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ติธรรม และไ

ารศึกษา 
 สําหรับ

หน่งและ

น่ง และ
ดังนี้ 

ระธาน

นคุรุสภา 
ราชการ
ณี 
สามารถ 
การคลัง 

เลือกต้ัง 
รศึกษา 
 โดยให้ 

ร  

ารศึกษา

อนุญาต
รศึกษา 
การหรือ

ไม่เคยมี

 



 

 
การ
 
ประ
 
ผู้บริ
 
ประ
 
 
 
ปฏิบั
ในห
 
ประ
 
 
 
 
 
 
บุคล
อนุก
การ
พ.ศ.
ครอ
 
 
ศึกษ
เลือก
ราช
 
 
 
 
 
 

กา

ศึกษา ต้องมีค

ะกอบวิชาชีพม

ริหารการศึกษ

ะวัติเสื่อมเสียท

บัติงานเก่ียวเนื่
หน่วยงานการศึ

ะวัติเสื่อมเสียท

ลากรทางการ
กรรมการไว้ใน
ดํารงตําแหน่
. 2552 โดยก
อบคลุมทุกหน่ว

ษาใน อ.ก.ค.ศ
กต้ังอนุกรรม
การ ดังนี้ 

ารประกาศสั

๒. อนุกรรม
คุณสมบัติ ดัง
 (๑) มีใบ
มาก่อนหรือเป็
 (๒) มีปร

ษาเป็นเวลาไม่น
 (๓) เป็น
ทางจริยธรรม 
๓. อนุกรรม
 (๑) มีวุฒิ
 (๒) มีปร

นื่องกับการจัดก
ศึกษา เป็นเวล
 (๓) เป็น
ทางจริยธรรม 

 

เม่ือส่วนราช
รศึกษาใน อ.
นประกาศ ตาม
ง และการพ้น
การกําหนดสัด
วยงานในสังกั

ดังนั้น เพ่ือให้
ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั
การผู้แทนข้า

สดัส่วน 

มการผู้แทนผู
ต่อไปนี้ 

บอนุญาตประ
นผู้ที่ได้รับการ
ระสบการณ์ด้
น้อยกว่าห้าป ี
นผู้ที่ได้รับการ
 จรรยาบรรณ
มการผู้แทนบุ
ฒิการศึกษาไม่
ระสบการณ์ด
กระบวนการเรี
ลาไม่น้อยกว่า
นผู้ที่ได้รับการ
 จรรยาบรรณ

ชการประกาศ
ก.ค.ศ. ที่ ก.
มข้อ ๑๔ (๑) 
นจากตําแหน่ง
ดส่วนและจําน
กัดตามจํานวน

ห้การดําเนินกา
ต้ังในส่วนราช
าราชการครูแ

‐ ๓ ‐ 

ผู้บริหารสถา

ะกอบวิชาชีพ
รยกเว้นตามกฎ
ด้านการบริห
 
รยอมรับในเรื

ณ และการประ
คลากรทางก

ม่ตํ่ากว่าระดับป
ด้านสนับสนุ
รียนการสอน ก
าสิบห้าปี 
รยอมรับในเรื

ณ และการประ

ศให้มีการเลื
.ค.ศ. ต้ังในส่
 ของการกําหน
งของอนุกรรม
นวนกลุ่มของอ
นตําแหน่งของ

ารเลือกต้ังอนุก
ชการเป็นไปด้ว
ละบุคลากรท

านศึกษา แล

 และไม่เคยถู
ฎหมายว่าด้วย
ารในตําแหน

รื่องความซ่ือส
ะกอบอาชีพ  
ารศึกษาอื่น 
ปริญญาตรี 
นการศึกษาซึ
การนิเทศ การบ

รื่องความซ่ือส
ะกอบอาชีพ  

อกต้ังอนุกรร
สวนราชการส
นดคุณสมบัติ 
มการใน อ.ก.
อนุกรรมการที
กลุ่มในแต่ละ

กรรมการผู้แทน
วยความเรียบ
ทางการศึกษา

ละอนุกรรมก

ถูกพักใช้หรือ
ยสภาครูและบุ
น่งผู้บริหารสถ

สัตย์ ความยุติ
 
ต้องมีคุณสมบั

ซ่ึงเป็นผู้ทําห
บริหารการศึก

สัตย์ ความยุติ
 

รมการผู้แทน
ส่วนราชการต้
 หลักเกณฑ์แ
.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ
ที่ใกล้เคียงกัน
ส่วนราชการ 

นข้าราชการครู
บร้อย ส่วนราช
ใน อ.ก.ค.ศ. 

การผู้แทนผู้บ

อเพิกถอนใบอ
คลากรทางกา
ถานศึกษา แ

ติธรรม และไ

บติั ดังต่อไปนี้

หน้าที่ให้บริก
ษา และปฏิบัติ

ติธรรม และไ

นข้าราชการ
ต้องประกาศ
ละวิธีการได้ม
ศ. ต้ังในส่วนร
 และควรพิจา
 

รูและบุคลากร
ชการควรดําเ
 ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง

บริหาร

อนุญาต
รศึกษา 
ละหรือ

ไม่เคยมี

้ 

ารหรือ
ติงานอ่ืน

ไม่เคยมี

ครูและ
สัดส่วน
มา วาระ
ราชการ 
ารณาให้

รทางการ
เนินการ
งในส่วน



 

 
 
 
 
ใน อ
 
อนุก
ครบ
 
 
การเ
 
และ
ส่วน
 
 
กําห
อนุก
ผู้แท
 
โดย
จะต้
บุคล
เช่น
กําห
สมัค
หมา
ตรว
ผู้สมั
รับส
 
 
รับเลื
ดําร
พ.ศ
ลักษ

กา

 อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.

กรรมการผู้แท
บถ้วนสมบูรณ์

เลือกต้ัง เพ่ือใ

ะบุคลากรทาง
นราชการ 

หนดขึ้น(หรือ
กรรมการผู้แท
ทนผู้บริหารกา

เฉพาะ โดยอ
ต้องดําเนินการ
ลากรทางการศึ
 ตามตัวอย่าง

หนดตามลําดับ
ครพร้อมกันหล
ายเลขประจํา
จสอบคุณสมบ
มัครไม่สามาร
สมัคร เป็นต้น 

ลือกต้ัง ตามข้
งตําแหน่ง แ
. ๒๕๕2 แล้

ษณะต้องห้าม 

ารเตรียมกา

การเตรียมกา
.ค.ศ. ต้ังในส่ว
๑. รวบรวม
นข้าราชการค
และเป็นปัจจุบ
๒. การวางแ
 ส่วนราช
ให้การดําเนินก
๓. จัดทําปร
งการศึกษาใน

๔. การรับส
 ๔.1 ส่ว

อตามตัวอย่า
นข้าราชการค
รศึกษา และก
 ๔.๒ ส่ว

อาจมีห้องรับส
รตามการกําห
ศึกษาใน อ.ก
ง การกําหนด
บผู้ที่มาก่อนห
ลายราย จะให้
าตัวผู้สมัครแ
บัติแล้ว ผู้สมัค
ถเข้ารับเลือก
 
 ๔.๓ กา
  ส่ว

ข้อ 6 ข้อ 7 ห
ละการพ้นจา
้วแต่กรณี โด
 เพ่ือให้เป็นกา

รเลือกต้ัง 

ารเลือกต้ังอน
วนราชการ คว
เอกสารกฎหม
ครูและบุคลาก
บัน เพ่ือใช้ใน
แผนและกําหน
ชการควรมีก
การเลือกต้ังเป็
ระกาศกําหนดร
 อ.ก.ค.ศ. ที่ 

สมัคร 
วนราชการจัด
งแบบที่ 1 –
ครูกลุ่มอนุกรร
กลุ่มอนุกรรมก
วนราชการเป็น
สมัคร มีการจั
หนดรายละเอี
.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ
ดหมายเลขป
หลังตามวัน เว
ห้ผู้สมัครจับบัต
แล้ว ต่อมามี
ครเป็นผู้ขาดค
กต้ังได้ ให้ยึดต

ารตรวจสอบแ
วนราชการตรว
หรือข้อ 8 ของ
ากตําแหน่งข
ดยควรมีการแ
ารวินิจฉัยในรู

‐ ๔ ‐ 

นุกรรมการผู้แ
วรดําเนินการด
มาย กฎ ระเบี
กรทางการศึก
การตรวจสอบ
นดปฏิทินการ
การวางแผน
ปนไปตามแผน
รายละเอียดแล
 ก.ค.ศ. ต้ังใน

ทําประกาศรับ
– แบบที่ 6) 
รมการผู้แทนผ
การผู้แทนบุคล
นผู้รับสมัคร โ
จัดทําป้ายแสด
ยดและวิธีกา
ศ. ต้ังในส่วนร
ระจําตัวผู้สมั
วลาในประกา
ัตรคิวเพ่ือจับส
ผู้สมัครขอถอ
คุณสมบัติของ
ตามหมายเลข

และวินิจฉัยคุณ
วจสอบและวินิ
งการกําหนดคุ
องอนุกรรมก
แต่งต้ังคณะก
รปูองค์คณะ จ

แทนข้าราชก
ดังนี้ 
บยีบ หลักเกณ
ษาใน อ.ก.ค.
บ อ้างอิง และ
รดําเนินการเลื
การดําเนินก

น 
ละวิธีการเลือก
ส่วนราชการ 

ับสมัครและใบ
 โดยแยกใบ
ผู้บริหารสถาน
ลากรทางการศึ
โดยจัดให้มีเจ้
ดงไว้ให้ชัดเจน
รเลือกต้ังอนุก
ราชการของแ
มัครเข้ารับเลือ
ศรับสมัคร ห
สลากหมายเล
อนการสมัคร
ผู้มีสิทธิเข้ารับ
ขประจําตัวเดิ

ณสมบัติและลั
นจิฉัยคุณสมบั
ณสมบัติ หลัก
การใน อ.ก.ค
รรมการตรว

จะได้มีความละ

ารครูและบุค

ณฑ์และวิธีการ
ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต
ะดําเนินการเลื
ลือกต้ัง 
การเลือกต้ัง

กต้ังอนุกรรมกา
 เพ่ือเป็นกติก

บสมัครตามรูป
สมัครเป็นรา
นศึกษา และห
ศึกษาอื่น 
าหน้าที่รับสมั
น และการกํา
กรรมการผู้แท
ต่ละส่วนราช
อกต้ังในวันรับ
รือกรณีที่ในเ
ลขประจําตัวผู้
รเข้ารับเลือก
บเลือกต้ัง หรื
มตามที่ส่วนร

ักษณะต้องห้า
ัติและลักษณะ
กเกณฑ์และวิ ี
ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ
จสอบและวินิ
ะเอียดรอบคอ

คลากรทางกา

รเกี่ยวกับการเ
 ต้ังในส่วนราช
ลือกต้ังให้ถูกต้

และกําหนด

ารผู้แทนข้ารา
กาในการเลือก

ปแบบท่ีส่วนร
ายกลุ่ม ได้แ
หรือกลุ่มอนุกร

มัครกําหนดสถ
าหนดหมายเล
ทนข้าราชการ
การตามที่ประ
บสมัครตามลํ
เวลาที่รับสมัค
ผู้สมัคร เม่ือผู้ส
กต้ัง หรือกรณ
อมีกรณีอ่ืนใด
ราชการได้ให้ไ

าม 
ะต้องห้ามของ
ธีการได้มา วา

ศ. ต้ังในส่วนร
นิจฉัยคุณสมบ
อบย่ิงขึ้น 

ารศึกษา 

เลือกต้ัง
ชการ ให้
้อง 

ดปฏิทิน 

ชการครู
กต้ังของ 

ราชการ
ก่ กลุ่ม
รรมการ

ถานที่ไว้
ลข ทั้งนี้ 
รครูและ
ะกาศไว้ 
ลําดับจะ
ครมีผู้มา
สมัครได้
ณีมีการ
ดที่ทําให้
ไว้ในวัน 

งผู้สมัคร
าระการ
ราชการ  
บัติและ



‐ ๕ ‐ 
 

  กรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัย
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามจัดทําบันทึกเหตุผลการวินิจฉัยไว้เป็นหลักฐานด้วย เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและมีความชัดเจนในการตรวจสอบ รวมท้ังสามารถช้ีแจงกรณีท่ีมีปัญหาในโอกาสต่อไป 
  ๔.๔ เม่ือส่วนราชการตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแล้ว 
ให้ส่วนราชการประกาศรายช่ือและหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังตามแบบที่ส่วนราชการ
กําหนดขึ้น (หรือตามตัวอย่างแบบท่ี 7) และปิดประกาศท่ีส่วนราชการและหน่วยเลือกต้ังตาม 
การกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังในส่วนราชการของแต่ละส่วนราชการประกาศไว้ 

๕.  จัดทําและประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
  ส่วนราชการจัดทําบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิเลือกต้ัง
แยกตามกลุ่ม ผู้แทนข้าราชการครู ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนผู้บริหารการศึกษา และผู้แทน
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน และประกาศไว้ล่วงหน้าตามกําหนดปฏิทินการเลือกต้ังของแต่ละส่วนราชการ 
  ในกรณีท่ีข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยปฏบิติัหนา้ท่ีราชการใน
สถานศึกษาอ่ืนท่ีอยู่ในเขตเลือกต้ังใดก็ให้ประกาศรายช่ือเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น  
ส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่างส่วนราชการ ให้ประกาศ
รายช่ือเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังในหน่วยเลือกต้ังของเขตเลือกต้ังที่ใกล้เคียงกับส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการนั้น ท้ังนี้ โดยให้แจ้งความประสงค์ต่อส่วนราชการต้นสังกัดล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สิบห้าวัน 
  กรณีท่ีมีการขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังแจ้ง 
ขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมต่อส่วนราชการก่อนวันเลือกต้ัง ท้ังนี้ ระยะเวลาให้เป็นไปตามการกําหนด
รายละเอียดและวิธีการเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใน อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังในส่วนราชการของแต่ละส่วนราชการ 
 ๖. การกําหนดหน่วยเลือกต้ัง 
  ส่วนราชการอาจกําหนดหน่วยเลือกต้ังมากกว่าหนึ่งหน่วยเลือกต้ังก็ได้ เพ่ือความ
สะดวกในการดําเนินการเลือกต้ังและการมาใช้สิทธิของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  
 ๗. การจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
  ๗.๑ การแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ัง 
   ส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ัง เ พ่ือทําหน้าที่กํากับดูแล 
การเลือกต้ังตามข้อ ๑๕  ของการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง 
และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕2 เพ่ือให้
การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความสุจริต ยุติธรรม  
 กรณีมีหน่วยเลือกต้ังมากกว่าหนึ่งหน่วยเลือกต้ังให้แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ัง 
ให้ครบตามจํานวนหน่วยเลือกต้ัง โดยควรกําหนดอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกต้ังประจํา
หน่วยเลือกต้ังไว้ให้ชัดเจน โดยอาจแต่งต้ังให้คณะกรรมการเลือกต้ังตามข้อ 15 เป็นคณะกรรมการ
ประจําเขตเลือกต้ัง 
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  ๗.๒ การแต่งต้ังคณะกรรมการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกต้ัง 
   ส่วนราชการอาจแต่งต้ังคณะกรรมการอ่ืน เพ่ือให้การดําเนินการเลือกต้ัง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการนับคะแนนเลือกต้ัง ฯลฯ 
 ๘. การประชุมช้ีแจง 
  ส่วนราชการควรจัดประชุมช้ีแจง เพ่ือทําความเข้าใจกับคณะกรรมการหรือ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินการเลือกต้ังให้รับทราบบทบาท อํานาจและหน้าที่ และปฏิบัติภารกิจ 
ให้เป็นไปตามแผนและปฏิทินการปฏิบัติงานท่ีกําหนด   
 ๙. การประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
  เม่ือส่วนราชการจัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังแล้ว ให้ปิดประกาศบัญชีรายช่ือ
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ส่วนราชการและหน่วยเลือกต้ังตามการกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกต้ัง
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังในส่วนราชการ  
ท่ีแต่ละส่วนราชการประกาศไว้ 
 นอกจากนี้ ส่วนราชการอาจจัดส่งบัญชีผู้มีสิทธิเลือกต้ังดังกล่าวไปยังสถานศึกษา  
โดยระบบเอกสารหรือระบบอิเลกทรอนิกส์ 
 ๑๐. การจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
  ส่วนราชการควรจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกต้ังให้พร้อม
ก่อนวันเลือกต้ัง อาทิ 
  ๑๐.๑ สถานท่ีลงคะแนน 
  ๑๐.๒  คูหาลงคะแนน 
  ๑๐.๓  บัตรลงคะแนน 
  ๑๐.๔  หีบลงคะแนนพร้อมกุญแจหรือระบบนิรภัย 
  ๑๐.๕  ปากกา 
  ๑๐.๖  บัญชีลงลายมือช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
  ๑๐.๗  ป้ายช่ือตําแหน่งต่าง ๆ  ของคณะกรรมการเลือกต้ัง (ติดอกเสื้อ หรือต้ังไว้หน้าโต๊ะ) 
  ๑๐.๘  ป้ายหรือเคร่ืองหมายบอกทิศทางเข้าออกของหน่วยเลือกต้ัง 
  ๑๐.๙  ป้ายประกาศ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกต้ัง ดังนี้ 
    - บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
    - บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
    - แผนผังการเลือกต้ัง 
    - วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง 
    - ข้อแนะนําอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น 
  ๑๐.๑๐ กระดานหรือบอร์ดรวมคะแนนพร้อมเครื่องเขียน 
  ๑๐.๑๑ เครื่องเสียง 
  ๑๐.๑๒ นาฬิกา 
  ๑๐.๑๓ เครื่องคิดเลข 

ฯลฯ 
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1.2 กลุม่
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 3. การสมัคร 
  การสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. (ช่ือส่วนราชการ) ผู้สมัครต้องใช้ใบสมัครตามแบบที่ (ชื่อส่วนราชการ) 
กําหนด 
 

 4. การกําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 
  (ช่ือส่วนราชการ) จะกําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังในวันรับ
สมัครตามลําดับผู้ท่ีมาก่อนหลังตามวัน เวลาในประกาศรับสมัคร หรือกรณีท่ีในเวลาท่ีรับสมัคร มีผู้สมัคร
พร้อมกันหลายราย จะให้ผู้สมัครจับบัตรคิวเพ่ือจับสลากหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 
  เม่ือผู้สมัครได้หมายเลขประจําตัวผู้สมัครแล้ว กรณีท่ีมีผู้สมัครขอถอนการสมัคร
เข้ารับเลือกต้ัง หรือกรณีมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง
หรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีทําให้ผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับเลือกต้ังได้ ให้ยึดตามหมายเลขประจําตัวเดิมตามท่ี
ได้รับในวันรับสมัคร 
 

 5. การตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
เลือกต้ัง 
  (ช่ือส่วนราชการ) ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
เข้ารับเลือกต้ังตามอํานาจและหน้าท่ีตามข้อ 14 (3) ของการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังในส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕2 โดยตรวจสอบตามข้อ 6 ข้อ 7 หรือ ข้อ 8 แล้วแต่กรณี 
 

 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง 
  (ช่ือส่วนราชการ) ประกาศรายช่ือและหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง
ตามท่ีได้ให้ไว้ในวันรับสมัคร โดยประกาศ ณ (ช่ือส่วนราชการ) และหน่วยเลือกต้ัง  

 

 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
  คณะกรรมการเลือกต้ัง (ช่ือส่วนราชการ) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครู อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา อนุกรรมการผู้บริหารการศึกษา และอนุกรรมการ
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนใน อ.ก.ค.ศ. (ช่ือส่วนราชการ) โดยประกาศ ณ (ช่ือส่วนราชการ) และหน่วย
เลือกต้ัง (ควรกําหนดก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ 13 วรรคสอง) 
  ในกรณีท่ีมีการขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้ผู้ประสงค์แจ้งขอ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมต่อ (ช่ือส่วนราชการ) ก่อนวันเลือกต้ังอย่างน้อย ๓ วัน 
 

 8. การลงคะแนนเลือกตั้ง 
  การลงคะแนนเลือกต้ังใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับตามกลุ่ม
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
การศึกษา และอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง 
ในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕2  โดยใช้วิธีการเขียนหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังที่ต้องการเป็นเลขไทยหรือ 
เลขอารบิคอย่างใดอย่างหนึ่งในช่องหมายเลขเพียงหมายเลขเดียว (ส่วนราชการกําหนดเป็นอย่างอ่ืนได้
ตามความเหมาะสม) 
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 9. การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนน   เม่ือปิดการลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการเลือกต้ังจัดให้มีการนับคะแนน  
โดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ และประกาศผลการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกต้ัง  
  ให้คณะกรรมการเลือกต้ังประจําหน่วยเลือกต้ังแต่ละหน่วย (กรณีมีหน่วยเลือกต้ัง
มากกว่าหนึ่งหน่วย) รายงานผลการนับคะแนนของผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังไปยังคณะกรรมการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ัง เพ่ือรวมคะแนนแล้วประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลือกต้ังในแต่ละกลุ่ม และให้ประธาน
คณะกรรมการเลือกต้ัง รายงานช่ือผู้ได้รับการเลือกต้ังไปยัง(ช่ือส่วนราชการ)ภายในสามวันนับแต่ 
วันเลือกต้ัง   เม่ือ (ช่ือส่วนราชการ)ได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ังจากเขตเลือกต้ัง
ต่างๆ แล้ว (ในกรณีท่ีมีการเลือกต้ังมากกว่าหนึ่งเขตเลือกต้ัง) (ช่ือส่วนราชการ)จะแต่งต้ังคณะกรรมการ 
รวมคะแนนผลการเลือกต้ังจากเขตเลือกต้ัง เพ่ือให้มีจํานวนผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามจํานวนสัดส่วนท่ีกําหนด และจะประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันท่ี....................................(ตามที่ส่วนราชการกําหนด) 
  10. บัตรเสีย 
  บัตรเลือกต้ังที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย มิให้นับเป็นคะแนน 
และให้แยกไว้ต่างหาก โดยให้กรรมการสลักหลังว่า “เสีย” พร้อมทั้งให้กรรมการเลือกต้ังประจําหน่วยเลือกต้ัง
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ลงลายมือช่ือกํากับ 
  (๑) บัตรปลอม 
  (๒) บัตรท่ีมิได้เขียนหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกต้ังท่ีต้องการ (กําหนดให้
สอดคล้องกับวิธีการลงคะแนนตามข้อ 8) 
  (๓) บัตรที่ปรากฏว่าพับซ้อนกันมากกว่าหนึ่งบัตร 
  (๔) บัตรท่ีมีเคร่ืองสังเกตหรือข้อความอื่นใดนอกจากที่กําหนดในแบบบัตรเลือกต้ัง 
  (๕) บัตรที่มิอาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้ผู้ใด 
  (๖) บัตรที่มีรอยลบ ขูด ขีดฆ่าในช่องหมายเลข 
  (๗) บัตรเลือกต้ังท่ีกรรมการเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๓ คน วินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสีย 
 

 ๑1. การคัดค้านการเลือกตั้ง 
  ๑1.๑ การคัดค้านคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ัง ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
หรือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้คัดค้านต่อ(ช่ือส่วนราชการ)ก่อนวันเลือกต้ัง หรือภายใน ๓ วันนับแต่วันท่ีรู้หรือ
ควรจะรู้เหตุแห่งการคัดค้าน 
  ๑1.๒ การคัดค้านการดําเนินการเลือกต้ังให้คัดค้านต่อคณะกรรมการเลือกต้ัง 
ก่อนมีการประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง ณ หน่วยเลือกต้ัง(ควรกําหนดไว้ให้ชัดเจนว่าเป็น
คณะกรรมการชุดใด) 
  การคัดค้านตามข้อ ๑๐.๑ และข้อ ๑๐.๒ ให้ ผู้ คัดค้านทําเป็นหนังสือย่ืนต่อ  
(ช่ือส่วนราชการ) หรือต่อคณะกรรมการเลือกต้ัง แล้วแต่กรณี โดยระบุพฤติการณ์ พร้อมท้ังอ้างอิง
พยานหลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด คําวินิจฉัยช้ีขาดให้เป็นท่ีสุด 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี ....... เดือน ...................... พ.ศ. ..... 
   

      ลงช่ือ  ………………………………………….…… 
              (..................................................)  

        หัวหน้าส่วนราชการ 
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‐ ๑๔ ‐ 
 

 
- ตัวอย่าง - 

 
ใบสมคัรเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผูแ้ทนผูบ้รหิารสถานศึกษา 

ใน อ.ก.ค.ศ. (ช่ือส่วนราชการ) 
 

 

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

 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหน่ง...................................... 
วิทยฐานะ............................................สถานศึกษา..........................................................สังกัด......................................... 
บ้านเลขท่ี........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง............................................................. 
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์บ้าน.................................... 
โทรศัพท์ที่ทํางาน..........................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี...............................................โทรสาร.............................. 
 

 ขอสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. (ช่ือส่วนราชการ) 
โดยได้จัดส่งสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ๑ ฉบับ พร้อมใบสมัครน้ีแล้ว และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาก่อน 
หรือเป็นผู้ท่ีได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเร่ืองความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย         
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
   ลงช่ือ.............................................................(ผู้สมัคร) 
         (............................................................) 
   ตําแหน่ง................................................................ 
        วันที่............เดือน...........................พ.ศ.......... 
 

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว (ระบุ รับรอง/ไม่รับรอง)........................................... 
ว่าผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.(ช่ือส่วนราชการ) เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม
ข้อ ๗  ของการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ 
ใน อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕2 
 
   ลงช่ือ............................................................. 
         (............................................................) 

   ตําแหน่ง.................................................................................. 
   วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ........ 
 
 
 
 

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

 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

แบบท่ี ๓



‐ ๑๕ ‐ 
 

 
- ตัวอย่าง - 

 
ใบสมคัรเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผูแ้ทนผูบ้รหิารการศึกษา  

ใน อ.ก.ค.ศ. (ช่ือส่วนราชการ) 
 

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

 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหน่ง...................................... 
วิทยฐานะ............................................หน่วยงานการศึกษา.............................................สังกัด......................................... 
บ้านเลขท่ี.......................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง............................................................. 
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์บ้าน.................................... 
โทรศัพท์ที่ทํางาน..........................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี...............................................โทรสาร.............................. 
 

 ขอสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. (ช่ือส่วนราชการ) 
โดยได้จัดส่งสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ๑ ฉบับ พร้อมใบสมัครน้ีแล้ว และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาก่อน 
หรือเป็นผู้ท่ีได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเร่ืองความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย         
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ  
 
     ลงช่ือ.............................................................(ผู้สมัคร) 
                       (............................................................) 
           ตําแหน่ง................................................................ 
            วันท่ี............เดือน..................................พ.ศ.......... 
 
 

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว (ระบุ รับรอง/ไม่รับรอง)........................................... 
ว่าผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.(ช่ือส่วนราชการ) เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตามข้อ ๗  ของการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ
ใน อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕2 
 
     ลงช่ือ............................................................. 
                       (............................................................) 
                                       ตําแหน่ง.................................................................................... 
                   วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ. ......... 
 
 
 
 

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

 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

แบบที ่4 



‐ ๑๖ ‐ 
 

 
- ตัวอย่าง - 

 

ใบสมคัรเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผูแ้ทนข้าราชการคร ู
ใน อ.ก.ค.ศ.(ชื่อส่วนราชการ) 

 
 

 

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

 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว........................................................ตําแหน่ง............................................ 
วิทยฐานะ...........................................สถานศึกษา...............................................สังกัด..................................................... 
บ้านเลขท่ี........................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง................................................................. 
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์บ้าน......................................... 
โทรศัพท์ที่ทํางาน.....................................โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................โทรสาร...................................... 
 ขอสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.(ช่ือส่วนราชการ) โดยได้จัดส่ง
สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ๑ ฉบับ พร้อมใบสมัครน้ีแล้ว และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาก่อน
หรือเป็นผู้ท่ีได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการหรือเทียบเท่า หรือ 
มีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 
 (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเร่ืองความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย 
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
     ลงช่ือ.............................................................(ผู้สมัคร) 
                    (...............................................................) 
           ตําแหน่ง..................................................................... 
                   วันท่ี............เดือน.............................พ.ศ............ 
 
 

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว (ระบุ รับรอง/ไม่รับรอง).........................................
ว่าผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.(ช่ือส่วนราชการ) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖  
ของการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ 
ใน อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕2 
 
     ลงช่ือ............................................................. 
                      (...............................................................) 
     ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา………………… 
                      วันท่ี............เดือน.....................พ.ศ......... 
 
หมายเหตุ  ภาพถ่ายติดใบสมัคร ขนาด ๒ น้ิว ถ่ายหน้าตรง สวมชุดข้าราชการ หรือ ชุดสุภาพ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
 
 

 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

แบบที ่5 



‐ ๑๗ ‐ 
 

 
 

- ตัวอย่าง - 
 

ใบสมคัรเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผูแ้ทนบุคลากรทางการศกึษาอื่น 
ใน อ.ก.ค.ศ. (ช่ือส่วนราชการ) 

 
 

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

 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว........................................................ตําแหน่ง............................................ 
วิทยฐานะ/ระดับตําแหน่ง............................................สังกัด................................................คุณวุฒิการศึกษา.................. 
บ้านเลขท่ี........................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง................................................................. 
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์บ้าน......................................... 
โทรศัพท์ที่ทํางาน.....................................โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................โทรสาร...................................... 
 ขอสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ.  
(ช่ือส่วนราชการ) โดยได้จัดส่งสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ๑ ฉบับ พร้อมใบสมัครน้ีแล้ว และขอรับรองว่าเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
 (๒) มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผู้ทําหน้าท่ีให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 
 (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเร่ืองความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย 
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ  
 
 
        ลงช่ือ.............................................................(ผู้สมัคร) 
     (...........................................................) 
        ตําแหน่ง............................................................. 
          วันที่............เดือน...............................พ.ศ.......... 
 
 

 
คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว (ระบุ รับรอง/ไม่รับรอง)........................................ว่า
ผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ. (ช่ือส่วนราชการ) เป็นผู้มี
คุณสมบัติตามข้อ ๘ ของการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕2 
 
 
     ลงช่ือ............................................................. 
                    (...............................................................) 
         ตําแหน่ง....................................................................... 
              วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ......... 
 
 
 
หมายเหตุ ภาพถ่ายติดใบสมัคร ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายหน้าตรง สวมชุดข้าราชการ หรือ ชุดสุภาพ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
 

 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

แบบที ่6 



 

 

ผู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมา

เรื่อง  
(ผูบ้ริหา

หมายเลขปร
ผูม้ีสิทธิเข้ารับ

ยเหตุ  ใช้กับผูม้ี

  หมายเลขประ
ารสถานศึกษา/

ระจําตัว 
บเลือกตั้ง 

ประกาศ ณ วั

 
 
 

มสิีทธิเข้ารับเลือ

ประก
ะจําตัวและราย
/ผู้บริหารการ

ใน อ.ก

ช่ื

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่..............

ล
 
 

อกต้ังท้ัง 4 กลุ่ม

‐ ๑๘ ‐

- ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 

กาศ(ช่ือส่วนร
ยชื่อผูม้ีสิทธิเข
รศกึษา/ข้ารา
.ค.ศ. (ช่ือส่ว

 

อ-นามสกุล 

........เดือน....

ลงช่ือ.............
      (............
            หัวห

ม 
 

 - 

ราชการ) 
ข้ารับเลือกตัง้
าชการครู/บุค
นราชการ) 

 

 

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

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

.....................
หน้าส่วนราชก

เปน็อนกุรรมก
คลากรทางการ

ตําแหน่ง 

..............พ.ศ.

................... 
..............) 
การ 

การผูแ้ทน  
รศึกษาอื่น)  

หม

 

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

แบบ

 

มายเหตุ 

บที ่7 



 

 

เร่ื

ลําดั
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมา
 
 

รื่อง  บัญชรีา
ข้า

ับที ่
 

ยเหตุ  ใช้กับผูม้ี

ยช่ือผู้มีสิทธิเ
าราชการครู/บ

ชื่อ-นามสกุล

ประกาศ ณ วั

 
 
 

มสิีทธิเลือกตั้งท้ั

ประก
เลือกตั้งอนกุร
บุคลากรทางก

ล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่..............

ล
 
 

ั้งสี่กลุ่ม 

‐ ๑๙ ‐

 
- ตัวอย่าง 

 
 
 
 

กาศ(ช่ือส่วนร
รรมการผูแ้ทน
การศึกษาอ่ืน

 

ตําแหนง่

........เดือน....

ลงช่ือ.............
    (..............
         หัวห

 

 - 

ราชการ) 
น(ผูบ้รหิารสถ
)ใน อ.ก.ค.ศ.

ง สั
 

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

.....................
.....................
หน้าส่วนราชก

ถานศึกษา/ผู้บ
. (ช่ือส่วนราช

สังกัด/สถานศึ

..............พ.ศ.

................... 
............) 

การ 

บรหิารการศึก
ชการ) 

ศึกษา หม
 

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

แบบที

กษา/

มายเหต ุ

ที ่8 



 

 

 
ผู้บริ
เดือน
 
การศึ
โดยท
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมาย
 
 

เร่ือง  ผล
ข

ริหารการศึกษ
น.......................... พ

ศึกษา/ข้าราชก
ทั่วกัน ดังน้ี 

หมายเลข
ผู้มีสิทธิเข้า

ยเหตุ   ๑. ใช้กบั
 ๒. ให้คณ
 ๓. ให้ปรั

ประกาศคณะ
ลการนับคะแนน
ข้าราชการครู/

ตามที่ (ช่ือส่วน
ษา/ข้าราชการ
พ.ศ. ...... น้ัน 
บัดนี้ คณะกรรม
การครู/บุคลาก

๑. จํานวนผู้มี
๒. จํานวนผู้มี
๓. จํานวนบัต
๔. จํานวนบัต
๕. ผู้มีสิทธิเขา้

ขประจําตวั 
ารับเลือกตั้ง 

ประกาศ ณ วัน

 
 
 
 
 
 
 

บการประกาศผล
ณะกรรมการเลือ
รบัใช้ได้ทั้งเขตเลื

กรรมการเลือก
นเลอืกตัง้อนุกร
/บุคลากรทางก

----------

นราชการ)  ได้ป
รครู/บุคลากรท
 
มการเลือกตั้งได้
กรทางการศึกษ

สิทธิเลือกตั้งใน
สิทธิเลือกตั้งท่ี

ตรดี..................
ตรเสีย..............
ารับเลือกตั้งได้

 
 
 

ันที่.................

ลงช่ือ
 
ลงช่ือ
 
ลงช่ือ
 
 

การนับคะแนนเลื
กตั้งทุกคนลงช่ือ
อกตั้งและหน่วย

‐ ๒๐ ‐

- ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 

กตัง้ประจํา (เข
รรมการผูแ้ทน(
การศึกษาอื่น) 
-----------------

ประกาศให้มีกา
ทางการศึกษา

ด้นับคะแนนเลือก
ษาอื่น) ใน อ.ก

นบัญชีรายช่ือผู้
ทีม่าแสดงการข
....บัตร 
....บัตร 

ด้คะแนน ดังนี ้ 

ช่ือ-นามส

เดือน..............

.......................
(....................
.......................
(....................
.......................
(....................
 ฯลฯ

ลอืกตั้งทั้งสี่กลุ่ม 
 
เลือกต้ัง   

 – 

ขตเลือกตั้ง.../
(ผู้บริหารสถาน
 ใน อ.ก.ค.ศ. 
--------------- 

ารเลือกตั้งอนุก
าอื่น) ใน อ.ก.ค

กตั้งอนุกรรมกา
ก.ค.ศ. (ช่ือส่วน

ผูม้ีสิทธิเลือกตัง้
อรับบัตรเลือก

 

สกุล 

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

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

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

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

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

......................ก

.......................
ฯ 

 

/หน่วยเลือกตัง้
นศึกษา/ผูบ้ริห
 (ชื่อส่วนราชก
 

รรมการผู้แทน 
ค.ศ. (ชื่อส่วนร

ารผู้แทน (ผู้บรหิ
นราชการ) แล้

ง.....................
กตั้ง..................

 
 
 

พ.ศ............. 

.....ประธานคณ

.) 

...กรรมการเลือ

.) 
กรรมการเลือก
.) 

งั...) 
หารการศึกษา/ 
การ) 

 (ผู้บริหารสถา
ราชการ) เมื่อวั

หารสถานศึกษา/
้ว จึงประกาศใ

.คน 
.คน 

ได้คะแนน 

ณะกรรมการเลื

อกตั้ง  

กตั้ง  

แบบ

 

นศึกษา/
วันท่ี ......  

/ผู้บริหาร
ให้ทราบ

 

ลือกตั้ง 

บที่ 9 



 

 
 
 
 
เล่มท
--
 
 

 
 

 
 
ลงช่ื
     
 
......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......
 
 
หมา
 
 

ที่... 
-----------------

(ผู้บริหา

อ..................
       (เจ้าหนา้

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

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

ยเหต ุ ส่วนราช

 

 

ประทับตรา 

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

  

ารสถานศกึษา

.....................
าที่ประจําหนว่

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

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

ชการกําหนดได้ต

ล
ค

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

(ตัวอย่า

บัตรเลือ
า/ผู้บริหารกา

ใน อ.ก

.....................
วยเลือกต้ัง) 

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

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

ตามความเหมา

ลงลายมือชื่อกรร
คณะกรรมการเลือ

‐ ๒๑ ‐

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

างบัตรเลือกต้ั

 
อกตั้งอนุกรรม
ารศึกษา/ข้ารา
.ค.ศ. (ช่ือส่ว

........... 

.....(รอยพับ).

....(รอยพับ)..

ะสม 

รมการเลือกตั้งห
กตั้งมอบหมาย 

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

ั้งด้านนอก) 

มการผูแ้ทน 
าชการครู/บุค
นราชการ) 

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

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

หรือผู้ที่

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

 

คลากรทางกา

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

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

      เลข
----------------

รศกึษาอื่น) 

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

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

แบบที ่

ขที่... 
- 

 

........... 

.......... 

 10 



‐ ๒๒ ‐ 
 

 
  

 
(ตัวอย่างบัตรเลือกต้ังด้านใน) 

 
 
 

บัตรเลือกตั้งอนุกรรมการผูแ้ทน 
(ผู้บรหิารสถานศกึษา/ผูบ้รหิารการศกึษา/ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศกึษาอื่น) 

ใน อ.ก.ค.ศ. (ช่ือส่วนราชการ) 
 
 
 
.........................................................................(รอยพับ).................................................................. 
 
ให้เขียนหมายเลขไทยหรือเลขอารบิคอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังที่ต้องการ ลงในช่อง
หมายเลขเพียงหมายเลขเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................................(รอยพับ)..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ส่วนราชการกําหนดได้ตามความเหมาะสม รวมท้ังสีของบัตรเลือกต้ังแต่ละกลุ่ม 
 
 
 
 
    

แบบที ่10 (ตอ่) 

หมายเลข.......................... 



‐ ๒๓ ‐ 
 

 

บัญชีลงลายมือชื่อผูม้าใช้สิทธิเลือกต้ัง.............................................. 
ประจําเขตเลือกต้ัง/ประจําหน่วยเลือกตั้ง..................................................................... 

วันที่...........เดอืน...........................ปี................. 
-------------------------------------- 

 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

หมายเลขบัตร
ประจําตัว 

ตําแหน่ง สถานศึกษา ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

  ลงช่ือ............................................ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง 
   (...........................................) 
  ลงช่ือ............................................กรรมการเลือกตั้ง  
   (...........................................) 
  ลงช่ือ............................................กรรมการเลือกตั้ง  
   (...........................................) 
    

หมายเหตุ  1. ใช้กับทุกกลุ่ม 
 2. ใช้กับทุกส่วนราชการ 
 3. จํานวนกรรมการเลือกตั้งท่ีจะลงลายมือช่ือในบัญชีลงลายมือช่ือผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่วนราชการกําหนด 
     ได้ตามความเหมาะสม 

แบบที ่11 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ฎหมาย

ตอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยและมา

‐ ๒๔ ‐

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนที่
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ตรการเ

 

ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก่ียวกับ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

บการเลือ
 
 
 
 
 
 
 
 

อกต้ัง 



 

 
 
 

กฎห
 
 
 
มีบท
 
ในร
ด้วย
 
ของ
 
ร้อง
 
เป็น
 
ผู้ อ่ืน
ในตํ
 
ปฏิบ
หน้า
 
อันมี
ผู้บริ
รวมท
ที่ฝ่า
 
และ
ผู้ปร
 
ที่สุด
หรือ
อย่า
 
 

หมายและหนั
๑.  กฎ
 
 

ทบัญญัติที่เกีย่
 

ะบอบประชา
ความบริสุทธ์ิใ

 
ตน ไม่ว่าจะโด

 
เรียนผู้อ่ืนโดย

 
ความผิดวินัย

 
นกระทําการ
ําแหน่งหน้าที่

 
บัติหน้าที่ แล
าที่ราชการของ

 
มีลักษณะเป็น
ริหารท้องถิ่น 
ทั้งจะต้องไม่ให
าฝืนหลักการดั

 
รักษาเกียรติศั
ระพฤติช่ัว 

 
ดให้จําคุกหรือ
อความผิดลหโุ
งร้ายแรง 

ังสือที่เกี่ยวข้อ
ฎหมาย 
ก.  พระราช
พระราชบัญ
ยวข้องหลายม
มาตรา ๘๓ ข
าธิปไตยอันมีพ
ธ์ใจ และมีหนา้
มาตรา ๘๔ ว
ดยทางตรงหรื
มาตรา ๘๙ ข้
ยปราศจากคว
การกระทําต
อย่างร้ายแรง
มาตรา ๙๐ ข
รหาประโยช
ทีร่าชการของต
มาตรา ๙๓ ข้
ละในการปฏิ
งตนเองแสดงก
ข้าราชการครู

นการทุจริตโด
 หรือการเลือ
ห้การส่งเสริม 
ดังกล่าวนี้ เป็น
มาตรา ๙๔ 

ศักด์ิของตําแหน

การกระทําคว
อให้รับโทษที่ห
โทษ หรือกระ

กฎห

องกับการเลอื

บัญญัติระเบี
ญัติระเบียบ
าตรา ดังต่อไป
ข้าราชการค
พระมหากษัต
าที่วางรากฐาน
วรรคสอง ห้าม
รอืทางอ้อม ห
ข้าราชการครู
ามเป็นจริง 
ตามวรรคหนึ
 
ข้าราชการครู
น์อันอาจทํา
ตน 
ขา้ราชการครูแล
ฏิบัติการอ่ืน
การฝักใฝ่ ส่งเส
รูและบุคลากร
ยการซ้ือสิทธิ
กต้ังอ่ืนที่มีลัก
 สนับสนุน หรื
นความผิดวินัย
 ข้าราชการค
น่งหน้าที่ราชก

วามผิดอาญาจน
หนักกว่าจําคุ
ทําการอื่นใดอ

หมายและม

‐ ๒๕ ‐

อกตั้ง 

บียบข้าราชกา
ข้าราชการค
ปนี้ 
รูและบุคลาก

ตริย์ทรงเป็นป
นให้เกิดระบอ
มมิให้อาศัยห ื
าประโยชน์ให้

รและบุคลากร
  

นึ่ง ถ้าเป็นเห

รูและบุคลาก
าให้เสื่อมเสีย

ละบุคลากรทาง
ที่ เกี่ยวข้องกั
สริม เกื้อกูล ส
รทางการศึกษ
ธิขายเสียงในก
กษณะเป็นกา
รอืชักจูงให้ผู้อ่ื
ยอย่างร้ายแรง
ครูและบุคลา
การของตนมิให้

นได้รับโทษจํา
คุก เว้นแต่เป็น
อันได้ช่ือว่าเป็

าตรการที่เกี

ารครูและบุคล
ครูและบุคลา

กรทางการศึก
ประมุข ตามรัฐ
อบการปกครอ
รือยอมให้ผู้อ่ื
ห้แก่ตนเองหรื
รทางการศึกษ

หตุให้ผู้ อ่ืนได้

รทางการศึก
ยความเที่ยง

งการศึกษาต้อง
กับประชาชน
สนับสนุนบุคค
ษา ต้องไม่เข้าไ
การเลือกต้ังส
รส่งเสริมการ
นกระทําการใ
ง 
ากรทางการศึ
ห้เสื่อมเสีย โดย

าคุก หรือโทษที
นโทษสําหรับ
ปนผู้ประพฤติช

ก่ียวกับการเ

ลากรทางการ
ากรทางการศึ

กษาต้องสนับ
ัฐธรรมนูญแห
องเช่นว่านั้น 
นอาศัยอํานา
อผู้อ่ืน 
ษาต้องไม่กลั่น

้รับความเสีย

ษาต้องไม่กร
ธรรมหรือเสื

งวางตนเป็นกล
น โดยไม่ต้อ
คล กลุ่มบุคคล
ไปเกี่ยวข้องกับ
สมาชิกรัฐสภา
รปกครองในร
ในลักษณะเดีย

ศึกษาต้องรัก
ยไม่กระทําการ

ที่หนักกว่าจําค
ความผิดที่ได้
ช่ัวอย่างร้ายแ

เลือกต้ัง 

รศึกษา พ.ศ. 
ศึกษา พ.ศ. 

บสนุน การป
ห่งราชอาณาจั

าจและหน้าที่ร

นแกล้ง กล่าว

ยหายอย่างร้

ะทําการหรือ
สื่อมเสียเกียร

ลางทางการเมือ
งอาศัยอําน
หรือพรรคการ
บการดําเนินก
า สมาชิกสภา
ระบอบประชา
ยวกัน การดําเ

กษาช่ือเสียงข
รใด ๆ อันได้ช่ื

คุก โดยคําพิพา
ด้กระทําโดยป
แรง เป็นความ

 ๒๕๕๗ 
 ๒๕๕๗ 

ปกครอง 
จักรไทย 

ราชการ

หาหรือ

ร้ายแรง  

อยอมให้
รติศักด์ิ  

องในการ
าจและ 
รเมืองใด 
การใด ๆ 
ท้องถิ่น 
าธิปไตย 
เนินการ

ของตน 
อว่าเป็น

ากษาถึง
ประมาท
มผิดวินัย
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  ข. ตัวอย่างการกระทําที่เข้าข่ายเป็นความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกต้ังผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

   ตัวอย่างที่ ๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลั่นแกล้ง หรือกล่าวหา
ให้ร้ายผู้อ่ืนโดยไม่เป็นความจริง เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงของตน อาทิ จัดทําใบปลิวโจมตีคู่แข่งขัน 
 

   ตัวอย่างที่ ๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษาขอร้องและบังคับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีตนสนับสนุน เป็นการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ีของตนไป กระทําการหาประโยชน์ 
อันอาจทําให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิในตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 
 

   ตัวอย่างที่ ๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็น
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา แจกเงิน และเครื่องใช้ เช่น 
แจกร่มหรือของชําร่วยเพื่อจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปลงคะแนนให้ตน และ
เพ่ือให้ตนชนะการเลือกต้ัง เป็นการกระทําการอันมีลักษณะทุจริต โดยการซ้ือสิทธิขายเสียงในการ
เลือกต้ัง ซ่ึงไม่เป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 

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

   ตัวอย่างที่ ๕  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทําลายป้ายหาเสียงของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 ๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/๙๑๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
เรื่อง มาตรการเก่ียวกับการสรรหาและการเลือกต้ัง ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และอ.ก.ค.ศ.
ส่วนราชการ 
  ตามหนังสือเวียนดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 
 

  ๑.  ให้ส่วนราชการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําชับให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปใช้สิทธิในการเลือกต้ังหรือลงสมัครรับเลือกต้ัง แล้วแต่กรณี โดยต้องไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องหรือดําเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริต ซ้ือสิทธิขายเสียง 
  ๒.  ผู้ท่ีเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทําการใดท่ีทําให้การ
ดําเนินการเลือกต้ังไม่เป็นไปโดยบริสุทธ์ิ ยุติธรรม โปร่งใส หรือมีลักษณะไม่เป็นการสนับสนุนการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น การหาเสียงโดยใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ การใส่ความผู้อ่ืน การวางตัวไม่
เป็นกลางในการเลือกต้ัง การใช้เวลาราชการและทรัพย์สินของทางราชการไปในการเลือกต้ัง รวมท้ังการ
ส่งเสริม สนับสนนุ หรือชักจูงให้ผู้อ่ืนกระทําการในลักษณะเดียวกัน หรือกระทําการฝ่าฝืนบทบัญญัติวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ผลของการฝ่าฝืนกฎหมายและมาตรการตามหนังสือเวียน 
  ๑.  หากปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเลือกต้ังและ
แต่งต้ังให้เป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษาโดยทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือมาตรการดังกล่าวข้างต้น จะถูกเพิกถอนการแต่งต้ังให้พ้น
จากการเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
หรือมาตรการตามหนังสือเวียนจะถูกตัดสิทธิในการสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่ม กรรมการใน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตลอดไป เนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้แทนดังกล่าว ในกรณีไม่ได้รับการยอมรับในเรื่อง
ความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
  ๓.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ฝ่าฝืนและถูกเพิกถอนการแต่งต้ัง 
ตามข้อ ๑ และถูกตัดสิทธิตามข้อ ๒ จะถูกดําเนินการทางวินัย โดยถือว่าพฤติการณ์แห่งการกระทําท่ี
ปรากฏนั้นเป็นกรณีที่มีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเบื้องต้นอยู่แล้ว  
ซ่ึงผู้บังคับบัญชาจะต้องดําเนินการทางวินัยทันที 
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๑.  
 
ราช
เป็น
คุณธ
ประ
ปลูก
ทรงเ
กระบ
ในก
ครูแ
ตนใ
การจ
เพ่ือ
โดย
ควบ
และ
บุคล
ทาง
คุรุส
และ
กระ
ด้วย
 
ทาง
คณะ
บริห
เรียก
ทาง
ข้าร
เป็น
ความ
การ

 แนวทางการ
พระรา

อาณาจักรไท
ผู้มีความรู้แล
ธรรมหรือไม่มี
ะเทศชาติ แล
กฝังจิตสํานึกท
เป็นประมุข รู้จั
บวนการเรียนรู
ารสร้างปัญญ

และบุคลากรท
ให้สมกับที่ได้ชื
จัดการศึกษาเ
พัฒนาครูและ
มีคุรุสภาเป็น

บคุมความประพ
ะจรรยาบรรณ
ลากรทางการ
การศึกษา โด

สภา เช่น ผู้ที่จ
ะศึกษานิเทศก
ทําผิดวินัย ก็จ
หรือถูกลงโทษ

 
การศึกษา พ
ะกรรมการข้า
หารงานบุคคล
กโดยย่อว่า อ.
การศึกษาในส

ราชการครูแล
เขตพ้ืนที่การ
มเห็นชอบในเ ื
ตรวจสอบกา

การวินิจฉั

รวินิจฉัยคุณส
ชบัญญัติการศึ
ย โดยมีเจตจํ
ะคุณธรรมคว
มีคุณธรรมคว
ะนอกจากนั้น
ที่ถูกต้องเกี่ยว
จักสิทธิหน้าที่ 
รู้ที่กล่าวมาจะ
ญาและอบรม
ทางการศึกษา
ช่ือว่าเป็นปูชน
เช่นว่านี้ จึงได้
ะบุคลากรทา
นองค์กรวิชาชี
พฤติและการดํ
ณของวิชาชีพ ใ
ศึกษา พ.ศ. ๒
ดยมีบทบัญญั
จะได้รับบรรจุ
ก์ ต้องมีใบอน
จะถูกเพิกถอน
ษทางวินัย ตา
สําหรับการบ
.ศ. ๒๕๔๗ ไ
าราชการครูแ
ล และอนุกรร
.ก.ค.ศ. เขตพ้ื
สังกัดเขตพ้ืนท
ละบุคลากรท
รศึกษา โดยมีอ
รื่องการบรรจุ
ารใช้อํานาจขอ

 

ฉัยของ ก.ค.ศ

สมบัติของ ก.ค
ศึกษาแห่งชาติ
จํานงที่จะปฏิรู
บคู่กันไป เพร

วบคุมจิตใจจะ
นพระราชบัญ
วกับการเมือง
 รู้จักรักษาผลป
ะเกิดขึ้นได้ต้อง
สั่งสอนให้เด็ก
า จึงต้องเป็นตั
นียบุคคล ซ่ึง
ด้มีการตราพร
งการศึกษาให

ชีพ มีอํานาจห
าเนินงานของผู้
 ในขณะเดียว
๒๕๔๗ ซ่ึงเป็น

ญัติสอดคล้องสั
และแต่งต้ังตํา
นุญาตประกอ
นหรือพักใช้ใบ
ามแต่กรณี 
บริหารงานบุค
ได้กําหนดให้
และบุคลากรท
มการข้าราชก
้นที่การศึกษา
ที่การศึกษา แ
ทางการศึกษ
อํานาจและห
และแต่งต้ัง ก
องผู้บังคับบัญ

ศ. 
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ส่วนที่ ๑

ค.ศ. 
ติ พ.ศ. ๒๕๔๒
รูปการศึกษาเ
ราะคุณธรรมก
ะเป็นบุคคลที
ญญัติฉบับดังก
งการปกครอง
ประโยชน์ของส
งอาศัยข้าราชก
กและเยาวชน
ตัวอย่างที่ดีแก
เป็นผู้ที่สังคม
ะราชบัญญัติส
ห้มีคุณภาพแล
หน้าที่กําหนด
ผู้ประกอบวิชา
กันก็ได้มีการ
นกฎหมายบริ
สัมพันธ์กันแล
าแหน่งครูผู้ช่ว
อบวิชาชีพ แล
บอนุญาตประ

คคลตามพระร
ห้มีการบริหา
ทางการศึกษา
การครูและบุค
 เป็นองค์กรบ
และ อ.ก.ค.ศ.
ษาในสังกัดส่ว
น้าที่หลักในก
ารพิจารณาคว
ญชาในเรื่องก

๑ 

๒ ตราขึ้นภาย
เพ่ือให้เด็กแล
ก่อให้เกิดควา
ที่เป็นอันตราย
กล่าว ยังกําห
งในระบอบป
ส่วนรวมและขอ
การครูและบุคล
นให้เป็นคนดี 
ก่ผู้เรียน สังคม
มคาดหวัง และ
สภาครูและบุค
ละมาตรฐานเ
ดมาตรฐานวิช
ชีพทางการศกึ
ตราพระราชบ
ริหารงานบุคค
ละรองรับการ
วย ครู ผู้บริห
ละหากมีการ
กอบวิชาชีพแ

ราชบัญญัติระ
รงานบุคคลใ
า หรือเรียกโด
คลากรทางกา
บริหารงานบคุ
. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง
วนราชการที่
การปกป้องแล
วามดีความชอ
ารดําเนินการ

ยใต้บทบัญญัติ
ละเยาวชนไทย
มสุขสงบในสั
ยและสร้างปัญ
หนดให้กระบว
ประชาธิปไตย
องประเทศชาติ
ลากรทางการศึ
 มีคุณธรรม แ
ม และชุมชน
ะเพ่ือเป็นหลั
คลากรทางกา
เหมาะสมกับก
ชาชีพและจรร
กษาให้เป็นไปต
บัญญัติระเบีย
คลของข้าราช
รดําเนินงานต
ารสถานศึกษ
ประพฤติฝ่าฝื

และจะถูกสั่งให

ะเบียบข้าราช
ในรูปขององ
ดยย่อว่า ก.ค
ารศึกษาประจํ
คคลของข้าราช
งเป็นองค์กรบ

ที่มิได้จัดระเบี
ละพิทักษ์ระบ
อบ การพิจารณ
รทางวินัยและ

ติของรัฐธรรมน
ยเป็นคนเก่ง 
ังคม คนที่เก่ง
ญหาให้แก่สัง
วนการเรียนรู้
อันมีพระมหา

ติ ฯลฯซ่ึงเจตจํา
ศึกษาเป็นกลไ
 และจริยธรรม
 โดยประพฤติ
ักประกันแก่สั
ารศึกษา พ.ศ. 
การเป็นวิชาชี
รยาบรรณของ
ตามมาตรฐาน
ยบข้าราชการ
ชการครูและบุ
ามอํานาจหน้

ษา ผู้บริหารกา
ฝืนจรรยาบรร
ห้ออกจากราช

ชการครูและบ
ค์คณะบุคคล
.ศ. เป็นองค์ก
จําเขตพ้ืนที่กา
ชการครูและบ
บริหารงานบุค
บียบบริหารร
บบคุณธรรมใน
ณาดําเนินการท
ะการลงโทษท

นูญแห่ง
 คนดีคือ
งแต่ขาด
คมและ
รู้ต้องมุ่ง
ากษัตริย์ 
านงและ
กสําคัญ
ม ดังนั้น  
ติปฏิบัติ
สังคมใน
 ๒๕๔๖ 

ชีพช้ันสูง 
งวิชาชีพ 
นวิชาชีพ
รครูและ
บุคลากร
น้าที่ของ 
ารศึกษา 
รณและ
ชการไป

บุคลากร
ล โดยมี
กรกลาง
ารศึกษา 
บุคลากร
คคลของ
ราชการ 
นการให้
ทางวินัย 
ทางวินัย 
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การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้มีสํานักงาน ก.ค.ศ. 
เป็นผู้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. ดังนั้น บุคคลท่ีเข้ามาเป็นองค์คณะบุคคลเพ่ือใช้อํานาจ
และปฏิบัติหน้าท่ีใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง จึงต้องมีคุณสมบัติพิเศษ 
มีความสง่างามไม่มีความด่างพร้อยในด้านความประพฤติ เป็นท่ียอมรับว่าจะเข้ามาทําหน้าท่ีในการ
ปกป้องพิทักษ์ระบบคุณธรรมด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่พวกพ้อง และไม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามข้อ ๔ (๓) ข้อ ๕ (๓) ข้อ ๖ (๓) ข้อ ๗ (๓) และข้อ ๘ (๓) ของหลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ
ผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ จึงกําหนดไว้เหมือนกันว่า  
“เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณการประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ” ซ่ึงมีบางข้อความ
กําหนดไว้เช่นเดียวกับการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด กรรมการผู้แทนข้าราชการครู และกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนใน 
ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๙ (๒) มาตรา ๑๐ (๓) มาตรา ๑๑ (๓) และมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามลําดับ ท่ีบัญญัติในลักษณะเดียวกันว่า “เป็นผู้ท่ี
ได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” 
  มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับเจตนารมณ์และหลักการกําหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ก็ดี อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาก็ดี ๓ ประการ กล่าวคือ 
  ประการที่หนึ่ง คําว่า “เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม” นั้น
สามารถพิจารณาได้ท้ังการกระทําทางนิตินัยและทางพฤตินัย กล่าวคือ ในทางนิตินัยอาจมีการกล่าวหากัน
และมีการพิสูจน์ความผิดโดยมีการรับฟังความทั้งสองฝ่าย และมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล หรือการ
พิจารณาและวินิจฉัยความผิดขององค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ มีอํานาจตามกฎหมาย  
เป็นหลักฐานก็สามารถนํามาพิจารณาได้ หรือแม้เป็นผู้กระทําผิดโดยไม่ถูกฟ้องคดีแต่ถูกกันเป็นพยาน 
ก็สามารถนํามาพิจารณาพฤติกรรมแห่งการกระทําได้ ส่วนในทางพฤตินัยนั้น เช่น มีการโจษขาน หรือ
เป็นที่รับรู้ในหมู่ชน ซ่ึงอาจจะมีการร้องเรียนคัดค้านให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมแห่งการกระทํา  
โดยอาจยังไม่ถึงขั้นต้องมีการพิสูจน์การกระทํา ซ่ึงทางปฏิบัติจะต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวัง 
  ประการที่สอง คําว่า “ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม” หมายความว่า ไม่เคย
มีพฤติกรรมแห่งการกระทําท่ีเสื่อมเสียในทางจริยธรรมอยู่เลย ซ่ึงประวัติเช่นว่านี้อาจเป็นหลักฐานของ
ทางราชการก็ได้ เช่น คําพิพากษาของศาล หลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์และเสียค่าปรับ หรือท่ีมิใช่
ของทางราชการก็ได้แต่เป็นพยานหลักฐานแวดล้อมอ่ืนที่เช่ือได้ว่าบุคคลนั้นเคยมีประวัติเสื่อมเสีย 
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ทางจริยธรรม อันที่จริงคําว่า “จริยธรรม” นั้น หมายถึงความประพฤติอันดีงามของบุคคล ไม่ว่าทางกาย 
หรือทางวาจา ในทางที่สมควรกระทําและไม่สมควรกระทํา ซ่ึงครอบคลุมในเรื่องวินัยและจรรยาบรรณ 
เพียงแต่วินัยและจรรยาบรรณนําเอาจริยธรรมมากําหนดเป็นข้อความประพฤติของวินัยและจรรยาบรรณ
ของกลุ่มบุคคลท่ีเป็นข้าราชการหรือไม่เป็นข้าราชการก็ได้ หรือกลุ่มวิชาชีพ 
  ประการที่สาม กรณีท่ีข้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยแต่ได้รับการล้างมลทินก็ยัง
สามารถนํามาพิจารณาในประเด็นในเรื่องเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรมได้ ซ่ึงประเด็นนี้เป็นไปตาม
แนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเป็นบรรทัดฐานไว้ว่า 
กฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินล้างเฉพาะโทษแต่ไม่ล้างการกระทํา หมายความว่า พฤติกรรมแห่งการ
กระทํายังมีอยู่ มาใช้เทียบเคียงกับการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติท่ัวไปของบุคคลในการเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้  
  ตัวอย่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษไล่ออก
จากราชการในเรื่องข่มขืนนักเรียนหญิงซ่ึงเป็นศิษย์ ต่อมามีกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินใช้บังคับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น จึงขอกลับเข้ารับราชการซ่ึงมาตรา ๓๐ (๑๒) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติว่า “ไม่เป็น 
ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะการกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
ตามกฎหมายอ่ืน” ก.ค.ศ. วินิจฉัยว่า ถึงแม้กฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินได้ล้างโทษทางวินัย โดยถือว่า 
ผู้นั้นไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการแล้วก็ตาม แต่ไม่ล้างการกระทํา 
จึงสามารถนําพฤติกรรมแห่งการกระทําไปใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ ๓๐ (๗) 
แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันในข้อไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เช่นเดียวกัน กรณีคุณสมบัติของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ท่ีเคยได้รับโทษทางวินัย ก็สามารถนําพฤติกรรมแห่งการกระทํา
ไปพิจารณากรณีเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรมได้ 

๒.  การวินิจฉัยของ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามตัวอย่างกรณีดังต่อไปน้ี 

  กรณีที่ ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่มีอํานาจกําหนดคุณสมบัติ 
เกี่ยวกับการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ได้ 

  ข้อเท็จจริง นาย น. เป็นทนายความมาไม่ถึง ๕ ปี ได้รับการพิจารณาแต่งต้ังเป็น
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา จะขาดคุณสมบัติตามแนวทางการคัดเลือก
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ข้อ ๒.๓ (๔) และหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ พร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๑๐๖.๖/๕๙๙ ลงวันท่ี 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ข้อ ๙ (๑) (๒) หรือไม่  
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ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ข้อ ๓ (๒) กําหนด
คุณสมบัติการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา 
ด้านกฎหมายหรือด้านการเงินการคลัง ไว้อย่างกว้างโดยไม่กําหนดจํานวนปีในการมีประสบการณ์ 
ในแต่ละด้านไว้ แต่แนวทางการได้มาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ ๒.๓ (๔) 
ได้กําหนดจํานวนปีของการเป็นผู้ประกอบอาชีพทนายความไม่น้อยกว่า ๕ ปีและมีประสบการณ์ในคดี
ปกครองไม่น้อยกว่า ๕ คดี 

เม่ือพิจารณาจากสมุดประวัติของนาย น. ว่าเป็นไปตามข้อ ๓ ของหลักเกณฑ์และ 
วิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด หรือไม่ แล้วเห็นว่า นาย น. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี  
ก.ค.ศ. กําหนดตามข้อ ๓ ครบถ้วนแม้ไม่เป็นไปตามแนวทางได้มาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกําหนดตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๕๒๘๘  
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ โดยที่ประชุมเห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ.กําหนดในข้อ ๙  
ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการได้มาของ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น โดยมิได้ให้อํานาจในการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
นอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจึงไม่มีอํานาจกําหนดเรื่องเก่ียวกับคุณสมบัติเพ่ิมเติมได้ ดังนั้น นาย น. จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย หรือการเงินและการคลัง ตามข้อ ๓ ของการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาดังกล่าวใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

 กรณีที่ ๒ อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ท่ีดํารงตําแหน่งติดต่อกัน
มาแล้วสองวาระ ไม่ว่าจะเป็นอนุกรรมการประเภทใด ตําแหน่งใด ไม่อาจได้รับการแต่งต้ังเป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิมได้อีก แต่หากย้ายไปดํารงตําแหน่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
ก็สามารถได้รับแต่งต้ังหรือเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการได้อีก  
 

ข้อเท็จจริง 
  ๑) กรณีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงดํารงตําแหน่งใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาหนึ่งติดต่อกันมาแล้วสองวาระ หากต่อมาย้ายไปดํารงตําแหน่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
จะสามารถได้รับแต่งต้ังหรือเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแห่งใหม่ได้หรือไม่ 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน 
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทน 
คุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ กําหนดห้ามมิให้อนุกรรมการดํารงตําแหน่งติดต่อกัน
เกินกว่าสองวาระ ซ่ึงการกําหนดเช่นนั้นมีเจตนารมณ์ที่ไม่ประสงค์ให้อนุกรรมการดํารงตําแหน่งนาน
เกินไปจนเกิดการผูกขาดอํานาจในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงอาจเป็นการสร้างอิทธิพลและ
เกิดการบริหารงานโดยกรรมการกลุ่มเดิม ดังนั้น หากเม่ือบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นอนุกรรมการ 
ได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนแล้ว จึงไม่อาจเป็นการผูกขาดอํานาจและสร้างอิทธิพล
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ในเขตพ้ืนที่การศึกษาใหม่ได้แต่อย่างใด จึงเห็นว่า การห้ามอนุกรรมการดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่า
สองวาระนั้น ห้ามเฉพาะกรณีในเขตพื้นท่ีการศึกษาเดิมเท่านั้น แต่หากเม่ืออนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ย้ายไปดํารงตําแหน่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน แม้จะได้ดํารงตําแหน่งอนุกรรมการ 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ติดต่อกันมาแล้วสองวาระ ก็สามารถได้รับแต่งต้ังหรือเลือกต้ังเป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได้อีก 
  ๒) กรณีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ซ่ึงมาจากการแต่งต้ังเป็นผู้แทน 
ก.ค.ศ. ติดต่อกันมาแล้วสองวาระ จะได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ในเขตเดิม หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเขตใหม่ ได้อีกหรือไม่ 
  ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วเห็นว่า จากคํานิยามในข้อ ๒ ของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
ได้กําหนดให้อนุกรรมการ หมายความว่า อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และข้อ ๓ กําหนดห้ามมิให้อนุกรรมการ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระ ซ่ึงเป็นระยะเวลาสูงสุดท่ีบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะดํารงตําแหน่ง
อนุกรรมการติดต่อกันได้โดยมุ่งหมายถึงตัวบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งอนุกรรมการมิใช่ประเภทหรือ
ท่ีมาของการเป็นอนุกรรมการ ดังนั้น แม้การดํารงตําแหน่งของอนุกรรมการจะมีท่ีมาต่างกัน แต่ถ้าบุคคล
นั้น ๆ ได้ดํารงตําแหน่งใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ติดต่อกันมาแล้วสองวาระ ไม่ว่าจะเป็น
อนุกรรมการประเภทใดตําแหน่งใด ก็ไม่อาจได้รับการแต่งต้ังและเลือกต้ังเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
เดิมนั้นได้อีก แต่อย่างไรก็ตาม หากอนุกรรมการดังกล่าวได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
ก็สามารถได้รับการแต่งต้ังได้อีก ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาในประเด็นที่ ๑ ดังนั้น ตามประเด็นข้อหารือ  
กรณีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ซ่ึงเป็นผู้แทน ก.ค.ศ. มาแล้วสองวาระ จึงไม่อาจได้รับ
การแต่งต้ังเป็นผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดิมได้อีก แต่สามารถได้รับการแต่งต้ัง 
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นได้อีก  

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

  กรณีที่ ๓ อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา แม้จะดํารงตําแหน่งอยู่ในวาระ
ไม่ครบ 4 ปี ก็ถือเป็นหนึ่งวาระ หากได้รับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ติดต่อกันมาแล้วสองวาระ ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาได้อีก 
  สําหรับอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน นอกจากจะต้องดํารงตําแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.แล้ว ยังต้องมีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษา  
ซ่ึงเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ 
การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปีด้วย 
  1)  กรณีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีดํารงตําแหน่งอยู่ในวาระไม่ครบ 
4 ปีจะถือเป็นหนึ่งวาระหรือไม่ หากได้รับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา
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ติดต่อกันสองสมัย จะถือว่าดํารงตําแหน่งติดต่อกันมาแล้วสองวาระหรือไม่ และจะมีสิทธิสมัครเข้ารับ
การเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอีกวาระหนึ่งได้หรือไม่ 

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งตามวาระ ไม่ว่าดํารงตําแหน่งจนครบ
วาระหรือออกจากตําแหน่งก่อนวาระ ถือได้ว่าดํารงตําแหน่งมาแล้วหนึ่งวาระ และเม่ือบุคคลนั้นได้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการในสมัยวาระท่ีหนึ่งต่อเนื่องมาถึงสมัยวาระท่ีสอง โดยท่ีในสมัยวาระท่ีหนึ่งหรือสมัย
วาระที่สองจะดํารงตําแหนง่ไม่ครบวาระก็ตามต้องนับเป็นหนึ่งวาระ เม่ือรวมกับสมัยอีกวาระหนึ่งแล้ว จึง
เป็นการดํารงตําแหน่งมาสองวาระ ส่วนกรณีของบุคคลอ่ืนที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการแทนบุคคลอ่ืน 
บุคคลนั้นย่อมจะอยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งได้เพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ ซ่ึงตนแทน  
ตามนัย ข้อ 3 วรรคสอง ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารง
ตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก .ค .ศ .  อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2553 และย่อมต้องนับวาระการดํารงตําแหน่งของบุคคลที่มาแทนเป็นหนึ่งวาระ 
ท้ังนี้ เทียบเคียงตามนัยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ีได้เคยวินิจฉัยไว้ในเรื่องเสร็จ 
ท่ี 509/2554  
                     ดังนั้น เม่ืออนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีมาแทนตําแหน่งที่ว่างหรือลาออกก่อนครบวาระถือว่าได้ดํารงตําแหน่งมาแล้วหนึ่ง
วาระ หากได้ดํารงตําแหน่งใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาติดต่อกันมาแล้วสองวาระ จึงไม่มีสิทธิสมัคร
เข้ารับการเลือกต้ังเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได้อีกใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2553  
  2)  กรณีคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จะมีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการ
เลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือไม่ ก.ค.ศ. 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ท่ีจะเข้ามาเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนนั้น นอกจากจะต้อง
ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
หรือมัธยมศึกษาแล้วยังต้องมีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษา ซ่ึงเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และ
ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปีด้วย ท้ังนี้ เพ่ือจะทําให้ได้ผู้ ท่ีมี 
ความรอบรู้ มีข้อมูล ทราบถึงสภาพการทํางาน สภาพปัญหา ความจําเป็นและบริบทแวดล้อมในการ
ปฏิบั ติงานของผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ซ่ึงจะทําให้การปฏิบั ติหน้าที่ ในฐานะผู้แทนบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่น มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
  สําหรับประสบการณ์ “ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา” ที่กําหนดไว้ตาม 
ข้อ 8 (2) นั้น ย่อมหมายถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาในขณะดํารง
ตําแหน่งซ่ึงมีลักษณะงานตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค. มิใช่ในขณะที่ดํารงตําแหน่งประเภทอื่นตามมาตรา 38 หรือตําแหน่งในหน่วยงาน
หรือส่วนราชการอ่ืนเม่ือนางสาว น. เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนการศึกษาในหน่วยงาน
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การศึกษาเป็นเวลาน้อยกว่าสิบห้าปี จึงเป็นผู้ท่ีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 8 (2) ของหลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน 
ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทาง
การศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. 2553 ในอันท่ีจะสมัครเป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ครัง้ท่ี๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

  กรณีที่ ๔ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาย้ายออกนอก 
เขตพ้ืนท่ี ไม่ทําให้พ้นจากการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ข้อเท็จจริง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หารือกรณีนาย ส. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาได้ย้ายออกนอกเขตพ้ืนท่ี(ท้ังตําแหน่งและภูมิลําเนา) ไปดํารงตําแหน่ง 
ท่ีจังหวัดอ่ืน ว่า จะทําให้นาย ส. พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาหรือไม่  

ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 มาตรา 21 (3) กําหนดให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้รับการคัดเลือกมาจากบุคคล
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่การบริหารงาน
บุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถซ่ึงเป็นคุณลักษณะเฉพาะท่ี
บุคคลแต่ละคนมีอยู่ และคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวย่อมติดตัวของบุคคลนั้น ๆ ตลอดไป ไม่ว่าบุคคลจะ
ย้ายไปอยู่ท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใดก็ตาม ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติใดในกฎหมายกําหนดว่าอนุกรรมการ
ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีย้ายตําแหน่งและภูมิลําเนาออกนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จะต้องพ้นจากความเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษานั้น แต่อย่างใด 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาย้ายออกนอกเขตพ้ืนที่จึงไม่ขาดคุณสมบัติและ
ไม่พ้นจากการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เม่ือวันจันทร์ท่ี 27 สิงหาคม 2550) 

  กรณีที่ ๕ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาไปช่วยราชการต่างส่วนราชการ (กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด) ไม่พ้นจาก
ตําแหน่งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

  ข้อเท็จจริง  นาย ธ. ต้องพ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากไปช่วยราชการที่กองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัด ติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือนหรือไม่ 
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 ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคสี่ ได้กําหนดว่า คุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระ
การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การ
กําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 20 ได้กําหนดว่า นอกจาก
การพ้นจากตําแหน่ง ตามข้อ 19 แล้ว อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ้นจาก
ตําแหน่งเ ม่ือ . . . (3) มิได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท่ีได้รับการเลือกต้ัง หรือไปช่วยราชการ หรือถูกสั่งให้ไปช่วยราชการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน หรือถูกสั่ง
ไปประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอื่น หรือส่วนราชการเป็นระยะเวลาเกินกว่าหกเดือนติดต่อกัน  
                     เม่ือพิจารณาข้อเท็จจริงว่า นาย ธ. ได้ไปช่วยราชการที่กองอํานวยการรักษาความ
ม่ันคงภายในจังหวัด จึงหาเข้าเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะส่งผลให้นาย ธ. จําต้องพ้นจากตําแหน่ง
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ .ก.ค.ศ .เขตพ้ืนที่การศึกษา  
ดังท่ีกําหนดในข้อ 20 (3) ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารง
ตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนั้น นาย ธ. จึงไม่พ้นจากตําแหน่งผู้แทนข้าราชการครู 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา (ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2556 เม่ือวันจันทร์ท่ี 22 เมษายน 2556) 
  กรณีที่ ๖ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ข้อเท็จจริง นาย ส. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด น. ว่าจะถือเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติอันจําต้องพ้นจากการเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดไว้หรือไม่ 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๔ จะต้องมาจากการ
เลือกต้ัง แต่ตําแหน่งท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมิได้มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจาก
ประชาชนหรือจากความเห็นชอบของสภาท้องถิน่แต่อย่างใด หากแต่เป็นตําแหน่งท่ีนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งต้ังโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๕/๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงให้อํานาจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซ่ึงมิใช่สมาชิกสภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ดังนั้น การดํารงตําแหน่งท่ี
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ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงไม่อยู่ในความหมายของคําว่า สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
  แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงอํานาจหน้าท่ีการเข้าสู่ตําแหน่งที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ของนาย ส. จะเห็นได้ว่า การดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ให้การช่วยเหลือ ปฏิบัติหน้าที่ และให้คําปรึกษาตามท่ีนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมอบหมาย โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเม่ือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง บุคคลผู้ดํารง
ตําแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จําต้องพ้นจากตําแหน่งด้วย ทั้งนี้ ตามที่มาตรา ๓๕/๓ 
วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๓๗/๑ วรรคแรก (๑)แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไว้ 
  ซ่ึงกรณีลักษณะดังกล่าวนี้ ที่ประชุมใหญ่กรรมการกฤษฎีกาได้เคยมีคําวินิจฉัย 
ตอบข้อหารือ เรื่องผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จ 
ท่ี ๖๒๑/๒๕๔๙) ว่า บรรดาผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีช่วยผู้บริหารท้องถิ่น อันได้แก่ รองผู้บริหาร
ท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น จะอยู่ในความหมายของคําว่า  
“ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง”ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรณีนาย ส. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได้รับแต่งต้ังเป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด น. จึงต้องถือว่าเป็น  
“ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” ส่งผลให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ อันเป็นเหตุให้จําต้องพ้นจากตําแหน่ง
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามที่มาตรา ๒๑ วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไว้ 

  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันจันทร์ท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) 

  กรณีที่ ๗ อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ได้รับแต่งต้ังเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
จึงต้องพ้นจากการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ  

  ข้อเท็จจริง นาย ส. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมือง พ. จะต้องพ้นจากการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ หรือไม่ 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้บริหารท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๔ จะต้องมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนหรือมาจาก 
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น แต่ตําแหน่งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเป็นตําแหน่งท่ีนายกเทศมนตรี
แต่งต้ังโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๘ อัฏฐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงให้
อํานาจนายกเทศมนตรีแต่งต้ังที่ปรึกษานายกเทศมนตรีซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ มิได้มาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน หรือจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นแต่อย่างใด ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ ได้ให้ความหมายของ “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนั้น คําว่า “ผู้บริหารท้องถิ่น” 
จึงไม่ได้หมายความรวมถึงท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีด้วย  
  แต่อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมใหญ่กรรมการกฤษฎีกาได้เคยมีคําวินิจฉัยตอบข้อหารือ  
เรื่องผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เร่ืองเสร็จท่ี ๖๒๑/๒๕๔๙) ว่า
บรรดาผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนที่มีหน้าที่ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น อันได้แก่ รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่นและท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นจะอยู่ในความหมายของคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง” ด้วย  
  พิจารณาประการต่อไปว่า กรณีการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพราะเหตุมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการวิสามัญ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่ 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ เทียบเคียงว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเภทหนึ่ง ซ่ึงมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ให้นํามาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซ่ึงมาตรา ๑๔ (๕)  
ได้กําหนดให้นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ... (๕) 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรณีนาย ส. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ได้รับ
แต่งต้ังเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมือง พ. ซ่ึงต้องถือว่าเป็น “ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” ย่อมมี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และต้องพ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง 
ประกอบมาตรา ๑๔ (๕) และมาตรา ๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งที ่๖/๒๕๕๖ วันจันทร์ท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 

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

  ข้อเท็จจริง นาง ย. ได้มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งจากตําแหน่งครู วิทยฐานะครู 
ชํานาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๘ ก (๔) และตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการครูท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
และครูเช่ียวชาญให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์เป็นกรณีพิเศษ ถือว่านาง ย. 
ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. หรือไม่  
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กําหนดคํานิยามคําว่า “ผู้สอน” หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ส่วนคําว่า 
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“ครู” และ “คณาจารย์” ได้ให้คํานิยามไว้ต่างหากจากกัน โดย “ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพ 
ซ่ึงทําหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน ส่วน “คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซ่ึงทําหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน ครูและ
คณาจารย์จึงมีจุดเกาะเกี่ยวร่วมกันในเชิงความหมายว่า หมายถึง ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
เช่นเดียวกัน ซ่ึงเป็นเหตุให้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กําหนดให้ครูและคณาจารย์เป็นตําแหน่ง ซ่ึงมีหน้าท่ีเป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ก. 
เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณากฎหมายว่าด้วยการศึกษาที่มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับตําแหน่ง
ครูและคณาจารย์แล้วเห็นว่า ตําแหน่งครูและคณาจารย์ยังมีนัยที่แตกต่างกัน  
  การท่ีกฎหมายกําหนดคํานิยาม หลักเกณฑ์ท่ีใช้บังคับเกี่ยวกับการกําหนดระดับ
ตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การบรรจุและการแต่งต้ัง ตลอดจนกําหนด
องค์กรวิชาชีพและองค์กรบริหารงานบุคคลของครูและคณาจารย์ไว้แตกต่างกันเช่นนี้ เห็นว่า กฎหมาย 
มีเจตนารมณ์ให้ตําแหน่งครูและตําแหน่งคณาจารย์มิใช่เป็นตําแหน่งเดียวกัน เพ่ือให้คณาจารย์ซ่ึงแม้จะเป็น
ผู้สอนในสถานศึกษาเช่นเดียวกับครูแยกไปอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ซ่ึงมีฐานะเป็น 
นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน ๆ สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา ๓๖  
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  นอกจากนี้ ด้วยเหตุท่ีมาตรา ๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้ผู้แทนข้าราชการครูเป็นตําแหน่งที่มาจากการเลือกต้ัง
ของข้าราชการครูในสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ และกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ กําหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้แทนข้าราชการครูสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมต้องเป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่งครูหรือครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และผู้มีสิทธิสมัคร
เข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครู สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครู สังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม การเข้าสู่ตําแหน่งผู้แทนข้าราชการครูของนาง ย. จึงเป็น
การเข้าสู่ตําแหน่งในฐานะที่เป็นผู้แทนเฉพาะของครูและครูผู้ช่วยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เท่านั้น การที่ภายหลังนาง ย. มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งจากตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซ่ึงมีผลทําให้นาง ย. มิได้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งครูตามที่ตนได้รับเลือกอีก
ต่อไป สถานภาพการเป็นผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. ของนาง ย. ย่อมสิ้นไปโดยการปรับเปลี่ยน
ตําแหน่งดังกล่าว ถือได้ว่านาง ย. มิได้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้แทนข้าราชการครูตามที่ตนได้รับเลือก 
จึงมีผลทําให้ต้องพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  

  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ท่ีทําการแทน) ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 
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  กรณีที่ ๙ อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ซ่ึงเป็นบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา ๓๘ ข. (๒) โอนไปดํารงตําแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือน จึงไม่มีคุณสมบัติในการแต่งต้ังเป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ข้อเท็จจริง นาย ส .  ผู้ อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง ผู้เ ช่ียวชาญ 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ต่อมา ก.ค.ศ. ได้แต่งต้ังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เม่ือวันท่ี  
๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงขณะนั้นอยู่ระหว่างเสนอ ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพ่ือขอ
อนุมัติรับโอนนาย ส.จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ข. (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปบรรจุแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต่อมาสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือ ท่ี นร ๑๐๐๖.๕/๒๗๕ ลงวันท่ี 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่า สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอาจดําเนินการแต่งต้ังนายส. ให้ดํารงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร 
จัดการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ) ได้ไม่ก่อนวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีคําสั่งลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ รับโอนนาย ส. ไปบรรจุแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้เ ช่ียวชาญด้านการบริหาร 
จัดการศึกษา สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยให้มีผลย้อนหลังต้ังแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดังนี้ นาย ส. มีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะได้รับการ
แต่งต้ังให้เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา หรือไม่  
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีคําสั่ง 
รับโอนนายส. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรา ๓๘ ข. (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปบรรจุแต่งต้ัง 
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการศึกษา  
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยให้มีผลย้อนหลังต้ังแต่วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ก็ตาม  
แต่เม่ือไม่อาจแต่งต้ังนาย ส. ซ่ึงเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมาย
กําหนดเสียแต่แรกในเวลาท่ีได้มีประกาศ ก.ค.ศ. ในเรื่องดังกล่าวอันมีลักษณะเป็นคําสั่งทางปกครอง 
ท่ีมีผลเฉพาะคราว ซ่ึงส่งผลทําให้ไม่อาจแต่งต้ังนายส. เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยชอบด้วยกฎหมายได้ 
ท้ังประกาศ ก.ค.ศ. ดังกล่าวก็มิได้มีการกําหนดเงื่อนไขให้การมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือหน้าท่ี 
ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตท่ีไม่แน่นอน ตามมาตรา ๓๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด ประกาศ ก.ค.ศ. ดังกล่าวในรายนาย ส. จึงมีผลสิ้นสุด 
ลงในเวลาที่ได้มีประกาศแต่งต้ัง ย่อมไม่อาจเกิดสิทธิหรือมีผลให้นาย ส . ได้รับการแต่งต้ังเป็น
อนุกรรมการตามประกาศ ก.ค.ศ. ฉบับดังกล่าวในภายหลังอีกต่อไป แม้จะมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่มี
ลักษณะต้องห้ามในภายหลัง เนื่องจากเลยเวลาของเงื่อนไขในการแต่งต้ังตามผลของคําสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวไปแล้ว ดังนั้น จึงแต่งต้ังนาย ส.เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๑ วรรคสาม ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาฯ ข้อ ๑๑ (๑) และแนวทางการ
คัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไม่ได้ อันมีผลให้นาย ส. ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในตําแหน่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ มาต้ังแต่ต้น  

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

  กรณีที่ ๑๐ อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน กรณีกระทําผิดวินัยในเรื่องเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
ร่วมกันแก้ไขคะแนนในใบให้คะแนนสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว  
สอนเด็กอนุบาล อายุ ๓ ขวบ (ครูพ่ีเลี้ยง) ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๑  
ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

  ข้อเท็จจริง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอหารือว่า ได้มีผู้ร้องคัดค้านคุณสมบัติ 
ของนายแดง ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีเคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่ 
  ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า ผู้ท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังในส่วนของอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๑๐ (๓) ซ่ึงบัญญัติว่า “กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา... (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรมและไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” ตามข้อเท็จจริง นายแดงถูกลงโทษ
ทางวินัย กรณีกระทําผิดวินัย ในเรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว สอนเด็ก
อนุบาล อายุ ๓ ขวบ (ครูพ่ีเลี้ยง) ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในฐานะ
กรรมการสอบสัมภาษณ์ กระทําการมิชอบโดยเม่ือให้คะแนนสัมภาษณ์และคะแนนประวัติของผู้สมัคร
สอบคัดเลือก แล้วร่วมกันแก้ไขคะแนนในใบให้คะแนนสัมภาษณ์และใบรวมคะแนนของกรรมการ 
ท้ัง ๓ คน ด้วยการใช้น้ํายาลบคําผิดแล้วเขียนคะแนนลงไปในจํานวนผู้เข้าสอบ ๔ ราย มีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติ ท่ีประชุมพิจารณาองค์ประกอบตามมาตรา ๑๐ (๓) ดังนี้ 
 

  ๑.  เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม 
   “การยอมรับ” หมายถึง การกระทําของบุคคลท่ีได้ปฏิบัติหรือดําเนินการ 
ตามอํานาจหน้าท่ี หรือพฤติกรรมของบุคคลในการดํารงชีวิตท่ีแสดงออกให้เป็นที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ 
แก่บุคคลในสังคมเป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไป 
   “ในเรื่องความซ่ือสัตย์และความยุติธรรม” พิจารณาได้ ดังนี้ 
   “ซ่ือสัตย์” หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดทรยศ ไม่คดโกง และ 
ไม่หลอกลวง 
   “ยุติธรรม” หมายถึง ความเท่ียงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล 



‐ ๔๒ ‐ 
 

   ดังนั้น คําว่า “เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม” จึงหมายถึง 
คุณสมบัติของบุคคลท่ีมีความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่ทรยศ คดโกง ไม่โกหกหลอกลวง ไม่ประพฤติทุจริต
แต่กระทําการต่าง ๆ ด้วยความเท่ียงธรรม และชอบด้วยเหตุผลจนเป็นท่ีเช่ือถือ และได้รับการยืนยันตรงกัน
ของบุคคลส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในสังคมนั้นว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมเหล่านี้จริงมาโดยตลอดและไม่ปรากฏว่าบุคคล
ดังกล่าวทุจริต ฉ้อฉล โกหก หลอกลวงผู้ใดทั้งในการปฏิบติังานในหน้าที่และการแสดงออกในชีวิตประจําวัน 
 

  ๒.  เป็นผู้ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
พิจารณาได้ ดังนี้ 
   “จริยธรรม” หมายถึง ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม 
   “จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง
กําหนดขึ้น เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ได้ 
   ดังนั้น บุคคลซ่ึงขาดคุณสมบัติในข้อ “เป็นผู้ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” จึงหมายถึง บุคคลที่ไม่ครองตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่มีศีลธรรม 
เช่น มีประวัติเคยฆ่า หรือทําร้ายผู้อ่ืน ตลบตะแลง มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีหรือภรรยาของผู้อ่ืน  
ลักขโมยทรัพย์สินของผู้ อ่ืน เสพสุราเป็นอาจิณ หรือมีการกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่อง
จรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ เช่น กระทําการอันเป็นปรปักษ์ต่อวิชาชีพครู 
กระทําล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์ เป็นต้น 
   การที่จะพิจารณาหรือตัดสินว่าบุคคลใดมีประวัติเสื่อมเสียในกรณีดังกล่าวข้างต้น
นั้น สมควรต้องมีพยานหลักฐานยืนยันที่สามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ อย่างเป็นรูปธรรม ตามกรณี
ของนายแดง เคยถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน กรณีกระทําผิดวินัย ในเรื่อง 
การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว สอนเด็กอนุบาล อายุ ๓ ขวบ (ครูพ่ีเล้ียง) 
ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดในฐานะกรรมการสอบสัมภาษณ์กระทําการมิชอบ โดยเม่ือให้
คะแนนสัมภาษณ์และคะแนนประวัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกแล้วได้ร่วมกันแก้ไขคะแนนในใบให้คะแนน
สัมภาษณ์ และใบรวมคะแนนของกรรมการท้ัง ๓ คน ด้วยการใช้น้ํายาลบคําผิดแล้วเขียนคะแนนลงไปใน
จํานวนผู้เข้าสอบ ๔ ราย มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ เป็นการประพฤติตนโดยใช้อํานาจหน้าท่ีของตน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นครูพ่ีเลี้ยงรายอ่ืน ๆ ดังกล่าว ถือได้ว่า
นายแดงเป็นผู้ขาดความซ่ือสัตย์ สุจริตและความยุติธรรม และเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพอย่างชัดเจน นายแดงจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามนัยมาตรา ๑๐ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  (มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐) 

  กรณีที่ ๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ กรณีไม่
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย 
ของรัฐบาล ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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  ข้อเท็จจริง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขอหารือคุณสมบัติของนาย ส. 
อนุกรรมการผู้แทนบริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เนื่องจากเคยถูก
ลงโทษภาคทัณฑจ์ะเปน็ผูมี้คุณสมบัติสําหรับการเปน็อนุกรรมการผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามข้อ ๗ (๓) หรือไม่  
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย ส. เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ตามคําสั่งสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการ กรณีไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ 
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
ของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
กําหนดให้ผู้ท่ีถูกลงโทษภาคทัณฑ์เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการผู้แทนฯ ดังกล่าว จึงเห็นว่า
นาย ส. อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติของการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาด้วยเหตุคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของผู้แทนอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ ๗ (๓) ท่ีวางหลักว่า
อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาต้องไม่เคยกระทําความผิดจนได้รบัโทษทางวินัย 

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

  กรณีที่ ๑๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 ในเรื่องนําเงินอาหารเสริม (นม) และเงินอาหารกลางวันไปจ่ายเป็นค่าจ้างในการทํารั้วโรงเรียน เม่ือได้รับ
เงินบริจาคแล้วจึงนํามาคืน แม้ต่อมาจะได้รับการล้างมลทินฯ ก็ขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการ
ผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ข้อเท็จจริง นาย ส. ผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน กรณีกระทําผิดวินัย 
ไม่ร้ายแรง ในเร่ืองนําเงินอาหารเสริม (นม) และเงินอาหารกลางวันไปจ่ายเป็นค่าจ้างในการทํารั้ว
โรงเรียนแทนผู้บริจาค เม่ือได้รับเงินบริจาคแล้วจึงนํามาคืน ซ่ึงต่อมานาย ส. ได้รับการล้างมลทิน  
ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วจะพิจารณาแต่งต้ังนาย ส. เป็นอนุกรรมการ 
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาได้หรือไม่  
                      ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ว่านาย ส. จะได้รับการล้างมลทินโทษทางวินัย            
แต่พฤติการณ์ที่กระทําผิดวินัยก็ยังมีอยู่ ซ่ึงถ้อยคําว่า “ไม่เคยกระทําผิดวินัยจนได้รับโทษทางวินัย”  
เป็นการพิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งการกระทํา หากบุคคลใดเคยกระทําผิดวินัยมาก่อนแม้จะได้รับ 
การล้างมลทินโทษทางวินัยแล้ว โดยกฎหมายให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ในกรณีนั้น ๆ 
ก็ตาม แต่ในส่วนของการกระทําที่เป็นความผิดไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้การกระทํานั้นไม่เป็น
ความผิดแต่อย่างใด เม่ือนาย ส. เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน จึงขาดคุณสมบัติ 
ในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีเป็นผู้เคยกระทํา
ผิดจนได้รับโทษทางวินัย ตามข้อ ๗ (๓) ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน  
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
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อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น จึงไม่สามารถแต่งต้ังนาย ส. เป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา แทนตําแหน่งท่ีว่างได้ 

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

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

  ข้อเท็จจริง นาย จ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ กรณีกระทําการจดทะเบียนสมรสกับหญิงสองรายในวันเดียวกัน ข้าราชการครู
ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาได้หรือไม่ 
  ก.ค .ศ . พิจารณาเห็นว่า เจตนารมณ์และหลักการกําหนดคุณสมบัติกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา กล่าวคือ    
  คําว่า “ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม” หมายความว่า ไม่เคยมีพฤติกรรมแห่ง 
การกระทําท่ีเสื่อมเสียในทางจริยธรรมอยู่เลย ซ่ึงคําว่า “จริยธรรม” นั้น หมายถึงความประพฤติอันดีงาม
ของบุคคล ไม่ว่าทางกายหรือทางวาจาในทางท่ีสมควรและไม่สมควรกระทํา 
  เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งว่านาย จ. กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงในเรื่องจดทะเบียน
สมรสกับหญิงสองรายในวันเดียวกัน อันเป็นการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
พฤติการณ์เป็นความผิดวินัย กรณีกระทําการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวประกอบกับการท่ีนาย จ. 
ดํารงตําแหน่งถึงผู้อํานวยการสถานศึกษา และยังเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ถือเป็นผู้มีคุณวุฒิและวัยวุฒิท่ีต้องทราบถึงระเบียบ กฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดี 
และต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีแก่สังคม โดยประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับที่ได้ช่ือว่าเป็น 
ปูชนียบุคคล แต่กลับประพฤติตนในทางท่ีเส่ือมเสียในด้านคุณธรรม จริยธรรมกรณีกระทําการอันได้ช่ือ
ว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว  
  ดังนั้น นาย จ. จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามนัยข้อ ๓ (๓) และพ้นจากตําแหน่ง
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามนัยข้อ ๑๙ (๕) ของการกําหนดคุณสมบัติ
อ่ืน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ 
ผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
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กรณีที่ ๑๔ อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาถูกต้ังกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง และถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเม่ือการสอบสวนพิจารณาหรือการดําเนินคดีอาญา 
ยังไม่เป็นท่ีสิ้นสุด จึงยังไม่อาจสรุปได้ว่าขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

ข้อเท็จจริง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหารือกรณี นาย ก . ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีถูกต้ัง
กรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติที่ให้คงอยู่ในราชการจะเสียหาย 
ต่อความเช่ือม่ันในระบบราชการ และเสียหายต่อภาพลักษณ์ของราชการ โดยถูกกล่าวหาว่าข่มขืน
กระทําชําเราและกระทําอนาจารเด็กนักเรียน ว่าตามมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ในข้อ 6 ว่า 
ต้องเป็นผู้ ได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย 
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการ
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือไม่  
                     ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า ตามข้อหารือเม่ือข้อเท็จจริงปรากฏแต่เพียงว่า นาย ก.  
ถูกต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทําชําเราและกระทําอนาจาร 
เด็กนักเรียน  และถูกดําเนินคดีอาญาในกรณีเดียวกัน  จนถูกสั่ ง ใ ห้ออกจากราชการไว้ก่อน  
เม่ือการสอบสวนพิจารณาหรือการดําเนินคดีอาญายังไม่เป็นที่สิ้นสุด จึงยังไม่อาจสรุปได้ว่านาย ก.  
เป็นผู้มีประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพแล้วหรือไม่ พฤติการณ์
ดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่า นาย ก. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แล้ว 

 (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.)ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2550 เม่ือวันจนัทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2550 ) 

  กรณีที่ ๑๕ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ถูกต้ังกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทําชําเราและอนาจารเด็กนักเรียน และต้อง
หาว่ากระทําผิดอาญาในกรณีเดียวกัน แต่การสอบสวนพิจารณาหรือการดําเนินคดีอาญายังไม่เป็นที่สิ้นสุด 
จึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อมาการดําเนินการสอบสวน
พิจารณาได้สิ้นสุดลง และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มีคําสั่งลงโทษไล่ออก 
จากราชการ จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติกรณีเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรมจรรยาบรรณและ 
การประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ข้อเท็จจริง  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอหารือว่า กรณีนายดํา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซ่ึงเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีถูกต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติ 
ท่ีให้คงอยู่ในราชการจะเสียหายต่อความเช่ือม่ันในระบบราชการและเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ 
ทางราชการ โดยถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทําชําเราและอนาจารเด็กนักเรียน และต้องหาว่ากระทําผิด
อาญาในกรณีเดียวกัน ซ่ึงกระบวนการสอบสวนพิจารณาจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยขอหารือว่า นายดํา
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จะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่ 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏแต่เพียงว่านายดําถูกแต่งต้ัง
กรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทําชําเราและกระทําอนาจาร 
เด็กนักเรียนจนถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และถูกดําเนินคดีอาญาในกรณีเดียวกัน แต่การสอบสวน
พิจารณาหรือการดําเนินคดีอาญายังไม่เป็นที่สิ้นสุด จึงยังไม่อาจสรุปได้ว่านายดําเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสีย
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพแล้วหรือไม่ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่า 
นายดํา เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ต่อมาการดําเนินการสอบสวนพิจารณาได้สิ้นสุดลง และเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีคําสั่งลงโทษไล่นายดํา ออกจากราชการ ตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัย
และการออกจากราชการแล้ว จึงถือว่าเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการ
ประกอบอาชีพแล้ว ท้ังนี้ เพราะการกระทําของนายดํา ตามที่ปรากฏในการสอบสวนและในคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยที่พานักเรียนหญิงเข้าโรงแรม กระทําการล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้ง มีความพยายามจะร่วมเพศ 
และกระทําการจนสําเร็จกิจไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามนั้น เป็นการกระทําผิดศีลธรรมและฝ่าฝืนธรรม 
ท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เม่ือกระทําความผิดจนสําเร็จจึงถือว่าเป็นความเสื่อมเสียทางจริยธรรมแล้ว 
ในประการต่อมาพฤติการณ์ของนายดําดังกล่าว เป็นการกระทําผิดตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ ท่ีบัญญัติว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทําตนเป็น 
ปฺฎิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริมให้กําลังใจแก่ศิษย์ฯ ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังถือ
ได้ว่านายดํา ไม่ซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อวิชาชีพในฐานะท่ีตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ประกอบกับการที่นายดํา ดํารงตําแหน่งถึงรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และยังเป็น
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ถือเป็นผู้มีคุณวุฒิและวัยวุฒิท่ีต้องทราบถึง
ระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดี และต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม  
แต่กลับประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสีย ไม่อยู่ในศีลธรรมอันดี พฤติการณ์เป็นการกระทําในลักษณะฝ่าฝืน
บทบัญญัติเร่ืองจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยกระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์และถือเป็นความผิดความชั่วท่ีร้ายแรงมาก 
  ดังนั้น นายดําจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามนัยมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม
จรรยาบรรณและการประกอบวิชาชีพ 

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

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

  ข้อเท็จจริง  นายเอ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ได้กระทําผิดวินัยกรณีได้ไป 
ท่ีบ้านพักอนามัย ซ่ึงเป็นท่ีพักของนางสาวบี พนักงานราชการ ตําแหน่งครู เม่ือนางสาวบีเปิดประตู
ห้องพัก นายเอ ได้โผเข้าโอบกอดนางสาวบี นางสาวบีจึงเรียกให้คู่หม้ันช่วยเหลือ และคู่หม้ัน 
ได้ชกไปท่ีหน้านายเอหนึ่งครั้ง นายเอจึงปล่อยมือออกจากตัวนางสาวบีแล้วออกจากห้องพักลงไปที่
รถยนต์ของตน คู่หม้ันของนางสาวบีได้ลงไปชกที่ใบหน้าของนายเออีก ๓ - ๔ ครั้ง หลังจากนายเอ 
ได้โทรศัพท์ให้ภรรยาและบุตรชายมารับกลับไปท่ีบ้านพักของตนเวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. นางสาวบี 
ได้ไปแจ้งความท่ีสถานีตํารวจภูธรเพ่ือดําเนินคดีอาญากับนายเอในข้อหาบุกรุกท่ีพักอาศัยในเวลาวิกาล
และบุกรุกเพ่ือกระทําอนาจาร สถานีตํารวจภูธรได้รับแจ้งความไว้ดําเนินคดีและส่งสํานวนฟ้องศาลจังหวัด 
ศาลจังหวัดพิพากษาลงโทษจําคุก ๓ เดือน ปรับ ๑,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้ มีกําหนด ๒ ปี 
  ต่อมาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได้รับหนงัสือร้องเรียนและรอ้งทุกข์ ขอความเป็นธรรม 
ของนางสาวบี กรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าว สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจึงแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
นายเอ ในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกท่ีพักอาศัยในเวลาวิกาลและบุกรุกเพ่ือกระทําอนาจารหญิงอ่ืน 
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการกระทําความผิดวินัยตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฐานกระทําการอัน
อาจทําให้เสื่อมเสียช่ือเสียง เกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตนผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ (๓) 
เห็นชอบตามเสนอจึงสั่งลงโทษวินัยตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน ต่อมามีพระราชบัญญัติล้างมลทิน 
ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
นายเอ จึงได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติดังกล่าว อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณามีมติ
รับทราบแล้ว จึงขอหารือว่า นายเอ ซ่ึงปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร ตามมาตราใด และข้อใด 
และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จะดําเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว เห็นว่า การท่ีจะระบุหรือตัดสินว่า บุคคลใดมีประวัติเสื่อมเสีย 
ในกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้นสมควรต้องมีพยานหลักฐานยืนยันท่ีสามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้  
อย่างเป็นรูปธรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๑)  คําสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังวินัยไม่ร้ายแรง 
และวินัยอย่างร้ายแรง เฉพาะกรณีความผิดท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เช่น กรณีกระทําการอันได้ช่ือว่า 
เป็นผู้ประพฤติช่ัว ตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๒)  บันทึกของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ในความผิดอาญาที่เกี่ยวกับจริยธรรม เช่น  
กรณีเล่นการพนัน และถูกเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น 
  ๓)  คําพิพากษาของศาลที่แสดงให้เห็นว่า บุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย 
ในด้านจริยธรรม เช่น คําพิพากษาให้หย่าเพราะเหตุบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามี 
และภรรยาของผู้อ่ืน 
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  ๔)  หนังสือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพราะเหตุประพฤติฝ่าฝืนจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  การกระทําของนายเอ เป็นทั้งความผิดทางวินัยและเป็นความผิดทางอาญาแม้ว่า
ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง และศาลจะปรานีให้รอการลงโทษจําคุกไว้ ๒ ปี แต่นายเอเป็น
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และยัง
ได้รับเลือกให้เป็นประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดนโยบายและดูแล 
การบริหารงานบุคคล รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยการกระทําผิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา โดยตําแหน่งหน้าท่ีย่อมต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือ
ศรัทธาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและของคณะอนุกรรมการ ผลงานจึงจะเป็น 
ท่ียอมรับของสังคม แต่นายเอ กลับประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขาดคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและประพฤติตนขัดต่อข้อ ๑๕ ของจรรยาบรรณวิชาชีพในข้อท่ีต้องซ่ือสัตย์สุจริตและ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และข้อ ๑๘ ท่ีกําหนดให้ต้องประพฤติปฏบิติัตนเปน็แบบอย่างที่ดีท้ังทางกาย วาจา 
และจิตใจ พฤติการณ์ของนายเอจึงเป็นผู้ขาดความซ่ือสัตย์ต่อวิชาชีพ ขาดความยุติธรรม และประพฤติ
ตนเสื่อมเสียทางจริยธรรมจรรยาบรรณของการประกอบอาชีพ อันถือได้ว่าเป็นการขาดคุณสมบัติตามนัย
มาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณี
เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ แม้จะได้รับการล้างมลทินตาม
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ . ๒๕๕๐ นั้น ได้รับล้างเฉพาะโทษโดยให้ถือว่าไม่เคยถูกลงโทษ 
หรือลงทัณฑ์กรณีนั้น แต่การกระทําหรือกรรมที่เคยทํามานั้นยังคงอยู่ นายเอ จึงต้องพ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

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

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

  ข้อเท็จจริง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอหารือว่า นายคะนอง ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน กรณีมีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับนางเสน่ห์
ท้ังท่ีตนเองมีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว เมาสุราอาละวาดใช้วาจาคําพูดไม่เหมาะสม พูดเสียดสี
ผู้ใต้บังคับบัญชา และฉีกเอกสารบัญชีเงินคงเหลือประจําวันของโรงเรียนออกแล้วเขียนใหม่แทน จะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาหรือไม่ 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์การกระทําชู้สาวกับบุคคลอื่นท้ัง ๆ ที่ตนมี
ภรรยาอยู่แล้ว ถือเป็นบุคคลที่ไม่ครองตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ 
ท่ีตนเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม รวมทั้งขาด



‐ ๔๙ ‐ 
 

จรรยาบรรณตามข้อกําหนดของคุรุสภาที่กําหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องประพฤติตน  
เป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังกายวาจาใจ กรณีของนายคะนอง จึงถือได้ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็น
อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
การประกอบอาชีพ ตามข้อ ๕ (๓) ของการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการ
ดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  (มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) 
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‐ ๕๑ ‐ 
 

การศึกษาตามข้อ 3 (6) แห่งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 หรือไม่ 

 

ท่ีประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมายได้เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับความหมายของคําว่า 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองไว้ว่า หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีอํานวยการบริหารประเทศหรือ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และบรรดาผู้ท่ีรับผิดชอบงานด้านการเมืองท้ังหมด โดยงานการเมือง
นั้นจะเป็นงานท่ีเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายเพ่ือให้ฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจํารับไปบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด นั้น โดยเม่ือการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในความหมายของการ
บริหารราชการแผ่นดินด้วยแล้ว ผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งที่มีหน้าท่ีอํานวยการบริหารหรือควบคุมการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงอยู่ในความหมายของคําว่า  
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วย ดังจะเห็นได้จากการท่ีมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 บัญญัติไว้ว่า ผู้ ดํารงตําแหน่งดังกล่าว จะต้องถูกตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน
เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอ่ืน ทั้งนี้ เพ่ือมิให้อาศัยตําแหน่งหน้าที่ของตนในการหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

สําหรับบรรดาผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนท่ีมีหน้าที่ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น อันได้แก่ รองผู้บริหาร 
ท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  
จะอยู่ในความหมายของคําว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วยหรือไม่ นั้น เม่ือพิจารณาถึงอํานาจหน้าท่ี 
การเข้าสู่ตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ จะเห็นได้ว่า ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวมีอํานาจหน้าท่ี
ในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการอํานวยการบริหารหรือควบคุมการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย โดยผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นผู้แต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่ง และเม่ือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่ง บุคคลซ่ึงดํารงตําแหน่งนั้นๆ ก็ต้องพ้นจากตําแหน่ง
ด้วย และเม่ือเทียบเคียงกับข้าราชการการเมืองในตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 
และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองซ่ึงมีอํานาจหน้าที่ การเข้าสู่ตําแหน่งและการ
พ้นจากตําแหน่งในลักษณะทํานองเดียวกัน และถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วยเช่นกันแล้ว 
บรรดาผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานท่ีปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น จึงอยู่ในความหมายของคําว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองดังนั้น 
กรณีท่ีกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาซ่ึงเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
หากเป็นผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานท่ีปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ย่อมมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตามข้อ 3 (6) แห่งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 ที่ห้ามเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วยในขณะเดียวกัน 

สรุป ตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น และท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอันเป็น
ลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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๓) คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที่ 10)  เรื่องเสร็จที ่509/2554 

 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาข้อหารือเก่ียวกับวาระการดํารงตําแหน่งของ 
กรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติแล้ว มีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง  มาตรา 49 ประกอบกับมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติฯ บัญญัติมิให้กรรมการดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกัน ย่อมแสดงให้เห็น
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะไม่ประสงค์ให้กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในตําแหน่งนานเกินไป ซ่ึงจะเป็นการ
ตัดโอกาสบุคคลอ่ืนซ่ึงมีความสามารถที่จะผลัดเปล่ียนกันเข้ามาเป็นกรรมการ ดังนั้น แม้ว่าการแต่งต้ัง
กรรมการในวาระที่สามจะเป็นการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ตาม แต่ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังนั้น 
ก็เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ได้เคยดํารงตําแหน่งสองวาระติดต่อกันมาแล้วย่อมไม่อาจทําได้ 

ประเด็นที่สอง  กรณีกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขในวาระที่หนึ่ง ซ่ึงมาจากการคัดเลือกตามมาตรา 48 (5) และต่อมาในวาระท่ีสองได้รับ
แต่งต้ังให้เป็นกรรมการตามมาตรา 48 (2) แล้ว แม้ว่าการดํารงตําแหน่งกรรมการจะมีท่ีมาต่างกันก็ตาม 
เพราะการที่กฎหมายกําหนดมิให้กรรมการดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันนั้น เป็นการกําหนด
ระยะเวลาสูงสุดท่ีบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันได้  ดังนั้น เจตนารมณ์ของ
กฎหมายย่อมมุ่งหมายถึงตัวบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการ มิใช่ประเภทหรือท่ีมาของการเป็น
กรรมการของบุคคลดังกล่าว 

ประเด็นที่สาม  ผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งตามวาระ ไม่ว่าดํารงตําแหน่งจนครบวาระหรือออก
จากตําแหน่งก่อนวาระ ถือได้ว่าดํารงตําแหน่งมาแล้วหนึ่งวาระ เม่ือบุคคลแรกดํารงตําแหน่งกรรมการใน
สมัยวาระท่ีหนึ่งต่อเนื่องมาถึงสมัยวาระท่ีสอง โดยที่ในสมัยวาระที่สองจะดํารงตําแหน่งไม่ครบวาระ 
ก็ตามก็ต้องนับเป็นหนึ่งวาระ เม่ือรวมกับสมัยวาระท่ีหนึ่งแล้ว จึงเป็นการดํารงตําแหน่งมาสองวาระ 
ส่วนกรณีของบุคคลอ่ืนที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการแทนบุคคลแรกในสมัยวาระท่ีสองนี้ บุคคลนั้นจะ
อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งได้เพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทนตามมาตรา 49 ประกอบกับ
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ และย่อมต้องนับวาระการดํารงตําแหน่ง
ของบุคคลท่ีมาแทนเป็นหนึ่งวาระ ดังนั้น ในการคัดเลือกกรรมการครั้งหน้า ทันตแพทยสภาสามารถ
แต่งต้ังบุคคลที่มาแทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขได้ 

ประเด็นท่ีสี่  เม่ือบุคคลนั้นเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ 
มาตรฐานบริการสาธารณสุขมาติดต่อกันครบสองวาระแล้ว ในการคัดเลือกคร้ังหน้าย่อมไม่อาจได้รับ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้ 

ประเด็นที่ห้า  มาตรา 48 (4) กําหนดให้มีผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน
โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคดัเลือกกันเอง ซ่ึงได้มีการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
กรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ เพ่ือมาเป็นกรรมการตามมาตรา 48 (4) 
เม่ือบุคคลดังกล่าวได้พ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ย่อมพ้นจากตําแหน่งกรรมการ
ตามบทบัญญัติดังกล่าวไปด้วย ต่อมาเม่ือได้รับการคัดเลือกให้กลับมาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกใน
ระหว่างวาระเดิมยังไม่สิ้นสุดลง การดํารงตําแหน่งกรรมการดังกล่าวในครั้งที่สองจึงถือได้ว่าเป็นการดํารง
ตําแหน่งในวาระท่ีหนึ่ง 
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ประเด็นที่หก กรณีในวาระที่หนึ่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนเมืองพัทยาได้รับคัดเลือกให้
เป็นกรรมการตามมาตรา 48 (4) ต่อมาในวาระที่สอง กรรมการอีกคนหนึ่งซ่ึงเป็นผู้แทนเมืองพัทยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการแทน ในวาระต่อไปกรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนเมืองพัทยาทั้งสองคนดังกล่าว
หรือผู้บริหารอ่ืนของเมืองพัทยาสามารถสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในวาระต่อไปได้เพราะบุคคล
ดังกล่าวต่างก็ได้ดํารงตําแหน่งมาเพียงวาระเดียว 

ประเด็นท่ีเจ็ด  กรณีกรรมการซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการจากองค์กรเอกชน 
(ด้านชุมชนแออัด) และดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันครบสองวาระแล้ว ย่อมไม่อาจเป็นกรรมการใน
สมัยวาระที่สามอีกได้ 

สรุป การที่กฎหมายกําหนดมิให้กรรมการดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกัน 
มีเจตนารมณ์จะไม่ประสงค์ให้กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในตําแหน่งนานเกินไป รวมท้ังมีความมุ่งหมายถึง 
ตัวบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการ มิใช่ประเภทหรือที่มาของการเป็นกรรมการของบุคคลดังกล่าว 
การแต่งต้ังบุคคลเดียวกันกับที่ได้เคยดํารงตําแหน่งสองวาระติดต่อกันมาแล้วย่อมไม่อาจทําได้และไม่ว่า
จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระหรือออกจากตําแหน่งก่อนวาระ ถือได้ว่าดํารงตําแหน่งมาแล้วหนึ่งวาระ 

คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
 ๑. คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๓ /๒๕๕๓ คดีหมายเลขดําที่ อ.๓๗๒/๒๕๔๘ 
  เดิมผู้ ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้า ท่ี ตํารวจ  สถานี ตํารวจภูธรอําเภอพญาเม็งราย  
จังหวัดเชียงราย ถูกไล่ออกจากราชการฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โดยละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
โดยมิชอบ ไม่จับกุมนาย อ. ผู้ซ่ึงใช้อาวุธปืนยิงร้อยเอก ป. ถึงแก่ความตายต่อหน้าผู้ฟ้องคดี และภายหลัง
เกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดี และ นาย อ. เดินออกจากท่ีเกิดเหตุด้วยกัน แล้วนาย อ. ก็ได้หลบหนีไป ศาลจังหวัด
เชียงรายพิพากษาลงโทษจําคุกผู้ฟ้องคดีกําหนด ๑ ปี โดยโทษจําคุกให้รอไว้ ๓ ปี ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ 
พิพากษายืน โดยคดีถึงที่สุดแล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ได้จากรายงานการสอบสวนก็รับฟังข้อเท็จจริง
สอดคล้องกัน การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยมิชอบของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ี
ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ดังนั้น คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ
ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนราชการท่ีผู้ฟ้องคดีได้รับการล้างมลทินในความผิดในคดีอาญา โดยถือว่า 
ผู้ฟ้องคดีมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดในคดีอาญา ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทิน 
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ ๕๐ ปี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้วก็ตาม ก็มิได้หมายความว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยกระทําความผิด หรือเป็นการลบล้าง 
การกระทําความผิดในคดีอาญาแต่อย่างใด และเหตุของการกระทําความผิดทางวินัยยังคงมีอยู่  
เม่ือวัตถุประสงค์ของการลงโทษข้าราชการผู้กระทําผิดทางวินัย กับวัตถุประสงค์ของการลงโทษผู้กระทํา
ผิดในคดีอาญามีความแตกต่างกัน ดังนั้น แม้ว่ากฎหมายจะถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยถูกลงโทษในความผิด 
ในคดีอาญาแล้วก็ตาม แต่ก็หาได้ทําให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความรับผิดทางในวินัยไม่ 

 สรุป  การล้างมลทินในความผิดในคดีอาญา โดยถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้เคยถูกลงโทษ 
ในกรณีความผิดในคดีอาญาแต่ก็มิได้หมายความว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยกระทําความผิด หรือเป็นการลบล้าง
การกระทําความผิดในคดีอาญาแต่อย่างใด เม่ือวัตถุประสงค์ของการลงโทษข้าราชการผู้กระทําผิด 
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ทางวินัยกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษผู้กระทําผิดในคดีอาญามีความแตกต่างกัน ดังนั้น แม้ว่า
กฎหมายจะถือว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่เคยถูกลงโทษในความผิดในคดีอาญาแล้วก็ตาม แต่ก็หาได้ทําให้ 
ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความรับผิดทางในวินัยไม่ 

๒. คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๒๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขดําท่ี อ.๓๔/๒๕๔๙  
  คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคําสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เนื่องจากการกระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรง กรณียิงปืนโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน และทําให้ผู้ อ่ืนตกใจกลัว
พฤติการณ์กระทําจึงเป็นความผิดฐานประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งและ 
ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในยศและตําแหน่งเดิมต่อไป เห็นว่า เม่ือข้อเท็จจริงรับฟังจากคําให้การ
ของร้อยตํารวจเอก ป. ว่า ขณะปฏิบัติหน้าท่ีร้อยเวร ได้รับแจ้งเหตุ จึงได้ออกไปตรวจสอบพบผู้ฟ้องคดี
อาการมึนเมาสุราพูดจาเอะอะโวยวายอยู่ท่ีหน้าบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีรับว่าเป็นผู้ยิงปืน 
เอ็ม ๑๖ โดยยิงขึ้นฟ้า แต่ไม่ทราบว่ายิงไปกี่นัด ประกอบกับเม่ือพิจารณาคําให้การของนาย จ. กํานันตําบล... 
อําเภอเมืองยะลา ซ่ึงได้ให้การในช้ันคดีอาญาและในช้ันคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยว่า ตามวันและ
เวลาเกิดเหตุนาย จ. อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ ๑ กิโลเมตร ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจึงได้
เดินทางไปท่ีบ้านของผู้ฟ้องคดีพบผู้ฟ้องคดียืนอยู่ท่ีหน้าบ้าน มีอาการมึนเมาสุรา ร้องเอะอะโวยวาย
ตะโกนด่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้ นาย จ. ไปเรียกนาย ส. ซ่ึงเป็นคู่กรณีท่ีเคยพิพาทกันออกมาเจรจา นาย ส. 
ไม่อยู่บ้าน มีแต่ภรรยาและบุตร จากการให้ถ้อยคําของบุคคลดังกล่าว ซ่ึงมีความเป็นกลาง จึงน่าเช่ือว่า 
ผู้ฟ้องคดีได้กระทําตามท่ีถูกกล่าวหาจริง ส่วนกรณีท่ีผู้ฟ้องคดีอ้างว่า หกล้มอาวุธปืนตกจากมือทําให้
กระสุนปืนดังขึ้นหลายนัดนั้น จึงเห็นว่าไม่มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ในขณะท่ีผู้ฟ้องคดีสะดุดก้อนหินแล้ว
ล้มลงทําให้ปืนลั่นแต่อย่างใด ประกอบกับอาวุธปืน เอ็ม ๑๖ มีระบบการยิง ๒ จังหวะ ยิงครั้งละ ๑ นัด 
กับยิงระบบอัตโนมัติ และอาวุธปืน เอ็ม ๑๖ เป็นอาวุธสงครามท่ีมีอานุภาพร้ายแรง จึงไม่น่าเช่ือว่า 
ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตํารวจได้รับการฝึกใช้อาวุธปืนมาแล้วจะนําซองบรรจุกระสุนท่ีบรรจุกระสุน
เรียบร้อยแล้วใส่ไปในปืน เอ็ม ๑๖ โดยปลดล็อคไปที่ระบบยิงอัตโนมัติ ซ่ึงการกระทําเช่นนั้นหมายความว่า 
ผู้ฟ้องคดีเตรียมท่ีจะใช้อาวุธปืน เอ็ม ๑๖ ยิงแล้ว ท้ัง ท่ีไม่ได้อยู่ในภาวะจําเป็นต้องทําเช่นนั้น 
คําอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีท่ีว่า หกล้ม อาวุธปืนพลัดตกจากมือทําให้ปืนลั่น จึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น การท่ี
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายแล้ว ท้ังนี้ตามมาตรา ๑๐๔ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า คําสั่งไล่ผู้ฟ้อง
คดีออกจากราชการ ระดับการลงโทษ ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ไม่ได้ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีกระทําความผิดวินัยฐานใด 
หากจะอ้างว่าการกระทําผิดวินัยฐานเมาสุรายิงปืนด้วยความคึกคะนองหรือยิงปืนด้วยความคึกคะนอง  
ก็ขัดแย้งกับพยานหลักฐาน เพราะไม่มีพยานใดยืนยันว่าผู้ฟ้องคดียิงปืนด้วยความคึกคะนอง เห็นว่า 
เม่ือข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทาํความผิดฐานยิงปนืโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือท่ีชุมชน และ
ทําให้ผู้อ่ืนตกใจกลัว อันเป็นความผิดตามมาตรา ๓๗๖ และมาตรา ๓๙๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
ซ่ึงมีระดับความรุนแรงของการกระทําผิดความผิดวินัย อันเป็นเหตุที่จะสั่งลงโทษทางวินัยสถานเดียวกัน
กับการกระทําผิดวินัยฐานเมาสุรายิงปืนด้วยความคึกคะนองหรือยิงปืนด้วยความคึกคะนอง ตามระดับ
การลงโทษทางวินัยท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้กําหนดไว้ดังกล่าว คําอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ 
จึงฟังไม่ขึ้น ส่วนผู้ฟ้องคดีย่ืนคําร้องต่อศาลปกครองสูงสุดว่า ผู้ฟ้องคดีอยู่ในข่ายท่ีจะได้รับการล้างมลทิน
ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 



‐ ๕๕ ‐ 
 

มีพระชนมพรรษา ๘๐พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในข่ายมีสิทธิได้รับการ 
ล้างมลทินตามพระราชบัญญัตินี้ แต่โดยท่ีการล้างมลทินดังกล่าว มาตรา ๕ บัญญัติเพียงให้เป็นการ 
ลบล้างประวัติการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัย โดยถือว่าท่ีได้รับการล้างมลทิน ไม่เคยถูกลงโทษหรือ
ลงทัณฑ์ดังกล่าวเท่านั้น แต่หาได้มีผลทําให้คําสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการกลายเป็นคําสั่งไล่ผู้ฟ้องคดี
ออกจากราชการกลายเป็นคําสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายไปแต่อย่างใดไม่ นอกจากน้ัน มาตรา ๗ 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ ยังได้บัญญัติยืนยันต่อไปด้วยว่าการล้างมลทิน ตามมาตรา ๕ ไม่ก่อให้เกิด
สิทธิแก่ผู้ได้รับการล้างมลทินในอันท่ีจะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ท้ังสิ้น คําร้องของผู้ฟ้องคดี 
จึงไม่อาจรับฟังได้ 
 สรุป การล้างมลทิน ตามมาตรา ๕ เป็นการลบล้างประวัติการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์
ทางวินัย โดยถือว่าไม่เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ดังกล่าวเท่านั้น แต่หาได้มีผลทําให้คําสั่งไล่ผู้ฟ้องคดี 
ออกจากราชการกลายเป็นคําสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายไปแต่อย่างใดไม่ นอกจากนั้นมาตรา ๗ 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ ยังได้บัญญัติยืนยันต่อไปด้วยว่าการล้างมลทิน ตามมาตรา ๕ ไม่ก่อให้เกิด
สิทธิแก่ผู้ได้รับการล้างมลทินในอันท่ีจะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น  

 ๓. คดีหมายเลขแดงที่ อ.๗/๒๕๔๖ คดีหมายเลขดําท่ี อ.๗๐/๒๕๔๕ 
  ผู้ถูกฟ้องคดีและคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นหน่วยงานทางปกครอง 
และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีอยู่ในกํากับดูแลของรัฐบาลตามมาตรา ๒๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ มติและคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี และของ 
คณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดี มีผลกระทบต่อบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้องกิจการของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นคําสั่ง
ทางปกครองที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง การท่ีคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดี 
มีมติไม่รับฟ้องคดีเข้าเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตสภาเนื่องจากเคยถูกลงโทษทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
และประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงมาก่อน เป็นกรณีท่ีสอดคล้องกับข้อ ๑๐ ข้อ ๑๒ และข้อ ๒๗ ของข้อบังคับ
เนติบัณฑิตสภาฯ ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตสภาฯ ท่ีต้องการรับบุคคล 
ท่ีมีคุณธรรม มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เป็นบุคคลที่ควรรังเกียจแก่สังคม กรณีนี้จึงเป็นการกระทํา 
โดยชอบและไม่อาจนําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ มาพิจารณาให้เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีได้ 
เนื่องจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงการให้ลบล้างโทษทางวินัยท่ีผู้ฟ้องคดี 
เคยได้รับเท่านั้น ไม่มีผลเป็นการลบล้างการกระทําความผิดวินัยตามความเป็นจริงท่ีได้กระทําขึ้นให้หมดไป
แต่อย่างใด 
 สรุป บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ เป็นเพียงการให้ลบล้างโทษทางวินัยท่ี
ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับเท่านั้น ไม่มีผลเป็นการลบล้างการกระทําความผิดวินัยตามความเป็นจริงที่ได้กระทําขึ้น
ให้หมดไปแต่อย่างใด 
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การกําหนดคณุ
ของอนกุรรมก

 

ณสมบัติ หลัก
การใน อ.ก.ค.ศ

เกณฑ์และวิธี
ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต
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การได้มา วาร
 ต้ังในส่วนราช

ภาคผนว

ระการดํารงตํา
การ พ.ศ. 25

ก 

าแหนง่  และ
552 และที่แก้

การพ้นจากตํา
ก้ไขเพ่ิมเติม 

าแหน่ง 
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การกําหนดคุณสมบัต ิหลักเกณฑ์และวิธกีารได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง   
และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ังในส่วนราชการ พ.ศ. 2552 

และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.ค.ศ.              
จึงกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังในส่วนราชการ ไว้ดังต่อไปนี ้
 

  ข้อ ๑ อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังในส่วนราชการ ประกอบด้วย 
 

(๑) หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ท่ีหัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย เป็นประธาน
อนุกรรมการ 

(๒) อนุกรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสองคน ได้แก่ ผู้แทน ก.ค.ศ. และผู้แทนคุรุสภา 
ซ่ึงคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา หรือกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่กรณี 

(๓) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนสี่คน  ซ่ึ ง คัดเลือกจากผู้ที่ มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา และด้าน
การเงินการคลังหรือด้านอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคล 

(๔) อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงมาจากการ
เลือกต้ัง จํานวนไม่เกินห้าคน ได้แก่ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
การศึกษา อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
โดยให้ส่วนราชการกําหนดสัดส่วนตามกลุ่มที่มีอยู่ในจํานวนท่ีใกล้เคียงกัน 

(๕) เจ้าหน้าท่ีท่ีหัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 

  ข้อ ๒ อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับต้ังแต่ 
วันที่ ก.ค.ศ. ประกาศต้ัง และอาจได้รับแต่งต้ังหรือเลือกต้ังใหม่ได้อีก แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน           
เกินกว่าสองวาระมิได้ 
  เม่ืออนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ         
ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ส่วนราชการดําเนินการ และหรือแจ้งหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือดําเนินการให้ได้มาซ่ึงอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง ให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีอนุกรรมการเดิมพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ท้ังนี้ ให้ส่วนราชการเป็นผู้
กําหนดวันเวลา และประกาศรับสมัครคัดเลือกและเลือกต้ัง และดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 
  ถ้าอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระ                 
ให้ส่วนราชการดําเนินการ และหรือแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือดําเนินการให้ได้มา         
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ซ่ึงอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่อนุกรรมการเดิมพ้น  
จากตําแหน่ง ท้ังนี้ ให้ส่วนราชการเป็นผู้กําหนดวันเวลา และประกาศรับสมัครคัดเลือกและเลือกต้ัง             
และดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของอนุกรรมการนั้น เหลือไม่
ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการให้ได้มาซ่ึงอนุกรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่างก็ได้ และให้อนุกรรมการท่ีแทน
ในตําแหน่งท่ีว่างมีวาระอยู่ในตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 
 ในระหว่างท่ียังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซ่ึงอนุกรรมการท่ีจะมาแทนตําแหน่งท่ีว่าง                        
ตามวรรคสาม และยังมีอนุกรรมการท่ีเหลืออยู่เกินก่ึงหนึ่งของอนุกรรมการท้ังหมด ให้อนุกรรมการท่ี
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ 
 เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้อนุกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น                 
อยู่ในตําแหน่งเพ่ือดําเนินงานต่อไปจนกว่าอนุกรรมการซ่ึงได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าท่ี 

 

 ข้อ 3 อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 

  (1)  อายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปี และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์*** 
   (2) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
   (3) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (4) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ  
  (5) ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
เจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 

 

 ข้อ 4 อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 

  (1) อายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปี และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์*** 
  (2) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
  (3) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
  (4) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ  
  (5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
เจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
 

 ข้อ 5 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 

  (1) อายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปี และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์*** 
  (2) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
 
            
 

***  กําหนดเพ่ิมเติมโดยมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2555 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2555    
 ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/262 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2556 
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  (3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษาและ
ด้านการเงินการคลังหรือด้านอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์กับการบริหารงานบุคคลด้านใดด้านหนึ่งเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าสิบปี 
  (4) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ  
  (5) ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
 

 ข้อ 6 อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 

  (1)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมาก่อน หรือเป็นผู้ท่ีได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (2) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่าครูชํานาญการหรือ
เทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 
  (3) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ  
 

 ข้อ 7 อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
การศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 

  (1)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมาก่อน หรือเป็นผู้ท่ีได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและหรือ
ผู้บริหารการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
   (3) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ  
 

 ข้อ 8 อนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 

   (1)  มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
   (2) มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษาและ
ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 
   (3) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ  
 

    ข้อ 9  การได้มาของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
สรรหาจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ประกอบด้วย เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธาน และ
ข้าราชการในสังกัดสํานักงาน ก.ค.ศ. ซ่ึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับตําแหน่งชํานาญการพิเศษ
หรือตําแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่าเป็นกรรมการ  เพ่ือทําหน้าท่ีสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กําหนด เสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาแต่งต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 
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 ข้อ 10 การได้มาของอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ประกอบด้วย เลขาธิการคุรุสภา เป็น
ประธาน และเจ้าหน้าที่ในสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ซ่ึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับตําแหน่ง
ชํานาญการพิเศษหรือตําแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเท่าเป็นกรรมการ เพ่ือทําหน้าท่ีสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกําหนด เสนอให้คุรุสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วส่งให้สํานักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือเสนอให้ ก.ค.ศ. 
พิจารณาแต่งต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 

 

 ข้อ 11 การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 

   (1)  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มาจากการรับสมัครและการเสนอช่ือ  
โดยผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเลือกต้ังจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 
ซ่ึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอช่ือ จํานวนไม่เกินด้านละหนึ่งคน เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการคัดเลือก 
   (2)  ให้ส่วนราชการแต่งต้ังข้าราชการในส่วนราชการจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคนเป็นคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน และ
กรรมการซ่ึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งที่มีระดับตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าชํานาญการพิเศษหรือตําแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเท่า
เพ่ือทําหน้าท่ีคัดเลือกบุคคลตาม (1) ด้านละสองคน แล้วส่งผลการคัดเลือกให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันท่ีพิจารณาคัดเลือกแล้วเสร็จ เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. เลือกให้เหลือ จํานวนด้านละหนึ่งคน 
และแต่งต้ังเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให้ส่วนราชการประกาศรับสมัคร ตรวจสอบ
และวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร และผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมี
สิทธิได้รับการคัดเลือก และกําหนดรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมโดยไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 
 

 ข้อ 12 การได้มาของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้วิธี
เลือกต้ัง โดยผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส่วนราชการนั้น และให้
เลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละกลุ่มตามจํานวนและ
สัดส่วนของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา อนุกรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารการศึกษา และอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามประกาศของส่วนราชการ 
ดังนี้ 
 

    (1)  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครู ต้องเป็นข้าราชการครูในสังกัดส่วนราชการนั้น 
    (2)  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส่วนราชการนั้น 
    (3)  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทน
ผู้บริหารการศึกษา ต้องเป็นผู้บริหารการศึกษาในสังกัดส่วนราชการนั้น 
    (4)  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทน
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ต้องเป็นบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสังกดัส่วนราชการนั้น 
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 ข้อ 13 การเลือกต้ังให้มีการเลือกต้ังรวม โดยอาจกําหนดให้จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
เป็นเขตเลือกต้ังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละสังกัดก็ได้ โดยในเขตเลือกต้ังอาจ
กําหนดให้มีหน่วยเลือกต้ังมากกว่าหนึ่งหน่วยก็ได้ 
 ในกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
สถานศึกษาอ่ืนที่อยู่ในเขตเลือกต้ังใดก็ให้เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น ส่วนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างส่วนราชการ ให้เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังในหน่วย
เลือกต้ังท่ีใกล้เคียงกับส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ทั้งนี้ โดยให้แจ้งความประสงค์ต่อ 
ส่วนราชการต้นสังกัดล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

 

   ข้อ 14 ให้ส่วนราชการเป็นผู้กําหนดเขตเลือกต้ังตามข้อ 13 และให้มีอํานาจและหน้าท่ี
ดังต่อไปนี้ 
 

      (๑) ประกาศสัดส่วนอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามข้อ 1 (4) 
      (2) แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
      (3)  กําหนดวัน เวลาเลือกต้ัง ประกาศวันรับสมัคร สถานท่ีรับสมัคร ตรวจสอบ
และวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับเลือกต้ัง กําหนดรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการเลือกต้ัง บัตรเลือกต้ัง วิธีการลงคะแนน
เลือกต้ัง อุปกรณ์สําหรับใช้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การคัดค้านการเลือกต้ัง รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนๆ  
ที่มีความจําเป็นในการดําเนินการเลือกต้ัง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 
 

   ข้อ 15  ให้คณะกรรมการเลือกต้ัง มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 

     (๑) กําหนดสถานที่เลือกต้ัง 
     (๒) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
     (๓) ดําเนินการเลือกต้ัง 
      (๔)  กํากับ ดูแลการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริตและยุติธรรม 
      (๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทอันเกิดจากการดําเนินการเลือกต้ังเม่ือ
คณะกรรมการเลือกต้ังวินิจฉัยช้ีขาดเป็นประการใดแล้วเป็นอันถึงท่ีสุด 
      (๖) ประกาศผลการนับคะแนนเลอืกต้ัง 
      (๗) ปฏิบัติการอ่ืนเกี่ยวกับการเลือกต้ังตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยไม่
ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 
    การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังตามข้อ ๑๒ ให้รวมถึงข้าราชการครู           
และบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนราชการเดียวกันหรือต่างส่วนราชการ 
    ให้ประธานคณะกรรมการเลือกต้ังรายงานช่ือผู้ได้รับเลือกต้ังไปยังส่วนราชการภายใน
สามวันนับแต่วันเลือกต้ัง  

     ในกรณีที่มีการเลือกต้ังมากกว่าหนึ่งเขตเลือกต้ัง เม่ือส่วนราชการได้รับรายงานผลการนับ
คะแนนเลือกต้ังจากเขตเลือกต้ังตามวรรคสาม ให้ส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการรวมคะแนนผลการ
เลือกต้ังจากเขตเลือกต้ัง เพ่ือให้มีจํานวนผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามจํานวน
สัดส่วนที่กําหนดและประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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    ข้อ ๑6 การเลือกต้ังให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 

    การลงคะแนนเลือกต้ังเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้มีสิทธิเลือกต้ังจะมอบหมายให้ผู้ อ่ืน
ลงคะแนนแทนไม่ได้ 
    ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ัง ถ้ามีผู้สมัครได้คะแนนสูงสุดเท่ากันให้ใช้
วิธีการจับสลาก สําหรับกลุ่มอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีส่วนราชการ
ได้ประกาศสัดส่วนไว้ให้มีจํานวนมากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดตามลําดับจนครบตาม
จํานวนท่ีกําหนดเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ัง ถ้ามีผู้สมัครได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน หรือมีผู้สมัครได้รับ
คะแนนสูงสุดตามลําดับเท่ากัน แล้วแต่กรณี ให้ใช้วิธีจับสลาก 
    ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการในกลุ่มที่สมัครจํานวนหนึ่งคน ให้ผู้นั้นเป็น
ผู้แทนในกลุ่มท่ีสมัคร โดยไม่ต้องมีการเลือกต้ัง 
    ในกรณีท่ีไม่มีผู้สมัครรับเลือกต้ัง ให้ส่วนราชการต้ังคณะกรรมการเพ่ือสรรหาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการเป็นผู้แทนในกลุ่มท่ีไม่มีผู้สมัคร  

 

    ข้อ 17  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการ
ผู้แทนคุรุสภา และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
 

       (๑)  ตาย 
       (๒)  ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานอนุกรรมการ 
       (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (๔)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (๕)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3 หรือข้อ ๔ หรือข้อ 5 หรือมีลักษณะต้องห้าม
แล้วแต่กรณี 
       (๖)  ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (๗)  ก.ค.ศ. มีมติให้ออก เนื่องจากขาดประชุมเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ไม่สามารถปฏิบัติงานในบทบาทหน้าท่ีของ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ บกพร่องต่อหน้าท่ี 
หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี 

 

  ข้อ 18 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
 

     (๑) ตาย 
     (๒)  ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานอนุกรรมการ 
     (๓) พ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 ข้อ 7 หรือข้อ 8 แล้วแต่กรณี 
     (๕) มิได้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งเปน็ผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามกลุ่มท่ีตนได้รับเลือก 
     (๖) มิได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการที่ได้รับ
เลือกต้ังหรือไปช่วยปฏิบัติหน้าท่ีราชการในส่วนราชการอ่ืน 
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     (๗) ก.ค.ศ. มีมติให้ออก เนื่องจากขาดประชุมเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ไม่สามารถปฏิบัติงานในบทบาทหน้าท่ีของ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ บกพร่องต่อหน้าท่ี
หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ 
 

   ข้อ 19 ให้ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง ในส่วนราชการ ท่ีปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่หลักเกณฑ์
และวิธีการนี้ใช้บังคับมีวาระอยู่ในตําแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่ ก.ค.ศ. ประกาศต้ัง และให้การดําเนินการต้ัง  
อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังในส่วนราชการในวาระถัดไป เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 
     ในกรณีที่อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังในส่วนราชการตามวรรคหนึ่งว่างลงก่อน
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