ฉบับ พร้อมใบสมัครนี้แล้ว และขอรับรองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาก่อน
(๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
ลงชื่อ.............................................................(ผูส้ มัคร)
(............................................................)
ตําแหน่ง...........................................................
วันที่..........เดือน................................พ.ศ..........
คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว (ระบุ รับรอง/ไม่รับรอง)...........................................
ว่าผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา................ เขต.....
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจาก
ตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ลงชื่อ.............................................................(ผูส้ มัคร)
(............................................................)
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................. เขต......
วันที่............เดือน...............................พ.ศ........
หมายเหตุ ภาพถ่ายติดใบสมัคร ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายหน้าตรง สวมชุดข้าราชการ หรือ ชุดสุภาพ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน

- ๑๗ - ตัวอย่าง ใบสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.......................... เขต.....

แบบที่ ๕
รูปถ่าย
ขนาด ๒ นิว้

หมายเลขประจําตัว...........................................(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว........................................................ตําแหน่ง............................................
วิทยฐานะ/ระดับตําแหน่ง............................................สังกัด................................................คุณวุฒิการศึกษา..................
บ้านเลขที่........................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.................................................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์บ้าน.........................................
โทรศัพท์ที่ทํางาน.....................................โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................โทรสาร......................................
ขอสมั ค รเข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น อนุ ก รรมการผู้ แ ทนบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา.....................เขต...... โดยได้จัดส่งสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ๑ ฉบับ พร้อมใบสมัครนี้แล้ว
และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
(๒) มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา รวมกัน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
ลงชื่อ.............................................................(ผูส้ มัคร)
(...........................................................)
ตําแหน่ง...........................................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ..........
คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว (ระบุ รับรอง/ไม่รับรอง).......................ว่าผู้สมัคร
เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา..................เขต......
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหน่ง และ
การพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ลงชื่อ.............................................................
(..............................................................)
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............เขต...
วันที่............เดือน...............................พ.ศ.........

หมายเหตุ ภาพถ่ายติดใบสมัคร ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายหน้าตรง สวมชุดข้าราชการ หรือ ชุดสุภาพ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน

- ๑๘ - ตัวอย่าง แบบที่ ๖

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................... เขต.....
เรื่อง หมายเลขประจําตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทน (ข้าราชการครู/
ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.................. เขต....
หมายเลขประจําตัว
ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

ประกาศ ณ วันที่......................เดือน......................................พ.ศ.............
ลงชื่อ....................................................
(..................................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................เขต.....
หมายเหตุ ใช้กับผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งทั้ง ๓ กลุ่ม

- ๑๙ - ตัวอย่าง แบบที่ ๗

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................... เขต.....
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน (ข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/
บุคลากรทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.................. เขต....
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

สังกัด/สถานศึกษา

หมายเหตุ

ประกาศ ณ วันที่......................เดือน......................................พ.ศ..................
ลงชื่อ....................................................
(..................................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................เขต.....
หมายเหตุ ใช้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง ๓ กลุ่ม

- ๒๐ - ตัวอย่าง -

แบบที่ ๘

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจํา (เขตเลือกตั้ง.../หน่วยเลือกตั้ง...)
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน (ข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/
บุคลากรทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.................. เขต....
---------------------------------------ตามที่ สํ านั กงาน ก.ค.ศ./สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา... ได้ ประกาศให้ มี การเลื อกตั้ งอนุ กรรมการผู้ แทน
(ข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา....................เขต...... เมื่อวันที่......
เดือน.......................... พ.ศ. ................... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งได้นับคะแนนเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน (ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/บุคลากร
ทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา..........................เขต....... แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
๑. จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง.....................คน
๒. จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง..................คน
๓. จํานวนบัตรดี.....................บัตร
๔. จํานวนบัตรเสีย..................บัตร
๕. ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งได้คะแนน ดังนี้
หมายเลขประจําตัว
ชื่อ-นามสกุล
ได้คะแนน
ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง

ประกาศ ณ วันที่.................เดือน....................................พ.ศ.............
ลงชื่อ............................................ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง
(...........................................)
ลงชื่อ............................................กรรมการเลือกตั้ง
(...........................................)
ลงชื่อ............................................กรรมการเลือกตั้ง
(...........................................)
ฯลฯ
หมายเหตุ ๑. ใช้กับการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งทั้ง ๓ กลุ่ม
๒. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งทุกคนลงชื่อ
๓. ปรับแบบที่ ๘ ให้ใช้ได้ทั้งเขตเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง
๔. กรณีครบวาระการดํารงตําแหน่งของอนุกรรมการให้ใช้ความนําของประกาศด้วยคําว่า สํานักงาน ก.ค.ศ. กรณีอื่น
หรือกรณีว่างลงก่อนครบวาระ ให้ใช้คําว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...

- ๒๑ เล่มที่ .....

เลขที่.....

(ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งด้านนอก)

แบบที่ ๙

ประทับตรา
ลงลายมือชือกรรมการเลือกตังหรื
 อ
ผู้ทีคณะกรรมการเลือกตังมอบหมาย


บัตรเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน (ข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาอื่น)
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา........................เขต.......
ลงชื่อ......................................................................
(เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้ง)
.....................................................................(รอยพับ).....................................................................

....................................................................(รอยพับ).....................................................................

หมายเหตุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดได้ตามความเหมาะสม

- ๒๒ 
(ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งด้านใน)

แบบที่ ๙

บัตรเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน (ข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาอื่น)
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.................................เขต........

.........................................................................(รอยพับ)..................................................................
ให้เขียนหมายเลขไทยหรือเลขอารบิคอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งที่ต้องการ ลงในช่อง
หมายเลขเพียงหมายเลขเดียว

หมายเลข..........................
......................................................................(รอยพับ).....................................................................

หมายเหตุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดได้ตามความเหมาะสม

- ๒๓ แบบที่ ๑๐
บัญชีลงลายมือชื่อผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง.........................................................
ประจําเขตเลือกตั้ง/ประจําหน่วยเลือกตั้ง................................................................
วัน...........เดือน...............................ปี................
---------------------------------------------ที่

ชื่อ-สกุล

หมายเลขบัตร
ประจําตัว

ตําแหน่ง

สถานศึกษา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ลงชื่อ......................................... ประธานคณะกรรมการประจําเขตเลือกตั้ง/
(........................................) ประจําหน่วยเลือกตั้ง
ลงชื่อ..........................................กรรมการเลือกตั้ง
(.........................................)
ลงชื่อ..........................................กรรมการเลือกตั้ง
(.........................................)
หมายเหตุ ใช้กับทุกกลุ่ม

- ๒๔ -

ตอนที่ ๒
คําชี้แจงแนวทางการดําเนินการคัดเลือก
อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.

- ๒๕ -

ส่วนที่ ๑
คําชี้แจงแนวทางการดําเนินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารง
ตํ า แหน่ ง และการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ของอนุ ก รรมการผู้ แ ทน ก.ค.ศ. อนุ ก รรมการผู้ แ ทนคุ รุ ส ภา
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดการได้มาของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวนเจ็ดคน พิจารณา
บุคคลที่สมัครเป็นผู้แทน ก.ค.ศ. หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากกรรมการสรรหา ซึ่งต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติตามข้อ ๔ แล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกให้เหลือจํานวน
เขตพื้นที่การศึกษาละสองคน แล้วส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก พร้อมทั้งประวัติการศึกษา การอบรม
การศึกษาดูงาน ประสบการณ์ในการทํางานและข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ.
ให้ ก.ค.ศ. พิจารณา
ทั้งนี้ ในการดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครผู้แทน ก.ค.ศ. ให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นผู้ดําเนินการและให้มีอํานาจกําหนดรายละเอียดอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
(๒) ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน พิจารณา
เสนอชื่อบุคคลที่รับราชการหรือเคยรับราชการในส่วนกลาง และมีคุณสมบัติตามข้อ ๔ จํานวนเขตพื้นที่
การศึกษาละสองคนแล้ว เสนอบั ญชีร ายชื่อผู้ ที่ได้ รั บ คัดเลื อก พร้อมทั้ งประวัติการศึ กษา การอบรม
การศึกษาดูงาน ประสบการณ์ในการทํางาน และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ ก.ค.ศ. พิจารณา
(๓) ให้ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ คณะหนึ่งมีจํานวนเจ็ดคนโดยพิจารณา
จากกรรมการใน ก.ค.ศ. ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายละสองคน และเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ ทั้งนี้ ให้ประธาน ก.ค.ศ. มอบหมายอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ
เพื่อทําหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให้เหลือเขตพื้นที่การศึกษา
ละหนึ่งคน เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ. แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. และ
ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กําหนดคุณสมบัติของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ต้องไม่เป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง และข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา

- ๒๖ การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กําหนดคุณสมบัติอื่น
ไว้ดังต่อไปนี้
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
(๒) มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา
ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
(๓) เป็นผู้ ที่ได้ รับการยอมรั บในเรื่องความซื่ อสัตย์ ความยุติธ รรม และไม่ เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษ
ทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๔) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีและไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการสรรหาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรดําเนินการ ดังนี้
๑. เมื่อได้รับแจ้งปฏิทินการสรรหาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. จากสํานักงาน ก.ค.ศ. แล้ว
ให้ สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา จํ านวน ๗ คน เพื่ อทําหน้าที่คัดเลื อก
อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
๒. สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประกาศรั บ สมั ครผู้ ป ระสงค์ จ ะเป็ น อนุ กรรมการ
ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่การศึกษา ตามตั วอย่ างแบบที่ ๑๑ โดยให้ผู้ สมั ครยื่ นใบสมัคร
ตามตัวอย่างแบบที่ ๑๒
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งกรรมการสรรหาพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การพิจารณาเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวอย่างแบบที่ ๑๒/๑
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และวินิจฉัยคุณสมบัติเพื่อให้เป็นการวินิจฉัยในรูปองค์คณะจะได้มีความละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น
๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร
และผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เหลือ จํานวน ๒ คน
๖. สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาจั ดทํ ารายชื่ อผู้ ได้ รั บ การคั ดเลื อกพร้ อมประวั ติ ฯ
ส่งไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ตามตัวอย่างแบบที่ ๑๒/๒ และตามตัวอย่างแบบที่ ๑๒/๓

- ๒๗ -

ส่วนที่ ๒
ตัวอย่างแบบ และตัวอย่างประกาศ

- ๒๘ - ตัวอย่าง –

แบบที่ ๑๑

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................... เขต.....
เรื่อง การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.................. เขต....
---------------------------------------ตามข้อ ๙ (๑) วรรคสองของหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา การกํ าหนดคุณสมบั ติอื่น
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทน
คุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ
เกี่ยวกับการรับสมัครผู้แทน ก.ค.ศ. และกําหนดรายละเอียดอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัดหรือแย้ง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................ เขต......... จึงกําหนดให้
มีการรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา........................ เขต..... โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................... เขต..... จะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์
จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.................
เขต...... ในระหว่างวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. ...... ถึงวันที่...... เดือน........................ พ.ศ. .....
เวลา....................... น. ณ ..............................................
๒. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้ นที่ การศึ กษา.............................. เขต...... ให้ ใช้ ใบสมั ครตามแบบที่ กํ าหนดท้ ายประกาศนี้
และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ................................. (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดได้ตามความ
เหมาะสม)

- ๒๙ ๓. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ต้ องเป็ น ผู้ มีคุณสมบั ติและไม่ มีลั กษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๒๑ (๒) และวรรคสาม และตามข้ อ ๔
ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง
ของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนี้
๓.๑ เป็ นผู้ มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านการบริห ารงานบุ คคล
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง (มาตรา ๒๑ (๒))
๓.๒ ต้องไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาหรือผู้มีตําแหน่งบริหาร
ในพรรคการเมือง (มาตรา ๒๑ วรรคสาม)
๓.๓ ต้องมีคุณสมบัติอื่นดังต่อไปนี้ (หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาฯ (ข้อ๔))
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
(๒) มี ความรู้ ค วามสามารถหรื อ ประสบการณ์ ด้ านการบริ ห ารงานบุ คคล
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกันเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสิบปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคย
มี ป ระวั ติเ สื่ อมเสี ย ทางจริ ย ธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชี พ และไม่ เคยกระทํ าความผิ ดจน
ได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ
(๔) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีและไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
ประกาศ ณ วันที่....... เดือน................................ พ.ศ. .....

ลงชื่อ.................................................
(...............................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................เขต......

- ๓๐ - ตัวอย่าง –

แบบที่ ๑๒

แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา............................. 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...................................................................
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ (ระบุด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน) ดังนี้
ด้าน............................................ เป็นเวลา........... ปี ด้าน......................................... เป็นเวลา............ปี
ด้าน............................................ เป็นเวลา........... ปี ด้าน......................................... เป็นเวลา............ปี
ทั้งนี้ ได้ส่งรายละเอียดประวัติตามแบบที่ ๑๒/๒
ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๒)
และวรรคสามแห่ งพระราชบั ญญั ติร ะเบี ย บข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารง
ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกประการ
ลงชื่อ........................................................(ผู้สมัคร)
(........................................................)
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ..........

- ๓๑ - ตัวอย่าง –

แบบที่ ๑๒/๑

แบบเสนอชื่ออนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา............................. เขต.....
ใบรับลําดับที่..................................................(สําหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกุล.................................
ในฐานะกรรมการสรรหาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา..............................
ขอเสนอ (นาย/นาง/นางสาว)................................................นามสกุล......................................................
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้าน.................................................รายละเอียดดังแนบ
เข้ารับการสรรหาเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา....................... เขต......
ขอรับ รองว่าผู้ที่ข้าพเจ้ าเสนอชื่อได้ยิ นยอมเข้ารั บการสรรหาและเป็ นผู้ มีคุณสมบั ติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๒) และวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอชื่อ
(............................................................)
กรรมการสรรหาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.................... เขต......

- ๓๒ - ตัวอย่าง –
รายละเอียดประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา....................................เขต.............

แบบที่ ๑๒/๒
ภาพถ่าย
ขนาด 2 นิ ว

1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – นามสกุล................................... เกิดวันที่........... เดือน............................. พ.ศ. ......... อายุ ............ปี
สัญชาติ........................ ศาสนา....................... อาชีพ.............................ตําแหน่งปัจจุบัน.........................................
สังกัด....................................................................ชื่อสถานที่ทํางาน..................................................... เลขที่...........
ถนน/ซอย.................................. แขวง/เขต.................................. จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์................
ที่อยู่ บ้านเลขที่.................. หมู่ที่............ ถนน/ซอย.......................................... ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์ (ที่บ้าน)...........................
โทรสาร..................................โทรศัพท์ (ที่ทํางาน).................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................
๒. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

สาขา/วิชาเอก

สถานศึกษา

3. ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ปี พ.ศ.

ชื่อหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

หน่วยงานที่จัด

- ๓๓ -

4. ประวัติการทํางาน/การรับราชการ/อื่น ๆ
ปี พ.ศ.

ตําแหน่ง/หน่วยงาน

ระดับ/วิทยฐานะ

สังกัด

๕. ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง ด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้านรวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
ปี พ.ศ.

ประสบการณ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ระยะเวลา

หน่วยงาน/สถานที่
ปฏิบัติงาน

- ๓๔ 6. ผลงานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นมีความรู้ความสามารถ ตามข้อ 5 (โปรดแนบเอกสารประกอบการพิจารณา)
...................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................เจ้าของประวัติ
(...........................................................)
ตําแหน่ง.........................................................
............/..................................../............
ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอชื่อ
(............................................................)
ตําแหน่ง...........................................................
............/..................................../............

- ๓๕ -

- ตัวอย่าง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................เขต.........เสนอ

แบบที่ ๑๒/๓

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

อายุ
ปัจจุบัน

คุณวุฒิ

ตําแหน่ง

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

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

ประสบการณ์

หมายเหตุ

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

.........

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

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

-๓๕-

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

.........

- ๓๖ -

- ตัวอย่าง -

แบบที่ ๑๒/๔

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 : ...................................................

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

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

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

-๓๖-

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

.........

- ๓๗ -

ตอนที่ ๓
คําชี้แจงแนวทางการดําเนินการคัดเลือก
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา

- ๓๘ -

ส่วนที่ ๑
คําชี้แจงแนวทางการดําเนินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
ตามข้อ ๑๐ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดการได้มาของอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กรรมการคุรุสภาเสนอชื่อบุคคลโดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ
พร้อมทั้งระบุเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเป็นผู้แทน หรือรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ เข้ารับการคัดเลือก
เป็นผู้แทนคุรุสภาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการคุรุสภาคัดเลือกให้เหลือเขตพื้นที่การศึกษา
ละสองคน
ให้คณะกรรมการคุรุสภากําหนดรายละเอียดอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
(๒) ให้ สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษารั บ สมัครบุ คคลผู้ ที่มีคุณสมบั ติตามข้ อ ๔ แล้ ว
ตั้งสมาชิ กคุ รุ สภาในเขตพื้ นที่ การศึกษานั้น เป็น คณะกรรมการคั ดเลื อกจํานวนเจ็ ดคน เพื่อพิจ ารณา
คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ ส มั ค รเป็ น ผู้ แ ทนคุ รุ ส ภาให้ เ หลื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาละสี่ ค น หรื อ กรณี มี ผู้ ส มั ค ร
ไม่ครบจํานวนสี่คน ก็ให้ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกหรือรายชื่อเท่าที่มี แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งประวัติ
การศึกษา การอบรม การศึกษาดูงาน ประสบการณ์ในการทํางานและข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้เหลือเขตพื้นที่การศึกษา
ละสองคน หรือจํานวนเท่าที่มี แล้วแต่กรณี
ให้ สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษากําหนดรายละเอีย ดอื่ นได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
(๓) ให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตาม (๑) และ (๒)
พร้อมทั้งประวัติการศึกษา การอบรม การศึกษาดูงาน ประสบการณ์ในการทํางานและข้อมูลด้านอื่น ๆ
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ไ ปยั ง สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น เลื อ กตั้ ง ผู้ แ ทนข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(4) ให้ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ คณะหนึ่งมีจํานวนเจ็ดคน โดยพิจารณา
จากกรรมการใน ก.ค.ศ. ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายละสองคน และเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ ทั้งนี้ ให้ประธาน ก.ค.ศ. มอบหมายอนุกรรมการคนใดคน หนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ

- ๓๙ -

เพื่อทําหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให้เหลือเขตพื้นที่การศึกษา
ละหนึ่งคน เพื่อเสนอ ให้ ก.ค.ศ. พิ จารณาตั้ งเป็ นอนุ กรรมการผู้ แทนคุ รุส ภา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่
การศึกษา และ
ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กําหนดคุณสมบัติของอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาไว้ว่า
ต้องเป็นสมาชิกคุรุสภาและเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง รวมทั้งได้กําหนดคุณสมบัติอื่นตามข้อ ๔
ของหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวไว้เช่นเดียวกับอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการสรรหาอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรดําเนินการ ดังนี้
๑. เมื่อได้รับแจ้งการคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาจากสํานักงาน ก.ค.ศ. แล้ว
ให้ สํานั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาตั้ งสมาชิ กคุ รุส ภาในเขตพื้ น ที่การศึ กษาเป็ นคณะกรรมการคั ดเลื อก
จํานวน ๗ คน
๒. สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประกาศรั บ สมั ครผู้ ป ระสงค์ จ ะเป็ น อนุ กรรมการ
ผู้ แ ทนคุ รุ ส ภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตั ว อย่ า งแบบที่ ๑๓ โดยให้ ผู้ ส มั ค รยื่ น ใบสมั ค ร
ตามตัวอย่างแบบที่ ๑๔
๓. สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมั ครเป็นอนุกรรมการ
ผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัย
คุณสมบัติเพื่อให้เป็นการวินิจฉัยในรูปองค์คณะจะได้มีความละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร
ให้เหลือจํานวน ๔ คน หรือกรณีมีผู้สมัครไม่ครบจํานวน ๔ คน ก็ให้ส่งรายชื่อเท่าที่มี
๕. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ด ทํ า รายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กพร้ อ มประวั ติ
ส่งไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามตัวอย่างแบบที่ ๑๔/๑ เพื่อให้คณะกรรมการคุรุสภาคัดเลือกต่อไป
เมื่อคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาคัดเลือกแล้วให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดทํา
รายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กพร้ อ มประวั ติ ส่ ง ไปยั ง สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ตามตั ว อย่ า งแบบที่ 14/1
ตามตัวอย่างแบบที่ 14/2 และตามตัวอย่างแบบที่ 14/3

- ๔๐ -

ส่วนที่ ๒
ตัวอย่างแบบ และตัวอย่างประกาศ

- ๔๑ -

- ตัวอย่าง -

แบบที่ ๑๓

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................... เขต.....
เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.................. เขต....
---------------------------------------ตามข้อ ๑๐ (๒) ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารง
ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครอนุกรรมการ
ผู้แทนคุรุ ส ภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ การศึ กษา และกํ าหนดรายละเอี ยดอื่ นได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ขัดหรือแย้ งกั บหลั กเกณฑ์และวิธี การนี้ สํ านักงานเขตพื้น ที่การศึ กษา..................... เขต.....
จึ ง กํ าหนดให้ มี ก ารรั บ สมั ค รผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อกเป็ น อนุ กรรมการผู้ แ ทนคุ รุ ส ภา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา......................... เขต...... จะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์
จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา....................
เขต..... ในระหว่างวันที่........ เดือน......................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่....... เดือน......................... พ.ศ. .....
เวลา.....................น. ณ ........................................
๒. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา ให้ใช้ใบสมัครตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากําหนดได้ตามความเหมาะสม)
๓. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๒) และวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบีย บข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ ไขเพิ่ มเติม และตามข้อ ๔
ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง

- ๔๒ -

ของอนุ กรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุ กรรมการผู้แทนคุ รุ สภา อนุ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ และอนุ กรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนี้
๓.๑ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง (มาตรา ๒๑ (๒))
๓.๒ ต้องเป็นสมาชิกคุรุสภาและเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง (มาตรา ๒๑ วรรคสาม)
๓.๓ ต้องมีคุณสมบัติอื่นดังต่อไปนี้ (หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาฯ (ข้อ๔))
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
(๒) มี ความรู้ ค วามสามารถหรื อ ประสบการณ์ ด้ านการบริ ห ารงานบุ คคล
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกันเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสิบปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคย
มี ป ระวั ติเ สื่ อมเสี ย ทางจริ ย ธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชี พ และไม่ เคยกระทํ าความผิ ดจน
ได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ
(๔) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีและไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
ประกาศ ณ วันที่....... เดือน................................ พ.ศ. .....

ลงชื่อ.................................................
(................................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................เขต......

- ๔๓ -

- ตัวอย่าง แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา............................. เขต.....

แบบที่ ๑๔

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...............
ออกเมื่อ 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
ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๒) และวรรคสาม
แห่ งพระราชบัญญั ติ ระเบี ยบข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติม และ
ตามข้ อ ๔ ของหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การได้ มา การกํ าหนดคุ ณสมบั ติ อื่ น วาระการดํ ารงตํ าแหน่ ง และการพ้ นจาก
ตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้สมัคร)
(............................................................)
วันที่.........เดือน............................พ.ศ..........

- ๔๔ -

- ตัวอย่าง -

แบบที่ ๑๔/๑

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

ภาพถ่าย
ขนาด 2 นิ ว

๑. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล................................................. เกิดวันที่........... เดือน............................. พ.ศ. ......... อายุ ............ปี
สัญชาติ........................ ศาสนา....................... อาชีพ.................................... ตําแหน่งปัจจุบัน.................................
สังกัด...................................................... ชื่อสถานที่ทํางาน................................................เลขที่..............................
ถนน/ซอย..................................... แขวง/เขต................................จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์................
ที่อยู่ บ้านเลขที่.................. หมู่ที่............ ถนน/ซอย.......................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.์ .................. โทรศัพท์ (ที่บ้าน)........................
โทรสาร................................. โทรศัพท์ (ที่ทํางาน)....................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.....................................
เป็นสมาชิกคุรุสภาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภท.............................หมายเลขใบอนุญาต........................
ออกเมื่อ วันที่........................................................................ใช้ได้จนถึงวันที่.............................................................
๒. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

สาขา/วิชาเอก

สถานศึกษา

3. ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ปี พ.ศ.

ชื่อหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

หน่วยงานที่จัด

- ๔๕ -

4. ประวัติการทํางาน/การรับราชการ/อื่น ๆ
ปี พ.ศ.

ตําแหน่ง/หน่วยงาน

ระดับ/วิทยฐานะ

สังกัด

๕. ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง ด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้านรวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
ปี พ.ศ.

ประสบการณ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ระยะเวลา

หน่วยงาน/สถานที่
ปฏิบัติงาน

- ๔๖ -

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

- ๔๗ -

แบบที่ ๑๔/๒

- ตัวอย่าง รายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการคุรสุ ภาคัดเลือกเสนอ ให้ ก.ค.ศ. พิจารณาตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................เขต...............................
ชื่อ - สกุล

อายุ

คุณวุฒิ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตําแหน่ง /วิทยฐานะ /สถานที่ทํางาน

ประสบการณ์

หมายเหตุ

สํานักงานเลขิการคุรุสภา
เสนอ
................. .....................................
.....................................
.....................................
.....................................

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

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

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

๒. ..............................

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

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

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

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

-๔๗-

๑. ..............................

- ๔๘ -

- ตัวอย่าง -

แบบที่ ๑๔/๓

รายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการคุรสุ ภาคัดเลือกเสนอ ให้ ก.ค.ศ. พิจารณาตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................เขต...............................
ชื่อ - สกุล

อายุ

คุณวุฒิ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตําแหน่ง /วิทยฐานะ /สถานที่ทํางาน

ประสบการณ์

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

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

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

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

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

๒. ..............................

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

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

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

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

หมายเหตุ

- ๔๙ -

ตอนที่ ๔
คําชี้แจงแนวทางการดําเนินการคัดเลือก
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- ๕๐ -

ส่วนที่ ๑
คําชี้แจงแนวทางการดําเนินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้อ ๑๑ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
กําหนดการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและมี คุณ สมบั ติ ต ามที่ กํ าหนดตามข้ อ ๕ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ด้ านการศึ ก ษา
ด้านกฎหมายและด้านการเงินการคลัง เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ด้านละไม่เกินสองคน ให้ ก.ค.ศ. พิจารณา
การกํ าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการได้ มาของบุคคลตาม (๑) ให้เป็ นไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
(๒) ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้ มี ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กอนุ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ การศึ กษา ประกอบด้ ว ย ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดเป็ น ประธานกรรมการ เว้ น แต่
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาจํานวนสามคน เป็นกรรมการ และให้รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการเลขานุการ โดยคัดเลือกบุคคลที่มาจากการรับสมัคร
หรือการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับสมัครตรวจสอบและวินิจฉัย
คุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค รและผู้ ที่ ค ณะกรรมการเสนอชื่ อ ทั้ ง นี้ ให้ มี ก ารประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ
การคัดเลือกก่อนการพิจารณาคัดเลือกไม่น้อยกว่าสามวัน และให้คณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาคัดเลือก
บุ ค คลผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถหรื อ ประสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ด้ า นการศึ ก ษา
ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลัง ด้านละไม่เกินสองคน ให้ ก.ค.ศ. พิจารณา
ในการดําเนินการตาม (๒) เกี่ยวกับการรับสมัครอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ ทั้งนี้ อาจกําหนดรายละเอียดอื่นได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
(๓) ให้ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ คณะหนึ่งมีจํานวนเจ็ดคน โดยพิจารณา
จากกรรมการใน ก.ค.ศ. ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายละสองคน และเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ ทั้งนี้ ให้ประธาน ก.ค.ศ. มอบหมายอนุกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานอนุกรรมการ

- ๕๑ -

เพื่อทําหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให้เหลือด้านละหนึ่งคน
เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ. แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ
ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กําหนดคุณสมบัติของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป รึ ก ษา หรื อ ผู้ มี ตํ า แหน่ ง บริ ห ารในพรรคการเมื อ ง และข้ อ ๕
ของหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ได้กําหนดคุณสมบัติอื่นไว้ดังต่อไปนี้
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
(๒) มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา
ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลัง เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิด จนได้รับโทษทางวินัย
จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๔) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีและไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรดําเนินการ ดังนี้
๑. เมื่อได้รับแจ้งการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน ก.ค.ศ. แล้ว
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาตามตัวอย่างแบบที่ ๑๕ โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามตัวอย่างแบบที่ ๑๖ และให้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวน ๗ คน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานกรรมการ เว้นแต่ เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน เป็ นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการเขตพื้ นที่ การศึ กษา ผู้ อํานวยการ
สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา ข้ า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ซึ่ ง ได้ รั บ การเลื อกตั้ งเป็ น
อนุกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษา
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ผู้แทนข้าราชการครู และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น เป็นกรรมการ และให้
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งกรรมการคัดเลือกพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควร
ได้รับการพิจารณาเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตัวอย่างแบบที่ ๑๖/๑
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ก่อนการพิจารณาคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๓ วัน และควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัย
คุณสมบัติเพื่อให้เป็นการวินิจฉัยในรูปองค์คณะจะได้มีความละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น

- ๕๒ -

๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร
และผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละด้าน ให้เหลือด้านละไม่เกิน ๒ คน
๕. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ด ทํ า รายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กพร้ อ มประวั ติ
ส่งไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ตามตัวอย่างแบบที่ 16/2 และตามตัวอย่างแบบที่ 17/2
๖. สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทํ ารายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือก
พร้อมประวัติ ส่งไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ตามตัวอย่างแบบที่ 16/2 ตามตัวอย่างแบบที่ 17 และ
ตามตัวอย่างแบบที่ 17/1

- ๕๓ -

ส่วนที่ ๒
ตัวอย่างแบบ และตั
- ตัวอย่างว- อย่างประกาศ

- ๕๔ -

แบบที่ ๑๕

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................. เขต.......
เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา............................. เขต........
------------------------------------ตามข้อ ๑๑ (๒) ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารง
ตํ า แหน่ ง และการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ของอนุ ก รรมการผู้ แ ทน ก.ค.ศ. อนุ ก รรมการผู้ แ ทนคุ รุ ส ภา
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้น ที่ การศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กํ าหนดให้สํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาเป็น ผู้ ดําเนิ น การเกี่ย วกั บ
การรับ สมั ครอนุ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และกํ าหนดรายละเอียดอื่ นได้
ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................
เขต..... จึงกําหนดให้มีการรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................ เขต...... จะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์
จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.....................
เขต...... ในระหว่างวันที่....... เดือน........................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่....... เดือน.................. พ.ศ. .....
เวลา............น. ณ...................................
๒. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา................................. เขต...... ให้ใช้ใบสมัครตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเอง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดได้ตามความเหมาะสม)
๓. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
................................ เขต....... ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๓) และ
วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารง
ตํ า แหน่ ง และการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ของอนุ ก รรมการผู้ แ ทน ก.ค.ศ. อนุ ก รรมการผู้ แ ทนคุ รุ ส ภา

- ๕๕ -

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๓.๑ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ หรื อ ประสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลัง (มาตรา ๒๑ (๓))
๓.๒ ต้องไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมื อ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู้ มี ตํ า แหน่ ง บริ ห าร
ในพรรคการเมือง (มาตรา ๒๑ วรรคสาม)
๓.๓ ต้องมีคุณสมบัติอื่นดังต่อไปนี้ (หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาฯ (ข้อ๕))
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
(๒) มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา
ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลัง เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิด จนได้รับโทษ
ทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ
(๔) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีและไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................. เขต...... จะตรวจสอบและวินิจฉัย
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่....... เดือน.................. พ.ศ. ..... ณ........................
ประกาศ ณ วันที่......... เดือน................................พ.ศ. .....

ลงชื่อ....................................................
(..................................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................... เขต......

- ๕๖ -

- ตัวอย่าง -

แบบที่ ๑๖

แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน.......................
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา............................. 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......................................
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ (ระบุด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง) ดังนี้
ด้าน............................................ เป็นเวลา........... ปี ด้าน......................................... เป็นเวลา............ปี
ด้าน............................................ เป็นเวลา........... ปี ด้าน......................................... เป็นเวลา............ปี
ข้ า พเจ้ า ขอสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น อนุ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา......................... เขต....... ทั้งนี้ ได้ส่งรายละเอียดประวัติ ตามตัวอย่างแบบที่ ๑๖/๒
ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๓)
และวรรคสามแห่ งพระราชบั ญญั ติร ะเบี ย บข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระ
การดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้สมัคร)
(.............................................................)
วันที่...........เดือน............................พ.ศ. .........

- ๕๗ -

- ตัวอย่าง -

แบบที่ ๑๖/๑

แบบเสนอรายชื่ออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน.......................
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา............................. เขต.....
ใบรับลําดับที่..................................................(สําหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................นามสกุล.............................................................
ในฐานะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา................................
ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....................................................นามสกุล.......................................................
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ด้าน...............................................รายละเอียดดังแนบ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา........................ เขต.....
ขอรับรองว่าผู้ที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อได้ยินยอมเข้ารับการคัดเลือก และเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๓) และวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกประการ

ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอ
(........................................................)
กรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา......................... เขต……

- ๕๘ -

แบบที่ ๑๖/๒

- ตัวอย่าง รายละเอียดประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน...........................
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา....................................เขต.............

ภาพถ่าย
ขนาด 2 นิ ว

๑. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล................................................... เกิดวันที่........... เดือน........................... พ.ศ. ......... อายุ ............ปี
สัญชาติ...................... ศาสนา.................... อาชีพ.............................. ตําแหน่งปัจจุบัน...........................................
สังกัด...................................................... ชื่อสถานที่ทํางาน....................................................... เลขที่......................
ถนน/ซอย................................... แขวง/เขต................................. จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์................
ที่อยู่ บ้านเลขที่.................. หมู่ที่............ ถนน/ซอย...................................... ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต............................ จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์ (ที่บ้าน)......................
โทรสาร.................................. โทรศัพท์ (ที่ทํางาน).................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่...................................
๒. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

สาขา/วิชาเอก

สถานศึกษา

3. ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ปี พ.ศ.

หลักสูตร/สถานที่ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

หน่วยงานที่จัด

- ๕๙ -

4. ประวัติการทํางาน/การรับราชการ/อื่น ๆ
ปี พ.ศ.

ตําแหน่ง/หน่วยงาน

ระดับ/วิทยฐานะ

สังกัด

๕. โปรดระบุประสบการณ์ด้านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ปี พ.ศ.

ตําแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ระยะเวลา

หน่วยงาน/
สถานที่ปฏิบัติงาน

- ๖๐ -

6. ผลงานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในด้านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (โปรดแนบ
เอกสารประกอบการพิจารณา)
...................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................เจ้าของประวัติ
(......................................................................)
ตําแหน่ง...................................................................
............/......................................../...............
ลงชื่อ....................................................................ผู้เสนอชื่อ
(......................................................................)
ตําแหน่ง...................................................................
............/......................................../...............

- ๖๑ -

- ตัวอย่าง -

แบบที่ ๑๗

สรุปผลการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา................... เขต.....
ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล
ด้านการบริหารงาน
บุคคล

ด้านการศึกษา

ด้านกฎหมาย

ด้านการเงินการคลัง

อายุ

คุณวุฒิ

ตําแหน่ง/สังกัด

หมายเหตุ

- ๖๒ -

- ๖๓ -

- ตัวอย่าง -

แบบที่ ๑๗/๑

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

อายุ
ปัจจุบัน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเสนอ
ด้าน.................................
1. ..........................................
.........

.........

ตําแหน่ง

ประสบการณ์

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

-๖๒-

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

คุณวุฒิ

- ๖๔ -

- ตัวอย่าง -

แบบที่ ๑๗/๒

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................เขต.........เสนอ
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา........................................................................... ด้าน......................................
รายชื่อบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
.........................................เขต......
เสนอ.
ด้าน.................................
1. ..........................................

คุณวุฒิ

.........

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

..........

ตําแหน่ง

ประสบการณ์

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

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

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

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

หมายเหตุ

-๖๓-

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

อายุ
ปัจจุบัน

- ๖๕ -

ตอนที่ ๕
กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

- ๖๖ -

กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กฎหมายและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
๑. กฎหมาย
ก. พระราชบั ญญั ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๗
มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องหลายมาตรา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๘๓ ข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาต้ องสนั บ สนุ น การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น
มาตรา ๘๔ วรรคสอง ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจและหน้าที่ราชการ
ของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
มาตรา ๘๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือ
ร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
การกระทํ า ตามวรรคหนึ่ ง ถ้ า เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ อื่ น ได้ รั บ ความเสี ย หายอย่ า งร้ า ยแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๙๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทําการหรือยอมให้
ผู้ อื่ น กระทํ า การหาประโยชน์ อั น อาจทํ า ให้ เ สื่ อ มเสี ย ความเที่ ย งธรรมหรื อ เสื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์
ในตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน
มาตรา ๙๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และในการปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประชาชน โดยไม่ ต้ อ งอาศั ย อํ า นาจและ
หน้าที่ราชการของตนเองแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคลหรือพรรคการเมืองใด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดําเนินการใด ๆ
อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รวมทั้งจะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระทําการในลักษณะเดียวกัน การดําเนินการ
ที่ฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๙๔ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต้ อ งรั ก ษาชื่ อ เสี ย งของตน
และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่ว
การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุก โดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดให้จําคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง

- ๖๗ -

ข. ตั ว อย่ า งการกระทํ า ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น ความผิ ด ทางวิ นั ย ของข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวอย่างที่ ๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลั่นแกล้ง หรือกล่าวหา
ให้ร้ายผู้อื่นโดยไม่เป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงของตน อาทิ จัดทําใบปลิวโจมตีคู่แข่งขัน
ตัวอย่างที่ ๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึ กษาขอร้ องและบั งคั บให้ ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ซึ่ งเป็ น ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญชา
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ตนสนับสนุน เป็นการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ของตนไป กระทําการหาประโยชน์
อันอาจทําให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน
ตัวอย่างที่ ๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็น
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แจกเงิน และเครื่องใช้ เช่น
แจกร่มหรือของชําร่วยเพื่อจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปลงคะแนนให้ตน และ
เพื่อให้ ตนชนะการเลือกตั้ ง เป็น การกระทําการอัน มีลั กษณะทุ จริ ต โดยการซื้ อสิ ทธิ ขายเสี ยงในการ
เลือกตั้ง ซึ่งไม่เป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตัวอย่างที่ ๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็น
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใช้กระดาษหมึกพิมพ์
และเครื่องถ่ายสําเนาของโรงเรียนที่ตนสังกัดอยู่ในการจัดทําแผ่นโฆษณา หาเสียงในการเลือกตั้งให้แก่
เพื่อนข้าราชการครูที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
ตัวอย่างที่ ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทําลายป้ายหาเสียงของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/๙๑๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.
ส่วนราชการ
ตามหนังสือเวียนดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
๑. ให้ ส่ วนราชการและสํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษากําชั บให้ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งหรือลงสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี โดยต้องไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องหรือดําเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริต ซื้อสิทธิขายเสียง
๒. ผู้ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทําการใดที่ทําให้การ
ดํ าเนิ นการเลื อกตั้ งไม่ เป็ นไปโดยบริ สุ ทธิ์ ยุ ติธ รรม โปร่ งใส หรื อมี ลั กษณะไม่ เป็ น การสนั บ สนุ น การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น การหาเสียงโดยใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ การใส่ความผู้อื่น การวางตัวไม่
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เป็นกลางในการเลือกตั้ง การใช้เวลาราชการและทรัพย์สินของทางราชการไปในการเลือกตั้ง รวมทั้งการ
ส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระทําการในลักษณะเดียวกัน หรือกระทําการฝ่าฝืนบทบัญญัติวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลของการฝ่าฝืนกฎหมายและมาตรการตามหนังสือเวียน
๑. หากปรากฏว่าข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษาผู้ใดได้ รับเลือกตั้งและ
แต่ งตั้ งให้ เ ป็ น อนุ กรรมการผู้ แทนข้ า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่
การศึกษาโดยทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือมาตรการดังกล่าวข้างต้น จะถูกเพิกถอนการแต่งตั้งให้พ้น
จากการเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
หรื อมาตรการตามหนั งสื อเวี ย นจะถู ก ตั ดสิ ทธิ ในการสมั ครรั บ เลื อกตั้ งเป็ น ผู้ แทนข้ าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่ม กรรมการใน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ตลอดไป เนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้แทนดังกล่าว ในกรณีไม่ได้รับการยอมรับในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
๓. ข้ าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษาผู้ ฝ่ า ฝื น และถู กเพิ กถอนการแต่ ง ตั้ ง
ตามข้อ ๑ และถูกตัดสิทธิตามข้อ ๒ จะถูกดําเนินการทางวินัย โดยถือว่าพฤติการณ์แห่งการกระทําที่
ปรากฏนั้ น เป็ น กรณี ที่ มีมูล อั น ควรกล่ าวหาว่ ากระทํ า ผิ ดวิ นั ย โดยมี พยานหลั ก ฐานเบื้ องต้ น อยู่ แล้ ว
ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องดําเนินการทางวินัยทันที
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ตอนที่ ๖
การวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของอนุกรรมการ
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
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ส่วนที่ ๑
การวินิจฉัยของ ก.ค.ศ.
๑. แนวทางการวินิจฉัยคุณสมบัติของ ก.ค.ศ.
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตราขึ้นภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีเจตจํานงที่จะปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นคนเก่ง คนดี
คือเป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป เพราะคุณธรรมก่อให้เกิดความสุขสงบในสังคม คนที่เก่งแต่
ขาดคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมควบคุมจิตใจจะเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายและสร้างปัญหาให้แก่สังคมและ
ประเทศชาติ และนอกจากนั้นพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ยังกําหนดให้กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่ง
ปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รู้จักสิทธิหน้าที่ รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของประเทศชาติ ฯลฯ ซึ่งเจตจํานงและ
กระบวนการเรียนรู้ที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกลไกสําคัญ
ในการสร้างปัญญาและอบรมสั่งสอนให้เด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม ดังนั้น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สังคม และชุมชน โดยประพฤติปฏิบัติ
ตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นปูชนียบุคคล ซึ่งเป็นผู้ที่สังคมคาดหวัง และเพื่อเป็นหลักประกันแก่สังคมใน
การจัดการศึกษาเช่นว่านี้ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
โดยมี คุรุ สภาเป็ นองค์ กรวิ ชาชีพ มี อํานาจหน้ าที่กําหนดมาตรฐานวิ ชาชีพและจรรยาบรรณของวิ ชาชี พ
ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ในขณะเดียวกันก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกฎหมายบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีบทบัญญัติสอดคล้องสัมพันธ์กันและรองรับการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของ
คุรุสภา เช่น ผู้ที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งตําแหน่งครูผู้ช่วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และหากมีการประพฤติฝ่าฝืนจรรยาบรรณและ
กระทําผิดวินัย ก็จะถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและจะถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไปด้วยหรือถูกลงโทษทางวินัย ตามแต่กรณี
สํ าหรั บการบริ หารงานบุ คคลตามพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ กํ า หนดให้ มี ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลในรู ป ขององค์ ค ณะบุ ค คล โดยมี
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเรียกโดยย่อว่า ก.ค.ศ. เป็นองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา
เรียกโดยย่อว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด ส่ ว นราชการที่ มิ ไ ด้ จั ด ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
เป็นเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีอํานาจและหน้าที่หลักในการปกป้องและพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการให้
ความเห็นชอบในเรื่องการบรรจุและแต่งตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ การพิจารณาดําเนินการทางวินัย
การตรวจสอบการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาในเรื่องการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย
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การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้มีสํานักงาน ก.ค.ศ.
เป็นผู้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. ดังนั้น บุคคลที่เข้ามาเป็นองค์คณะบุคคลเพื่อใช้อํานาจ
และปฏิบัติหน้าที่ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง จึงต้องมีคุณสมบัติพิเศษ
มีความสง่างามไม่มีความด่างพร้อยในด้านความประพฤติ เป็นที่ยอมรับ ว่าจะเข้ามาทํ าหน้าที่ในการ
ปกป้องพิทักษ์ระบบคุณธรรมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่พวกพ้อง และไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ ดั ง นั้ น คุ ณ สมบั ติข องกรรมการผู้ แทน ก.ค.ศ. อนุ กรรมการผู้ แ ทนคุ รุ ส ภา
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาตามข้อ ๔ (๓) ข้อ ๕ (๓) ข้อ ๖ (๓) ข้อ ๗ (๓) และข้อ ๘ (๓) ของหลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ
ผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ กษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่ การศึ กษา พ.ศ.๒๕๕๓ จึ งกํ าหนดไว้ เหมื อนกั นว่ า
“เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม
จรรยาบรรณการประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ
รัฐ วิส าหกิจ องค์ การมหาชน หน่ วยงานอื่น ของรั ฐหรือองค์การระหว่างประเทศ” ซึ่งมีบ างข้อความ
กําหนดไว้เช่นเดียวกับการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษา
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด กรรมการผู้แทนข้าราชการครู และกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน
ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๙ (๒) มาตรา ๑๐ (๓) มาตรา ๑๑ (๓) และมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามลําดับ ที่บัญญัติในลักษณะเดียวกันว่า “เป็นผู้ที่
ได้ รั บ การยอมรั บในเรื่ องความซื่ อสั ตย์ ความยุ ติ ธ รรม และไม่ เคยมี ป ระวั ติ เสื่ อมเสี ย ทางจริ ย ธรรม
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ”
มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับเจตนารมณ์และหลักการกําหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ก็ดี อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาก็ดี ๓ ประการ กล่าวคือ
ประการที่หนึ่ง คําว่า “เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม” นั้น
สามารถพิจารณาได้ทั้งการกระทําทางนิตินัยและทางพฤตินัย กล่าวคือ ในทางนิตินัยอาจมีการกล่าวหากัน
และมีการพิสูจน์ความผิดโดยมีการรับฟังความทั้งสองฝ่าย และมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล หรือการ
พิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย ความผิ ด ขององค์ ก รของรั ฐ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี อํ า นาจตามกฎหมาย
เป็นหลักฐานก็สามารถนํามาพิจารณาได้ หรือแม้เป็นผู้กระทําผิดโดยไม่ถูกฟ้องคดีแต่ถูกกันเป็นพยาน
ก็สามารถนํามาพิจารณาพฤติกรรมแห่งการกระทําได้ ส่วนในทางพฤตินัยนั้น เช่น มีการโจษขาน หรือ
เป็ น ที่ รั บ รู้ ในหมู่ ช น ซึ่ งอาจจะมี การร้ อ งเรี ย นคั ด ค้ านให้ มีก ารตรวจสอบพฤติ ก รรมแห่ งการกระทํ า
โดยอาจยังไม่ถึงขั้นต้องมีการพิสูจน์การกระทํา ซึ่งทางปฏิบัติจะต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวัง
ประการที่สอง คําว่า “ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม” หมายความว่า ไม่เคย
มีพฤติกรรมแห่งการกระทําที่เสื่อมเสียในทางจริยธรรมอยู่เลย ซึ่งประวัติเช่นว่านี้อาจเป็นหลักฐานของ
ทางราชการก็ได้ เช่น คําพิพากษาของศาล หลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์และเสียค่าปรับ หรือที่มิใช่
ของทางราชการก็ ไ ด้ แต่ เป็ น พยานหลั ก ฐานแวดล้ อมอื่ น ที่ เชื่ อได้ ว่ าบุ คคลนั้ น เคยมี ป ระวั ติ เสื่ อมเสี ย
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ทางจริยธรรม อันที่จริงคําว่า “จริยธรรม” นั้น หมายถึงความประพฤติอันดีงามของบุคคล ไม่ว่าทางกาย
หรือทางวาจา ในทางที่สมควรกระทําและไม่สมควรกระทํา ซึ่งครอบคลุมในเรื่องวินัยและจรรยาบรรณ
เพียงแต่วินัยและจรรยาบรรณนําเอาจริยธรรมมากําหนดเป็นข้อความประพฤติของวินัยและจรรยาบรรณ
ของกลุ่มบุคคลที่เป็นข้าราชการหรือไม่เป็นข้าราชการก็ได้ หรือกลุ่มวิชาชีพ
ประการที่ สาม กรณี ที่ข้าราชการที่ ถู กลงโทษทางวิ นั ย แต่ ได้ รั บ การล้ างมลทิ น ก็ ยั ง
สามารถนํามาพิจารณาในประเด็นในเรื่องเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรมได้ ซึ่งประเด็นนี้เป็นไปตาม
แนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเป็นบรรทัดฐานไว้ว่า
กฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินล้างเฉพาะโทษแต่ไม่ล้างการกระทํา หมายความว่า พฤติกรรมแห่งการ
กระทํายังมีอยู่ มาใช้เทียบเคียงกับการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติทั่วไปของบุคคลในการเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ตัวอย่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษไล่ออก
จากราชการในเรื่องข่ มขื นนั กเรียนหญิ งซึ่ งเป็น ศิษย์ ต่ อมามี กฎหมายว่ าด้ วยการล้างมลทิ นใช้บั งคั บ
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาผู้นั้ น จึ งขอกลั บ เข้ ารับ ราชการ ซึ่งมาตรา ๓๐ (๑๒) แห่ ง
พระราชบั ญญัติร ะเบี ย บข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บั ญญั ติว่ า “ไม่ เป็ น
ผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก ปลดออกหรื อไล่ ออก เพราะการกระทํ าผิ ดวิ นั ยตามพระราชบั ญญั ติ นี้ หรื อ
ตามกฎหมายอื่น” ก.ค.ศ. วินิจฉัยว่า ถึงแม้กฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินได้ล้างโทษทางวินัย โดยถือว่า
ผู้ นั้ นไม่ เป็ นผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ ออกจากราชการแล้ วก็ ตาม แต่ ไม่ ล้ างการกระทํ า
จึงสามารถนําพฤติกรรมแห่งการกระทําไปใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๓๐ (๗)
แห่ งพระราชบัญญัติฉบับ เดี ยวกั นในข้ อไม่ เป็ นผู้ บ กพร่องในศีล ธรรมอั นดี สําหรั บ การเป็น ผู้ ประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เช่นเดียวกัน กรณีคุณสมบัติของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ที่เคยได้รับโทษทางวินัย ก็สามารถนําพฤติกรรมแห่งการกระทํา
ไปพิจารณากรณีเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรมได้
๒. การวินิจฉัยของ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวอย่างกรณีดังต่อไปนี้
กรณีที่ ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีอํานาจกําหนดคุณสมบัติ
เกี่ยวกับการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ได้
ข้ อเท็ จ จริ ง นาย น. เป็ น ทนายความมาไม่ ถึง ๕ ปี ได้ รั บ การพิ จ ารณาแต่ งตั้ งเป็ น
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา จะขาดคุณสมบัติตามแนวทางการคัดเลือก
อนุ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา ของสํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ข้อ ๒.๓ (๔) และหลั กเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ ทรงคุณวุ ฒิใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๒ พร้ อ มหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๑๐๖.๖/๕๙๙ ลงวั น ที่
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ข้อ ๙ (๑) (๒) หรือไม่
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ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ข้อ ๓ (๒) กําหนด
คุณสมบัติการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา
ด้านกฎหมายหรื อด้ านการเงิ น การคลั ง ไว้ อย่ างกว้ างโดยไม่ กําหนดจํ านวนปี ในการมี ป ระสบการณ์
ในแต่ ละด้ านไว้ แต่ แนวทางการได้มาที่ สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ นฐาน ข้อ ๒.๓ (๔)
ได้กําหนดจํานวนปีของการเป็นผู้ประกอบอาชีพทนายความไม่น้อยกว่า ๕ ปีและมีประสบการณ์ใน
คดีปกครองไม่น้อยกว่า ๕ คดี
เมื่ อพิ จ ารณาจากสมุ ดประวั ติของนายน. ว่ าเป็ นไปตามข้ อ ๓ ของหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด หรื อไม่ แล้ วเห็น ว่า นาย น. เป็น ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และวิ ธีการที่
ก.ค.ศ.กําหนดตามข้อ ๓ ครบถ้วนแม้ไม่เป็นไปตามแนวทางได้มาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานกํ าหนดตามหนั งสื อสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๕๒๘๘
ลงวั นที่ ๘ กั นยายน ๒๕๕๓ โดยที่ ป ระชุ มเห็ น ว่ า หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การ ที่ ก.ค.ศ.กํ า หนดในข้ อ ๙
ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกํ า หนดรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารได้ ม าของ
อนุ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ท่ า นั้ น โดยมิ ได้ ให้ อํา นาจในการกํ า หนดรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ
นอกเหนื อจากที่ ได้ กําหนดไว้ ในหลั กเกณฑ์ ดังกล่ าวแต่ อย่ างใด สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานจึงไม่มีอํานาจกําหนดเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ ดังนั้น นาย น. จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย หรือการเงินและการคลัง ตามข้อ ๓ ของการกําหนดคุณสมบัติอื่น
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาดังกล่าวใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
(มติ อ.ก.ค.ศ.วิ ส ามั ญ เกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔)
กรณี ที่ ๒ อนุ กรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ การศึ กษา ที่ ดํ ารงตํ าแหน่ งติ ดต่ อกั น
มาแล้ ว สองวาระ ไม่ ว่ า จะเป็ น อนุ ก รรมการประเภทใด ตํ าแหน่ งใด ไม่ อ าจได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิมได้อีก แต่หากย้ายไปดํารงตําแหน่งในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
ก็สามารถได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการได้อีก
ข้อเท็จจริง
๑) กรณีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งดํารงตําแหน่งใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งติดต่อกันมาแล้วสองวาระ หากต่อมาย้ายไปดํารงตําแหน่งในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
จะสามารถได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ได้หรือไม่
ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทน
คุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ กําหนดห้ามมิให้อนุกรรมการดํารงตําแหน่งติดต่อกัน
เกินกว่าสองวาระ ซึ่งการกําหนดเช่นนั้นมีเจตนารมณ์ที่ไม่ประสงค์ให้อนุกรรมการดํารงตําแหน่งนาน
เกินไปจนเกิดการผูกขาดอํานาจในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นการสร้างอิทธิพลและ
เกิดการบริหารงานโดยกรรมการกลุ่มเดิม ดังนั้น หากเมื่อบุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
ได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นแล้ว จึงไม่อาจเป็นการผูกขาดอํานาจและสร้างอิทธิพล
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ในเขตพื้นที่การศึกษาใหม่ได้แต่อย่างใด จึงเห็นว่า การห้ามอนุกรรมการดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่า
สองวาระนั้น ห้ามเฉพาะกรณีในเขตพื้นที่การศึกษาเดิมเท่านั้น แต่หากเมื่ออนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา ย้ายไปดํารงตําแหน่งในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น แม้จะได้ดํารงตําแหน่งอนุกรรมการ
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ นที่ การศึ กษา ติ ดต่ อกั น มาแล้ วสองวาระ ก็ส ามารถได้ รับ แต่ งตั้ งหรื อเลือกตั้ งเป็ น
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ได้อีก
๒) กรณีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมาจากการแต่งตั้งเป็นผู้แทน
ก.ค.ศ.ติดต่อกันมาแล้วสองวาระ จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ในเขตเดิม หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเขตใหม่ ได้อีกหรือไม่
ก.ค.ศ.พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า จากคํ า นิ ย ามในข้ อ ๒ ของหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารฯ
ได้ กํ า หนดให้ อ นุ ก รรมการ หมายความว่ า อนุ กรรมการผู้ แทน ก.ค.ศ. อนุ ก รรมการผู้ แ ทนคุ รุ ส ภา
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และข้อ ๓ กําหนดห้ามมิให้อนุกรรมการ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระ ซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสุดที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะดํารงตําแหน่ง
อนุกรรมการติดต่อกันได้โดยมุ่งหมายถึงตัวบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งอนุกรรมการมิใช่ประเภทหรือ
ที่มาของการเป็นอนุกรรมการ ดังนั้น แม้การดํารงตําแหน่งของอนุกรรมการจะมีที่มาต่างกัน แต่ถ้าบุคคล
นั้น ๆ ได้ดํารงตํ าแหน่ งใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่การศึกษานั้ น ติ ดต่ อกั น มาแล้ วสองวาระ ไม่ว่ าจะเป็ น
อนุกรรมการประเภทใดตําแหน่งใด ก็ไม่อาจได้รับการแต่งตั้งและเลือกตั้งเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
เดิมนั้นได้อีก แต่อย่างไรก็ตาม หากอนุกรรมการดังกล่าวได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
ก็สามารถได้รับการแต่ งตั้งได้อีก ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาในประเด็น ที่ ๑ ดังนั้น ตามประเด็นข้อหารื อ
กรณีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้แทน ก.ค.ศ. มาแล้วสองวาระ จึงไม่อาจได้รับ
การแต่ งตั้ งเป็ นผู้ แทนคุรุ สภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ นที่ การศึกษาเดิ มได้ อีก แต่ส ามารถได้ รับการแต่ งตั้ ง
ในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้อีก
(มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา (ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
กรณีที่ ๓ อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา แม้จะดํารงตําแหน่งอยู่ในวาระ
ไม่ครบ 4 ปี ก็ถือเป็นหนึ่ งวาระ หากได้รับเลือกตั้ งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ติดต่ อกัน มาแล้ว สองวาระ ไม่ มีสิ ทธิส มัครเข้ ารั บการเลื อกตั้งเป็น อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้น ที่
การศึกษาได้อีก
สําหรับอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น นอกจากจะต้องดํารงตําแหน่ง
บุ คลากรทางการศึ กษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.แล้ ว ยั งต้ องมี ป ระสบการณ์ ด้ านสนั บ สนุ น การศึ กษา
ซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ
การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปีด้วย
1) กรณีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวาระไม่ครบ
4 ปี จะถือเป็นหนึ่งวาระหรือไม่ หากได้รับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
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ติดต่อกันสองสมัย จะถือว่าดํารงตําแหน่งติดต่อกันมาแล้วสองวาระหรือไม่ และจะมีสิทธิสมัครเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอีกวาระหนึ่งได้หรือไม่
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งตามวาระ ไม่ว่าดํารงตําแหน่งจนครบ
วาระหรือออกจากตําแหน่งก่อนวาระ ถือได้ว่าดํารงตําแหน่งมาแล้วหนึ่งวาระ และเมื่อบุคคลนั้นได้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการในสมัยวาระที่หนึ่งต่อเนื่องมาถึงสมัยวาระที่สอง โดยที่ในสมัยวาระที่หนึ่งหรือสมัย
วาระที่สองจะดํารงตําแหน่งไม่ครบวาระก็ตามต้องนับเป็นหนึ่งวาระ เมื่อรวมกับสมัยอีกวาระหนึ่งแล้ว
จึงเป็นการดํารงตําแหน่งมาสองวาระ ส่วนกรณีของบุคคลอื่นที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนบุคคลอื่น
บุ ค คลนั้ น ย่ อ มจะอยู่ ใ นวาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง ได้ เ พี ย งเท่ า กั บ วาระที่ เ หลื อ อยู่ ข องผู้ ซึ่ ง ตนแทน
ตามนัย ข้อ 3 วรรคสอง ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารง
ตํ า แหน่ ง และการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ของอนุ ก รรมการผู้ แ ทน ก.ค.ศ. อนุ ก รรมการผู้ แ ทนคุ รุ ส ภา
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553 และย่อมต้องนับวาระการดํารงตําแหน่งของบุคคลที่มาแทนเป็นหนึ่งวาระ
ทั้ ง นี้ เที ย บเคี ย งตามนั ย ความเห็ น ของคณะกรรมการกฤษฎี ก า ที่ ไ ด้ เ คยวิ นิ จ ฉั ย ไว้ ใ นเรื่ อ งเสร็ จ
ที่ 509/2554
ดังนั้น เมื่ออนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา ที่มาแทนตําแหน่งที่ว่างหรือลาออกก่อนครบวาระ ถือว่าได้ดํารงตําแหน่งมาแล้วหนึ่ง
วาระ หากได้ดํารงตําแหน่งใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาติดต่อกันมาแล้วสองวาระ จึงไม่มีสิทธิสมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ได้อีก ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553
2) กรณี คุณสมบัติของบุคลากรทางการศึ กษาอื่ น จะมี คุณสมบั ติสมั ครเข้ารั บการ
เลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือไม่ ก.ค.ศ.
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ที่จะเข้ามาเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นนั้น นอกจากจะต้อง
ดํ า รงตํ า แหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
หรือมัธยมศึกษาแล้วยังต้องมีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการหรือ
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การจั ดกระบวนการเรี ย นการสอน การนิ เทศ การบริ ห ารการศึ ก ษา และ
ปฏิ บั ติ งานอื่ นในหน่ ว ยงานการศึ ก ษา เป็ น เวลาไม่ น้ อยกว่ า สิ บ ห้ า ปี ด้ ว ย ทั้ งนี้ เพื่ อจะทํ าให้ ไ ด้ ผู้ ที่ มี
ความรอบรู้ มีข้อมูล ทราบถึงสภาพการทํางาน สภาพปัญหา ความจําเป็น และบริบทแวดล้อมในการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง จะทํ า ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะผู้ แ ทนบุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
สําหรับประสบการณ์ “ปฏิบั ติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา” ที่กําหนดไว้ ตามข้ อ
8 (2) นั้น ย่อมหมายถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษาในขณะดํารงตําแหน่ง
ซึ่ งมี ลั ก ษณะงานตามอํ า นาจหน้ าที่ ความรั บ ผิ ดชอบของผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ กษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค. มิใช่ในขณะที่ดํารงตําแหน่งประเภทอื่นตามมาตรา 38 หรือตําแหน่งในหน่วยงาน
หรือส่วนราชการอื่น เมื่อนางสาว น เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนการศึกษาในหน่วยงาน
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การศึกษาเป็นเวลาน้อยกว่าสิบห้าปี จึงเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 8 (2) ของหลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน
ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุส ภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิ และอนุกรรมการผู้ แทนบุ คลากรทาง
การศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553 ในอันที่จะสมัครเป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
(มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งที่๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
กรณี ที่ ๔ อนุ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ การศึ กษาย้ ายออกนอก
เขตพื้นที่ ไม่ทําให้พ้นจากการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ข้อเท็จจริง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หารือกรณีนาย ส. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาได้ย้ายออกนอกเขตพื้นที่(ทั้งตําแหน่งและภูมิลําเนา) ไปดํารงตําแหน่ง
ที่ จั ง หวั ด อื่ น ว่ า จะทํ า ให้ น าย ส. พ้ น จากตํ า แหน่ งอนุ กรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่
การศึกษาหรือไม่
ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 มาตรา 21 (3) กํ า หนดให้ อ นุ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ะต้ อ งได้ รั บ การคั ด เลื อ ก
มาจากบุคคลในเขตพื้ นที่การศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่
การบริ หารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้ทรงคุ ณวุฒิจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถซึ่งเป็ น
คุณลักษณะเฉพาะที่บุคคลแต่ละคนมีอยู่ และคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวย่อมติดตัวของบุคคลนั้น ๆ
ตลอดไป ไม่ ว่ า บุ ค คลจะย้ า ยไปอยู่ ที่ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาใดก็ ต าม ประกอบกั บ ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ด
ในกฎหมายกํ าหนดว่ าอนุ กรรมการผู้ทรงคุ ณวุ ฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้น ที่การศึ กษาที่ ย้ ายตําแหน่ งและ
ภูมิลําเนาออกนอกเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องพ้นจากความเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้ น ที่ การศึ กษานั้ น แต่ อย่ างใด อนุ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ การศึ กษาย้ า ย
ออกนอกเขตพื้นที่จึงไม่ขาดคุณสมบัติและไม่พ้นจากการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
(มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.)ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2550)
กรณี ที่ ๕ ผู้ แ ทนข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน อ.ก.ค.ศเขตพื้ น ที่
การศึกษา ไปช่วยราชการต่างส่วนราชการ (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด) ไม่พ้นจาก
ตํ าแหน่ งอนุ กรรมการผู้ แทนข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ นที่ การศึ กษา
ข้อเท็ จ จริ ง นาย ธ. ต้ องพ้ นจากตํ าแหน่งอนุก รรมการผู้แ ทนข้า ราชการครูแ ละ
บุค ลากรทางการศึก ษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้น ที่ก ารศึก ษา เนื่องจากไปช่วยราชการที่กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน หรือไม่
ก.ค.ศ. พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า พระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคสี่ ได้กําหนดว่า คุณสมบัติอื่น หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
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วาระการดํ ารงตําแหน่งและการพ้น จากตําแหน่งของอนุ กรรมการผู้ แทนข้ าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
การกํ าหนดคุ ณสมบั ติอื่น วาระการดํ ารงตํ าแหน่ง และการพ้น จากตําแหน่งของอนุ กรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 20 ได้กําหนดว่า
นอกจากการพ้นจากตําแหน่ง ตามข้อ 19 แล้ว อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ้น จากตํ าแหน่ งเมื่ อ...(3) มิได้ เป็ น ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาในเขตพื้ น ที่การศึ กษา
ที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือไปช่วยราชการ หรือถูกสั่งให้ไปช่วยราชการในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น หรือถูกสั่ง
ไปประจําเขตพื้นที่การศึกษาอื่น หรือส่วนราชการเป็นระยะเวลาเกินกว่าหกเดือนติดต่อกัน
ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริง ว่านาย ธ.ได้ไปช่วยราชการที่กองอํานวยการรักษาความ
มั่น คงภายในจังหวัด จึ งหาเข้ าเหตุอย่างใดอย่ างหนึ่งอัน จะส่ งผลให้ นาย ธ. จําต้องพ้น จากตําแหน่ ง
อนุ ก รรมการผู้ แ ทนข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ดังที่กําหนดในข้อ 20 (3) ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารง
ตําแหน่ งและการพ้ นจากตํ าแหน่ งของอนุกรรมการผู้ แทนข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนั้น นาย ธ.จึงไม่พ้นจากตําแหน่งผู้แทนข้าราชการครู
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
(มติ อ.ก.ค.ศ.วิ ส ามั ญ เกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556)
กรณี ที่ ๖ อนุ กรรมการผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ไ ด้ รั บ แต่ งตั้ งให้ ดํา รงตํ า แหน่ งที่ ป รึ ก ษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ข้อเท็จ จริง นาย ส. อนุกรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒิด้านการศึ กษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้น ที่
การศึกษา ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด น. ว่าจะถือเป็นผู้ขาด
คุ ณสมบั ติอัน จํ าต้ องพ้ น จากการเป็ น อนุ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ด้านการศึ กษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่
การศึกษา ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดไว้หรือไม่
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐มาตรา ๒๘๔ จะต้องมาจากการ
เลือกตั้ง แต่ตําแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมิได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน หรือจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นแต่อย่างใด หากแต่เป็นตําแหน่งที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๕/๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งให้อํานาจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมิใช่สมาชิกสภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ดังนั้น การดํารง
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ตําแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงไม่อยู่ในความหมายของคําว่า สมาชิกสภาท้องถิ่น
คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง อํ า นาจหน้ า ที่ การเข้ า สู่ ตํ า แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษานายก
องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด ของนาย ส. จะเห็ นได้ว่ า การดํ ารงตํ าแหน่ งที่ ปรึ กษานายกองค์ การบริ หาร
ส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ให้การช่วยเหลือ ปฏิบัติหน้าที่ และให้คําปรึกษาตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมอบหมาย โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง บุคคลผู้ดํารง
ตําแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จําต้องพ้นจากตําแหน่งด้วย ทั้งนี้ ตามที่มาตรา ๓๕/๓
วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๓๗/๑ วรรคแรก (๑)แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไว้
ซึ่ ง กรณี ลั ก ษณะดั ง กล่ า วนี้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ก รรมการกฤษฎี ก าได้ เ คยมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย
ตอบข้อหารือ เรื่องผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จ
ที่ ๖๒๑/๒๕๔๙) ว่า บรรดาผู้ดํารงตําแหน่งอื่นที่มีหน้าที่ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น อันได้แก่ รองผู้บริหาร
ท้ องถิ่ น เลขานุ การผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น และที่ ป รึ กษาผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น จะอยู่ ใ นความหมายของคํ าว่ า
“ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” ด้ วยเหตุผลดั งกล่าวข้างต้น กรณีนาย ส. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด น. จึงต้องถือว่าเป็น
“ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” ส่งผลให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ อัน เป็นเหตุให้จําต้องพ้นจากตําแหน่ ง
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามที่มาตรา ๒๑ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไว้
(มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)
กรณีที่ ๗ อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จึงต้องพ้นจากการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ
ข้อเท็จจริง นาย ส. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมือง พ. ว่าจะต้องพ้นจากการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ หรือไม่
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้บริหารท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๔ จะต้ อ งมาจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรงจากประชาชนหรื อ มาจาก
ความเห็ นชอบของสภาท้ องถิ่น แต่ ตําแหน่งที่ป รึกษานายกเทศมนตรี เป็ นตํ าแหน่งที่น ายกเทศมนตรี
แต่งตั้งโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๘ อัฏฐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งให้
อํานาจนายกเทศมนตรีแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ มิได้มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน หรือจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นแต่อย่างใด ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริห ารท้องถิ่น รองผู้บริ หารท้ องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่ น
รองประธานสภาท้ องถิ่ นสมาชิ กสภาท้ องถิ่ น เลขานุ การผู้ บริ หารท้ องถิ่ น และที่ ปรึ กษาผู้ บริ หารท้ องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ ได้ ให้ความหมายของ “ผู้ บริหารท้องถิ่ น” หมายถึ ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ด

- ๗๙ -

นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนั้น คําว่า “ผู้บริหารท้องถิ่น”
จึงไม่ได้หมายความรวมถึงที่ปรึกษานายกเทศมนตรีด้วย
แต่อย่างไรก็ ตาม ที่ ประชุ มใหญ่กรรมการกฤษฎีกาได้เคยมี คําวินิ จฉัย ตอบข้ อหารื อ
เรื่อง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ ๖๒๑/๒๕๔๙)
ว่าบรรดาผู้ดํารงตําแหน่งอื่นที่มีหน้าที่ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น อันได้แก่ รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ
ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่ น และที่ ป รึ กษาผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ นจะอยู่ ในความหมายของคําว่ า “ผู้ดํารงตํ าแหน่ งทาง
การเมือง” ด้วย
พิ จ ารณาประการต่ อ ไปว่ า กรณี ก ารพ้ น จากตํ า แหน่ ง ของกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
เพราะเหตุมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้ บังคับ กับ คณะอนุกรรมการวิ สามัญ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ เทียบเคียงว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเภทหนึ่ง ซึ่งมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ให้ นํ ามาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้ บั งคั บโดยอนุ โลม ซึ่ งมาตรา ๑๔ (๕)
ได้กําหนดให้นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ... (๕)
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น กรณีนาย ส. อนุ กรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ได้รั บ
แต่ งตั้ งเป็ นที่ ปรึ กษานายกเทศมนตรี เมื อง พ. ซึ่ งต้ องถื อว่ าเป็น “ผู้ ดํารงตํ าแหน่ งทางการเมือง” ย่ อมมี
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.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งที่๖/๒๕๕๖วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)
กรณีที่ ๘ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.เปลี่ยนตําแหน่งจากข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ซึ่งมีผลทําให้มิได้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งครูตามที่ตนได้รับเลือกอีก จึงขาดคุณสมบัติเป็นผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
ข้อเท็จจริง นาง ย. ได้มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งจากตําแหน่งครูวิทยฐานะครูชํานาญ
การพิเศษ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๘ ก (๔) และตามหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารในการกํ าหนดตํ าแหน่ ง และแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู ที่ มี วิ ท ยฐานะครู ชํ า นาญการพิ เ ศษและครู
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
ซึ่งทําหน้าที่หลั กทางด้านการเรีย นการสอนและการส่งเสริมการเรีย นรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่ าง ๆ
ในสถานศึ กษาทั้ ง ของรั ฐ และเอกชน ส่ ว น “คณาจารย์ ” หมายความว่ า บุ คลากรซึ่ ง ทํ าหน้ าที่ ห ลั ก
ทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน ครูและ
คณาจารย์ จึ ง มี จุ ด เกาะเกี่ ย วร่ ว มกั น ในเชิ ง ความหมายว่ า หมายถึ ง ผู้ ส อนในหน่ ว ยงานการศึ ก ษา
เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นเหตุให้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กําหนดให้ครูและคณาจารย์เป็นตําแหน่ง ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ก.
เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณากฎหมายว่าด้วยการศึกษาที่มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับตําแหน่ง
ครูและคณาจารย์แล้วเห็นว่า ตําแหน่งครูและคณาจารย์ยังมีนัยที่แตกต่างกัน
การที่ ก ฎหมายกํ า หนดคํ า นิ ย าม หลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การกํ า หนดระดั บ
ตําแหน่ ง การให้ได้รับเงินเดื อนและเงิน ประจํ าตําแหน่ง การบรรจุและการแต่งตั้ ง ตลอดจนกําหนด
องค์กรวิชาชีพและองค์กรบริหารงานบุคคลของครูและคณาจารย์ไว้แตกต่างกันเช่นนี้ เห็นว่า กฎหมาย
มีเจตนารมณ์ให้ตําแหน่งครูและตําแหน่งคณาจารย์มิใช่เป็นตําแหน่งเดียวกัน เพื่อให้คณาจารย์ซึ่งแม้จะเป็น
ผู้สอนในสถานศึกษาเช่นเดียวกับครูแยกไปอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ซึ่งมีฐานะเป็น
นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง สถานศึ ก ษานั้ น ๆ สอดคล้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่มาตรา ๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้ผู้แทนข้าราชการครูเป็นตําแหน่งที่มาจากการเลือกตั้ง
ของข้าราชการครูในสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ และกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ กําหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมต้องเป็น
ผู้ดํารงตําแหน่งครูหรือครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และผู้มีสิทธิสมัคร
เข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้แทนข้าราชการครู สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครู สังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม การเข้าสู่ตําแหน่งผู้แทนข้าราชการครูของนาง ย. จึงเป็น
การเข้ าสู่ ตําแหน่ งในฐานะที่เป็น ผู้แทนเฉพาะของครู และครูผู้ช่ วยในสังกั ดสถาบัน บัณฑิ ตพั ฒนศิล ป์
เท่านั้น การที่ภายหลังนาง ย.มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งจากตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งมีผลทําให้นาง ย. มิได้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งครูตามที่ตนได้รับเลือกอีก
ต่อไปสถานภาพการเป็ นผู้ แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. ของนาง ย. ย่ อมสิ้นไปโดยการปรั บเปลี่ ย น
ตํ าแหน่ งดั งกล่ าวถื อได้ ว่ า นาง ย. มิ ได้ เป็ น ผู้ ดํารงตํ าแหน่ งผู้ แทนข้ าราชการครู ตามที่ ตนได้ รั บ เลื อ ก
จึงมีผลทําให้ต้องพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
(มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ที่ทําการแทน) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
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กรณีที่ ๙ อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา ๓๘ ข.(๒) โอนไปดํารงตําแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือน จึงไมมีคุณสมบัติในการแต่งตั้งเป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ข้ อ เท็ จ จริ ง นาย ส. ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย น รั ก ษาการในตํ า แหน่ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ด้านการบริหารจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
ต่ อ มา ก.ค.ศ.ได้ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่
๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งขณะนั้นอยู่ร ะหว่างเสนอ ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อขอ
อนุ มัติ รั บ โอนนาย ส. จากข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามมาตรา ๓๘ ข. (๒) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต่อมาสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือ ที่ นร ๑๐๐๖.๕/๒๗๕ ลงวันที่
๒๙ มีน าคม ๒๕๕๔ แจ้งสํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานว่า สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอาจดําเนินการแต่งตั้งนายส.ให้ดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัด
การศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ได้ไม่ก่อนวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ รับโอนนาย ส. ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดํารง
ตํ า แหน่ ง เป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ตํ า แหน่ ง นั ก วิ ช าการศึ ก ษา ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการบริ ห าร
จัดการศึกษา สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดังนี้ นาย ส. มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการ
แต่ งตั้ งให้ เป็ น อนุ กรรมการผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ด้ านการบริ ห ารงานบุ คคลใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา หรือไม่
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคําสั่ง
รับโอนนาย ส. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรา ๓๘ ข. (๒)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปบรรจุแต่งตั้ ง
เป็ นข้ าราชการพลเรื อนสามั ญ ตํ าแหน่งนักวิ ชาการศึกษา ผู้เชี่ ยวชาญด้านการบริ หารจัดการศึกษา
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยให้มีผลย้อนหลั งตั้งแต่วั นที่ ๒๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๓ ก็ตาม
แต่เมื่อไม่อาจแต่งตั้งนาย ส. ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กําหนดเสียแต่แรกในเวลาที่ได้มีประกาศ ก.ค.ศ. ในเรื่องดังกล่าวอันมีลักษณะเป็นคําสั่งทางปกครอง
ที่ มี ผลเฉพาะคราว ซึ่ งส่ งผลทํ าให้ ไม่ อาจแต่ งตั้ งนายส. เป็ นอนุ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ โดยชอบด้ วยกฎหมายได้
ทั้ งประกาศ ก.ค.ศ. ดั ง กล่ า วก็ มิ ไ ด้ มี ก ารกํ า หนดเงื่ อ นไขให้ ก ารมี ผ ลหรื อ สิ้ น ผลของสิ ท ธิ ห รื อ หน้ า ที่
ต้ องขึ้ น อยู่ กับ เหตุ การณ์ ในอนาคตที่ ไม่ แน่ น อน ตามมาตรา ๓๙ (๒) แห่ งพระราชบั ญญั ติวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด ประกาศ ก.ค.ศ. ดังกล่าวในรายนาย ส. จึงมีผลสิ้นสุด
ลงในเวลาที่ ไ ด้ มี ป ระกาศแต่ ง ตั้ ง ย่ อ มไม่ อ าจเกิ ด สิ ท ธิ ห รื อ มี ผ ลให้ น าย ส. ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
อนุกรรมการตามประกาศ ก.ค.ศ. ฉบับดังกล่าวในภายหลังอีกต่อไป แม้จะมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่มี
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ลักษณะต้องห้ามในภายหลัง เนื่องจากเลยเวลาของเงื่อนไขในการแต่งตั้งตามผลของคําสั่งทางปกครอง
ดั ง กล่ าวไปแล้ ว ดั ง นั้ น จึ งแต่ ง ตั้ ง นาย ส. เป็ น อนุ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้า นการบริ ห ารงานบุ ค คล
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๑ วรรคสาม ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาฯ ข้อ ๑๑ (๑) และแนวทางการ
คัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ไม่ได้ อันมีผลให้นาย ส. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ในตํ า แหน่ ง อนุ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ มาตั้งแต่ต้น
(มติ อ.ก.ค.ศ.วิ ส ามั ญ เกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔)
กรณีที่ ๑๐ อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน กรณีกระทําผิดวินัยในเรื่องเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์
ร่วมกันแก้ไขคะแนนในใบให้คะแนนสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
สอนเด็กอนุบาล อายุ ๓ ขวบ (ครูพี่เลี้ยง) ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑
ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข้อเท็ จจริง สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาขอหารื อว่ า ได้มีผู้ร้ องคั ดค้ านคุณสมบั ติ
ของนายแดง ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีเคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่
ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งในส่วนของอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๑๐ (๓) ซึ่งบัญญัติว่า “กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา... (๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” ตามข้อเท็จจริง นายแดงถูกลงโทษ
ทางวินัย กรณีกระทําผิดวินัย ในเรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนเด็ก
อนุบาล อายุ ๓ ขวบ (ครูพี่เลี้ยง) ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในฐานะ
กรรมการสอบสัมภาษณ์ กระทําการมิชอบโดยเมื่อให้คะแนนสัมภาษณ์และคะแนนประวัติของผู้สมัคร
สอบคั ดเลื อก แล้ วร่ ว มกั น แก้ ไขคะแนนในใบให้ คะแนนสั มภาษณ์ และใบรวมคะแนนของกรรมการ
ทั้ง ๓ คน ด้วยการใช้น้ํายาลบคําผิดแล้วเขียนคะแนนลงไปในจํานวนผู้เข้าสอบ ๔ ราย มีลักษณะเป็น
การเลือกปฏิบัติ ที่ประชุมพิจารณาองค์ประกอบตามมาตรา ๑๐ (๓) ดังนี้
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๑. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม
“การยอมรั บ ” หมายถึ ง การกระทํ า ของบุ ค คลที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ดํ า เนิ น การ
ตามอํานาจหน้าที่ หรือพฤติกรรมของบุคคลในการดํารงชีวิตที่แสดงออกให้เป็นที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์
แก่บุคคลในสังคมเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป
“ในเรื่องความซื่อสัตย์และความยุติธรรม” พิจารณาได้ ดังนี้
“ซื่อสัตย์” หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดทรยศ ไม่คดโกง และ
ไม่หลอกลวง
“ยุติธรรม” หมายถึง ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล
ดังนั้น คําว่า “เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม” จึงหมายถึง
คุณสมบัติของบุคคลที่มีความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่ทรยศ คดโกง ไม่โกหกหลอกลวง ไม่ประพฤติทุจริต
แต่กระทําการต่าง ๆ ด้วยความเที่ยงธรรม และชอบด้วยเหตุผลจนเป็นที่เชื่อถือ และได้รับการยืนยันตรงกัน
ของบุคคลส่วนใหญ่ที่อยู่ในสังคมนั้นว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมเหล่านี้จริงมาโดยตลอดและไม่ปรากฏว่าบุคคล
ดังกล่าวทุจริต ฉ้อฉล โกหก หลอกลวงผู้ใดทั้งในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการแสดงออกในชีวิตประจําวัน
๒. เป็นผู้ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
พิจารณาได้ ดังนี้
“จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม
“จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง
กําหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ได้
ดังนั้น บุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติในข้อ “เป็นผู้ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” จึงหมายถึง บุคคลที่ไม่ครองตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่มีศีลธรรม
เช่น มีประวัติเคยฆ่า หรือทําร้ายผู้อื่น ตลบตะแลง มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีหรือภรรยาของผู้อื่น
ลั ก ขโมยทรั พ ย์ สิ น ของผู้ อื่น เสพสุ ร าเป็ น อาจิ ณ หรื อ มี ก ารกระทํ า ที่ เ ป็ น การฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ เ รื่ อ ง
จรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ เช่น กระทําการอันเป็นปรปักษ์ต่อวิชาชีพครู
กระทําล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์ เป็นต้น
การที่จะพิจารณาหรือตัดสินว่าบุคคลใดมีประวัติเสื่อมเสียในกรณีดังกล่าวข้างต้น
นั้น สมควรต้องมีพยานหลักฐานยืนยันที่สามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ อย่างเป็นรูปธรรม ตามกรณี
ของนายแดง เคยถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน กรณีกระทําผิดวินัย ในเรื่อง
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนเด็กอนุบาล อายุ ๓ ขวบ (ครูพี่เลี้ยง)
ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดในฐานะกรรมการสอบสัมภาษณ์กระทําการมิชอบโดยเมื่อให้
คะแนนสัมภาษณ์และคะแนนประวัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกแล้วได้ร่วมกันแก้ไขคะแนนในใบให้คะแนน
สัมภาษณ์ และใบรวมคะแนนของกรรมการทั้ง ๓ คน ด้วยการใช้น้ํายาลบคําผิดแล้วเขียนคะแนนลงไปใน
จํานวนผู้เข้าสอบ ๔ ราย มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ เป็นการประพฤติตนโดยใช้อํานาจหน้าที่ของตน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นครูพี่เลี้ยงรายอื่น ๆ ดังกล่าว ถือได้ว่า
นายแดงเป็ นผู้ ขาดความซื่ อสั ตย์ สุจ ริตและความยุ ติธ รรม และเคยมี ประวั ติเสื่อมเสีย ทางจริย ธรรม
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จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพอย่างชัดเจน นายแดงจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามนัยมาตรา ๑๐ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
(มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐)
กรณีที่ ๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ กรณีไม่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย
ของรัฐบาล ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ข้อเท็จจริง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอหารือคุณสมบัติของนาย ส.
อนุกรรมการผู้ แทนบริ หารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เนื่องจากเคยถู ก
ลงโทษภาคทัณฑ์จะเป็นผู้มีคุณสมบัติสําหรับการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อ ๗ (๓) หรือไม่
ก.ค.ศ. พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า นาย ส. เคยถู กลงโทษภาคทั ณฑ์ ตามคํ าสั่ งสํ านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
ของอนุ กรรมการผู้ แ ทนข้ าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ การศึ กษา
กําหนดให้ผู้ที่ถูกลงโทษภาคทัณฑ์เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการผู้แทนฯ ดังกล่าว จึงเห็นว่า
นาย ส. อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นผู้ขาด
คุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ น อนุ ก รรมการผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาด้ ว ยเหตุ คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของผู้แทนอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ ๗ (๓) ที่วางหลักว่า
อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาต้องไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษทางวินัย
(มติ อ.ก.ค.ศ.วิ ส ามั ญ เกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕)
กรณี ที่ ๑๒ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษากระทํ า ผิ ด วิ นั ย ไม่ ร้ า ยแรง
ในเรื่องนําเงินอาหารเสริม(นม)และเงินอาหารกลางวันไปจ่ายเป็นค่าจ้างในการทํารั้วโรงเรียน เมื่อได้รับ
เงินบริจาคแล้วจึงนํามาคืน แม้ต่อมาจะได้รับการล้างมลทินฯ ก็ขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการ
ผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ข้ อ เท็ จ จริ ง นาย ส. ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ งเป็ น อนุ ก รรมการผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน กรณีกระทําผิดวินัย
ไม่ร้ายแรง ในเรื่องนําเงินอาหารเสริม(นม)และเงินอาหารกลางวันไปจ่ายเป็นค่าจ้างในการทํารั้วโรงเรียน
แทนผู้ บ ริ จ าค เมื่ อ ได้ รั บ เงิ น บริ จ าคแล้ ว จึ ง นํ า มาคื น ซึ่ ง ต่ อ มานาย ส. ได้ รั บ การล้ า งมลทิ น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ล้ า งมลทิ น ในวโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มี พ ระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ ว จะพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง นาย ส. เป็ น อนุ ก รรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาได้หรือไม่
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ก.ค.ศ. พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า แม้ ว่ า นาย ส. จะได้ รั บ การล้ า งมลทิ น โทษทางวิ นั ย
แต่พฤติการณ์ที่กระทําผิ ดวินัยก็ ยังมีอยู่ ซึ่งถ้อยคําว่า “ไม่เคยกระทําผิดวินัย จนได้รั บโทษทางวินัย ”
เป็ น การพิจ ารณาถึงพฤติ การณ์ แห่งการกระทํ า หากบุ คคลใดเคยกระทํ าผิ ดวิ นั ยมาก่อนแม้ จ ะได้ รั บ
การล้างมลทินโทษทางวินัยแล้ว โดยกฎหมายให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ในกรณีนั้น ๆ
ก็ตาม แต่ในส่วนของการกระทําที่เป็นความผิดไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้การกระทํานั้นไม่เป็น
ความผิดแต่อย่างใด เมื่อนาย ส. เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน จึงขาดคุณสมบัติ
ในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กรณีเป็นผู้เคยกระทํา
ผิดจนได้ รับโทษทางวิ นั ย ตามข้ อ ๗ (๓) ของหลักเกณฑ์ และวิ ธีการได้ มา การกํ าหนดคุณสมบั ติอื่น
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น จึงไม่สามารถแต่งตั้งนาย ส. เป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา แทนตําแหน่งที่ว่างได้
(มติ อ.ก.ค.ศ.วิ ส ามั ญ เกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕)
กรณีที่ ๑๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคยถูกลงโทษทางวินัย กรณีจด
ทะเบียนสมรสซ้อน จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา
ข้ อ เท็ จ จริ ง นาย จ. อนุ ก รรมการผู้ แ ทนคุ รุ ส ภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ กรณีกระทําการจดทะเบียนสมรสกับหญิงสองรายในวันเดียวกัน ข้าราชการครู
ดังกล่าวสามารถปฏิบั ติห น้าที่ ในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรีย น ผู้แทนคุรุ สภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้น ที่
การศึกษาได้หรือไม่
ก.ค.ศ. พิ จ ารณาเห็ น ว่ า เจตนารมณ์ แ ละหลั ก การกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ก รรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กล่าวคือ
คําว่า “ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม” หมายความว่า ไม่เคยมีพฤติกรรมแห่ง
การกระทําที่เสื่อมเสียในทางจริยธรรมอยู่เลย ซึ่งคําว่า “จริยธรรม” นั้น หมายถึงความประพฤติอันดีงาม
ของบุคคล ไม่ว่าทางกายหรือทางวาจาในทางที่สมควรและไม่สมควรกระทํา
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งว่านาย จ. กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงในเรื่องจดทะเบียน
สมรสกับหญิงสองรายในวันเดียวกัน อันเป็นการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
พฤติการณ์เป็นความผิดวินัย กรณีกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วประกอบกับการที่นาย จ.
ดํารงตําแหน่งถึงผู้อํานวยการสถานศึกษา และยังเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา ถือเป็นผู้มีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่ต้องทราบถึงระเบียบ กฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดี
และต้ อ งประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ สั ง คม โดยประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้ ส มกั บ ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น
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ปูชนียบุคคล แต่กลับประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสียในด้านคุณธรรม จริยธรรมกรณีกระทําการอันได้ชื่อ
ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
ดั ง นั้ น นาย จ. จึ ง เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ตามนั ย ข้ อ ๓ (๓) และพ้ น จากตํ า แหน่ ง
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามนัยข้อ ๑๙ (๕) ของการกําหนดคุณสมบัติ
อื่น หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การได้ มา วาระการดํารงตํ าแหน่ งและการพ้ น จากตํ าแหน่งของอนุกรรมการ
ผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
(มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
กรณีที่ ๑๔ อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาถูกตั้งกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรง และถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อการสอบสวนพิจารณาหรือการดําเนิน
คดี อ าญายั งไม่ เป็ น ที่ สิ้ น สุ ด จึ ง ยั งไม่ อาจสรุ ปได้ ว่ าขาดคุ ณสมบั ติก ารเป็ น อนุ กรรมการใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
ข้ อ เท็ จ จริ ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหารื อ กรณี นาย ก. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติที่ให้คงอยู่ในราชการจะเสียหาย
ต่อความเชื่ อมั่ นในระบบราชการ และเสี ยหายต่ อภาพลักษณ์ ของราชการ โดยถูกกล่ าวหาว่าข่มขื น
กระทําชําเราและกระทําอนาจารเด็กนักเรียน ว่าตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ในข้อ 6 ว่า
ต้ อ งเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย์ ค วามยุ ติ ธ รรม และไม่ เ คยมี ป ระวั ติ เ สื่ อ มเสี ย
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการ
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาหรือไม่
ก.ค.ศ. พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ตามข้ อ หารื อ เมื่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏแต่ เ พี ย งว่ า นาย ก.
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทําชําเราและกระทําอนาจาร
เด็ ก นั ก เรี ย น และถู ก ดํ า เนิ น คดี อ าญาในกรณี เ ดี ย วกั น จนถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น
เมื่ อการสอบสวนพิ จารณาหรื อการดําเนิ นคดี อาญายังไม่ เป็น ที่สิ้ นสุ ด จึงยั งไม่อาจสรุ ปได้ ว่านาย ก.
เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพแล้วหรือไม่ พฤติการณ์
ดังกล่ าวยั งถื อไม่ได้ ว่า นาย ก. เป็น ผู้ ขาดคุ ณสมบัติตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบั ญญั ติระเบี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แล้ว
(มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.)ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2550 )
กรณี ที่ ๑๕ อนุกรรมการผู้ทรงคุ ณวุ ฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทําชําเราและอนาจารเด็กนักเรียน และต้อง
หาว่ากระทําผิดอาญาในกรณีเดียวกัน แต่การสอบสวนพิจารณาหรือการดําเนินคดีอาญายังไม่เป็นที่สิ้นสุด
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จึงยั งถือไม่ ได้ ว่ าเป็ นผู้ ขาดคุ ณสมบั ติการเป็ นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิ ต่ อมาการดําเนิ นการสอบสวน
พิ จารณาได้ สิ้ นสุ ดลง และเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ มี คํ า สั่ ง ลงโทษไล่ อ อก
จากราชการ จึ ง เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ก รณี เ ป็ น ผู้ มี ป ระวั ติ เ สื่ อ มเสี ย ทางจริ ย ธรรมจรรยาบรรณและ
การประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อเท็จจริง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอหารือว่า กรณีนายดํา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติ
ที่ ใ ห้ ค งอยู่ ใ นราชการจะเสี ย หายต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ในระบบราชการและเสี ย หายต่ อ ภาพลั กษณ์ ข อง
ทางราชการ โดยถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทําชําเราและอนาจารเด็กนักเรียน และต้องหาว่ากระทําผิด
อาญาในกรณีเดียวกัน ซึ่งกระบวนการสอบสวนพิจารณาจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยขอหารือว่า นายดํา
จะเป็ น ผู้ ขาดคุ ณสมบั ติตามมาตรา ๘ (๖) แห่ งพระราชบั ญญั ติร ะเบี ย บข้ าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่
ก.ค.ศ. พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เมื่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏแต่ เ พี ย งว่ า นายดํ า ถู ก แต่ ง ตั้ ง
กรรมการสอบสวนวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง โดยถู ก กล่ า วหาว่ า ข่ ม ขื น กระทํ า ชํ า เราและกระทํ า อนาจาร
เด็กนักเรียนจนถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และถูกดําเนินคดีอาญาในกรณีเดียวกัน แต่การสอบสวน
พิจารณาหรือการดําเนินคดีอาญายังไม่เป็นที่สิ้นสุด จึงยังไม่อาจสรุปได้ว่านายดําเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสีย
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพแล้วหรือไม่ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่า
นายดํา เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ต่อมาการดํ าเนิ น การสอบสวนพิจ ารณาได้ สิ้ นสุ ดลง และเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคําสั่งลงโทษไล่นายดํา ออกจากราชการ ตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัย
และการออกจากราชการแล้ว จึงถือว่าเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการ
ประกอบอาชีพแล้ว ทั้งนี้ เพราะการกระทําของนายดํา ตามที่ปรากฏในการสอบสวนและในคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยที่พานักเรียนหญิงเข้าโรงแรม กระทําการล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้ง มีความพยายามจะร่วมเพศ
และกระทํ า การจนสํ า เร็ จ กิ จ ไม่ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ใ ดก็ ต ามนั้ น เป็ น การกระทํ า ผิ ด ศี ล ธรรมและฝ่ า ฝื น ธรรม
ที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เมื่อกระทําความผิดจนสําเร็จจึงถือว่าเป็นความเสื่อมเสียทางจริยธรรมแล้ว
ในประการต่อมาพฤติการณ์ของนายดําดังกล่าว เป็นการกระทําผิดตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ ที่บัญญัติว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทําตนเป็น
ปฺฎิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ ผู้ประกอบ
วิชาชี พทางการศึกษาต้ องรั ก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลื อส่งเสริ มให้ กําลั งใจแก่ศิษย์ฯ ผู้ประกอบวิ ชาชี พ
ทางการศึกษาต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังถือ
ได้ว่านายดํา ไม่ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อวิชาชีพในฐานะที่ตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประกอบกับการที่นายดํา ดํารงตําแหน่งถึงรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และยังเป็น
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ถือเป็นผู้มีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่ต้องทราบถึง
ระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดี และต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
แต่กลับประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสีย ไม่อยู่ในศีลธรรมอันดี พฤติการณ์เป็นการกระทําในลักษณะฝ่าฝืน
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บทบัญญัติเรื่องจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยกระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์และถือเป็นความผิดความชั่วที่ร้ายแรงมาก
ดังนั้น นายดําจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามนัยมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณี เป็น ผู้มีป ระวั ติเสื่ อมเสี ย ทางจริ ย ธรรม
จรรยาบรรณและการประกอบวิชาชีพ
(มติ อ.ก.ค.ศ. วิ ส ามั ญ เกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ที่ทําการแทน ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑)
กรณีที่ ๑๖ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําความผิดวินัยกรณี
กระทําอนาจารและถูกสั่ งลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดื อน แม้ต่อมาจะได้รับการล้างมลทิ น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ล้ า งมลทิ น ฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ เ ป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ แ ละต้ อ งพ้ น จากตํ า แหน่ ง
การเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อเท็ จจริ ง นายเอ อนุ กรรมการผู้ แทนข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ได้กระทําผิดวินัยกรณีได้ไป
ที่บ้านพักอนามัย ซึ่ งเป็นที่พักของนางสาวบี พนักงานราชการ ตําแหน่งครู เมื่อนางสาวบี เปิดประตู
ห้ อ งพั ก นายเอ ได้ โ ผเข้ า โอบกอดนางสาวบี นางสาวบี จึ ง เรี ย กให้ คู่ ห มั้ น ช่ ว ยเหลื อ และคู่ ห มั้ น
ได้ช กไปที่หน้ านายเอหนึ่ งครั้ ง นายเอจึงปล่อยมื อออกจากตัว นางสาวบีแล้วออกจากห้ องพั กลงไปที่
รถยนต์ของตน คู่ห มั้น ของนางสาวบี ได้ ลงไปชกที่ ใบหน้ าของนายเออี ก ๓ - ๔ ครั้ ง หลั งจากนายเอ
ได้โทรศัพท์ให้ภรรยาและบุตรชายมารับกลับไปที่บ้านพักของตนเวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. นางสาวบี
ได้ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจภูธรเพื่อดําเนินคดีอาญากับนายเอในข้อหาบุกรุกที่พักอาศัยในเวลาวิกาล
และบุกรุกเพื่อกระทําอนาจาร สถานีตํารวจภูธรได้รับแจ้งความไว้ดําเนินคดีและส่งสํานวนฟ้องศาลจังหวัด
ศาลจังหวัดพิพากษาลงโทษจําคุก ๓ เดือน ปรับ ๑,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้ มีกําหนด ๒ ปี
ต่อมาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับหนังสือร้องเรียนและร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม
ของนางสาวบี กรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
นายเอ ในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่พักอาศัยในเวลาวิกาลและบุกรุ กเพื่อกระทําอนาจารหญิงอื่ น
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการกระทําความผิดวินัยตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฐานกระทําการอัน
อาจทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ (๓)
เห็นชอบตามเสนอจึงสั่งลงโทษวินัยตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน ต่อมามีพระราชบัญญัติล้างมลทิน
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐
นายเอ จึงได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติดังกล่าว อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณามีมติ
รั บทราบแล้ ว จึ งขอหารื อว่ า นายเอ ซึ่ งปั จจุ บั นดํ ารงตํ าแหน่ งประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่ การศึ กษา
ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร ตามมาตราใด และข้อใด
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะดําเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

- ๘๙ -

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว เห็นว่า การที่จะระบุหรือตัดสินว่า บุคคลใดมีประวัติเสื่อมเสีย
ในกรณี ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นั้ น สมควรต้ อ งมี พ ยานหลั ก ฐานยื น ยั น ที่ ส ามารถตรวจสอบหรื อพิ สู จ น์ ไ ด้
อย่างเป็นรูปธรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) คําสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งวินัยไม่ร้ายแรง
และวินัยอย่างร้ายแรง เฉพาะกรณีความผิดที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เช่น กรณีกระทําการอันได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
๒) บั น ทึ กของเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายปกครอง ในความผิ ดอาญาที่ เกี่ ย วกั บ จริ ยธรรม เช่ น
กรณีเล่นการพนัน และถูกเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น
๓) คํ าพิ พากษาของศาลที่ แสดงให้ เห็ น ว่ า บุ คคลดั งกล่ า วมี พฤติ ก รรมที่ เสื่ อมเสี ย
ในด้านจริย ธรรม เช่น คํ าพิ พากษาให้ห ย่าเพราะเหตุ บุคคลดังกล่ าวมีความสั มพั นธ์ ฉัน ชู้ส าวกับ สามี
และภรรยาของผู้อื่น
๔) หนังสือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพราะเหตุประพฤติฝ่าฝืนจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การกระทํ าของนายเอ เป็ น ทั้ งความผิ ดทางวิ นั ย และเป็ น ความผิ ด ทางอาญาแม้ ว่ า
ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง และศาลจะปรานีให้รอการลงโทษจําคุกไว้ ๒ ปี แต่นายเอเป็น
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และยัง
ได้รับเลือกให้เป็นประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายและดูแล
การบริหารงานบุคคล รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยการกระทําผิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา โดยตําแหน่งหน้าที่ย่อมต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ
ศรั ท ธาของข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาและของคณะอนุ กรรมการ ผลงานจึ ง จะเป็ น
ที่ยอมรับของสังคม แต่นายเอ กลับประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขาดคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร
สถานศึ กษาและประพฤติ ต นขั ดต่ อข้ อ ๑๕ ของจรรยาบรรณวิ ช าชี พในข้ อที่ ต้ องซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ตและ
รับผิดชอบต่ อวิชาชีพ และข้อ ๑๘ ที่กําหนดให้ ต้องประพฤติปฏิ บัติตนเป็นแบบอย่ างที่ดีทั้งทางกาย
วาจา และจิตใจ พฤติการณ์ของนายเอจึงเป็นผู้ขาดความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ขาดความยุติธรรม และ
ประพฤติ ตนเสื่ อมเสี ย ทางจริ ย ธรรมจรรยาบรรณของการประกอบอาชี พ อั น ถื อได้ ว่ าเป็ น การขาด
คุณสมบัติตามนัยมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ แม้จะได้รับ
การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น ได้ รับ ล้างเฉพาะโทษโดยให้ ถือว่ าไม่เคยถู กลงโทษ
หรือลงทัณฑ์กรณีนั้น แต่การกระทําหรือกรรมที่เคยทํามานั้นยังคงอยู่ นายเอ จึงต้องพ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
(มติ อ.ก.ค.ศ. วิ ส ามั ญ เกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑)

- ๙๐ -

กรณี ที่ ๑๗ อนุ กรรมการผู้ แทนผู้ บริ หารสถานศึ กษาสายประถมศึ กษา ใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้ น ที่ การศึ กษาถู กลงโทษตั ดเงิ นเดื อน ๕% เป็ นเวลา ๒ เดื อน กรณี มีความสั มพั นธ์ ทางชู้ สาว
กั บ หญิ ง อื่ น ซึ่ ง มิ ใ ช่ ภ ริ ย าของตนถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ใ นการเป็ น อนุ ก รรมการผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา
ข้อเท็จจริง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอหารือว่า นายคะนอง ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน กรณีมีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับนางเสน่ห์
ทั้งที่ตนเองมีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว เมาสุราอาละวาดใช้วาจาคําพูดไม่เหมาะสม พูดเสียดสี
ผู้ใต้บังคับบัญชา และฉีกเอกสารบัญชีเงินคงเหลือประจําวันของโรงเรียนออกแล้วเขียนใหม่แทน จะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาหรือไม่
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว เห็น ว่า พฤติการณ์การกระทําชู้ส าวกั บบุ คคลอื่ นทั้ง ๆ ที่ ตนมี
ภรรยาอยู่แล้ว ถือเป็นบุคคลที่ไม่ครองตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ที่ตนเป็น ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่จ ะต้ องเป็น แบบอย่ างที่ ดีในสั งคม รวมทั้ งขาด
จรรยาบรรณตามข้อกําหนดของคุรุสภาที่กําหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องประพฤติตน
เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ทั้ ง กายวาจาใจ กรณี ข องนายคะนอง จึ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ น
อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
การประกอบอาชีพ ตามข้อ ๕ (๓) ของการกําหนดคุณสมบัติอื่น หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการ
ดํารงตําแหน่ง และการพ้น จากตําแหน่งของอนุ กรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้ แทนคุ รุส ภา
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
(มติ อ.ก.ค.ศ. วิ ส ามั ญ เกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.)ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)

- ๙๑ -

ส่วนที่ ๒
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และคําพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑) คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ ๗๗ /๒๕๕๒)
กรมการปกครองหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า นายสมชัย
ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดว่า กระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ซึ่งศาลได้พิพากษาลงโทษ
และเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔
ซึ่ งจั งหวั ดอุ ด รธานี มี ความเห็ น ว่ า นายสมชั ย เป็ น ผู้ ขาดคุ ณ สมบั ติและมี ลั กษณะต้ อ งห้ า มการเป็ น
ผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๑๑) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗
และไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีความเห็นว่า โดยมีมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ฯ บัญญัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านไว้ว่า ต้องไม่เป็น
ผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุด กระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายตามที่กําหนด ดังนั้น จึงไม่ต้องพิจารณาว่า
บุคคลนั้นจะมีโทษตามคําพิพากษาหรือไม่ เพียงแต่บุคคลดังกล่าวถูกศาลพิพากษาว่ากระทําความผิดก็
ต้องถือว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ใหญ่บ้าน นายสมชัย จึงเป็นผู้เคยต้อง
คําพิพากษาถึงที่สุดว่า กระทําความผิดตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการขาดคุณสมบัติแล้ว สําหรับประเด็นที่ว่า
นายสมชัยได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน หรือไม่นั้นเห็นว่า การล้างมลทินมีผลเป็น
การล้างมลทินเฉพาะโทษที่ผู้ต้องโทษได้รับเท่านั้น มิได้มีผลเป็นการลบล้างการกระทําความผิดอันเป็น
เหตุให้ถูกลงโทษนั้นด้วย โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้นๆ แต่มิได้มีบทบัญญัติใด
ที่กําหนดให้ลบล้างพฤติกรรมการกระทําความผิดด้วย ซึ่งจากคําพิพากษาศาลฎีกาที่ผ่านมาก็ได้พิพากษา
ไว้ตามแนวทางดั งกล่ าวเช่นเดียวกัน เมื่อปรากฏว่ า นายสมชัย ถูกศาลพิพากษาว่า กระทําความผิดฯ
ให้ ล งโทษปรั บ และจํ า คุ ก ๖ เดื อ น โดยโทษจํ า คุ ก ให้ ร อการลงโทษไว้ ๒ ปี จึ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์
จากพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ
สรุป การล้างมลทินมีผลเป็นการล้างมลทินเฉพาะโทษที่ผู้ต้องโทษได้รับเท่านั้น มิได้มี
ผลเป็ นการลบล้ างการกระทําความผิ ดอัน เป็ น เหตุให้ ถูกลงโทษนั้น ด้ วย บุ คคลที่ถูกศาลพิ พากษาว่ า
กระทําความผิด จึงไม่ได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทิ
๒) คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่กรรมการกฤษฎีกา) เรื่องเสร็จ ที่ 621/2549
การที่ ก รรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาการศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ
กรรมการสมาคมผู้ ป กครองและครู ได้ รั บ แต่ งตั้ งให้ ดํา รงตํ าแหน่ งรองผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เลขานุ การ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ประธานที่ ป รึ ก ษาผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และที่ ป รึ ก ษาผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แล้ ว แต่ ก รณี
การดํ ารงตํ าแหน่ งดั งกล่ าว จะถื อเป็ น ผู้ ดํารงตํ า แหน่ งทางการเมื องอั น เป็ น ลั กษณะต้ องห้ ามในการ
เป็นกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อ 3 (6) แห่งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ
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หลั กเกณฑ์ วิธี การสรรหา การเลื อกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํ ารงตําแหน่ ง และ
การพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 หรือไม่
ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมายได้เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับความหมายของคําว่า
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองไว้ว่า หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่อํานวยการบริหารประเทศหรือ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และบรรดาผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการเมืองทั้งหมด โดยงานการเมือง
นั้นจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายเพื่อให้ฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจํารับไปบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด นั้น โดยเมื่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในความหมายของการ
บริหารราชการแผ่นดินด้วยแล้ว ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่อํานวยการบริหารหรือควบคุมการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงอยู่ในความหมายของคําว่า
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่มาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2540 บั ญ ญั ติ ไ ว้ ว่ า ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ดั ง กล่ า ว จะต้ อ งถู ก ตรวจสอบบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น
เช่ น เดีย วกั บผู้ ดํารงตํ าแหน่ งทางการเมื องอื่ น ทั้ งนี้ เพื่ อมิให้ อาศั ย ตํ าแหน่ งหน้ าที่ของตน ในการหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สําหรับบรรดาผู้ดํารงตําแหน่งอื่นที่มีหน้าที่ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น อันได้แก่ รองผู้บริหาร
ท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
จะอยู่ในความหมายของคําว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วยหรือไม่ นั้น เมื่อพิจารณาถึงอํานาจหน้าที่
การเข้าสู่ตําแหน่ งและการพ้นจากตําแหน่งของผู้ ดํารงตําแหน่งดังกล่าวตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ จะเห็นได้ว่า ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่
ในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการอํานวยการบริหารหรือควบคุมการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย โดยผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่ง และเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่ง บุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งนั้นๆ ก็ต้องพ้นจากตําแหน่ง
ด้วย และเมื่อเทียบเคียงกับข้าราชการการเมืองในตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองซึ่งมีอํานาจหน้าที่ การเข้าสู่ตําแหน่งและการ
พ้นจากตําแหน่งในลักษณะทํานองเดียวกัน และถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วยเช่นกันแล้ว
บรรดาผู้ดํารงตําแหน่ งรองผู้ บริ หารท้องถิ่ น เลขานุการผู้ บริ หารท้องถิ่ น ประธานที่ป รึ กษาผู้ บ ริห าร
ท้องถิ่น และที่ป รึกษาผู้บ ริห ารท้องถิ่น จึ งอยู่ในความหมายของคําว่า ผู้ดํารงตํ าแหน่ งทางการเมือง
ดังนั้น กรณีที่กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการสมาคมผู้ปกครอง
และครู หากเป็น ผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ย่อมมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาตามข้อ 3 (6) แห่งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
การเลื อกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํ า รงตํ าแหน่ ง และการพ้ น จากตํ า แหน่ งของ
คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2546 ที่ ห้ า มเป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ งด้ ว ยใน
ขณะเดียวกัน
สรุป ตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอันเป็น
ลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
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๓) คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 10) เรื่องเสร็จที่ 509/2554
คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาข้ อหารือเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหน่ งของ
กรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธาณสุขของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติแล้วมีความเห็นในแต่ละประเด็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง มาตรา 49 ประกอบกับมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่ งชาติฯ บัญญัติมิให้กรรมการดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกัน ย่อมแสดงให้เห็ น
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะไม่ประสงค์ให้กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในตําแหน่งนานเกินไป ซึ่งจะเป็นการ
ตัดโอกาสบุคคลอื่นซึ่งมีความสามารถที่จะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็นกรรมการ ดังนั้น แม้ว่าการแต่งตั้ง
กรรมการในวาระที่สามจะเป็นการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ตาม แต่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้น
ก็เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ได้เคยดํารงตําแหน่งสองวาระติดต่อกันมาแล้วย่อมไม่อาจทําได้
ประเด็นที่สอง กรณีกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขในวาระที่หนึ่ง ซึ่งมาจากการคัดเลือกตามมาตรา 48 (5) และต่อมาในวาระที่สองได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามมาตรา 48 (2) แล้ว แม้ว่าการดํารงตําแหน่งกรรมการจะมีที่มาต่างกันก็ตาม
เพราะการที่กฎหมายกําหนดมิให้กรรมการดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันนั้น เป็นการกําหนด
ระยะเวลาสูงสุดที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ ดังนั้น เจตนารมณ์ของ
กฎหมายย่อมมุ่งหมายถึงตัวบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการ มิใช่ประเภทหรือที่มาของการเป็น
กรรมการของบุคคลดังกล่าว
ประเด็นที่สาม ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งตามวาระ ไม่ว่าดํารงตําแหน่งจนครบวาระหรือออก
จากตําแหน่งก่อนวาระ ถือได้ว่าดํารงตําแหน่งมาแล้วหนึ่งวาระ เมื่อบุคคลแรกดํารงตําแหน่งกรรมการใน
สมัยวาระที่หนึ่งต่อเนื่องมาถึงสมัยวาระที่สอง โดยที่ในสมัยวาระที่สองจะดํารงตําแหน่งไม่ครบวาระ
ก็ตามก็ต้องนับเป็นหนึ่งวาระ เมื่อรวมกับสมัยวาระที่หนึ่งแล้ว จึงเป็นการดํารงตําแหน่งมาสองวาระ
ส่วนกรณีของบุคคลอื่นที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนบุคคลแรกในสมัยวาระที่สองนี้ บุคคลนั้นจะ
อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งได้เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนตามมาตรา 49 ประกอบกับ
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ และย่อมต้องนับวาระการดํารงตําแหน่ง
ของบุคคลที่มาแทนเป็นหนึ่งวาระ ดังนั้น ในการคัดเลือกกรรมการครั้งหน้า ทันตแพทยสภาสามารถ
แต่งตั้งบุคคลที่มาแทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขได้
ประเด็ น ที่ สี่ เมื่ อ บุ ค คลนั้ น เป็ น กรรมการในคณะกรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุขมาติดต่อกันครบสองวาระแล้ว ในการคัดเลือกครั้งหน้าย่อมไม่อาจได้รับ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้
ประเด็นที่ห้า มาตรา 48 (4) กําหนดให้มีผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน
โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกกันเอง ซึ่งได้มีการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามหลักหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ เพื่อมาเป็นกรรมการตามมาตรา
48 (4) เมื่อบุคคลดังกล่าวได้พ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ย่อมพ้นจากตําแหน่ง
กรรมการตามบทบัญญัติดังกล่าวไปด้วย ต่อมาเมื่อได้รับการคัดเลือกให้กลับมาดํารงตําแหน่งกรรมการ
อีกในระหว่างวาระเดิมยังไม่สิ้นสุดลง การดํารงตําแหน่งกรรมการดังกล่าวในครั้งที่สองจึงถือได้ว่าเป็น
การดํารงตําแหน่งในวาระที่หนึ่ง
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ประเด็นที่หก กรณีในวาระที่หนึ่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนเมืองพัทยาได้รับคัดเลือกให้
เป็นกรรมการตามมาตรา 48 (4) ต่อมาในวาระที่สอง กรรมการอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนเมืองพัทยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการแทน ในวาระต่อไปกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนเมืองพัทยาทั้งสองคนดังกล่าว
หรือผู้บริหารอื่นของเมืองพัทยาสามารถสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในวาระต่อไปได้เพราะบุคคล
ดังกล่าวต่างก็ได้ดํารงตําแหน่งมาเพียงวาระเดียว
ประเด็น ที่เจ็ด กรณีกรรมการซึ่ งได้ รับ คัดเลือกให้ เป็ นกรรมการจากองค์กรเอกชน
(ด้านชุมชนแออัด) และดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันครบสองวาระแล้ว ย่อมไม่อาจเป็นกรรมการใน
สมัยวาระที่สามอีกได้
สรุป การที่กฎหมายกําหนดมิให้กรรมการดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกัน
มีเจตนารมณ์จะไม่ประสงค์ให้กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในตําแหน่งนานเกินไป รวมทั้งมีความมุ่งหมายถึงตัว
บุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการ มิใช่ประเภทหรือที่มาของการเป็นกรรมการของบุคคลดังกล่าว
การแต่งตั้งบุคคลเดียวกันกับที่ได้เคยดํารงตําแหน่งสองวาระติดต่อกันมาแล้วย่อมไม่อาจทําได้ และไม่ว่า
จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระหรือออกจากตําแหน่งก่อนวาระ ถือได้ว่าดํารงตําแหน่งมาแล้วหนึ่งวาระ
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
๑. คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๓ /๒๕๕๓ คดีหมายเลขดําที่ อ.๓๗๒/๒๕๔๘
เดิ ม ผู้ ฟ้ อ งคดี เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจ สถานี ตํ า ตรวจภู ธ รอํ า เภอพญาเม็ ง ราย
จังหวัดเชียงราย ถูกไล่ออกจากราชการฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โดยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมิชอบ ไม่จับกุมนาย อ. ผู้ซึ่งใช้อาวุธปืนยิงร้อยเอก ป. ถึงแก่ความตายต่อหน้าผู้ฟ้องคดีและภายหลัง
เกิดเหตุผู้ฟ้องคดี และ นาย อ. เดินออกจากที่เกิดเหตุด้วยกัน แล้วนาย อ. ก็ได้หลบหนีไป ศาลจังหวัดเชียงราย
พิพากษาลงโทษจําคุกผู้ฟ้องคดีกําหนด ๑ ปี โดยโทษจําคุกให้รอไว้ ๓ ปี ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน
โดยคดีถึงที่สุดแล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ได้จากรายงานการสอบสวนก็รับฟังข้อเท็จจริงสอดคล้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมิชอบของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และ
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกั บมาตรา ๖๑ แห่ง พระราชบัญญั ติระเบีย บข้าราชการตํ ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑
ดั ง นั้ น คํ า สั่ งของผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ล งโทษไล่ ผู้ ฟ้ องคดี ออกจากราชการ จึ งเป็ น การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ชอบด้ ว ย
กฎหมายแล้ว ส่วนราชการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการล้างมลทินในความผิดในคดีอาญา โดยถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้
เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดในคดีอาญา ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
แล้ ว ก็ ตาม แต่ ก็มิได้ ห มายความว่ าผู้ ฟ้องคดี ไม่ เคยกระทํ าความผิ ด หรื อเป็ น การลบล้ างการกระทํ า
ความผิดในคดีอาญาแต่อย่างใด และเหตุของการกระทําความผิดทางวินัยยังคงมีอยู่ เมื่อวัตถุประสงค์
ของการลงโทษข้าราชการผู้กระทําผิดทางวินัย กับวัตถุประสงค์ของการลงโทษผู้กระทําผิดในคดีอาญา
มีความแตกต่างกัน ดั งนั้น แม้ว่ ากฎหมายจะถือว่าผู้ ฟ้องคดีไม่ เคยถู กลงโทษในความผิดในคดี อาญา
แล้วก็ตาม แต่ก็หาได้ทําให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความรับผิดทางในวินัยไม่
สรุ ป การล้ างมลทิ นในความผิ ดในคดีอาญา โดยถื อว่ าผู้ ฟ้องคดี มิได้ เคยถู กลงโทษ
ในกรณีความผิดในคดีอาญาแต่ก็มิได้หมายความว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยกระทําความผิด หรือเป็นการลบล้าง
การกระทํ าความผิ ดในคดี อาญาแต่ อย่ างใด เมื่ อวั ตถุ ประสงค์ของการลงโทษข้าราชการผู้ กระทํ าผิ ด
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ทางวิ นั ย กั บ วั ตถุ ป ระสงค์ ข องการลงโทษผู้ ก ระทํ าผิ ด ในคดี อ าญามี ค วามแตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น แม้ ว่ า
กฎหมายจะถื อ ว่ า ผู้ ฟ้ อ งคดี จ ะไม่ เคยถู กลงโทษในความผิ ดในคดี อาญาแล้ วก็ ตาม แต่ ก็ หาได้ ทํ าให้
ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความรับผิดทางในวินัยไม่
๒. คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๒๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขดําที่ อ.๓๔/๒๕๔๙
คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคําสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เนื่องจากการกระทําผิด
วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง กรณี ยิ ง ปื น โดยใช่ เ หตุ ใ นเมื อ ง หมู่ บ้ า น หรื อ ที่ ชุ ม ชน และทํ า ให้ ผู้ อื่ น ตกใจกลั ว
พฤติ ก ารณ์ ก ระทํ า จึ ง เป็ น ความผิ ด ฐานประพฤติ ชั่ ว อย่ า งร้ า ยแรง ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ ฟ้ อ งคดี ฟ้ อ งขอให้ เ พิ ก ถอนคํ า สั่ ง และ
ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในยศและตําแหน่งเดิมต่อไป เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังจากคําให้การ
ของร้อยตํารวจเอก ป. ว่า ขณะปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร ได้รับแจ้งเหตุ จึงได้ออกไปตรวจสอบพบผู้ฟ้องคดี
อาการมึ น เมาสุ ร าพู ดจาเอะอะโวยวายอยู่ที่หน้ าบ้านพั กของผู้ ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดี รั บว่ าเป็ นผู้ ยิงปื น
เอ็ม ๑๖ โดยยิงขึ้นฟ้า แต่ไม่ทราบว่ายิงไปกี่นัด ประกอบกับเมื่อพิจารณาคําให้การของนาย จ. กํานันตําบล...
อําเภอเมืองยะลา ซึ่งได้ให้การในชั้นคดีอาญาและในชั้นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยว่า ตามวันและ
เวลาเกิดเหตุนาย จ. อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ ๑ กิโลเมตร ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจึงได้
เดินทางไปที่บ้านของผู้ฟ้องคดีพบผู้ฟ้องคดียืนอยู่ที่หน้าบ้าน มีอาการมึนเมาสุรา ร้องเอะอะโวยวาย
ตะโกนด่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้ นาย จ. ไปเรียกนาย ส. ซึ่งเป็นคู่กรณีที่เคยพิพาทกันออกมาเจรจา นาย ส.
ไม่อยู่บ้าน มีแต่ภรรยาและบุตร จากการให้ถ้อยคําของบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีความเป็นกลาง จึงน่าเชื่อว่า
ผู้ฟ้องคดี ได้ กระทํ าตามที่ ถูกกล่ าวหาจริ ง ส่ วนกรณีที่ผู้ ฟ้องคดี อ้างว่ า หกล้ มอาวุ ธปื นตกจากมื อทํ าให้
กระสุนปืนดังขึ้นหลายนัดนั้น จึงเห็นว่าไม่มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีสะดุดก้อนหินแล้ว
ล้มลงทําให้ปืนลั่นแต่อย่างใด ประกอบกับอาวุธปืน เอ็ม ๑๖ มีระบบการยิง ๒ จังหวะยิงครั้งละ ๑ นัด
กั บ ยิ งระบบอั ตโนมั ติและอาวุ ธ ปื น เอ็ ม ๑๖ เป็ น อาวุ ธ สงครามที่ มีอ านุ ภ าพร้ ายแรงจึ ง ไม่ น่ า เชื่ อว่ า
ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตํารวจได้รับการฝึกใช้อาวุธปืนมาแล้วจะนําซองบรรจุกระสุนที่บรรจุกระสุน
เรียบร้อยแล้วใส่ไปในปืนเอ็ม ๑๖ โดยปลดล็อคไปที่ระบบยิงอัตโนมัติ ซึ่งการกระทําเช่นนั้นหมายความ
ว่ า ผู้ ฟ้ อ งคดี เ ตรี ย มที่ จ ะใช้ อ าวุ ธ ปื น เอ็ ม ๑๖ ยิ ง แล้ ว ทั้ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นภาวะจํ า เป็ น ต้ อ งทํ า เช่ น นั้ น
คําอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า หกล้ม อาวุธปืนพลัดตกจากมือทําให้ปืนลั่น จึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น การที่
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๐๔
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า คําสั่งไล่ผู้ฟ้อง
คดีออกจากราชการระดับการลงโทษ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีกระทําความผิดวินัยฐาน
ใดหากจะอ้างว่าการกระทําผิดวินัยฐานเมาสุรายิงปืนด้วยความคึกคะนองหรือยิงปืนด้วยความคึกคะนอง
ก็ขัดแย้งกับ พยานหลั กฐาน เพราะไม่มีพยานใดยืน ยัน ว่าผู้ฟ้องคดี ยิ งปื นด้ วยความคึกคะนองเห็น ว่ า
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทําความผิดฐานยิงปืนโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน และ
ทําให้ผู้อื่นตกใจกลัว อันเป็นความผิดตามมาตรา ๓๗๖ และมาตรา ๓๙๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่งมีระดับความรุนแรงของการกระทําผิดความผิดวินัย อันเป็นเหตุที่จะสั่งลงโทษทางวินัยสถานเดียวกัน
กับการกระทําผิดวินัยฐานเมาสุรายิงปืนด้วยความคึกคะนองหรือยิงปืนด้วยความคึกคะนองตามระดับ
การลงโทษทางวิ นั ย ที่ ผู้ ถูกฟ้ องคดี ที่ ๒ ได้กําหนดไว้ ดังกล่ าว คํ าอุ ทธรณ์ ของผู้ ฟ้องคดี ในประเด็ น นี้
จึงฟังไม่ขึ้น ส่วนผู้ฟ้องคดียื่นคําร้องต่อศาลปกครองสูงสุดว่า ผู้ฟ้องคดีอยู่ในข่ายที่จะได้รับการล้างมลทิน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ล้ า งมลทิ น ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูม ิพ ลอดุล ยเดช
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มีพ ระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๐ นั ้น เห็น ว่า แม้ผู ้ฟ้อ งคดีอ ยู่ใ นข่า ยมีสิทธิได้รั บการ
ล้างมลทินตามพระราชบัญญัตินี้ แต่โดยที่การล้างมลทินดังกล่าว มาตรา ๕ บัญญัติเพียงให้เป็นการ
ลบล้างประวัติการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยโดยถือว่าที่ได้รับการล้างมลทิน ไม่เคยถูกลงโทษหรือ
ลงทัณฑ์ดังกล่าวเท่านั้น แต่หาได้มีผลทําให้คําสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการกลายเป็นคําสั่งไล่ผู้ฟ้องคดี
ออกจากราชการกลายเป็ น คํ า สั่ ง ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายไปแต่ อ ย่ า งใดไม่ นอกจากนั้ น มาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ ยังได้บัญญัติยืนยันต่อไปด้วยว่าการล้างมลทิน ตามมาตรา ๕ ไม่ก่อให้เกิด
สิทธิแก่ผู้ได้รับการล้างมลทินในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น คําร้องของผู้ฟ้องคดี
จึงไม่อาจรับฟังได้
สรุป การล้างมลทิน ตามมาตรา ๕ เป็นการลบล้างประวัติการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์
ทางวิ นั ยโดยถื อว่ าไม่ เคยถูกลงโทษหรื อลงทั ณฑ์ ดังกล่ าวเท่ านั้ น แต่ หาได้มีผลทํ าให้ คําสั่ งไล่ ผู้ ฟ้องคดี
ออกจากราชการกลายเป็ น คํ า สั่ ง ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายไปแต่ อ ย่ า งใดไม่ นอกจากนั้ น มาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ ยังได้บัญญัติยืนยันต่อไปด้วยว่าการล้างมลทิน ตามมาตรา ๕ ไม่ก่อให้เกิด
สิทธิแก่ผู้ได้รับการล้างมลทินในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น
๓. คดีหมายเลขแดงที่ อ.๗/๒๕๔๖ คดีหมายเลขดําที่ อ.๗๐/๒๕๔๕
ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี แ ละคณะกรรมการของผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี เป็ น หน่ ว ยงานทางปกครอง
และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในกํากับดูแลของรัฐบาลตามมาตรา ๒๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ มติ แ ละคํ า สั่ ง ของผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี และของ
คณะกรรมการ ของผู้ถูกฟ้องคดีมีผลกระทบต่อบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกิจการของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นคําสั่ง
ทางปกครองที่ อยู่ ในอํ านาจพิ จารณาพิ พากษาของศาลปกครอง การที่ คณะกรรมการของผู้ ถูกฟ้ องคดี
มีมติไม่รับฟ้ องคดี เข้าเป็นสมาชิกเนติบั ณฑิตสภาเนื่องจากเคยถูกลงโทษทางวินัยฐานทุจ ริตต่อหน้าที่
และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงมาก่อน เป็นกรณีที่สอดคล้องกับข้อ ๑๐ ข้อ ๑๒ และข้อ ๒๗ ของข้อบังคับ
เนติบัณฑิตสภาฯ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตสภาฯ ที่ต้องการรับบุคคล
ที่มีคุณธรรม มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เป็นบุคคลที่ควรรังเกียจแก่สังคม กรณีนี้จึงเป็นการกระทํา
โดยชอบและไม่อาจนําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ มาพิจารณาให้เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีได้
เนื่ อ งจากบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วเป็ น เพี ย งการให้ ล บล้ า งโทษทางวิ นั ย ที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี
เคยได้รับเท่านั้น ไม่มีผลเป็นการลบล้างการกระทําความผิดวินัยตามความเป็นจริงที่ได้กระทําขึ้นให้หมดไป
แต่อย่างใด
สรุป บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ เป็นเพียงการให้ลบล้างโทษทางวินัยที่
ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับเท่านั้น ไม่มีผลเป็นการลบล้างการกระทําความผิดวินัยตามความเป็นจริงที่ได้กระทําขึ้น
ให้หมดไปแต่อย่างใด
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ตอนที่ ๗
ภาคผนวก

- ๙๘ -

ภาคผนวก
• หลั กเกณฑ์ และวิ ธีการได้ มา การกําหนดคุ ณสมบั ติอื่น วาระการดํ ารงตํ าแหน่ ง และการพ้ น จาก
ตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหน่ง และ
การพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๖๑๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 5 มกราคม ๒๕๕๔
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔)
และแก้ไขเพิ่มเติม ตามมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖)
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๒๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์
และวิ ธี การได้ ม า การกํ าหนดคุ ณ สมบั ติ อื่น วาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง และการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ของ
อนุกรรมการผู้ แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุ รุสภา อนุกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกการกําหนดคุณสมบัติอื่น หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารง
ตํ า แหน่ ง และการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ของอนุ ก รรมการผู้ แ ทน ก.ค.ศ. อนุ ก รรมการผู้ แ ทนคุ รุ ส ภา
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๒ ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
“เขตพื้ นที่การศึกษา” หมายความว่า เขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา หรื อ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
“อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ การศึกษา” หมายความว่ า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุ ก รรมการ” หมายความว่ า อนุ ก รรมการผู้ แ ทน ก.ค.ศ. อนุ ก รรมการ
ผู้ แ ทนคุ รุ ส ภา อนุ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และอนุ ก รรมการผู้ แ ทนข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า
อนุ ก รรมการผู้ แ ทนข้ า ราชการครู อนุ ก รรมการผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และอนุ ก รรมการ
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู” หมายความว่า อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุ ก รรมการผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา” หมายความว่ า อนุ ก รรมการ
ผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาหรื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ในหน่ ว ยงานการศึ ก ษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

- ๑๐๐ -

“อนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า อนุกรรมการ
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ข้อ ๓ อนุกรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี นับตั้งแต่วันที่ ก.ค.ศ. ประกาศ
แต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้
ถ้าอนุกรรมการว่างลงก่อนครบตามวาระ ให้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งอนุกรรมการแทน
ตําแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของอนุกรรมการผู้นั้น เหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน
จะไม่ดําเนินการให้ได้มาซึ่งอนุกรรมการที่จะมาแทนก็ได้ และให้อนุกรรมการที่มาแทนในตําแหน่งที่ว่าง
มีวาระอยู่ในตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ ดํา เนิ น การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง อนุ กรรมการที่ จ ะมาแทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง
ตามวรรคสอง และยั งมี อนุ กรรมการที่ เหลื ออยู่เกิ นกึ่ งหนึ่ งของอนุกรรมการทั้ งหมดให้ อนุ กรรมการ
ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้อนุกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าอนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ข้อ ๔ นอกจากที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. และ
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ต้องมีคุณสมบัติอื่น ดังต่อไปนี้
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
(๒) มี ค วามรู้ ค วามสามารถหรื อ ประสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกันเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสิบปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวั ติเสื่ อมเสีย ทางจริ ย ธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชี พ และไม่ เคยกระทําความผิ ดจนได้
รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ
** (๔) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
ข้อ ๕ นอกจากที่ กํ าหนดไว้ ต ามมาตรา ๒๑ วรรคสาม อนุ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ต้องมีคุณสมบัติอื่น ดังต่อไปนี้
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
(๒) มี ค วามรู้ ค วามสามารถหรื อ ประสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล
ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวั ติเสื่ อมเสีย ทางจริ ย ธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชี พ และไม่ เคยกระทําความผิ ดจนได้
รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ
** (๔) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
**กําหนดเพิ่มเติมโดยมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

- ๑๐๑ -

ข้อ ๖ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมาก่อน
(๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบั ติการสอนในวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการ
หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวั ติเสื่ อมเสีย ทางจริ ย ธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชี พ และไม่ เคยกระทําความผิ ดจนได้
รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ
ข้อ ๗ อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมาก่อน
(๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษ
ทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
ข้อ ๘ อนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
(๒) มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการหรือ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การจั ด กระบวนการเรี ย นการสอน การนิ เ ทศ การบริ ห ารการศึ ก ษาและ
ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา รวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคย
มี ป ระวั ติ เ สื่ อ มเสี ย ทางจริ ย ธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชี พ และไม่ เ คยกระทํ า ความผิ ด
จนได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ
ข้อ ๙ การได้มาของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาตั้ ง คณะกรรมการสรรหาจํ านวนเจ็ ดคน
พิจารณาบุคคลที่สมัครเป็นผู้แทน ก.ค.ศ. หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากกรรมการสรรหา ซึ่งต้อง
ได้รั บความยิ นยอมจากผู้ ได้ รับ การเสนอชื่อและมี คุณสมบัติตามข้ อ ๔ แล้ว ให้ คณะกรรมการสรรหา
คัดเลือกให้เหลือเขตพื้นที่การศึกษาละสองคน แล้วส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก พร้อมทั้งประวัติ
การศึกษา การอบรม การศึกษาดูงาน ประสบการณ์ในการทํางาน และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณา
ทั้ ง นี้ ในการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรั บ สมั ค รผู้ แ ทน ก.ค.ศ. ให้ สํ า นั ก งาน
เขตพื้ น ที่ การศึ กษาเป็ น ผู้ ดําเนิ น การและให้ มีอํานาจกํ าหนดรายละเอี ย ดอื่ นได้ ตามความเหมาะสม
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

- ๑๐๒ -

(๒) ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน
พิ จ ารณาเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ รั บ ราชการหรื อ เคยรั บ ราชการในส่ ว นกลาง และมี คุณ สมบั ติ ตามข้ อ ๔
เขตพื้นที่การศึกษาละสองคน แล้วเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก พร้อมทั้งประวัติการศึกษา การอบรม
การศึกษาดูงาน ประสบการณ์ในการทํางาน และข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ให้ ก.ค.ศ. พิจารณา
(๓) ให้ ก.ค.ศ. ตั้ ง อ.ก.ค.ศ.วิ ส ามั ญ เฉพาะกิ จ คณะหนึ่ ง มี จํ า นวนเจ็ ด คน
โดยพิจารณาจากกรรมการใน ก.ค.ศ. ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายละสองคน และเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ ทั้งนี้ ให้ประธาน ก.ค.ศ. มอบหมายอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ
เพื่อทําหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให้เหลือเขตพื้นที่การศึกษาละหนึ่งคน
เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ. แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
ข้อ ๑๐ การได้มาของอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้กรรมการคุรุสภาเสนอชื่อบุคคลโดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับ
การเสนอชื่อพร้อมทั้งระบุเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเป็นผู้แทนหรือรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔
เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนคุรุสภาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการคุรุสภาคัดเลือก
ให้เหลือเขตพื้นที่การศึกษาละสองคน
ให้คณะกรรมการคุรุสภากําหนดรายละเอียดอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
(๒) ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับสมัครบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๔
แล้วตั้งสมาชิกคุรุสภาในเขตพื้นที่การศึกษานั้นเป็นคณะกรรมการคัดเลือกจํานวนเจ็ดคน เพื่อพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่สมัครเป็นผู้แทนคุรุสภาให้เหลือเขตพื้นที่การศึกษาละสี่คน หรือกรณีมีผู้สมัครไม่ครบ
จํานวนสี่คน ก็ให้ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก หรือรายชื่อเท่าที่มี แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งประวัติการศึกษา
การอบรม การศึ กษาดู งาน ประสบการณ์ ในการทํ างาน และข้ อมู ล ด้ านอื่ น ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ ไปยั ง
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภา พิจารณาให้เหลือเขตพื้นที่การศึกษาละสองคน
หรือจํานวนเท่าที่มีแล้วแต่กรณี
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดรายละเอียดอื่นได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
(๓) ให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตาม (๑)
และ (๒) พร้อมทั้งประวัติการศึกษา การอบรม การศึกษาดูงาน ประสบการณ์ในการทํางาน และข้อมูล
ด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
*(๔) ให้ ก.ค.ศ. ตั้ ง อ.ก.ค.ศ.วิ ส ามั ญ เฉพาะกิ จ คณะหนึ่ ง มี จํ า นวนเก้ า คน
ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นกรรมการใน ก.ค.ศ. และผู้แทนคุรุสภาที่คณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย
ฝ่ายละสองคน และเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ให้ประธาน ก.ค.ศ. มอบหมาย
อนุ กรรมการคนใดคนหนึ่ งเป็ น ประธานอนุ กรรมการ เพื่ อทํ า หน้ าที่ พิจ ารณาคั ดเลื อกบุ คคลที่ ได้ รั บ
การเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให้เหลือเขตพื้นที่การศึกษาละหนึ่งคน เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาตั้ง
เป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
*ความเดิมของข้อ 10 (4) ถูกยกเลิกและใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 5 มกราคม ๒๕๕๔
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ข้อ ๑๑ การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและมี คุณ สมบั ติ ต ามที่ กํ าหนดตามข้ อ ๕ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ด้ านการศึ ก ษา
ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลัง เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ด้านละไม่เกินสองคน ให้ ก.ค.ศ. พิจารณา
การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาของบุคคลตาม (๑) ให้เป็นไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
(๒) ในเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่ การศึกษา ประกอบด้ วย ผู้ว่ าราชการจั งหวัด เป็น ประธานกรรมการ เว้น แต่
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนสามคนเป็นกรรมการ และให้รองผู้อํานวยการ
สํานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาที่ รั บ ผิ ดชอบด้ านการบริ ห ารงานบุ คคล เป็ น กรรมการและเลขานุ การ
โดยคัดเลือกบุคคลที่มาจากการรับสมัคร หรือการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารับสมัครตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ ผู้สมัครและผู้ที่คณะกรรมการเสนอชื่อ ทั้งนี้ ให้มีการ
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก ก่ อ นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กไม่ น้ อ ยกว่ า สามวั น และ
ให้ ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถหรื อ ประสบการณ์
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลัง ด้านละไม่เกินสองคน
ให้ ก.ค.ศ. พิจารณา
ในการดําเนิ น การตาม (๒) เกี่ ย วกั บการรั บสมั ครอนุ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ ทั้งนี้ อาจกําหนดรายละเอียดอื่นได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
(๓) ให้ ก.ค.ศ. ตั้ ง อ.ก.ค.ศ.วิ ส ามั ญ เฉพาะกิ จ คณะหนึ่ ง มี จํ า นวนเจ็ ด คน
โดยพิจ ารณาจากกรรมการใน ก.ค.ศ. ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายละสองคน และเลขาธิการ ก.ค.ศ.
เป็ น อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร ทั้ ง นี้ ให้ ป ระธาน ก.ค.ศ. มอบหมายอนุ ก รรมการคนใดคนหนึ่ ง
เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อทําหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒)
ให้เหลือด้านละหนึ่งคน เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ. แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา
ข้อ ๑๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ กษาตามมาตรา ๒๑ (๔) ต้ องเป็น ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา
โดยให้ดําเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละกลุ่ ม
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.
กําหนด ซึ่ งสั งกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้นฐานในเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
ต้องดํ ารงตํ าแหน่ งผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้ อํานวยการสถานศึ กษาหรื อผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา
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หรือรองผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่งสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(๒) ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง อนุ ก รรมการผู้ แ ทนข้ า ราชการครู สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐานในเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา ต้องเป็ นผู้ ดํารงตํ าแหน่ งครู
หรื อ ครู ผู้ ช่ ว ยในสั ง กั ดดั ง กล่ า ว ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้ า รั บ เลื อกตั้ ง เป็ น อนุ ก รรมการผู้ แ ทนข้ าราชการครู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งครูในสังกัดดังกล่าว
(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(๔) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.
กํ าหนด ซึ่ งสั งกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน ในเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา
ต้องดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
รองผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาที่ เรีย กชื่ ออย่ างอื่ นในหน่ ว ยงานการศึ กษาตามที่ ก.ค.ศ. กํ าหนด ซึ่ งสั งกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(๕) ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง อนุ ก รรมการผู้ แ ทนข้ า ราชการครู สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐานในเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา ต้ องเป็ น ผู้ ดํารงตํ าแหน่ งครู
หรือครูผู้ช่วยในสังกัดดังกล่าว
ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้ า รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น อนุ ก รรมการผู้ แ ทนข้ า ราชการครู สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ในสังกัดดังกล่าว
(๖) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้ง เป็นอนุกรรมการผู้แทน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษา
ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนสังกัด
ข้อ ๑๓ ให้เขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตเลือกตั้ง และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําหนดหน่วยเลือกตั้ง และอาจกําหนดให้มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งหน่วยเลือกตั้งก็ได้
ข้อ ๑๔ ให้ สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประกาศรั บ สมั คร ตรวจสอบและวิ นิ จ ฉั ย
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อผู้มี
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง กํ า หนดสถานที่ เ ลื อ กตั้ ง กํ า หนดรายละเอี ย ด และวิ ธี ก ารในการดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง
การคั ดค้ านการเลื อกตั้ ง บัตรเลื อกตั้ ง วิ ธี การลงคะแนนเลือกตั้ ง อุ ป กรณ์ สํ าหรับใช้ ลงคะแนนเสี ย ง
เลือกตั้ง ตลอดจนเรื่องอื่นที่มีความจําเป็นในการดําเนินการเลือกตั้ง
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ข้อ ๑๕ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้งมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเลือกตั้ง
(๒) กํากับ ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและยุติธรรม
(๓) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดข้ อ พิ พ าทอั น เกิ ด จากการดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง
เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้งวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดแล้วให้เป็นที่สุด
(๔) ประกาศผลการนับคะแนน
(๕) ปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการเลือกตั้งไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ.
ภายในสามวันนับแต่วันเลือกตั้ง
ข้อ ๑๗ การเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
การลงคะแนนเลือกตั้งเป็ นสิ ทธิ เฉพาะตั วของผู้ มีสิ ทธิ เลื อกตั้งจะมอบหมายให้ ผู้อื่น
ลงคะแนนแทนไม่ได้
ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ถ้ามีผู้สมัครได้คะแนนสูงสุดเท่ากันให้ใช้
วิธีการจับสลาก
ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการในกลุ่มที่สมัครจํานวนหนึ่งคน ให้ผู้นั้น
เป็นผู้แทนในกลุ่มที่สมัครโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้ง
ในกรณีที่ไม่มีผู้สมั ครรับเลือกตั้ง ให้สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาตั้งคณะกรรมการ
เพื่ อสรรหาข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาในเขตพื้ นที่ การศึ กษา เป็ นผู้ แทนในกลุ่มที่ไม่ มี
ผู้สมัคร ตามที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. กําหนด
ข้อ ๑๘ เมื่ออนุกรรมการดํารงตําแหน่งครบวาระ ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดวัน เวลา
รับสมัคร วันเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวัน เวลารับสมัคร
อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๑๙ นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อนุกรรมการพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานหรือเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) มีลักษณะต้องห้าม หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และ
ข้อ ๘ แล้วแต่กรณี
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- ๑๐๖ -

(๗) ก.ค.ศ. มีมติให้ออก เนื่องจากขาดประชุมเกินสามครั้งติดต่อกัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ไม่สามารถปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา บกพร่องต่อ
หน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่
ข้อ ๒๐ นอกจากพ้นตําแหน่งตามข้อ ๑๙ แล้ว อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) พ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๒) มิ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ เป็ น ผู้ ส อน ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หรื อ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามกลุ่มที่ตนได้รับเลือก
(๓) มิได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ได้รับเลือกตั้ง หรือไปช่วยราชการ หรือถูกสั่งให้ไปช่วยราชการในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น หรือถูกสั่งไป
ประจําเขตพื้นที่การศึกษาอื่น หรือส่วนราชการ เป็นระยะเวลาเกินกว่าหกเดือนติดต่อกัน
ข้อ ๒๑ กรณีที่อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้มาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ว่างลงก่อนครบวาระให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาเป็น ผู้กําหนด วั น เวลารับ สมั ครคัดเลื อกหรือเลื อกตั้ง และวัน เวลาคั ดเลือกหรือเลื อกตั้ ง
แล้วแต่กรณี แทนสํานักงาน ก.ค.ศ. และดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
ข้อ ๒๒ การใดอยู่ระหว่างดําเนินการตามการกําหนดคุณสมบัติอื่น หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการ
ผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ และเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณา
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามวรรคหนึ่งให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้กําหนด หรือ
วินิจฉัยชี้ขาด และเมื่อ ก.ค.ศ. กําหนดหรือวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้เป็นที่สุด
ข้อ ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หากการใดมิอาจ
ดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารนี้ หรื อ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ไ ม่ ดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ไม่ได้กําหนดไว้ การดําเนินการต่อไปในเรื่องนั้น
จะสมควรดําเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
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