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สารบัญ 
  

  หน้า 
คํานํา   
ตอนท่ี ๑ การเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ๑ 
 ส่วนท่ี ๑ คําชี้แจงท่ัวไปเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการเลือกต้ัง                     ๒ 
  การดําเนินการเลือกต้ัง ๔ 
  ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการเลือกต้ัง          ๔ 
  ข้ันตอนท่ี ๒ การดําเนินการในวันเลือกต้ัง   ๘ 
  ข้ันตอนท่ี ๓ การดําเนินการหลังการเลือกต้ัง ๙ 
  การดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๐ 

  การดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๑๓ 

  การดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู  
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๕ 

  การดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
สถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

๑๗ 

  การดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๑๙ 

  การดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู  
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๒๑ 

 ส่วนท่ี ๒ แบบและประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง ๒๓ 
ตอนท่ี ๒ กฎหมายและมาตรการเก่ียวกับการเลือกต้ัง     ๓๗ 
ตอนท่ี ๓ การวินิจฉัยเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. 
๔๑ 

ตอนท่ี ๔ ภาคผนวก     ๕๗ 
 คําชี้แจงแนวทางการดําเนินการเลือกต้ัง ๕๘ 
 ● กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.  
 พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๓) 
  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๕๙ 



สารบัญ (ต่อ) 
 
  หน้า 
 ● กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.  
 พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๖๕ 

 ● กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.  
 (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๗๐ 

 ● กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.   
 (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๗๑ 

 ● รายละเอียดและวิธีการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
 ทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
 และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
 และบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับท่ี ๓ ๒๕๕๓ 

๗๕ 

 ● หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๒/๙๑๓  
 ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๘๑ 

 ● คําพิพากษาและคําวินิจฉัยเก่ียวกับการล้างมลทิน      ๘๓ 
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ตอนท่ี ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. 
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ส่วนท่ี ๑ 
 

  
 

 
 จํานวนกลุ่มและคุณสมบัติของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  โดยท่ีมาตรา ๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. มาจากการเลือกต้ัง จํานวน ๑๒ คน ประกอบด้วย 
 (๑) ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑ คน  
และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน ๑ คน 
 (๒) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่าง อ่ืน  
ในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑ คน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน ๑ คน  
 (๓) ผู้แทนข้าราชการครู ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๓ คน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน ๑ คน 
 (๔) ผู้แทนข้าราชการครู ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๑ คน 
 (๕) ผู้แทนข้าราชการครู ซ่ึงสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  
จํานวน ๑ คน 
 (๖)  ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑ คน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
จํานวน ๑ คน 
  นอกจากน้ีตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน ก.ค.ศ. (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกต้ังในแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 
 ๑. กรรมการผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้กรรมการผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ
กรรมการผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

คําช้ีแจงทั่วไปเกีย่วกับแนวทางการดําเนินการเลือกตั้ง 
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 ๑.๑  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี 
 ๑.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมาก่อน 
 ๑.๓  เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 ๒.  กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน      
ในหน่วยงานการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ (๒) กําหนดให้กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา
ท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
  ๒.๑  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
หรือผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี 
ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี 
  ๒.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมาก่อน 
  ๒.๓  มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
  ๒.๔  เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคย
มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 ๓. กรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
 ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ (๓) กําหนดให้กรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
สั ง กัดสํ า นักงานคณะกรรมการการ ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐานในเขต พ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
 ๓.๑  ดํารงตําแหน่งครูในสังกัดน้ัน 
 ๓.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมาก่อน 
 ๓.๓  มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่าครูชํานาญการ 
หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การสอน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี  
 ๓.๔  เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 ๔. กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
  ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ (๗) กําหนดให้กรรมการผู้แทน
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
  ๔.๑  ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. 
  ๔.๒  มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
  ๔.๓  มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษา  ซ่ึงเป็นผู้ทําหน้าท่ีให้บริการ หรือปฏิบัติงาน 
เก่ียวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืน 
ในหน่วยงานการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี 
  ๔.๔  เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
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 การดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ควรมีการวางแผนและข้ันตอนการดําเนินการเป็น ๓ ข้ันตอน ดังน้ี 
 

 
 
  

 ส่วนราชการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรมีการเตรียมการ ดังน้ี 
 ๑. รวบรวมเอกสาร กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเลือกต้ัง
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน        
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ อ้างอิง และดําเนินการเลือกต้ังให้ถูกต้อง 
 ๒. วางแผนและกําหนดปฏิทินการดําเนินการเลือกต้ังให้สอดคล้องกับปฏิทิน  
การเลือกต้ังท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด เช่น กําหนดเขตเลือกต้ังและหน่วยเลือกต้ัง การต้ังคณะกรรมการ
ประจําเขตเลือกต้ังและหน่วยเลือกต้ัง การอบรมคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง  และหน่วยเลือกต้ัง 
ก่อนวันเลือกต้ัง การเตรียมอาคารสถานท่ี เป็นต้น เพ่ือให้ดําเนินการเลือกต้ังเป็นไปตามแผน 
 ๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑  ส่วนราชการจัดให้มีสถานท่ีรับสมัครไว้โดยเฉพาะ ซ่ึงอาจจัดทําป้ายแสดงไว้ 
หรือมีห้องรับสมัครให้ชัดเจน ดําเนินการรับสมัครพร้อมกําหนดหมายเลขประจํ าตัวผู้สมัคร 
โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร แยกการรับสมัครเป็นรายกลุ่ม ได้แก่ กรรมการผู้แทนผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด กรรมการผู้แทนข้าราชการครู และกรรมการผู้แทน
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน แล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องกับวัน เวลา ตามปฏิทินการเลือกต้ังท่ีสํานักงาน 
ก.ค.ศ. กําหนด 
   ๓.๒  การกําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังต้องดําเนินการ 
ตามรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ตามท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด โดยให้กําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 
เข้ารับเลือกต้ัง ในวันรับสมัครตามลําดับผู้ท่ีมาก่อนหลัง ตามวัน เวลาในประกาศรับสมัครกรณีมีผู้มาสมัคร
พร้อมกันหลายราย ให้ผู้สมัครจับบัตรคิว เพ่ือจับสลากหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 
  อน่ึง หากมีผู้สมัครท่ีได้รับหมายเลขประจําตัวผู้สมัครแล้ว ขอถอนการสมัครเข้ารับ
เลือกต้ังหรือกรณีมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 

การดําเนินการเลือกต้ัง 

ข้ันตอนที่ ๑ การเตรียมการเลือกตั้ง 
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หรือมีกรณีอ่ืนใด ท่ีทําให้ผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับเลือกต้ังได้ ให้ยึดตามหมายเลขประจําตัวเดิมตาม 
ท่ีได้รับในวันสมัคร เป็นต้น 
  ๓.๓  การตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ 
   ให้ส่วนราชการตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ัง 
ตามท่ีกําหนดไว้ ตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามข้อ ๑.๑.๓ ในรายละเอียดและวิธีการในการ 
ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ประกอบกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี และควรมี 
การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ เพ่ือให้เป็นการวินิจฉัยในรูปองค์คณะจะได้มี
ความละเอียดรอบคอบย่ิงข้ึน โดยใช้แนวทางการวินิจฉัยท้ายคู่มือการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ 
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. น้ี 
   กรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติ ให้คณะกรรมการจัดทําบันทึก
เหตุผลการวินิจฉัยไว้เป็นหลักฐานด้วย เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและมีความชัดเจนในการตรวจสอบ 
รวมท้ังสามารถชี้แจงกรณีท่ีมีปัญหาในโอกาสต่อไป 
  ๓.๔  เม่ือส่วนราชการตรวจสอบวินิจฉัยคุณสมบัติแล้ว ให้ประกาศรายชื่อและ 
หมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังตามแบบท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด และปิดประกาศไว้ใน 
ท่ีเปิดเผย ณ ส่วนราชการและหน่วยเลือกต้ัง ก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
 ๔. การกําหนดเขตเลือกต้ังและหน่วยเลือกต้ัง 
  ส่วนราชการแต่ละสังกัดมีหน้าท่ีกําหนดเขตเลือกต้ัง ตามข้อ ๑๐ แห่งกฎ ก.ค.ศ.  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ ในกรณีท่ีมีความจําเป็นและมีเหตุอันสมควร  
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังส่วนราชการ 
หรือสํา นักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา อาจกําหนดให้ มีหน่วยเลือก ต้ังในเขตเลือก ต้ังมากกว่ า 
หน่ึงหน่วยเลือกต้ังก็ได้ เช่น เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีพ้ืนท่ีกว้างขวางหรือมีพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร  
การคมนาคมไม่สะดวก เป็นต้น และแจ้งประกาศหน่วยเลือกต้ังไปยังสถานศึกษาหรือหน่วยงาน 
ทางการศึกษาเพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไปลงคะแนน ณ หน่วยเลือกต้ัง 
 ๕. การจัดทําบัญชีและการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
  ให้คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังแต่ละเขตจัดทําบัญชีรายชื่อข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสิทธิเลือกต้ังแยกในแต่ละกลุ่ม และปิดประกาศผู้มีสิทธิเลือกต้ังไว้  
ณ หน่วยเลือกต้ัง ก่อนวันเลือกต้ังไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตามกําหนดปฏิทินการเลือกต้ัง 
ของสํานักงาน ก.ค.ศ.  
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  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปช่วยราชการ
หรือสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอ่ืนเป็นการชั่วคราวท่ีอยู่ในเขตเลือกต้ังใด ก็ให้ผู้น้ันไปใช้สิทธิ
เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังต้องนํารายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้นั้นใส่ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังด้วย  
  กรณีท่ีมีการขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้คณะกรรมการประจํา
เขตเลือกต้ังแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ก่อนวันเลือกต้ัง           
 ๖. การต้ังคณะกรรมการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
  ๖.๑  ส่วนราชการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต้ังคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง
เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับ ดูแลการเลือกต้ังให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม กรณีมีหน่วยเลือกต้ัง
มากกว่าหน่ึงหน่วยเลือกต้ัง ให้ต้ังคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังให้ครบตามจํานวนหน่วยเลือกต้ัง 
  ๖.๒  การต้ังคณะกรรมการอ่ืนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง 
   ส่วนราชการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการอ่ืน
นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ เพ่ือให้การดําเนินการเลือกต้ังเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย เช่น  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการนับคะแนนเลือกต้ัง เจ้าหน้าท่ี
ลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เจ้าหน้าท่ีนับคะแนน เป็นต้น 
 ๗. การประชุมช้ีแจง 
  ส่วนราชการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจัดประชุมชี้แจง คณะกรรมการ 
หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการเลือกต้ัง เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท อํานาจหน้าท่ีและปฏิบัติ
ภารกิจให้เป็นไปตามแผนและปฏิทินการปฏิบัติงานท่ีกําหนด  
 ๘. การจัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ 
  ส่วนราชการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรจัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุ
อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการเลือกต้ังให้พร้อมก่อนวันเลือกต้ัง เช่น 
  ๘.๑  สถานท่ีลงคะแนน 
  ๘.๒  คูหาลงคะแนน 
  ๘.๓  บัตรลงคะแนน 
  ๘.๔  หีบลงคะแนนพร้อมกุญแจหรือระบบนิรภัย  
  ๘.๕  ปากกา 
  ๘.๖  บัญชีลงลายมือชื่อผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง  
  ๘.๗  ป้ายชื่อตําแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมการเลือกต้ัง (ติดหน้าอกเสื้อหรือ 
   ต้ังไว้หน้าโต๊ะ) 
  ๘.๘  ป้ายหรือเครื่องหมายบอกทิศทางเข้าออกของสถานท่ีเลือกต้ัง 
  ๘.๙  ป้ายประกาศ โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง ดังน้ี 



- ๘ - 

 

         -  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
         -  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
        -  แผนผังการเลือกต้ัง 
        -  วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง 
         -  ข้อแนะนําอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น 
   ๘.๑๐  กระดานหรือบอร์ดรวมคะแนนพร้อมเครื่องเขียน 
   ๘.๑๑  เครื่องขยายเสียง 
   ๘.๑๒  นาฬิกา 
   ๘.๑๓  เครื่องคิดเลข 
            ฯลฯ 
 ๙. การประชาสัมพันธ์ 
  ส่วนราชการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทราบกําหนดการมาลงคะแนนเลือกต้ังด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานท่ี
เลือกต้ัง 
 ๑๐. การรักษาความปลอดภัย 
  ส่วนราชการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  
เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการดําเนินการเลือกต้ัง  
 

 
 
 
ในวันเลือกต้ัง 
 คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังและคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง ควรมาก่อน
เวลาลงคะแนนเลือกต้ัง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในการกํากับ ดูแลให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตามคําสั่งแต่งต้ัง เช่น 
 ๑. ตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกต้ัง เช่น วัสดุอุปกรณ์ หีบบัตรเลือกต้ัง 
เป็นต้น  
 ๒. จัดให้มีการเปิดลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนเลือกต้ังให้กรรมการประจําเขต 
เลือกต้ังและคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังเปิดหีบบัตรเลือกต้ังให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังตรวจดู เพ่ือแสดง 
ความโปร่งใส  
 ๓. ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังต้องแสดงบัตรประจําตัวและลงลายมือชื่อในบัญชีลงลายมือชื่อ
เลือกต้ัง 

ข้ันตอนที่ ๒ การดําเนินการในวันเลือกตั้ง 



- ๙ - 

 

 ๔. เม่ือถึงเวลาปิดการลงคะแนนแล้วให้คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังหรือ
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังประกาศยุติการลงคะแนน และจัดให้มีการนับคะแนน โดยเปิดเผย
จนแล้วเสร็จในคราวเดียวกัน และประกาศผลการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกต้ัง โดยใช้แบบ ก.ค.ศ. ๕/๑ 
 กรณีท่ีมีหน่วยเลือกต้ังมากกว่าหน่ึงหน่วย เม่ือมีการนับคะแนนท่ีหน่วยเลือกต้ังแล้วเสร็จ    
ให้หน่วยเลือกต้ังแต่ละหน่วย รายงานผลการนับคะแนนของผู้สมัครรับเลือกต้ังไปยังส่วนราชการ 
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แล้วแต่กรณี เพ่ือรวมคะแนนแล้วประกาศผลการนับคะแนนรวม           
ในแต่ละกลุ่ม 
 ๕. ในระหว่างการดําเนินการเลือกต้ังหรือระหว่างการนับคะแนน หากมีผู้คัดค้านว่า        
การดําเนินการเลือกต้ังไม่เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือการนับคะแนนเลือกต้ัง หรืออ่านคะแนน      
ไม่ถูกต้อง ให้คณะกรรมการเลือกต้ังเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดก่อนประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง และ
จัดทําบันทึกคําวินิจฉัยไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
 
 
 ให้ส่วนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาส่งรายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ัง
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาในแต่ละกลุ่มและสังกัดตามประกาศ  
(แบบ ก.ค.ศ. ๕ ) ของประธานกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน ๓ วัน นับแต่
วันเลือกต้ัง  
  

ข้ันตอนที่ ๓ การดําเนินการหลังการเลือกตั้ง 



- ๑๐ - 

 

 
 
 
 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 

(๑) ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑ คน 
(๒) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่าง อ่ืน 

ในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑ คน 
(๓) ผู้แทนข้าราชการครูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๓ คน 
(๔) ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑ คน 
(๕) ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน ๑ คน 
(๖) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่าง อ่ืน 

ในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน ๑ คน 
(๗) ผู้แทนข้าราชการครูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน ๑ คน 

 (๘) ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน ๑ คน  
โดยให้ดําเนินการดังนี้  

๑. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกาศให้ ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีสิทธิและสนใจสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตามกลุ่มท่ีมีสิทธิทราบและไปสมัครด้วยตนเองตามวันและเวลาในปฏิทิน 
ท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด ณ สถานท่ีตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด และ
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ  

๒. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ 
และให้หมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในแต่ละกลุ่ม ตามรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ประกอบ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในภาคผนวกท้ายเอกสารน้ี พร้อมท้ังประกาศรายชื่อและ
หมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกต้ังในแต่ละกลุ่ม  

 

การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 



- ๑๑ - 

 

๓. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประสานงานกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาทุกเขต ซ่ึงเป็นเขตการเลือกต้ังเพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการเก่ียวกับ 
การเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.  

๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดจํานวนหน่วยเลือกต้ังตามความเหมาะสม 
และให้ประกาศให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังทราบ 

๕. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต้ังคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังและคณะกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกต้ัง ซ่ึงควรต้ังผู้ท่ีมีความรู้ด้านกฎหมายเป็นกรรมการด้วย เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยกรณี
ท่ีมีปัญหาข้อกฎหมาย 

๖. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการผู้แทน           
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ในแต่ละกลุ่ม ณ หน่วยเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ัง           
ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ดังน้ี 
 (๑)  กลุ่มผู้ มีสิทธิ เลือกต้ังกรรมการผู้แทนผู้ อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ได้แก่ ผู้ ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา หรือเจ้าหน้าท่ีบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
 (๒) กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
หรือเจ้าหน้าท่ีบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
 (๓) กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา  
ท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา                 
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน      
ในหน่วยงานการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
 (๔) กลุ่มผู้ มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
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 (๕) กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่งครูหรือครูผู้ช่วย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 (๖) กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ได้แก่ ผู้ ดํารงตําแหน่งครูหรือครูผู้ช่วย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 (๗) กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่งบุคลากร       
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
 (๘) กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่งบุคลากร         
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
 ท้ังน้ี  ในการประกาศให้แจ้งด้วยว่า การลงคะแนนเลือกต้ังเป็นสิทธิเฉพาะตัว 
ของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จะมอบหมายให้ผู้อ่ืนลงคะแนนไม่ได้ และผู้มีสิทธิเลือกต้ังใช้สิทธิเลือกต้ังเลือก
ผู้สมัครได้คนเดียวหรือเบอร์เดียวในแต่ละกลุ่ม ในการลงคะแนนให้ใช้วิธีเขียนหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับ
เลือกต้ังท่ีต้องการเป็นเลขไทยหรือเลขอารบิคอย่างใดอย่างหน่ึงในช่องหมายเลขเพียงหมายเลขเดียว 
 ๗. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดาวน์โหลดประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัว 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกต้ังในแต่ละกลุ่มจากเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหน่วยเลือกต้ัง ก่อนวันเลือกต้ัง 
ไม่น้อยกว่า ๓ วัน  
 ๘. เม่ือปิดการลงคะแนนให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง จัดให้มีการนับคะแนน 
และประกาศผลการนับคะแนน แล้วรายงานผลการนับคะแนนไปยังกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง  
เพ่ือรวมคะแนนทุกหน่วยเลือกต้ัง แล้วประกาศผลการนับคะแนนรวมในเขตเลือกต้ัง ตามแบบท่ี
สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด  
 ๙. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาส่งรายงานผลการนับคะแนนการเลือกต้ังของประธาน
กรรมการเขตเลือกต้ังไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ทางโทรสาร ๐-๒๒๘๐-๑๐๙๓ , ๐-๒๒๘๐-๒๘๒๐ ,  
๐-๒๒๘๐-๒๘๔๕ พร้อมท้ังแจ้งรายงานผลการนับคะแนนและเอกสารท่ีเก่ียวข้องไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันเลือกต้ัง 
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 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
โดยให้ดําเนินการ ดังน้ี 
 ๑. ประกาศให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีสิทธิและสนใจสมัคร 
เข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูทราบและไปสมัครด้วยตนเอง ณ สถานท่ีตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด และให้สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา
อาชีวศึกษาดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ 
 ๒. รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และให้หมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ัง 
เป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ตามรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ 
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในภาคผนวกท้ายเอกสารน้ี พร้อมท้ังประกาศรายชื่อและ
หมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
 ๓. ประสานงานกับสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วย
เลือกต้ัง เพ่ือให้สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาดําเนินการเก่ียวกับการเลือกต้ัง
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. 
 ๔. กําหนดจํานวนเขตเลือกต้ังและหน่วยเลือกต้ังตามความเหมาะสม 
 ๕. ต้ังคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังและหน่วยเลือกต้ัง ซ่ึงควรต้ังผู้ท่ีมีความรู้         
ด้านกฎหมายเป็นกรรมการด้วย เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยกรณีท่ีมีปัญหาข้อกฎหมาย 
 ๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ได้แก่ ผู้ดํารง
ตําแหน่งครูหรือครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ หน่วยเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ัง
ไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
 ท้ังน้ี ในการประกาศให้แจ้งด้วยว่า การลงคะแนนเลือกต้ังเป็นสิทธิเฉพาะตัวของ 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จะมอบหมายให้ผู้อ่ืนลงคะแนนไม่ได้ และผู้มีสิทธิเลือกต้ังใช้สิทธิเลือกต้ังเลือกผู้สมัคร 
ได้คนเดียวหรือเบอร์เดียวในแต่ละกลุ่ม ในการลงคะแนนให้ใช้วิธีเขียนหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
ท่ีต้องการเป็นเลขไทยหรืออารบิคอย่างใดอย่างหน่ึงในช่องหมายเลขเพียงหมายเลขเดียว 
 ๗. สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ 
และหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังจากเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานศึกษาและหน่วยเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 ๘. เม่ือปิดการลงคะแนนให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง จัดให้มีการนับคะแนน 
และประกาศผลการนับคะแนน แล้วรายงานผลการนับคะแนนไปยังคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง  
เพ่ือรวมคะแนนทุกหน่วยเลือกต้ัง แล้วประกาศผลการนับคะแนนรวมในเขตเลือกต้ัง ตามแบบท่ี
สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด 
 ๙. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งรายงานผลการนับคะแนนการเลือกต้ัง 
ของประธานกรรมการเขตเลือกต้ังไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ทางโทรสาร ๐-๒๒๘๐-๑๐๙๓ , ๐-๒๒๘๐-๒๘๔๕ , 
๐.๒๒๘๐-๒๘๒๐ พร้อมท้ังแจ้งรายงานผลการนับคะแนนและเอกสารท่ีเก่ียวข้องไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันเลือกต้ัง 
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 สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
โดยให้ดําเนินการดังน้ี 
 ๑. ประกาศให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีสิทธิและสนใจสมัคร 
เข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูทราบและไปสมัครด้วยตนเอง ณ สถานท่ีตามท่ี 
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนกําหนด และให้สถานศึกษาดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวประชาสัมพันธ์
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ 
 ๒. รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และกําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ัง
เป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ตามรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ 
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในภาคผนวกท้ายเอกสารน้ี พร้อมท้ังประกาศรายชื่อและ
หมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
 ๓. ประสานงานกับสถานศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยเลือกต้ัง เพ่ือให้สถานศึกษาดําเนินการ
เก่ียวกับการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. 
 ๔. กําหนดจํานวนเขตเลือกต้ังและหน่วยเลือกต้ังตามความเหมาะสม 
 ๕. ต้ังคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังและหน่วยเลือกต้ัง ซ่ึงควรต้ังผู้ท่ีมีความรู้           
ด้านกฎหมายเป็นกรรมการด้วย เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยกรณีท่ีมีปัญหาข้อกฎหมาย 
 ๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่งครู
หรือครูผู้ช่วย สังกัดสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ณ หน่วยเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

ท้ังน้ี ในการประกาศให้แจ้งด้วยว่า การลงคะแนนเลือกต้ังเป็นสิทธิเฉพาะตัว 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะมอบหมายให้ผู้อื่นลงคะแนนไม่ได้ และผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้ง 
เลือกผู้สมัครได้คนเดียวหรือเบอร์เดียวในแต่ละกลุ่ม ในการลงคะแนนให้ใช้วิธีเขียนหมายเลขผู้มีสิทธิ 
เข้ารับเลือกต้ังท่ีต้องการเป็นเลขไทยหรือเลขอารบิคอย่างใดอย่างหน่ึงในช่องหมายเลขเพียงหมายเลขเดียว 
 ๗. สถานศึกษาดาวน์โหลดประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับ
เลือกต้ังจากเว็บไซต์ของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานศึกษา
และหน่วยเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



- ๑๖ - 

 

 ๘. เม่ือปิดการลงคะแนนให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง จัดให้มีการนับคะแนน 
และประกาศผลการนับคะแนน แล้วรายงานผลการนับคะแนนไปยังคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง  
เพ่ือรวมคะแนนทุกหน่วยเลือกต้ัง แล้วประกาศผลการนับคะแนนรวมในเขตเลือกต้ังตามแบบท่ี
สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด 
 ๙. สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนส่งรายงานผลการการนับคะแนนการเลือกต้ัง 
ของประธานกรรมการประจําเขตเลือกต้ังไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ทางโทรสาร ๐-๒๒๘๐๑๐๙๓ , 
๐-๒๒๘๐-๒๘๔๕ , ๐.๒๒๘๐-๒๘๒๐ พร้อมท้ังแจ้งรายงานผลการนับคะแนนและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน ๓ วันนับแต่วันเลือกต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 

 

 
 
 
 
 สถาบันการพลศึกษา ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู โดยให้
ดําเนินการ ดังน้ี 
 ๑. ประกาศให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีสิทธิและสนใจสมัคร 
เข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูทราบและไปสมัครด้วยตนเอง ณ สถานท่ีตามท่ี 
สถาบันการพลศึกษากําหนด และให้วิทยาเขตดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทราบ 
 ๒. รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และกําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับ
เลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ตามรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการเลือกต้ัง
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในภาคผนวกท้ายเอกสารน้ี พร้อมท้ังประกาศ
รายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
 ๓. ประสานงานกับวิทยาเขตซ่ึงเป็นหน่วยเลือกต้ัง เพ่ือให้วิทยาเขตดําเนินการ
เก่ียวกับการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. 
 ๔. กําหนดจํานวนเขตเลือกต้ังและหน่วยเลือกต้ังตามความเหมาะสม 
 ๕. ต้ังคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังและหน่วยเลือกต้ัง ซ่ึงควรต้ังผู้ท่ีมีความรู้             
ด้านกฎหมายเป็นกรรมการด้วย เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยกรณีท่ีมีปัญหาข้อกฎหมาย 
 ๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ได้แก่ ผู้ดํารง
ตําแหน่งครูหรือครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันการพลศึกษา ณ หน่วยเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
  ท้ังน้ี ในการประกาศให้แจ้งด้วยว่า การลงคะแนนเลือกต้ังเป็นสิทธิเฉพาะตัว 
ของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จะมอบหมายให้ผู้อ่ืนลงคะแนนไม่ได้ และผู้มีสิทธิเลือกต้ังใช้สิทธิเลือกต้ังเลือก
ผู้สมัครได้คนเดียวหรือเบอร์เดียวในแต่ละกลุ่ม ในการลงคะแนนให้ใช้วิธีเขียนหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับ
เลือกต้ังท่ีต้องการเป็นเลขไทยหรืออารบิคอย่างใดอย่างหน่ึงในช่องหมายเลขเพียงหมายเลขเดียว 
 ๗. สถานศึกษาดาวน์โหลดประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับ
เลือกต้ังจากเว็บไซต์ของสถาบันพลศึกษา และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ วิทยาเขตและหน่วยเลือกต้ัง             
ก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
 

การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
สถาบันการพลศึกษาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 



- ๑๘ - 

 

 ๘. เม่ือปิดการลงคะแนนให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง จัดให้มีการนับคะแนน 
และประกาศผลการนับคะแนน แล้วรายงานผลการนับคะแนนไปยังคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง  
เพ่ือรวมคะแนนทุกหน่วยเลือกต้ัง แล้วประกาศผลการนับคะแนนรวมในเขตเลือกต้ังตามแบบท่ี
สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด 
 ๙. สถาบันการพลศึกษาจัดส่งรายงานผลการเลือกต้ังของประธานกรรมการประจํา 
เขตเลือกต้ังไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ทางโทรสาร ๐-๒๒๘๐๑๐๙๓ , ๐-๒๒๘๐-๒๘๔๕ , ๐.๒๒๘๐-๒๘๒๐ 
พร้อมท้ังแจ้งรายงานผลการนับคะแนนและเอกสารท่ีเก่ียวข้องไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน ๓ วัน  
นับแต่วันเลือกต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙ - 

 

 
 
 
 
 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู โดยให้
ดําเนินการ ดังน้ี 
 ๑. ประกาศให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีสิทธิและสนใจสมัคร 
เข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูทราบและไปสมัครด้วยตนเอง ณ สถานท่ีตามท่ี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กําหนด และให้วิทยาเขตดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวประชาสัมพันธ์ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ 
 ๒. รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และกําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับ
เลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ตามรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการเลือกต้ัง
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในภาคผนวกท้ายเอกสารน้ี พร้อมท้ังประกาศ
รายชื่อและหมายเลขประจําตัว ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
 ๓. ประสานงานกับวิทยาเขตซ่ึงเป็นหน่วยเลือกต้ัง เพ่ือให้วิทยาเขตดําเนินการ
เก่ียวกับการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. 
 ๔. กําหนดจํานวนเขตเลือกต้ังและหน่วยเลือกต้ังตามความเหมาะสม 
 ๕. ต้ังคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังและหน่วยเลือกต้ัง ซ่ึงควรต้ังผู้ท่ีมีความรู้             
ด้านกฎหมายเป็นกรรมการด้วย เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยกรณีท่ีมีปัญหาข้อกฎหมาย 
 ๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่งครู
หรือครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ หน่วยเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

ท้ังน้ี ในการประกาศให้แจ้งว่า การลงคะแนนเลือกต้ังเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
จะมอบหมายให้ผู้ อ่ืนลงคะแนนไม่ได้ และผู้มีสิทธิเลือกต้ังใช้สิทธิเลือกต้ังเลือกผู้สมัครได้คนเดียว 
หรือเบอร์เดียวในแต่ละกลุ่ม ในการลงคะแนนให้ใช้วิธีเขียนหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังท่ีต้องการ
เป็นเลขไทยหรืออารบิคอย่างใดอย่างหน่ึงในช่องหมายเลขเพียงหมายเลขเดียว 
 ๗. สถานศึกษาดาวน์โหลดประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับ
เลือกต้ังจากเว็บไซต์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ วิทยาเขตและ
หน่วยเลือกต้ัง ก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
 
 

การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปสั์งกัดกระทรวงวัฒนธรรม 



- ๒๐ - 

 

 ๘. เม่ือปิดการลงคะแนนให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง จัดให้มีการนับคะแนน 
และประกาศผลการนับคะแนน แล้วรายงานผลการนับคะแนนไปยังคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง  
เพ่ือรวมคะแนนทุกหน่วยเลือกต้ัง แล้วประกาศผลการนับคะแนนรวมในเขตเลือกต้ัง ตามแบบท่ี
สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด 
 ๙. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดส่งรายงานผลการเลือกต้ังของประธานกรรมการ
ประจําเขตเลือกต้ังไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ทางโทรสาร ๐-๒๒๘๐๑๐๙๓ , ๐-๒๒๘๐-๒๘๔๕ , 
๐.๒๒๘๐-๒๘๒๐ พร้อมท้ังแจ้งรายงานผลการนับคะแนนและเอกสารท่ีเก่ียวข้องไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันเลือกต้ัง 
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 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรมอบหมายให้สํานักงานส่งเสริมการศึกษา         
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) เป็นผู้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
ในสํานักงาน กศน. และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ดังน้ี 

๑. ประกาศให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. และ 
สคบศ. ผู้มีสิทธิและสนใจสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูทราบและไปสมัคร 
ด้วยตนเอง ณ สถานท่ีตามท่ีสํานักงาน กศน. กําหนด และให้สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กทม. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. และ สคบศ. ดาวน์โหลด
ประกาศดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ 

๒. รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และกําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับ
เลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามรายละเอียด
และวิธีการในการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. 
ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ 
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในภาคผนวก
ท้ายเอกสารน้ีพร้อมท้ังประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 

๓. ประสานงานกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัด/กทม. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. และ สคบศ. เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการเลือกต้ัง
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. 

๔. กําหนดจํานวนเขตเลือกต้ังและหน่วยเลือกต้ังตามความเหมาะสม 
๕. สํานักงาน กศน. ต้ังคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังและหน่วยเลือกต้ัง ซ่ึงควรต้ัง 

ผู้ท่ีมีความรู้ด้านกฎหมายเป็นกรรมการด้วย เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยกรณีท่ีมีปัญหาข้อกฎหมาย 
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่งครู

หรือครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยแยกเป็นข้าราชการครูสังกัดสํานักงาน กศน. 
และ สคบศ. ณ หน่วยเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

 ท้ังน้ี ในการประกาศให้แจ้งด้วยว่า การลงคะแนนเลือกต้ังเป็นสิทธิเฉพาะตัวของ 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จะมอบหมายให้ผู้อ่ืนลงคะแนนไม่ได้ และผู้มีสิทธิเลือกต้ังใช้สิทธิเลือกต้ังเลือกผู้สมัครได้
คนเดียวหรือเบอร์เดียวในแต่ละกลุ่ม ในการลงคะแนนให้ใช้วิธีเขียนหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
ท่ีต้องการเป็นเลขไทยหรืออารบิคอย่างใดอย่างหน่ึงในช่องหมายเลขเพียงหมายเลขเดียว 

การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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๗. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กทม. 
สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. และ สคบศ. ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัว 
ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังจากเว็บไซต์ของสํานักงาน กศน. และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กทม. สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. 
และ สคบศ. และ หน่วยเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

๘. เม่ือปิดการลงคะแนนให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง จัดให้มีการนับคะแนน
และประกาศผลการนับคะแนน แล้วรายงานผลการนับคะแนนไปยังคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง 
เพ่ือรวมคะแนนทุกหน่วยเลือกต้ัง แล้วประกาศผลการนับคะแนนรวมในเขตเลือกต้ัง ตามแบบท่ี
สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด 

๙. สํานักงาน กศน. จัดส่งรายงานผลการเลือกต้ังของประธานกรรมการประจํา 
เขตเลือกต้ังไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ทางโทรสาร ๐-๒๒๘๐๑๐๙๓ , ๐-๒๒๘๐-๒๘๔๕ , ๐.๒๒๘๐-๒๘๒๐ 
พร้อมท้ังแจ้งรายงานผลการนับคะแนนและเอกสารท่ีเก่ียวข้องไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน ๓ วัน  
นับแต่วันเลือกต้ัง 
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ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบและประกาศท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
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ใบสมัครรับเลือกต้ังกรรมการผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ใน ก.ค.ศ. 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......................เขต...... 
 
หมายเลขประจําตัว...........................................(เฉพาะเจ้าหน้าท่ี) 
 
 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหน่ง....................................... 
วิทยฐานะ.......................................................................................สังกัด........................................................................... 
บ้านเลขท่ี........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง............................................................ 
อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์บ้าน............................... 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน......................................โทรศัพท์เคลื่อนท่ี............................................โทรสาร..................................... 
 ขอสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนผู้ อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ใน ก.ค.ศ. โดยได้จัดส่งสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ๑ ฉบับ พร้อมใบสมัครน้ีแล้ว และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ดังน้ี 
 (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาก่อน 
 (๒) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย        
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
 
     ลงช่ือ.............................................................(ผู้สมัคร) 
                    (............................................................) 
           ตําแหน่ง............................................................. 
           วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ.......... 
 
คํารับรองของผู้บังคับบัญชา (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว (ระบุ รับรอง/ไม่รับรอง)........................................... 
ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใน ก.ค.ศ. เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 

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

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

แบบ ก.ค.ศ. ๑/๑ 
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ใบสมัครรับเลือกต้ังกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา 
ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใน ก.ค.ศ. 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................เขต.... 
 

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

 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..............................................................ตาํแหน่ง...................................... 
วิทยฐานะ............................................สถานศึกษา..........................................................สังกัด......................................... 
บ้านเลขท่ี........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง............................................................. 
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์บ้าน.................................... 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน..........................................โทรศัพท์เคลื่อนท่ี...............................................โทรสาร.............................. 
 ขอสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา 
ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา......................................................ใน ก.ค.ศ. โดยได้จัดส่งสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ๑ ฉบับ 
พร้อมใบสมัครน้ีแล้ว และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาก่อน 
 (๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา 
ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย         
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
     ลงช่ือ.............................................................(ผู้สมัคร) 
                    (............................................................) 
           ตําแหน่ง............................................................. 
           วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ.......... 
 

คํารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา....................เขต.......) 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว (ระบุ รับรอง/ไม่รับรอง)........................................................ 
ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนในหน่วยงาน
การศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดใน ก.ค.ศ. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
     ลงช่ือ............................................................. 
                    (............................................................) 
           ตําแหน่ง............................................................. 
           วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ.......... 
 

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

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

แบบ ก.ค.ศ. ๑/๒ 
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ใบสมัครรับเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ. 
สังกัด....................................................................................................... 
 
หมายเลขประจําตัว...........................................(เฉพาะเจ้าหน้าท่ี) 
 
 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว........................................................ตําแหน่ง............................................ 
วิทยฐานะ...........................................สถานศึกษา...............................................สังกัด..................................................... 
บ้านเลขท่ี........................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง................................................................. 
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์บ้าน......................................... 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน.....................................โทรศัพท์เคลื่อนท่ี............................................โทรสาร...................................... 
 ขอสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ. โดยได้จัดส่งสําเนาบัตร
ประจําตัวข้าราชการ ๑ ฉบับ พร้อมใบสมัครน้ีแล้ว และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาก่อน 
 (๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการหรือเทียบเท่า หรือ 
มีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 
 (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย 
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
 
     ลงช่ือ.............................................................(ผู้สมัคร) 
                    (............................................................) 
           ตําแหน่ง............................................................. 
           วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ.......... 
 
คํารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว (ระบุ รับรอง/ไม่รับรอง)........................................................ 
ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 
     ลงช่ือ............................................................. 
                    (............................................................) 
           ตําแหน่ง............................................................. 
           วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ.......... 
 
 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

แบบ ก.ค.ศ. ๑/๓ 



- ๒๗ - 

 

หมายเหตุ   ๑. คํารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป หมายถึง 
                    (๑) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สําหรับผู้สมัครสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
   การอาชีวศึกษา 
                    (๒)   ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กทม. 
   สําหรับผู้สมัครสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
   จังหวัด/กทม. 
                    (๓)   อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา สําหรับผู้สมัครสังกัดสถาบันการพลศึกษา   
                    (๔)   อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สําหรับผู้สมัครสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                   (๕) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สําหรับผู้สมัครท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                    (๖)   ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สําหรับผู้สมัครสังกัดสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
             ๒. ภาพถ่ายติดใบสมัคร ขนาด ๒ น้ิว ถ่ายหน้าตรง สวมชุดข้าราชการ หรือ ชุดสุภาพ ถ่ายมาแล้ว 
  ไม่เกิน ๖ เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๘ - 

 

ใบสมัครรับเลือกต้ังกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ใน ก.ค.ศ. 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................เขต..... 
 

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

 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว................................................ตําแหน่ง.................................................... 
วิทยฐานะ..........................................................................................สังกัด........................................................................ 
บ้านเลขท่ี........................ถนน.................................................ตําบล/แขวง...................................................................... 
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด................................................โทรศัพท์บ้าน....................................... 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน.......................................โทรศัพท์เคลื่อนท่ี.........................................โทรสาร...................................... 
 ขอสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนใน ก.ค.ศ. โดยได้จัดส่ง
สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ๑ ฉบับ พร้อมใบสมัครน้ีแล้ว และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี 
(๒) มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผู้ทําหน้าท่ีให้บริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวเน่ือง

กับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 

(๑) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย        
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 

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

คํารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว (ระบุ รับรอง/ไม่รับรอง)........................................... 
ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนใน ก.ค.ศ. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

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

หมายเหตุ   ๑. คํารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป หมายถึง 
  (๑) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สําหรับผู้สมัครท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  (๒) ผู้อํานวยการสถานศึกษา สําหรับผูส้มัครสังกัดสถานศึกษา                                                       
 ๒. ภาพถ่ายติดใบสมัคร ขนาด ๒ น้ิว ถ่ายหน้าตรง สวมชุดข้าราชการ หรือ ชุดสุภาพ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
 

 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

แบบ ก.ค.ศ. ๑/๔ 



- ๒๙ - 

 

 
 
 

 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เรื่อง รายช่ือและหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทน................ใน ก.ค.ศ. 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

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

ลําดับท่ี 
หมายเลขประจําตัว 

ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฯลฯ 

  

 

 ประกาศ ณ วันท่ี......................เดือน......................................พ.ศ.................. 
 
   ลงชื่อ...................................................... 
        (....................................................) 
   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

หมายเหตุ    ใช้กับทุกกลุ่มในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แบบ ก.ค.ศ. ๒ 



- ๓๐ - 

 

 
 
 
 

ประกาศ (ส่วนราชการ) 
เรื่อง รายช่ือและหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ. 

สังกัด......................................................................................... 
 

ลําดับท่ี 
หมายเลขประจําตัว 

ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฯลฯ 

  

 
 ประกาศ ณ วันท่ี......................เดือน......................................พ.ศ.................. 
 
     ลงชื่อ.................................................... 
         (....................................................) 
                 หัวหน้าส่วนราชการ 
 
หมายเหตุ     ๑. ใช้กับทุกส่วนราชการ 
 ๒. หัวหน้าส่วนราชการ หมายความรวมถึง ผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ 

แบบ ก.ค.ศ. ๒/๑ 



- ๓๑ - 

 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง.......................................................... 
เรื่อง  บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการผู้แทน..........................................................ใน ก.ค.ศ. 

สังกัด......................................................................................... 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฯลฯ 

  

 
 ประกาศ ณ วันท่ี......................เดือน......................................พ.ศ.................. 
 
   ลงชื่อ.................................................... 
       (....................................................) 
   ประธานคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง 
 
หมายเหตุ    ๑. ใช้กับทุกกลุ่ม 
 ๒. ใช้กับทุกส่วนราชการ 
 

แบบ ก.ค.ศ. ๓ 



- ๓๒ - 

 

(ตัวอย่าง) 

 
 
 
   
 บัตรเลือกต้ังกรรมการผู้แทน..........................................................................ใน ก.ค.ศ. 
(ลงลายมือชื่อ (ตัวอย่าง) เจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยเลือกต้ัง) 
...................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................................................(รอยพับ)..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................................(รอยพับ)..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ใช้กับทุกกลุ่มและทุกส่วนราชการ 

 

ประทับตรา 

แบบ ก.ค.ศ. ๔ 

(ด้านนอก) 



- ๓๓ - 

 

(ตัวอย่าง) 
 
 
 
บัตรเลือกต้ังกรรมการผู้แทน...............................................................................................ใน ก.ค.ศ. 
 
 
.........................................................................(รอยพับ).................................................................. 
 
ให้เขียนหมายเลขไทยหรือเลขอารบิคอย่างใดอย่างหน่ึงของผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังท่ีต้องการ ลงในช่อง
หมายเลขเพียงหมายเลขเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................................(รอยพับ)..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ก.ค.ศ. ๔ 

(ด้านใน) 

หมายเลข.......................... 



- ๓๔ - 

 

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง................................................ 
เรื่อง  ผลการนับคะแนนเลือกต้ังกรรมการผู้แทน...............................................................ใน ก.ค.ศ. 
 

 ตามท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศให้มีการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. เม่ือวันท่ี........เดือน..............................พ.ศ. ..........น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังได้นับคะแนนเลือกต้ังกรรมการผู้แทน
...................................แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ดังน้ี 
 ๑. จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง.........................คน 
 ๒. จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาแสดงการขอรับบัตรเลือกต้ัง.....................คน 
  ๓.  จํานวนบัตรดี..................บัตร 
  ๔.  จํานวนบัตรเสีย...............บัตร 
  ๕.  ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกต้ังได้คะแนน ดังน้ี 
 

หมายเลขประจําตัว 
ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 

ช่ือ-นามสกุล 
ได้คะแนน 

ฯลฯ 
   
   
 ฯลฯ  
 

 ประกาศ ณ วันท่ี......................เดือน......................................พ.ศ.................. 
 
              ลงชื่อ........................................ประธานคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง 
         (....................................) 
                      ลงชื่อ......................................กรรมการเลือกต้ัง 
         (....................................) 
                     ลงชื่อ......................................กรรมการเลือกต้ัง 
                             (....................................) 
 
หมายเหตุ     ๑. ใช้กับทุกกลุ่ม 
 ๒. ใช้กับทุกส่วนราชการ 

แบบ ก.ค.ศ. ๕ 



- ๓๕ - 

 

 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง.................................................... 
เรื่อง  ผลการนับคะแนนเลือกต้ังกรรมการผู้แทน...............................................................ใน ก.ค.ศ. 
 

 ตามท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศให้มีการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. เม่ือวันท่ี........เดือน.................................พ.ศ. ................น้ัน 
  บัดน้ี คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังได้นับคะแนนเลือกต้ังกรรมการผู้แทน........แล้ว 
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ดังน้ี 
 ๑. จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง........................คน 
 ๒. จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาแสดงการขอรับบัตรเลือกต้ัง.....................คน 
 ๓. จํานวนบัตรดี..................บัตร 
 ๔. จํานวนบัตรเสีย...............บัตร 
 ๕. ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกต้ังได้คะแนน ดังน้ี 
 

หมายเลขประจําตัว 
ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 

ช่ือ-นามสกุล 
ได้คะแนน 

ฯลฯ 
   
   
 ฯลฯ  
 

 ประกาศ ณ วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ............ 
 
                       ลงชื่อ.....................................ประธานคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง 
             (....................................) 
                       ลงชื่อ......................................กรรมการเลือกต้ัง 
             (....................................) 
                      ลงชื่อ.....................................กรรมการเลือกต้ัง 
             (....................................) 
หมายเหตุ     ๑. ใช้กับทุกกลุ่ม 
 ๒. ใช้กับทุกส่วนราชการ 

แบบ ก.ค.ศ. ๕/๑ 
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แบบ ก.ค.ศ. ๕/๒ 
บัญชีลงลายมือช่ือผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง......................................................... 

ประจําเขตเลือกต้ัง/ประจําหน่วยเลือกต้ัง................................................................ 
วัน...........เดือน...............................ปี................ 

         

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

ท่ี ชื่อ-สกุล 
หมายเลขบัตร

ประจําตัว 
ตําแหน่ง สถานศึกษา ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

       ลงชื่อ.........................................ประธานคณะกรรมการประจํา
         (........................................)เขตเลือกต้ัง/ประจําหน่วยเลือกต้ัง 
            ลงชื่อ.......................................กรรมการเลือกต้ัง 
                                                       (......................................) 
       ลงชื่อ.......................................กรรมการเลือกต้ัง 
                                (......................................) 
หมายเหตุ     ๑. ใช้กับทุกกลุ่ม 
 ๒. ใช้กับทุกส่วนราชการ 
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ตอนท่ี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กฎหมายและมาตรการเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
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๑.  กฎหมาย 
 ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
ได้มีบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องไว้หลายมาตรา ดังต่อไปน้ี 
   มาตรา ๘๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมีหน้าท่ีวางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครอง เช่นว่าน้ัน 
   มาตรา ๘๔  วรรคสอง ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจและหน้าท่ี
ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  
   มาตรา ๘๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหา 
หรือร้องเรียนผู้อ่ืน โดยปราศจากความจริง 
   การกระทําตามวรรคหน่ึง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
   มาตรา ๙๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทําการหรือยอมให้
ผู้อ่ืนกระทําการหาประโยชน์อันอาจทําให้เสื่อมเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิในตําแหน่ง
หน้าท่ีราชการของตน 
   มาตรา ๙๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง       
ในการปฏิบัติหน้าท่ี และในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอํานาจและ
หน้าท่ีราชการของตนเอง แสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคลหรือพรรคการเมืองใด 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการดําเนินการใดๆ 
อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซ้ือสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน  
สภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือการเลือกต้ังอ่ืนท่ีมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมท้ังจะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อ่ืนกระทําการในลักษณะเดียวกัน  
การดําเนินการท่ีฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวน้ี เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
   มาตรา ๙๔  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตน 
และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใดๆ อันได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่ว 

 

กฎหมายและหนังสือเวียนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
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   การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจําคุก โดยคําพิพากษา       
ถึงท่ีสุดให้จําคุกหรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิด 
วินัยอย่างร้ายแรง 
  ข.  ตัวอย่างการกระทําท่ีเข้าข่ายเป็นความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร       
ทางการศึกษาเก่ียวกับการเลือกต้ังผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ตัวอย่างท่ี ๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลั่นแกล้ง หรือกล่าวหา 
ให้ร้ายผู้อ่ืนโดยไม่เป็นความจริง เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงของตน อาทิ จัดทําใบปลิวโจมตีคู่แข่งขัน 
   ตัวอย่างท่ี ๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษาขอร้องและบังคับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีตนสนับสนุน เป็นการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ีของตนไปกระทําการหาประโยชน์อันอาจทําให้ 
เสื่อมเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิในตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 
   ตัวอย่าง ๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. แจกเงินและเครื่องใช้ เช่น แจกร่ม หรือของชําร่วย 
เพ่ือจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไปลงคะแนนให้ตน เพ่ือให้ตนชนะการเลือกต้ัง  
เป็นการกระทําการอันมีลักษณะทุจริต  โดยการซ้ือสิทธิขายเสียงในการเลือกต้ังท่ีมีลักษณะไม่เป็น 
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   ตัวอย่าง ๔  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ และ 
เครื่องถ่ายสําเนาของโรงเรียนท่ีตนสังกัดอยู่ในการจัดทําแผ่นโฆษณาหาเสียง ในการเลือกต้ังให้แก่เพ่ือน
ข้าราชการครูท่ีสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. 
   ตัวอย่างท่ี ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทําลายป้ายหาเสียงของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.  
    
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๒/๙๑๓ ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการ
 เก่ียวกับการสรรหาและการเลือกต้ัง ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 
 ตามหนังสือเวียนดังกล่าวสรุปได้ ดังน้ี 
 ๑. กําชับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้สิทธิในการเลือกต้ังหรือ 
ลงสมัครรับเลือกต้ัง แล้วแต่กรณี โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องหรือดําเนินการใดๆ อันมีลักษณะเป็น 
การทุจริต ซ้ือสิทธิขายเสียง 
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 ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทําการใดท่ีทําให้การดําเนินการ
เลือกต้ังไม่เป็นไปโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส หรือมีลักษณะไม่เป็นการสนับสนุนการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย เช่น การหาเสียงโดยใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ การใส่ความผู้อ่ืน การวางตัวไม่เป็นกลาง
ในการเลือกต้ัง การใช้เวลาราชการและทรัพย์สินของทางราชการไปในการเลือกต้ัง รวมท้ังการส่งเสริม 
สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้ อ่ืนกระทําการในลักษณะเดียวกัน หรือกระทําการฝ่าฝืนบทบัญญัติวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ผลของการฝ่าฝืนกฎหมายและมาตรการตามหนังสือเวียน 
 ๑. หากปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเลือกและแต่งต้ัง
เป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. โดยทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมาย 
หรือมาตรการดังกล่าวข้างต้น จะถูกถอดถอนให้พ้นจากการเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. 
  ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิในการสมัคร 
รับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่ม กรรมการใน ก.ค.ศ. และ
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตลอดไป เน่ืองจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้แทน
ดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ฝ่าฝืน ถูกถอดถอนและถูกตัดสิทธิ 
ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จะถูกดําเนินการทางวินัย โดยถือว่าพฤติการณ์แห่งการกระทําท่ีปรากฏน้ัน 
เป็นกรณีท่ีมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเบ้ืองต้นอยู่แล้ว ซ่ึงผู้บังคับบัญชา
จะต้องดําเนินการทางวินัยทันที 
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ตอนท่ี ๓ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวการวินิจฉัยเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการผู้แทน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. 
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๑. แนวทางการวินิจฉัยคุณสมบัติของ ก.ค.ศ. 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตราข้ึนภายใต้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีเจตจํานงท่ีจะปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทย  
เป็นคนเก่ง คนดี คือเป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมคู่กันไป เพราะคุณธรรมก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม
คนท่ีเก่งแต่ขาดคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมควบคุมจิตใจ จะเป็นบุคคลท่ีอันตรายและสร้างปัญหาให้แก่
สังคมและประเทศชาติ และนอกจากน้ันพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ยังกําหนดให้กระบวนการเรียนรู้
ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึก ท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักสิทธิหน้าท่ี รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของ
ประเทศชาติ ฯลฯ ซ่ึงเจตจํานงและกระบวนการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นกลไกสําคัญในการสร้างปัญญาและอบรมสั่งสอนให้เด็กและเยาวชน  
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม ดังน้ัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องเป็น
ตัวอย่าง ท่ี ดีให้แก่ผู้ เรียน สังคม และชุมชน โดยประพฤติปฏิ บั ติตนให้สมกับท่ีได้ชื่อว่ า เ ป็น 
ปูชนียบุคคล ซ่ึงเป็นผู้ท่ีสังคมคาดหวัง และเพ่ือเป็นหลักประกันแก่สังคมในการจัดการศึกษาเช่นว่าน้ี  
จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยมีคุรุสภา 
เป็นองค์กรวิชาชีพ มีอํานาจหน้าท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุม 
ความประพฤติ และการดําเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ในขณะเดียวกัน ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงเป็นกฎหมายบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีบทบัญญัติสอดคล้องสัมพันธ์กันและรองรับการดําเนินงานตามอํานาจ
หน้าท่ีของคุรุสภา เช่น ผู้ท่ีจะได้รับบรรจุและแต่งต้ังตําแหน่งครูผู้ช่วย ตําแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และหากมีการประพฤติฝ่าฝืน
จรรยาบรรณและกระทําผิดวินัยก็จะถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจะถูกสั่งให้
ออกจากราชการไปด้วยหรือถูกลงโทษทางวินัย ตามแต่กรณี 
  สําหรับการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้กําหนดให้มีการบริหารงานบุคคลในรูปของ 
องค์คณะบุคคล โดยมีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเรียกโดยย่อว่า ก.ค.ศ. 
เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล โดยมีอํานาจและหน้าท่ีหลักในการปกป้องและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

แนวการวินิจฉัยเกี่ยวกบัคุณสมบัติของกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. 



- ๔๓ - 

 

ในการให้ความเห็นชอบในเรื่องการบรรจุและแต่งต้ัง การพิจารณาความดีความชอบ การพิจารณา
ดําเนินการทางวินัย การตรวจสอบการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาในเรื่องการดําเนินการทางวินัย 
และการลงโทษทางวินัย การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และให้มีสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ค.ศ. ดังน้ัน บุคคลท่ีเข้ามาเป็น 
องค์คณะบุคคล เพ่ือใช้อํานาจและปฏิบัติหน้าท่ี ใน ก.ค.ศ. จึงต้องมีคุณสมบัติพิเศษ มีความสง่างาม  
ไม่มีความด่างพร้อยในด้านความประพฤติ  เป็นท่ียอมรับว่าจะเข้ามาทําหน้าท่ีในการปกป้องพิทักษ์ 
ระบบคุณธรรม ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่เห็นแก่พวกพ้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ ดังน้ัน คุณสมบัติของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.  
ตามมาตรา ๙ (๒) มาตรา ๑๐ (๓) มาตรา ๑๑ (๓) มาตรา ๑๒ (๓) จึงได้บัญญัติไว้เหมือนกันว่า  
“เป็นผู้ได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 

จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” 
  มีข้อพิจารณาเก่ียวกับเจตนารมณ์และหลักการกําหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.  ๓ ประการ กล่าวคือ  
  ประการท่ีหนึ่ง คําว่า “เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม”  น้ัน 

สามารถพิจารณาได้ท้ังการกระทําทางนิตินัยและพฤตินัย กล่าวคือ ในทางนิตินัย อาจมี การกล่าวหากัน 
และมีการพิสูจน์ความผิด โดยมีการรับฟังความท้ังสองฝ่าย และมีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล หรือ 
การพิจารณาและวินิจฉัยความผิดขององค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  
เป็นหลักฐานก็สามารถนํามาพิจารณาได้ หรือแม้เป็นผู้กระทําผิด โดยไม่ถูกฟ้องคดี แต่ถูกกันเป็นพยาน 
ก็สามารถนํามาพิจารณาพฤติกรรมแห่งการกระทําได้ส่วนในทางพฤตินัยน้ัน  เช่น มีการโจษขาน หรือ
เป็นท่ีรับรู้ในหมู่ชน ซ่ึงอาจจะมีการร้องเรียนคัดค้านให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมแห่งการกระทํา  
โดยอาจยังไม่ถึงข้ันต้องมีการพิสูจน์การกระทําซ่ึงทางปฏิบัติจะต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวัง 
  ประการท่ีสอง คําว่า “ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม” หมายความว่าไม่เคยมี
พฤติกรรมแห่งการกระทําท่ีเสื่อมเสียในทางจริยธรรมอยู่เลย ซ่ึงประวัติเช่นว่าน้ี อาจเป็นหลักฐาน 
ของทางราชการก็ได้ เช่น คําพิพากษาของศาล หลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์และเสียค่าปรับ หรือ 

ท่ีมิใชข่องทางราชการก็ได้ แต่เป็นพยานหลักฐานแวดล้อมอ่ืนท่ีเชื่อได้ว่าบุคคลน้ันเคยมีประวัติเสื่อมเสีย
ทางจริยธรรม อันท่ีจริงคําว่า “จริยธรรม” น้ัน หมายถึงความประพฤติอันดีงามของบุคคล ไม่ว่าทางกาย 

หรือทางวาจา ในทางท่ีสมควรกระทําและไม่สมควรกระทําซ่ึงครอบคลุมในเรื่องวินัยและจรรยาบรรณ 

เพียงแต่วินัยและจรรยาบรรณ นําเอาจริยธรรมกําหนดเป็นข้อความประพฤติของวินัยและจรรยาบรรณ
ของกลุ่มบุคคลท่ีเป็นข้าราชการหรือไม่เป็นข้าราชการก็ได้ หรือกลุ่มวิชาชีพ 
  ประการท่ีสาม กรณีท่ีข้าราชการท่ีถูกลงโทษทางวิ นัยแต่ได้รับการล้างมลทิน 
ก็ยังสามารถนํามาพิจารณาในประเด็นในเรื่องเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรมได้ ซ่ึงประเด็นน้ี 
เป็นไปตามแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคําพิพากษาศาลฎีกาเป็นบรรทัดฐานไว้ว่า 



- ๔๔ - 

 

กฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินล้างเฉพาะโทษแต่ไม่ล้างการกระทํา หมายความว่า พฤติกรรมแห่ง 
การกระทํายังมีอยู่มาใช้เทียบเคียงกับการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติท่ัวไปของบุคคลในการเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ตัวอย่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการในเรื่องข่มขืนนักเรียนหญิงซ่ึงเป็นศิษย์  ต่อมามีกฎหมาย
ว่าด้วย การล้างมลทินใช้บังคับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้น้ัน จึงขอกลับเข้ารับราชการ 

ซ่ึงมาตรา ๓๐ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

บัญญั ติ ว่ า  “ไ ม่ เ ป็นผู้ เ คย ถูกลง โทษให้ ออก  ปลดออก  หรื อ ไล่ ออกเพราะกระ ทําผิ ดวิ นั ย 
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน” ก.ค.ศ. วินิจฉัยว่า ถึงแม้กฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินได้
ล้างโทษทางวินัย โดยถือว่าผู้น้ันไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
แล้วก็ตาม แต่ไม่ล้างการกระทํา จึงสามารถนําพฤติกรรมแห่งการกระทําไปใช้ประกอบการพิจารณา 
ในเรื่องคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ ๓๐ (๗) แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันในข้อ ไม่เป็นผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เช่นเดียวกัน  
กรณีคุณสมบัติของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท่ีเคยได้รับโทษทางวินัยก็สามารถนําพฤติกรรมแห่งการกระทําไปพิจารณากรณีเคยมีประวัติเสื่อมเสีย
ทางจริยธรรมได้ 
 
๒. แนวทางการวินิจฉัยเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 ใน ก.ค.ศ.  
  กรณีการวินิจฉัยของ ก.ค.ศ. ท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี ส่วนใหญ่เป็นกรณีวินิจฉัยคุณสมบัติ 
ของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ซ่ึงสามารถนํามาวินิจฉัยคุณสมบัติของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ใน ก.ค.ศ. ในข้อท่ีว่า “เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ
ความเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” ได้   
 ตัวอย่างท่ี ๑  หารือคุณสมบัติอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี  

การศึกษา 
  ข้อเท็จจริง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอหารือว่า ได้มีผู้ร้องคัดค้านคุณสมบัติ 
ของนายแดง ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ใน  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาว่า เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน จะเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรา ๑๐ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่ 
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  ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า ผู้ท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังในส่วนของอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตร ๑๐ (๓) ซ่ึงบัญญัติว่า “กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา ตามท่ี 

ก.ค.ศ. กําหนด ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม 

และไม่เคยมีประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” ตามข้อเท็จจริง 
นายแดงถูกลงโทษทางวินัย กรณีกระทําผิดวินัย ในเรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว สอนเด็กอนุบาล อายุ ๓ ขวบ (ครูพ่ีเลี้ยง) ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ในฐานะกรรมการสอบสัมภาษณ์ กระทําการมิชอบโดยเม่ือให้คะแนนสัมภาษณ์และคะแนนประวัติของ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกแล้วร่วมกันแก้ไขคะแนนในใบให้คะแนนสัมภาษณ์และใบรวมคะแนนของกรรมการ
ท้ัง ๓ คน ด้วยการใช้นํ้ายาลบคําผิดแล้วเขียนคะแนนลงไปในจํานวนผู้เข้าสอบ ๔ ราย มีลักษณะเป็น 
การเลือกปฏิบัติ ท่ีประชุมพิจารณาองค์ประกอบตามมาตรา ๑๐ (๓) ดังน้ี 
 ๑. เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม 
  “การยอมรับ” หมายถึง การกระทําของบุคคลท่ีได้ปฏิบัติหรือดําเนินการตามอํานาจ 

หน้าท่ี หรือพฤติกรรมของบุคคลในการดํารงชีวิตท่ีแสดงออกให้เป็นท่ีปรากฏเป็นท่ีประจักษ์แก่บุคคล 
ในสังคม เป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไป 
  “ในเรื่องความซ่ือสัตย์และความยุติธรรม” พิจารณาได้ ดังน้ี 
  “ซ่ือสัตย์” หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดทรยศ ไม่คดโกงและ 
ไม่หลอกลวง 
  “ยุติธรรม” หมายถึง ความเท่ียงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล 
  ดังน้ัน คําว่า “เป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม”  
จึงหมายถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีมีความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่ทรยศ คดโกง ไม่โกหกหลอกลวง 
ไม่ประพฤติทุจริต แต่กระทําการต่างๆ ด้วยความเท่ียงธรรม และชอบด้วยเหตุผลจนเป็นท่ีเชื่อถือ และ
ได้รับการยืนยันตรงกันของบุคคลส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในสังคมน้ันว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมเหล่าน้ีจริงมาโดยตลอด
และไม่ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวทุจริต ฉ้อฉล โกหก หลอกลวงผู้ใดท้ังในการปฏิบัติหน้าท่ีและ 
การแสดงออกในชีวิตประจําวัน 
 ๒. เป็นผู้ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
พิจารณาได้ดังน้ี 

  “จริยธรรม” หมายถึง ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม 
 “จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงาน 
แต่ละอย่างกําหนดข้ึน เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็น 
ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 
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 ดังน้ัน บุคคลซ่ึงขาดคุณสมบัติในข้อ “เป็นผู้ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” จึงหมายถึง บุคคลท่ีไม่ครองตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่มีศีลธรรม  
เช่น มีประวัติเคยฆ่า หรือทําร้ายผู้อ่ืน ตลบตะแลง มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีหรือภรรยาของผู้อ่ืน  
ลักขโมยทรัพย์สินของผู้ อ่ืน เสพสุราเป็นอาจิณ หรือมีการกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่อง
จรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อ เช่น กระทําการอันเป็นปรปักษ์ต่อวิชาชีพครู 
กระทําล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์ เป็นต้น 
 การท่ีจะระบุหรือตัดสินว่าบุคคลใดมีประวัติเสื่อมเสียในกรณีดังกล่าวข้างต้นน้ัน 
สมควรต้องมีพยานหลักฐานยืนยันท่ีสามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามกรณีของ
นายแดง เคยถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน กรณีกระทําผิดวินัย ในเรื่องการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนเด็กอนุบาล อายุ ๓ ขวบ (ครูพ่ีเลี้ยง)  
ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดในฐานะคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์กระทํามิชอบโดยเม่ือให้
คะแนนสัมภาษณ์และคะแนนประวัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกและได้ร่วมกันแก้ไขคะแนนในใบ 
ให้คะแนนสัมภาษณ์ และใบรวมคะแนนของกรรมการ ท้ัง ๓ คน ด้วยการใช้นํ้ายาลบคําผิดและเขียน
คะแนนลงไปในจํานวนผู้เข้าสอบ ๔ ราย มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ เป็นการประพฤติตนโดยการใช้
อํานาจหน้าท่ีของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นครูพ่ีเลี้ยง 
รายอ่ืนๆ ดังกล่าว ถือได้ว่านายแดงเป็นผู้ขาดความซ่ือสัตย์ สุจริต และความยุติธรรม และเคยมีประวัติ
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพอย่างชัดเจน นายแดงจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ตามนัยมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

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

  ตัวอย่างท่ี ๒ หารือคุณสมบัติของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 ข้อเท็จจริง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอหารือว่า กรณีนายดํา ตําแหน่ง 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีถูกต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่อง
เก่ียวกับความประพฤติท่ีให้คงอยู่ในราชการจะเสียหายต่อความเชื่อม่ันในระบบราชการและเสียหาย 
ต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ โดยถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทําชําเราและอนาจารเด็กนักเรียน และ 
ต้องหาว่ากระทําผิดอาญาในกรณีเดียวกัน ซ่ึงกระบวนการสอบสวนพิจารณาจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว  
โดยขอหารือว่า นายดําจะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่ 
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  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏแต่เพียงว่านายดําถูกแต่งต้ัง
กรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทําชําเราและกระทําอนาจาร 
เด็กนักเรียนจนถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และถูกดําเนินคดีอาญาในกรณีเดียวกันแต่การสอบสวน
พิจารณาหรือการดําเนินคดีอาญายังไม่เป็นท่ีสิ้นสุด จึงยังไม่อาจสรุปได้ว่านายดําเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสีย
ทางจริยธรรมจรรยาบรรณและประกอบวิชาชีพหรือไม่ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่านายดํา  
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ต่อมาการดําเนินการสอบสวนพิจารณาได้สิ้นสุดลง และเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มีคําสั่งลงโทษไล่นายดํา ออกจากราชการ ตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับวินัย 
และการออกจากราชการแล้ว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจึงขอหารือว่า นายดําขาดคุณสมบัติในการ
เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้วหรือไม่ 
 ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘ กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซ่ึงนํามาบังคับใช้กับอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยอนุโลมไว้ว่า 
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่อง
ความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” 
และ ก.ค.ศ. ก็ไม่เคยกําหนดหลักเกณฑ์เป็นมาตรฐานในการตีความกรณีดังกล่าว กรณีของนายดํา 
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ซ่ึงถูกสั่งลงโทษให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่องกระทํา
การล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา จึงต้องพิจารณาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติ
ดังกล่าว โดยพิจารณาองค์ประกอบไว้ ดังน้ี 
 “เป็นผู้ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” 
 “จริยธรรม” หมายถึง ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม 
 “จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง
กําหนดข้ึน เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ได้ 
 ดังน้ัน บุคคลซ่ึงขาดคุณสมบัติในข้อ “เป็นผู้ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” จึงหมายถึง บุคคลท่ีไม่ครองตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่มีศีลธรรม  
เช่น มีประวัติเคยฆ่า หรือทําร้ายผู้อ่ืน ตลบตะแลง มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีหรือภรรยาของผู้อ่ืน  
ลักขโมยทรัพย์สินของผู้ อ่ืน เสพสุราเป็นอาจิณ หรือมีการกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่อง
จรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู



- ๔๘ - 

 

และบุคลากรทางการศึกษาข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อ เช่น กระทําการอันเป็นปรปักษ์ต่อวิชาชีพครู 
กระทําล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์ เป็นต้น 
 การท่ีจะระบุหรือตัดสินว่าบุคคลใดมีประวัติเสื่อมเสียในกรณีดังกล่าวข้างต้น น้ัน 
สมควรต้องมีพยานหลักฐานยืนยันท่ีสามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ อย่างเป็นรูปธรรม อย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี 
 ๑) คําสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังวินัยไม่ร้ายแรง 
และวินัยอย่างร้ายแรง เฉพาะกรณีความผิดท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม เช่น กรณีกระทําการอันได้ชื่อว่า 
เป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๒) บันทึกของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ในความผิดอาญาท่ีเก่ียวกับจริยธรรม เช่น กรณี          
เล่นการพนัน และถูกเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น 
 ๓) คําพิพากษาของศาลท่ีแสดงให้เห็นว่า บุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมท่ีเสื่อมเสียในด้าน
จริยธรรม เช่น คําพิพากษาให้หย่าเพราะเหตุบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีและภรรยา 
ของผู้อ่ืน 
 ๔) หนังสือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพราะเหตุประพฤติฝ่าฝืนจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กรณีตามข้อหารือ เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่า นายดํา กระทําผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงในเรื่องกระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา จนถูกสั่งลงโทษไล่ออก  
จากราชการ จึงถือว่าเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพแล้ว 
ท้ังน้ี เพราะการกระทําของนายดํา ตามท่ีปรากฏในการสอบสวนและในคําสั่งลงโทษทางวินัย 
ท่ีพานักศึกษาหญิงเข้าโรงแรม กระทําการล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้ง มีความพยายามจะร่วมเพศ  
และกระทําการจนสําเร็จกิจไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามน้ัน เป็นการกระทําผิดศีลธรรมและฝ่าฝืนธรรมท่ีเป็น 
ข้อประพฤติปฏิบัติ เม่ือกระทําความผิดจนสําเร็จ จึงถือว่าเป็นความเสื่อมเสียทางจริยธรรมแล้ว  
ในประการต่อมาพฤติการณ์ของนายดําดังกล่าว เป็นการกระทําผิดตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ ท่ีบัญญัติว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทําตน 
เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ  
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริมให้กําลังใจแก่ศิษย์ฯ  
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ เป็นต้น 
นอกจากน้ี ยังถือได้ว่า นายดํา ไม่ซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อวิชาชีพในฐานะท่ีตนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ประกอบกับการท่ีนายดํา ดํารงตําแหน่งถึงรองผู้ อํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และยังเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ถือเป็น 
ผู้มีคุณวุฒิและวัยวุฒิท่ีต้องทราบถึงระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดี และต้องประพฤติตน 
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เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม แต่กลับประพฤติตนในทางท่ีเสื่อมเสีย ไม่อยู่ในศีลธรรมอันดี พฤติการณ์ 
เป็นการกระทําในลักษณะฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่องจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อันเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพโดยกระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์และถือเป็นความผิด ความชั่ว 
ท่ีร้ายแรงมาก 
  ดังน้ัน นายดําจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามนัยมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑)  

   ตัวอย่างท่ี ๓ หารือคุณสมบัติผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ข้อเท็จจริง นายเอ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา เป็นผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงดํารงตําแหน่งประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได้กระทําผิดวินัย
กรณีได้ไปท่ีบ้านพักอนามัย ซ่ึงเป็นบ้านพักของนางสาวบี พนักงานราชการ ตําแหน่งครู เม่ือนางสาวบี
เปิดประตูห้องพัก นายเอได้โผเข้าโอบกอดนางสาวบี นางสาวบีจึงเรียกให้คู่หม้ันช่วยเหลือ และคู่หม้ันได้ชก
ไปท่ีหน้านายเอหน่ึงครั้ง นายเอจึงปล่อยมือออกจากตัวนางสาวบีและออกจากห้องพักลงไปท่ีรถยนต์ 
ของตน คู่หม้ันของนางสาวบีได้ลงไปและชกท่ีใบหน้าของนายเออีก ๓ - ๔ ครั้ง หลังจากนายเอ 
ได้โทรศัพท์ ให้ภรรยาและบุตรชายมารับกลับไปท่ีบ้านพักของตนเวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. นางสาวบี 
ได้ไปแจ้งความท่ีสถานีตํารวจภูธรเพ่ือดําเนินคดีอาญากับนายเอในข้อหาบุกรุกท่ีพักอาศัยในเวลาวิกาล
และบุกรุกเพ่ือกระทําอนาจาร สถานีตํารวจภูธรได้รับแจ้งความไว้ดําเนินคดีและส่งสํานวนฟ้องศาลจังหวัด 
ศาลจังหวัดพิพากษาลงโทษจําคุก ๓ เดือน ปรับ ๑,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้  
มีกําหนด ๒ ปี 
  ต่อมาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได้รับหนังสือร้องเรียนและร้องทุกข์ ขอความ
เป็นธรรมของนางสาวบี กรณีท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยนายเอ ในกรณีท่ีถูกกล่าวหาว่าบุกรุกท่ีพักอาศัยในเวลาวิกาลและบุกรุกเพ่ือกระทําอนาจาร
หญิงอ่ืน คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการกระทําความผิดวินัยตามมาตรา ๙๔  
วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
ฐานกระทําการอันอาจทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน ผู้มีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓ (๓) เห็นชอบตามเสนอจึงสั่งลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน ต่อมามี
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาส ท่ีพระบาทสมเ ด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ นายเอ จึงได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณามีมติรับทราบแล้ว จึงขอหารือว่านายเอ ซ่ึงปัจจุบันดํารงตําแหน่ง
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการผู้แทนบริหารสถานศึกษา
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หรือไม่ อย่างไร ตามมาตราใด และข้อใด และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะดําเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างไร 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๑ วรรคสาม บัญญัติว่าคุณสมบัติของอนุกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้นํามาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซ่ึงมาตรา ๑๐ บัญญัติว่า 
“กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน ในหน่วยงาน
การศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี (๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่อง 
ความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และ 
การประกอบอาชีพ” ท้ังน้ี กฎหมายมิได้มีคํานิยามว่าการกระทําเพียงใดจึงจะถือว่าเป็นผู้ไม่เคยมีหรือ 
มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ และ ก.ค.ศ. มิได้กําหนด
หลักเกณฑ์เป็นมาตรฐานในความหมายดังกล่าว ดังน้ัน จึงต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและความรังเกียจ
ของสังคม โดยอาจพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
 ๑. เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม 
  “การยอมรับ” หมายถึง การกระทําของบุคคลท่ีได้ปฏิบัติหรือดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ี หรือพฤติกรรมของบุคคลในการดํารงชีวิตท่ีแสดงออกให้เป็นท่ีปรากฏแก่บุคคลในสังคม 
ท่ีทราบกันโดยท่ัวไป 
  “ในเรื่องความซ่ือสัตย์และความยุติธรรม” พิจารณาได้ดังน้ี 
  “ซ่ือสัตย์” หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดทรยศ ไม่คดโกง และ 
ไม่หลอกลวง 
  “ยุติธรรม” หมายถึง ความเท่ียงธรรม ความชอบธรรม ความชอบด้วยเหตุผล 
ดังน้ันคําว่า “เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม จึงหมายถึงคุณสมบัติของ
บุคคลท่ีมีความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่ทรยศ คดโกง ไม่โกหกหลอกลวง ไม่ประพฤติทุจริตแต่กระทํา
การต่างๆ ด้วยความเท่ียงธรรมและชอบด้วยเหตุผลจนเป็นท่ีเชื่อถือและได้รับการยืนยันตรงกัน 
ของบุคคลส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในสังคมน้ันว่า เป็นผู้มีพฤติกรรมเหล่าน้ีจริงมาโดยตลอด และไม่ปรากฏว่า
บุคคลดังกล่าวทุจริต ฉ้อฉล โกหก หลอกลวงผู้ใด ท้ังในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและการแสดงออก 
ในชีวิตประจําวัน 
 ๒. เป็นผู้ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
พิจารณาได้ดังน้ี 

   “จริยธรรม” หมายถึง ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม 
  “จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง
กําหนดข้ึน เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ได้ 
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  ดังน้ัน บุคคลซ่ึงขาดคุณสมบัติในข้อ “เป็นผู้ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” จึงหมายถึง บุคคลท่ีไม่ครองตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่มีศีลธรรม  
เช่น มีประวัติเคยฆ่า หรือทําร้ายผู้อ่ืน ตลบตะแลง มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีหรือภรรยาของผู้อ่ืน  
ลักขโมยทรัพย์สินของผู้ อ่ืน เสพสุราเป็นอาจิณ หรือมีการกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่อง
จรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อ เช่น กระทําการอันเป็นปรปักษ์ต่อวิชาชีพครู 
กระทําล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์ เป็นต้น 

 การท่ีจะระบุหรือตัดสินใจว่า บุคคลใดมีประวัติเสื่อมเสียในกรณีดังกล่าวข้างต้นน้ัน 
สมควรต้องมีพยานหลักฐานยืนยันท่ีสามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ อย่างเป็นรูปธรรม อย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี 

  ๑) คําสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังวิ นัย 
ไม่ร้ายแรงและวินัยอย่างร้ายแรง เฉพาะกรณีความผิดท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม เช่น กรณีกระทํา
การอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ๒) บันทึกของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ในความผิดอาญาท่ีเก่ียวกับจริยธรรม เช่น 
กรณีเล่นการพนัน และถูกเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น 
  ๓) คําพิพากษาของศาลท่ีแสดงให้เห็นว่า บุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมท่ีเสื่อมเสีย 
ในด้านจริยธรรม เช่น คําพิพากษาให้หย่าเพราะเหตุบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามี 
และภรรยาของผู้อ่ืน 
  ๔) หนังสือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพราะเหตุประพฤติฝ่าฝืนจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 การกระทําของนายเอ เป็นท้ังความผิดทางวินัยและเป็นความผิดทางอาญา แม้ว่า
ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง และศาลจะปรานีให้รอการลงโทษจําคุกไว้ ๒ ปี แต่นายเอ  
เป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ 
ยังได้รับเลือกให้เป็นประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดนโยบายและดูแล
การบริหารงานบุคคล รวมท้ังพิจารณาวินิจฉัยการกระทําผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยตําแหน่งหน้าท่ีย่อมต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ียอมรับหรือเชื่อถือ
ศรัทธาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและของคณะอนุกรรมการ ผลงานจึงจะเป็น 
ท่ียอมรับของสังคม แต่นายเอ กลับประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขาดคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนขัดต่อข้อ ๑๕ ของจรรยาบรรณวิชาชีพในข้อท่ีต้องซ่ือสัตย์สุจริต 
และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และข้อ ๑๘ ท่ีกําหนดให้ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังทางกาย วาจา 
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และจิตใจ พฤติการณ์ของนายเอ จึงเป็นผู้ขาดความซ่ือสัตย์ต่อวิชาชีพ ขาดความยุติธรรม และประพฤติตน
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณของการประกอบอาชีพ อันถือได้ว่าเป็นการขาดคุณสมบัติตามนัย
มาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
กรณีเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ แม้จะได้รับการล้างมลทิน
ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ น้ัน ได้รับล้างเฉพาะโทษ โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกลงโทษ 
หรือลงทัณฑ์กรณีน้ัน แต่การกระทําหรือกรรมท่ีเคยทํามาน้ันยังคงมีอยู่ นายเอ จึงต้องพ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  (มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑)  
  ตัวอย่างท่ี  ๔ หารือคุณสมบัติอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
สายประถมศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ข้อเท็จจริง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอหารือว่า นายคะนอง ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถานศึกษา เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน กรณีมีความสัมพันธ์ทางชู้สาว 
กับนางเสน่ห์แรง ท้ังท่ีตนเองมีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว เมาสุราอาละวาด ใช้วาจาคําพูดไม่เหมาะสม 
พูดเสียดสีผู้ใต้บังคับบัญชา และฉีกเอกสารบัญชีเงินคงเหลือประจําวันของโรงเรียนออกแล้วเขียนใหม่แทน 
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาหรือไม่ 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทน 
คุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ (๓) กําหนดว่า อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาต้อง “เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ 
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” ประกอบกับคุรุสภาได้กําหนดข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยในส่วนของจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ในข้อ ๖ ได้กําหนดว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังทาง
กาย วาจา และจิตใจ บุคคลซ่ึงจะขาดคุณสมบัติในข้อ “เป็นผู้ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ”น้ัน หมายถึง บุคคลท่ีไม่ครองตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่มีศีลธรรม 
เช่น มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีหรือภรรยาของผู้อ่ืน หรือมีการกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
เรื่องจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อ เช่น กระทํา
การอันเป็นปรปักษ์ต่อวิชาชีพครูกระทําล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์ เป็นต้น ซ่ึงการท่ีจะพิจารณาว่า 
การกระทําของบุคคลใดเป็นท่ีเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ จําเป็นต้อง
พิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยพิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ในแต่ละกรณีว่ามีการกระทําท่ีถือว่า
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เป็นการกระทําผิดวินัย ซ่ึงมีระดับความร้ายแรงเพียงใด ซ่ึงเม่ือพิจารณาในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม 
และประวัติทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ รายนายคะนอง ถูกลงโทษ กรณีมีความสัมพันธ์
ทางชู้สาวกับนางเสน่ห์แรง ท้ังๆ ท่ีตนเองมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว และมีการกระทําผิด 
อีกหลายกรณี ได้แก่ เมาสุรา อาละวาด ใช้วาจาคําพูดไม่เหมาะสม พูดเสียดสีผู้ใต้บังคับบัญชา และ 
ฉีกเอกสารทางการเงิน เห็นว่าพฤติการณ์การกระทําชู้สาวกับบุคคลอ่ืนท้ังๆ ท่ีตนมีภรรยาอยู่แล้ว  
ถือเป็นบุคคลท่ีไม่ครองตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีตนเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีจะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม รวมท้ังขาดจรรยาบรรณ
ตามข้อกําหนดของ คุรุ สภา ท่ี กํ าหนดให้ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา  ต้องประพฤติตน  
เป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังกายวาจาใจ กรณีของนายคะนองจึงถือได้ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็น
อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ  
และการประกอบอาชีพ ตามข้อ ๕ (๓) ของการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทน 
คุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  (มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)  
 ตัวอย่างท่ี ๕ หารือคุณสมบัติอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 ข้อเท็จจริง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอหารือว่า นายสมชาย อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เคยมีประวัติถูกลงโทษลดข้ันเงินเดือนจํานวน ๑ ข้ัน  
กรณีไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการ
เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือไม่ 
 นายสมชาย อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เคยถูกลงโทษ         
ทางวินัยในระหว่างท่ีรับราชการ ฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน          
โดยปรากฏตามทะเบียนประวัติการรับราชการว่า กระทําผิดวินัย กรณีใช้วาจาไม่สุภาพ จนถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ต่อมาถูกเพ่ิมโทษจากโทษภาคทัณฑ์เป็นโทษลดข้ันเงินเดือนจํานวน ๑ ข้ัน กรณีไม่รักษา
ชื่อเสียงและเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตนจากการใช้วาจาไม่สุภาพ และมีพฤติการณ์
ยินยอมให้ใช้ป๊ัมนํ้ามันของนายสมชาย น้ัน เป็นสถานท่ีขายโพยสลากกินรวบ โดยภรรยากับญาติของ
นายสมชายเป็นผู้ขาย แต่นายสมชายไม่ได้เป็นเจ้ามือ เพียงแต่ผู้อ่ืนเข้าใจว่านายสมชายเป็นเจ้ามือเท่าน้ัน 
พฤติการณ์ท่ีถูกลงโทษ ทางวินัยดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้เสื่อมเสียทางจริยธรรม จึงไม่เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติ ตามข้อ ๓ (๓) 
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 (มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔) 
                          ตัวอย่างท่ี ๖ หารือคุณสมบัติอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
 ข้อเท็จจริง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอหารือว่า นายสมบัติเคยถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ์ กรณีกระทําผิดวินัยในเรื่องไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ จะถือว่าขาดคุณสมบัติ 
ในการเป็นอนุกรรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ
ต้องถอดถอนออกจากตําแหน่งหรือไม่ 
 นายสมบัติ มีประวัติเคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ กรณีกระทําผิดวินัยในเรื่องไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา ๙๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕          
โดยนําแฟ้มและวัสดุอุปกรณ์ ของโรงเรียนไปใช้ทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเลื่อนระดับตําแหน่ง               
ของตนเอง โดยมีเจตนายืมไปใช้ก่อนและนํามาคืนภายหลังไม่มีเจตนาทุจริตแต่อย่างใด เม่ือพิจารณา         
ประกอบมาตรา ๑๐๓ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงใช้บังคับ  
ในขณะน้ัน บัญญัติว่า “...สําหรับโทษภาคทัณฑ์ ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุ 
อันควรลดหย่อน ซ่ึงยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน...” แล้วแสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชา 
เห็นว่า พฤติการณ์ของนายสมบัติ ดังกล่าว เป็นเรื่องเล็กน้อย และมีความผิดเล็กน้อย จึงลงโทษเพียง
โทษภาคทัณฑ์และพฤติการณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการถือวิสาสะเอาทรัพย์สินของโรงเรียนไปใช้ก่อน 
โดยไม่สมควร และโดยไม่มีเจตนาทุจริต จึงเห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงกับเป็นการบกพร่องในเรื่อง
ความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม หรือเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ จึงถือไม่ได้ว่า
นายสมบัติเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ ๕ (๓) ของ
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.  กําหนด จึงไม่อาจถอดถอนนายสมบัติ ให้พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ 
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาได้ 
 (มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
 ตัวอย่างท่ี ๗ หารือคุณสมบัติของอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี            
การศึกษาประถมศึกษา                
 ข้อเท็จจริง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอหารือว่า นายสมศักด์ิ อนุกรรมการ           
ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ กรณีจดทะเบียนสมรสกับหญิง
สองรายในวันเดียวกัน จะขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหรือไม่ 
 นายสมศักด์ิ ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ.         
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ได้ถูกดําเนินการทางวินัยโดยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ในเรื่องกระทําการ                
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จดทะเบียนสมรสกับหญิงสองรายในวันเดียวกัน ถือว่าเป็นการกระทําท่ีไม่เหมาะสมสําหรับผู้มีหน้าท่ี 
สั่งสอนอบรมศิษย์ ซ่ึงจะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้สมกับท่ีได้ชื่อว่าเป็นปูชนียบุคคล พฤติการณ์เป็น
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้
เสื่อมเสีย โดยกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๘ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีใช้บังคับในขณะกระทําความผิด 
 การบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กําหนดให้มีการบริหารงานบุคคลในรูปขององค์คณะบุคคล โดยมี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส่วนราชการท่ีมิได้จัดระเบียบบริหารราชการเป็นเขตพ้ืนท่ีการศึกษา บุคคลท่ีเข้า
มาเป็นองค์คณะบุคคล เพ่ือใช้อํานาจและปฏิบัติหน้าท่ีใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.  
ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ มีความสง่างาม ไม่มีความด่างพร้อยในด้านความประพฤติ ดังน้ัน 
คุณสมบัติของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามข้อ ๓ (๓) 
ข้อ ๔ (๓) ข้อ ๕ (๓) ข้อ ๖ (๓) ของการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารง
ตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการท่ีกล่าวมาข้างต้น ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
จึงกําหนดไว้เหมือนกันว่า “เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ ” 
 คําว่า “ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม” หมายความว่า ไม่เคยมีพฤติกรรม            
แห่งการกระทําท่ีเสื่อมเสียในทางจริยธรรมอยู่เลย ซ่ึงคําว่า “จริยธรรม” น้ัน หมายถึง ความประพฤติอันดีงาม
ของบุคคล ไม่ว่าทางกายหรือทางวาจาในทางท่ีสมควรและไม่สมควรทํา  
 เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งว่า นายสมศักด์ิ กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงในเรื่อง 
จดทะเบียนสมรสกับหญิงสองรายในวันเดียวกัน อันเป็นการกระทําความผิดท่ีเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรมและพฤติการณ์เป็นความผิดวินัย กรณีกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ประกอบกับ
การท่ีนายสมศักด์ิ ดํารงตําแหน่งถึงผู้อํานวยการสถานศึกษา และยังเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ถือเป็นผู้มีคุณวุฒิและวัยวุฒิท่ีต้องทราบถึงระเบียบ 
กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดี และต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม โดยประพฤติ
ปฏิบัติตนให้สมกับท่ีได้ชื่อว่าเป็นปูชนียบุคคล แต่กลับประพฤติตนในทางท่ีเสื่อมเสียในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กรณีกระทําการอันได้ ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
 ดังน้ัน นายสมศักด์ิ จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามนัยข้อ ๓ (๓) และพ้นจากตําแหน่ง
อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตามนัยข้อ ๑๙ (๕) ของการกําหนด
คุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ
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ผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู            
และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 (มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 

 จากแนววินิจฉัยดังกล่าวสรุปเป็นหลักการได้ ดังนี้ 
 ๑. กรณีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ (๒) มาตรา ๑๐ (๓) มาตรา ๑๑ (๓) และ
มาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
ท่ีบัญญัติว่า “เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเส่ือมเสีย
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ” 
  (๑) คําว่า “เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม” 
หมายความว่า เป็นผู้มีความซ่ือสัตย์ มีความยุติธรรม ท้ังในการดํารงตนและในการปฏิบัติงานจนเป็นท่ี
ยอมรับกันโดยท่ัวไปไม่มีพยานหลักฐานใดท่ีแสดงว่าบุคคลดังกล่าวประพฤติทุจริตทรยศ คดโกง  
ไม่ซ่ือสัตย์ หรือไม่ต้ังอยู่ในความเท่ียงธรรม 
  (๒) คําว่า “ไม่เคยมีประวัติเ ส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และ 
การประกอบอาชีพ” น้ัน หมายความว่า ประวัติท่ีเก่ียวกับพฤติการณ์แห่งการกระทํา ในด้านการเป็น 
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี รักษาและประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณ การประกอบอาชีพครู 
มาโดยตลอด โดยไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางจริยธรรม ไม่เคยกระทําการฝ่าฝืนข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ความประพฤติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณการประกอบอาชีพน้ี  
อาจปรากฏหลักฐานในท่ีต่างๆ  เช่น ในบันทึกประจําวันและสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
ปรากฏในคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล ก.พ. ๗ คําวินิจฉัยเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพของคุรุสภา  
คําสั่งลงโทษทางวินัยของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น และความเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ  
การประกอบอาชีพน้ี แม้กระทําเพียงครั้งเดียว ก็ถือว่าเป็นผู้ มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพแล้ว และแม้จะมีกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทิน กําหนดให้ลบล้างโทษ 
ทางวินัย หรือโทษทางอาญาแล้วก็ตาม แต่พฤติการณ์แห่งการกระทําท่ีเป็นความผิดน้ัน ยังคงมีอยู่  
มิได้ถูกลบล้างโดยผลของกฎหมาย จึงต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงท่ีเป็นพฤติการณ์แห่งการกระทําเป็น 
รายกรณีไป 
  ดังน้ัน กรณีท่ีเคยกระทําผิดจนได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ
องค์กรมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศทุกกรณี ไม่ว่าผู้น้ันจะได้รับการล้างมลทิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินหรือไม่ก็ตาม ก็ต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงท่ีเป็นพฤติการณ์แห่งการกระทํา
เป็นรายกรณีว่าจะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่ด้วยเช่นกัน 
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ตอนท่ี ๔ 
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• กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  

• กฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ 

• กฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

• กฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

• รายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ 

• หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุดท่ี ศธ ๐๒๐๖.๒/๙๑๓ ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
เรื่อง มาตรการเก่ียวกับสรรหา และการเลือกต้ัง ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 

• คําพิพากษาและคําวินิจฉัยเก่ียวกับการล้างมลทิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําช้ีแจงแนวทางการดําเนินการเลือกตั้ง 
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กฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

    
 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ข้อ ๒  ในกฎ ก.ค.ศ. น้ี 
 “ส่วนราชการ” หมายความว่า สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แต่ไม่หมายความรวมถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  

หมวด ๑ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

   

                                                
 ข้อ ๓  ให้กรรมการ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๗ (๒) และ (๓) ทําหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือก
บุคคลท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารองค์กร ด้านการศึกษาพิเศษ  
ด้านการบริหารธุรกิจ หรือด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือด้านการบริหารจัดการความรู้หรือด้านการวิจัยและประเมินผล ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๘ ด้านละสองคน 
 ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
 ข้อ ๔  เม่ือได้รายชื่อบุคคลตามข้อ ๓ แล้ว ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอรัฐมนตรี 
เลือกให้เหลือจํานวนด้านละหน่ึงคน เพ่ือนํารายชื่อน้ันเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ (๔)  
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หมวด ๒ 

กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

   

 
**

“ข้อ ๕  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗ (๕) ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้
ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปน้ี 

 (๑) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือเจ้าหน้าท่ีบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา   

    ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 
 (๒) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
หรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึงสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา  
ต้องดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
รองผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึงสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 (๓) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครูหรือครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
  ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
 
 
 
 
 
**

  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทน
 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 



- ๖๑ - 

 

       (๔) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครูหรือครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

  ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
  (๕) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครูหรือครูผู้ช่วยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 (๖) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครูหรือครูผู้ช่วยสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

   ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครูสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

  (๗) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 
ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา  

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามมาตรา ๙  
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แล้วแต่กรณี   

 
 **

“ข้อ ๖  ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดวันและเวลารับสมัครเข้ารับเลือกต้ัง และวัน

และเวลาเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ ๕”
 
 

 
 
 
**

 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทน
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



- ๖๒ - 

 

  ข้อ ๗ การเลือกต้ังให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

    การลงคะแนนเลือกต้ังเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จะมอบหมายให้
ผู้อ่ืนลงคะแนนแทนไม่ได้ 

  ข้อ ๘ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังซ่ึงได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังตามลําดับ 
จนครบจํานวน ถ้ามีผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังได้คะแนนเท่ากันในลําดับน้ันหลายคนให้ใช้วิธีการจับสลาก 

  ข้อ ๙  ในกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
ในแต่ละสังกัด มีจํานวนไม่เกินตามท่ีกฎหมายกําหนด ให้ผู้ มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังผู้ น้ันเป็นผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดน้ันโดยไม่ต้องมีการเลือกต้ัง 

  
**

“ในกรณีท่ีไม่มีผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ัง หรือมีกรณีตามวรรคหน่ึง แต่ยังมีจํานวนผู้แทน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบตามจํานวน หรือมีผู้สมัครแต่มีผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
เลือกต้ังไม่ครบตามจํานวน ให้ส่วนราชการดําเนินการให้ได้มาซ่ึงผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดของตนตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีเลขาธิการ ก.ค.ศ. กําหนด” 

  ข้อ ๑๐  การเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อ ๕  
ให้ส่วนราชการแต่ละสังกัดกําหนดเขตเลือกต้ัง สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           
ให้เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต่ละเขตเป็นเขตเลือกต้ัง เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด       
ใช้สิทธิเลือกต้ังผู้แทนตามกลุ่มของตน และรายงานให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ทราบ 

  ในกรณีท่ีมีความจําเป็นและมีเหตุอันสมควรเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ข้าราชการครู            
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ส่วนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
อาจกําหนดให้มีหน่วยเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังมากกว่าหน่ึงหน่วยเลือกต้ังก็ได้ 

 ข้อ ๑๑  ให้ส่วนราชการแต่ละสังกัดและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต่ละเขต 
ต้ังคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง 

 ให้คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

 (๑) กําหนดสถานท่ีเลือกต้ัง 

  (๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 

  (๓) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

  (๔) ดําเนินการเลือกต้ัง 

  (๕) กํากับดูแลการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

 
 
**

  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทน
 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 



- ๖๓ - 

 

  (๖) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอันเกิดจากการดําเนินการเลือกต้ัง และเม่ือ
คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดแล้ว ให้เป็นท่ีสุด 

  (๗) รวมผลการนับคะแนนภายในเขตเลือกต้ังและประกาศผลการนับคะแนน 

  (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเก่ียวกับการเลือกต้ังตามความจําเป็นและเหมาะสมโดยไม่ขัด 
หรือแย้งกับกฎ ก.ค.ศ. น้ี 

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังตาม (๓) ให้รวมถึงข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงไปช่วยราชการอยู่ในเขตเลือกต้ังน้ันด้วย 

 
**

“ให้ประธานกรรมการประจําเขตเลือกต้ังรายงานผลการนับคะแนนหรือผลรวมคะแนน 

ในเขตเลือกต้ังไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในสามวันนับแต่วันเลือกต้ัง” 

 ข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีเขตเลือกต้ังใดมีหน่วยเลือกต้ังมากกว่าหน่ึงหน่วยเลือกต้ัง ให้ส่วนราชการ 
แต่ละสังกัดและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต้ังคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง และให้
คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการอํานวยการโดยมีอํานาจหน้าท่ีตามข้อ ๑๑ 
(๑) (๒) (๓) และ (๘) 
 ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังตามข้อ ๑๒ มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

  (๑) ดําเนินการเลือกต้ัง 

  (๒) กํากับดูแลการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
  (๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอันเกิดจากการดําเนินการเลือกต้ัง และเม่ือ
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดแล้ว ให้เป็นท่ีสุด 

  (๔) รวมผลการนับคะแนนภายในหน่วยเลือกต้ังและประกาศผลการนับคะแนน 

  (๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังมอบหมาย ให้คณะกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกต้ังแต่ละหน่วยรายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ังไปยังคณะกรรมการประจํา 
เขตเลือกต้ังเพ่ือรวมเป็นคะแนนเลือกต้ังภายในเขตเลือกต้ังและประกาศผลการรวมคะแนน และให้
ประธานกรรมการประจําเขตเลือกต้ังรายงานผลการนับคะแนนหรือผลรวมคะแนนในเขตเลือกต้ังไปยัง
สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในสามวัน นับแต่วันเลือกต้ัง 

 
**

ข้อ ๑๔  เม่ือสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับรายงานผลการนับคะแนนหรือผลรวมคะแนน

เลือกต้ังตามข้อ ๑๑ วรรคสี่ และข้อ ๑๓ วรรคสองแล้ว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการรวมคะแนน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาฝ่ายละหน่ึงคน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน
ในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนดซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
**

  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทน
 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาฝ่ายละหน่ึงคน ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจํานวนสามคน ผู้แทน
ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
จํานวนหน่ึงคน ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวนหน่ึงคน และ
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหน่ึงคน โดยให้ผู้ ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับ 
เป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด” 

 กรณีผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษาในสังกัดกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. 
จัดประชุมเพ่ือให้ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังซ่ึงได้รับคะแนนสูงสุดจากส่วนราชการดังกล่าวเลือกกันเอง 
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผู้แทนข้าราชการครูจํานวนหน่ึงคน 

 ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครู          
และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ในแต่ละกลุ่มและสังกัด 

 
*
“ข้อ ๑๕ ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระ ให้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการใหม่ตามท่ีกําหนดไว้ในหมวดน้ี 
แทนตําแหน่งท่ีว่างน้ัน” 
 ข้อ ๑๖ ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการเลือกต้ัง             
บัตรเลือกต้ัง วิธีการลงคะแนนเลือกต้ัง วิธีการนับคะแนน อุปกรณ์สําหรับใช้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
รวมท้ังการคัดค้านการเลือกต้ัง ตลอดจนในกรณีเรื่องอ่ืนท่ีมีความจําเป็นในการดําเนินการเลือกต้ัง ท้ังน้ี 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎ ก.ค.ศ. น้ี 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
 
* 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทน

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 

**
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทน

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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กฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

    

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ข้อ ๒  ในกฎ ก.ค.ศ. น้ี 
 “ส่วนราชการ” หมายความว่า สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แต่ไม่หมายความรวมถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 

หมวด ๑ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
                                                  
 ข้อ ๓  ให้กรรมการ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๗ (๒) และ (๓) ทําหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือก
บุคคลท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารองค์กร ด้านการศึกษาพิเศษ  
ด้านการบริหารธุรกิจ หรือด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือด้านการบริหารจัดการความรู้หรือด้านการวิจัยและประเมินผล ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๘ ด้านละสองคนในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
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 ข้อ ๔  เม่ือได้รายชื่อบุคคลตามข้อ ๓ แล้ว ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอรัฐมนตรี
เลือกให้เหลือจํานวนด้านละหน่ึงคน เพ่ือนํารายชื่อน้ันเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๗ (๔)  
 

หมวด ๒ 

กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

   
 ข้อ ๕  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗ (๕) ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้
ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปน้ี 

   (๑) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ต้องเป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือเจ้าหน้าท่ีบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยผู้มีสิทธิ
สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนผู้อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ัน ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  (๒) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้ มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา
หรือรองผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่อย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. 
  (๓) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครู 
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษาในสังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครูหรือครูผู้ช่วยในสังกัดดังกล่าว   
        (๔) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้ มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.  
       คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)  
ให้เป็นไปตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แล้วแต่กรณี  
  ข้อ ๖ ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดวันและเวลารับสมัครเข้ารับเลือกต้ัง และวันเลือกต้ัง
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๗ (๕) 
 ข้อ ๗ การเลือกต้ังให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
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 การลงคะแนนเลือกต้ังเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จะมอบหมายให้ผู้อ่ืน
ลงคะแนนแทนไม่ได้ 

 ข้อ ๘ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังซ่ึงได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังตามลําดับ 
จนครบจํานวน ถ้ามีผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังได้คะแนนเท่ากันในลําดับน้ันหลายคนให้ใช้วิธีการจับสลาก 
 ข้อ ๙   ในกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
ในแต่ละสังกัด มีจํานวนไม่เกินตามท่ีกฎหมายกําหนด ให้ผู้ มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังผู้ น้ันเป็นผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดน้ันโดยไม่ต้องมีการเลือกต้ัง 

 ในกรณีท่ีไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง ให้ส่วนราชการดําเนินการสรรหาผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของตน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเลขาธิการ ก.ค.ศ. กําหนด 

 ข้อ ๑๐ การเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อ ๕  
ให้ส่วนราชการแต่ละสังกัดกําหนดเขตเลือกต้ัง สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           
ให้เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต่ละเขตเป็นเขตเลือกต้ัง เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด       
ใช้สิทธิเลือกต้ังผู้แทนตามกลุ่มของตน และรายงานให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ทราบ 

 ในกรณีท่ีมีความจําเป็นและมีเหตุอันสมควรเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ข้าราชการครู            
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ส่วนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
อาจกําหนดให้มีหน่วยเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังมากกว่าหน่ึงหน่วยเลือกต้ังก็ได้ 

 ข้อ ๑๑ ให้ส่วนราชการแต่ละสังกัดและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต่ละเขต 
ต้ังคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง 

 ให้คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

  (๑)  กําหนดสถานท่ีเลือกต้ัง 

  (๒)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 

  (๓)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

  (๔)  ดําเนินการเลือกต้ัง 

  (๕)  กํากับดูแลการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

  (๖)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอันเกิดจากการดําเนินการเลือกต้ัง และเม่ือ
คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดแล้ว ให้เป็นท่ีสุด 

  (๗)  รวมผลการนับคะแนนภายในเขตเลือกต้ังและประกาศผลการนับคะแนน 

  (๘)  ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเก่ียวกับการเลือกต้ังตามความจําเป็นและเหมาะสม 
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎ ก.ค.ศ. น้ี 

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังตาม (๓) ให้รวมถึงข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงไปช่วยราชการอยู่ในเขตเลือกต้ังน้ันด้วย 
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 ข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีเขตเลือกต้ังใดมีหน่วยเลือกต้ังมากกว่าหน่ึงหน่วยเลือกต้ัง ให้ส่วนราชการ  
แต่ละสังกัดและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต้ังคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง และให้
คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการอํานวยการโดยมีอํานาจหน้าท่ีตามข้อ ๑๑ 
(๑) (๒) (๓) และ (๘) 
 ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังตามข้อ ๑๒ มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

  (๑) ดําเนินการเลือกต้ัง      

  (๒) กํากับดูแลการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
  (๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอันเกิดจากการดําเนินการเลือกต้ัง และ
เม่ือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดแล้ว ให้เป็นท่ีสุด  

  (๔) รวมผลการนับคะแนนภายในหน่วยเลือกต้ังและประกาศผลการนับ 
คะแนน   

  (๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังมอบหมายให้
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังแต่ละหน่วยรายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ังไปยังคณะกรรมการ
ประจําเขตเลือกต้ังเพ่ือรวมเป็นคะแนนเลือกต้ังภายในเขตเลือกต้ังและประกาศผลการรวมคะแนน และ
ให้ประธานกรรมการประจําเขตเลือกต้ังรายงานผลการนับคะแนนหรือผลรวมคะแนนในเขตเลือกต้ัง 
ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในสามวัน นับแต่วันเลือกต้ัง 

 ข้อ ๑๔  เม่ือสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับรายงานผลการนับคะแนนหรือผลรวมคะแนน
เลือกต้ังตาม ข้อ ๑๓ วรรคสองแล้ว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการรวมคะแนน 
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผู้แทนผู้ อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจํานวนหน่ึงคน ผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
จํานวนหน่ึงคน ผู้แทนข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวนสี่คน 
ผู้แทนข้าราชการครู ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวนหน่ึงคน และผู้แทน 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจํานวนหน่ึงคน โดยให้ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับเป็นผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 กรณีผู้แทนข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษาในสังกัดกระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้สํานักงาน ก.ค.ศ.  
จัดประชุมเพ่ือให้ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังซ่ึงได้รับคะแนนสูงสุดจากส่วนราชการดังกล่าวเลือกกันเอง 
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผู้แทนข้าราชการครูจํานวนหน่ึงคน  
 ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ในแต่ละกลุ่มและสังกัด 
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 ข้อ ๑๕ ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ข้ึนบัญชีรายชื่อ ผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อ ๑๔ ท่ีได้คะแนนสูงตามลําดับเป็นจํานวนสองเท่าของ
จํานวนกรรมการผู้แทนกลุ่มน้ันๆ เป็นเวลาสองปี 
 ในกรณีท่ีกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงได้รับเลือกต้ัง 
ตามข้อ ๑๔ ผู้ใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดตามวาระ ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
เลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีรายชื่อท่ีได้รับคะแนนสูง
ตามลําดับแทนตําแหน่งท่ีว่าง โดยกรรมการผู้ได้รับแต่งต้ังแทนน้ันให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่
ของผู้ซ่ึงตนแทน 
 ในกรณีท่ีไม่มีรายชื่อกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงได้รับ
เลือกต้ังเหลืออยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวแล้ว หรือบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครบกําหนดสองปีตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ดําเนินการเลือกต้ังใหม่
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. น้ี 
 ข้อ ๑๖ ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการเลือกต้ัง             
บัตรเลือกต้ัง วิธีการลงคะแนนเลือกต้ัง วิธีการนับคะแนน อุปกรณ์สําหรับใช้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
รวมท้ังการคัดค้านการเลือกต้ัง ตลอดจนในกรณีเรื่องอ่ืนท่ีมีความจําเป็นในการดําเนินการเลือกต้ัง ท้ังน้ี 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎ ก.ค.ศ. น้ี 

 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน ก.ค.ศ. 
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กฎ ก.ค.ศ. 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    
 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปน้ี 
 ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
 “ข้อ ๑๕ ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว่างลง ก่อนครบกําหนดตามวาระ ให้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการใหม่ตามท่ีกําหนดไว้ในหมวดน้ี 
แทนตําแหน่ง ท่ีว่างน้ัน  
  

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน ก.ค.ศ. 
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กฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

    
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้  ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ และ ข้อ ๖ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
 “ข้อ ๕  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗ (๕) ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้
ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปน้ี  
   (๑) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หรือมัธยมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู้ช่วยผู้อํานวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือเจ้าหน้าท่ีบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 
    ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 
   (๒) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้ มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกอย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  
ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษา ต้องดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษา 
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   (๓) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครูหรือครูผู้ช่วยสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
    ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครู  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   (๔) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครูหรือครูผู้ช่วยสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
    ผู้ มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครู  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   (๕) ผู้ มีสิทธิ เลือกต้ังผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครูหรือครูผู้ช่วยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   (๖) ผู้ มีสิทธิ เลือกต้ังผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครูหรือครูผู้ช่วยสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบัน 
การพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
    ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งครูสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษา  
สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
   (๗) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้ มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้แทนบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หรือมัธยมศึกษา ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๒๘ ค. สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 
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    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม
มาตรา ๙  มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๖  ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดวันและเวลารับสมัครเข้ารับการเลือกต้ัง และวัน
และเวลาเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม ข้อ ๕  
 ข้อ ๒  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๙ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
   “ในกรณีท่ีไม่มีผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ัง หรือมีกรณีตามวรรคหน่ึง แต่ยังมีจํานวน
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ครบตามจํานวน หรือมีผู้สมัครแต่มีผู้มีสิทธิสมัคร 
เข้ารับการเลือกต้ังไม่ครบตามจํานวน ให้ส่วนราชการดําเนินการให้ได้มาซ่ึงผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดของตนตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีเลขาธิการ ก.ค.ศ. กําหนด” 
 ข้อ ๓  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสี่ของข้อท่ี ๑๑ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒  
   “ให้ประธานกรรมการประจําเขตเลือกต้ังรายงานผลการนับคะแนนหรือผลรวม
คะแนนในเขตเลือกต้ังไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในสามวันนับแต่วันเลือกต้ัง” 
 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของข้อ ๑๔ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาของผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ความต่อไปน้ีแทน 
 “ข้อ ๑๔ เม่ือสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับรายงานผลการนับคะแนนหรือผลรวมคะแนน
เลือกต้ังตามข้อ ๑๑ วรรคสี่ และข้อ ๑๓ วรรคสองแล้ว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการรวมคะแนน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาฝ่ายละหน่ึงคน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน
ในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหน่ึงคน ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจํานวนสามคน ผู้แทนข้าราชการครู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจํานวนหน่ึงคน  
ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนหน่ึงคน และผู้แทนบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
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และมัธยมศึกษาฝ่ายละหน่ึงคน โดยให้ผู้ ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับเป็นผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด” 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชินวรณ์  บุณยเกียรติ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน ก.ค.ศ. 
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รายละเอียดและวิธีการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. 
ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ

ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 โดยท่ีข้อ ๑๖ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ 
กําหนดให้สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการเลือกต้ัง บัตรเลือกต้ัง 
วิธีการลงคะแนนเลือกต้ัง วิธีการนับคะแนน อุปกรณ์สําหรับใช้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รวมท้ังการคัดค้าน
การเลือกต้ัง ตลอดจนในกรณีเรื่องอ่ืนท่ีมีความจําเป็นในการดําเนินการเลือกต้ัง ท้ังน้ีเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎ ก.ค.ศ. 
 เพ่ือให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส่ เป็นธรรม สํานักงาน ก.ค.ศ.  
จึงกําหนดรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดังน้ี 
 ๑. การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
     ๑.๑ การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๑.๑.๑ ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นผู้รับสมัครบุคคล        
เป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละกลุ่ม โดยผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ัง
ต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถานท่ีตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ตามแบบ  
ก.ค.ศ. ๑/๑ ก.ค.ศ. ๑/๒ ก.ค.ศ. ๑/๓ หรือ ก.ค.ศ. ๑/๔ แล้วแต่กรณี ดังน้ี 
   (๑) ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   (๒) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่อ
อย่างอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
   (๓) ผู้ แทนข้าราชการครู ในเขต พ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   (๔) ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
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  ท้ังน้ี ให้ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ท่ี www.otepc.go.th 
  ๑.๑.๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดหมายเลข
ประจําตัวผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังในแต่ละกลุ่มในวันรับสมัครตามลําดับผู้ท่ีมาก่อนหลัง ตามวัน เวลา 
ในประกาศรับสมัคร กรณีมีผู้มาสมัครพร้อมกันหลายราย ให้ผู้สมัครจับบัตรคิวเพ่ือจับสลากหมายเลข
ประจําตัวผู้สมัคร 
  ๑.๑.๓ ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตรวจสอบคุณสมบัติ           
ของผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังในแต่ละกลุ่มตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ มาตรา ๑๒ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้วแต่กรณี  
แล้วประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังในแต่ละกลุ่มตามท่ีได้รับในวันรับสมัคร 
ตามแบบ ก.ค.ศ. ๒ ณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและทางเว็บไซต์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๑.๑.๔ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดาวน์โหลดประกาศรายชื่อและ
หมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังในแต่ละกลุ่มจากเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหน่วยเลือกต้ัง 
ก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๓ วัน  
     ๑.๒ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มี สิทธิ เ ข้ารับเ ลือกต้ัง 
เป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ๑.๒.๑ ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้รับสมัครบุคคล                
เป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูในสังกัด โดยผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง 
ณ สถานท่ีตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ตามแบบ ก.ค.ศ. ๑/๓ ท้ังน้ี ให้ดาวน์โหลด 
ใบสมัครทางเว็บไซต์สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ท่ี www.otepc.go.th 
  ๑.๒.๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหมายเลขประจําตัว
ผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ในวันรับสมัครตามลําดับผู้ท่ีมาก่อนหลัง  
ตามวัน เวลาในประกาศ รับสมัคร กรณีมีผู้มาสมัครพร้อมกันหลายราย ให้ผู้สมัครจับบัตรคิวเพ่ือจับสลาก
หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  
  ๑.๒.๓ ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๑๑  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้วประกาศรายชื่อ
และหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังตามท่ีได้รับในวันรับสมัคร ตามแบบ ก.ค.ศ. ๒/๑  
ณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทางเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ หน่วยเลือกต้ัง ก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๓ วัน  
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  ๑.๓  การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครู สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
  ๑.๓.๑ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน        
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษาในสังกัดกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้รับสมัครบุคคลเป็นกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูในสังกัด โดยผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถานท่ีตามท่ี
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษาในสังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมตามแบบ ก.ค.ศ. ๑/๓ ท้ังน้ีให้ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สํานักงาน 
ก.ค.ศ. ได้ท่ี www.otepc.go.th 
  ๑.๓.๒ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ัง         
เป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ในวันรับสมัครตามลําดับผู้ท่ีมาก่อนหลัง ตามวันเวลาในประกาศ 
รับสมัคร กรณีมีผู้มาสมัครพร้อมกันหลายราย ให้ผู้สมัครจับบัตรคิวเพ่ือจับสลากหมายเลขประจําตัว
ผู้สมัคร 
  ๑.๓.๓ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ัง        
เป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้วประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิเข้ารับ
เลือกต้ังตามท่ีได้รับในวันรับสมัคร ตามแบบ ก.ค.ศ. ๒/๑ ณ ส่วนราชการ ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ 
และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ หน่วยเลือกต้ัง ก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
 ๒. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
  ให้คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังแต่ละเขตเลือกต้ังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังโดยจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละ
กลุ่มท่ีกําหนด ตามข้อ ๕ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ 
ปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันไว้ในท่ีเปิดเผยตามแบบ ก.ค.ศ. ๓ ณ หน่วยเลือกต้ัง
ท่ีคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังกําหนดก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
 ในกรณีท่ีมีการขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการ
เลือกต้ังแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ก่อนวันเลือกต้ัง สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด 
ท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปช่วยราชการ หรือสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอ่ืนเป็นการชั่วคราวท่ีอยู่ 
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ในเขตเลือกต้ังใด ก็ให้ผู้น้ันไปใช้สิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน โดยให้ผู้น้ันแจ้งชื่อต่อคณะกรรมการ 
ตามวรรคหน่ึงในเขตเลือกต้ังท่ีหน่วยงานของผู้น้ันต้ังอยู่ เพ่ือให้คณะกรรมการเลือกต้ังประกาศรายชื่อ
เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังท่ีผู้น้ันไปขอใช้สิทธิ
เลือกต้ังประสานงานกับคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังท่ีหน่วยงานเดิมของผู้นั้นต้ังอยู่ 
 ๓. บัตรเลือกต้ัง 
     บัตรเลือกต้ังให้ใช้ตามแบบ ก.ค.ศ. ๔ ท้ายหนังสือน้ีโดยให้การประทับตราของ
หน่วยงานและให้ประธานคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามกํากับ  
บัตรเลือกต้ังทุกใบ และให้ใช้สีหรือลายบัตรเลือกต้ังแต่ละกลุ่มต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 
 ๔. อุปกรณ์สําหรับใช้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
     ให้คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังหรือประจําหน่วยเลือกต้ังจัดให้มีอุปกรณ์
ประกอบการเลือกต้ัง เช่น คูหาเลือกต้ัง หีบเลือกต้ัง ท่ีต้ังหีบเลือกต้ัง ปากกา บัญชีรายชื่อสําหรับ 
ลงลายมือชื่อของผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง และอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
       กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสิทธิ เลือกต้ังเป็นผู้ พิการ 
ให้คณะกรรมการเลือกต้ังจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสม 
 ๕. การลงคะแนนเลือกต้ัง 
     ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยตรงและลับตามกลุ่มท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๗ แห่งกฎ ก.ค.ศ.  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยใช้วิธีเขียนหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกต้ัง 
ท่ีต้องการเป็นเลขไทยหรือเลขอารบิคอย่างใด อย่างหน่ึงในช่องหมายเลขเพียงเลขเดียว 
 ๖. การนับคะแนนและการประกาศผลของการนับคะแนน 
     เม่ือปิดการลงคะแนนแล้วให้คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังและคณะกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกต้ัง (ถ้ามี) จัดให้มีการนับคะแนนโดยเปิดเผยจนเสร็จในคราวเดียวและประกาศผล 
ของการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกต้ังตามแบบ ก.ค.ศ. ๕  
    ให้ประธานคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังรายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ัง 
ในเขตเลือกต้ัง พร้อมท้ังส่งประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน ๓ วัน  
นับแต่ประกาศผลการนับคะแนนในเขตเลือกต้ัง เพ่ือให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับ
เลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ในแต่ละกลุ่มและสังกัด 
 ๗. บัตรเสีย 
     บัตรเลือกต้ังท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ีถือว่าเป็นบัตรเสีย มิให้นับเป็นคะแนนและให้
แยกไว้ต่างหาก โดยให้กรรมการสลักหลังว่า “เสีย” พร้อมท้ังให้กรรมการเลือกต้ังประจําหน่วยเลือกต้ัง
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ลงลายมือชื่อกํากับ 
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(๑) บัตรปลอม 
  (๒) บัตรท่ีมิได้เขียนหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกต้ังท่ีต้องการ 
  (๓) บัตรท่ีปรากฏว่าพับซ้อนกันมากกว่าหน่ึงบัตร 
  (๔) บัตรท่ีมีเครื่องสังเกตหรือข้อความอ่ืนใดนอกจากท่ีกําหนดในแบบบัตรเลือกต้ัง 
  (๕) บัตรท่ีมิอาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้ผู้ใด 
  (๖) บัตรท่ีมีรอยลบ ขูด ขีดฆ่าในช่องหมายเลข 
    (๗) บัตรเลือกต้ังท่ีกรรมการเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๓ คน วินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสีย 
 ๘. การประกาศผลการเลือกต้ัง 
     สํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ประกาศผลการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนข้าราชการครู              
และบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละกลุ่มและสังกัด 
 ๙. การคัดค้านการเลือกเลือกต้ัง 
  ให้ผู้ มีสิทธิ เ ข้ารับเลือกต้ัง ท่ีประสงค์จะคัดค้านการเลือกต้ังให้ คัดค้านต่อ
คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง หรือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังก่อนมีการประกาศผลการนับ
คะแนนเลือกต้ังโดยทําเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานคณะกรรมการดังกล่าว โดยระบุพฤติการณ์พร้อมท้ัง 
อ้างอิงพยาน และให้คณะกรรมการทําการไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือคัดค้าน 
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หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๒/๙๑๓ ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

เรื่อง มาตรการเก่ียวกับการสรรหา  
และการเลือกต้ัง ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 
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ด่วนท่ีสุด 
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๒/๙๑๓  สํานักงาน ก.ค.ศ. 
  กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐ 
  

                                                                  ๓   ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
 

เรื่อง มาตรการเก่ียวกับการสรรหาและการเลือกต้ัง ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 
 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต 
 

 ด้วยปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมของคณะกรรมการเลือกต้ัง ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
และผู้มีสิทธิเลือกต้ัง กระทําการอันมีลักษณะเป็นการทุจริตการสรรหา และการเลือกต้ัง ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ.               
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 
 

 คณะกรรมการติดตาม ดูแล การสรรหาและการเลือกต้ัง ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ จึงมีมติให้แจ้งเวียนและกําชับให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและส่วนราชการ          
ท่ีเก่ียวข้อง ติดตาม ดูแล พฤติกรรมของคณะกรรมการเลือกต้ัง ผู้สมัครรับเลือกต้ังและผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  
มิให้กระทําการอันมีลักษณะเป็นการทุจริตการสรรหาและการเลือกต้ัง โดยการซ้ือสิทธิหรือขายเสียง 
รวมท้ังจะต้องไม่ส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้ อ่ืนกระทําการในลักษณะเดียวกัน การกระทํา 
ในลักษณะท่ีไม่เป็นแบบอย่างท่ีดีในฐานะท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา มีหน้าท่ีต้องวางรากฐาน
ให้เกิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือการเลือกต้ังอ่ืน 
ท่ีมีลักษณะเป็นการส่งเสริมในระบอบประชาธิปไตย ให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
โปร่งใส่ อาทิ เช่น การหาเสียงโดยใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ การใส่ความผู้อ่ืน ไม่วางตัวเป็นกลางในการ
เลือกต้ัง การกระทําในลักษณะท่ีก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ การใช้เวลาราชการและทรัพย์สิน
ของทางราชการไปหาเสียง หรือดําเนินการเก่ียวกับการสรรหาและการเลือกต้ังท่ีไม่เป็นไปตามกฎ
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึงการกระทําดังกล่าวอาจเป็นความผิดวินัยตามมาตรา ๘๓ 
มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอให้ติดตาม ดูแล พฤติกรรมของคณะกรรมการเลือกต้ัง
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง และผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และเป็นไปตามกฎ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนดโดยเคร่งครัด 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
          ประเสริฐ  งามพันธุ์ 
       (นายประเสริฐ งามพันธุ์) 
           เลขาธิการ ก.ค.ศ.  

(สําเนา) 
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คําพิพากษาและคําวินิจฉัย 

เก่ียวกับการล้างมลทิน 
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คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เร่ืองเสร็จท่ี ๗๗ /๒๕๕๒) 
 กรมการปกครองหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า นายสมชัย 
ถูกศาลพิพากษาถึงท่ีสุดว่า กระทําผิดเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง ซ่ึงศาลได้พิพากษา ลงโทษ 
และเพิกถอนสิทธิการเลือกต้ัง ๕ ปี นับต้ังแต่วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ 
ซ่ึงจังหวัดอุดรธานีมีความเห็นว่า นายสมชัย เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามการเป็น
ผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๑๑) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ 
และไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีความเห็นว่า โดยมีมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องท่ีฯ บัญญัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ท่ีจะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านไว้ว่า 
ต้องไม่เป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุด กระทําความผิดเก่ียวกับกฎหมายตามท่ีกําหนด ดังน้ัน จึงไม่ต้อง
พิจารณาว่าบุคคลน้ันจะมีโทษตามคําพิพากษาหรือไม่ เพียงแต่บุคคลดังกล่าวถูกศาลพิพากษาว่ากระทํา
ความผิดก็ต้องถือว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ใหญ่บ้าน นายสมชัย 
จึงเป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่า กระทําความผิดตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นการขาดคุณสมบัติแล้ว
สําหรับประเด็นท่ีว่า นายสมชัยได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน หรือไม่น้ันเห็นว่า 
การล้างมลทินมีผลเป็นการล้างมลทินเฉพาะโทษท่ีผู้ต้องโทษได้รับเท่าน้ัน มิได้มีผลเป็นการลบล้าง 
การกระทําความผิดอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษน้ันด้วย โดยให้ถือว่าผู้น้ันมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิด
น้ันๆ แต่มิได้มีบทบัญญัติใดท่ีกําหนดให้ลบล้างพฤติกรรมการกระทําความผิดด้วย ซ่ึงจากคําพิพากษา
ศาลฎีกาท่ีผ่านมาก็ได้พิพากษาไว้ตามแนวทางดังกล่าวเช่นเดียวกันเม่ือปรากฏว่า นายสมชัย ถูกศาล
พิพากษาว่า กระทําความผิดฯ ให้ลงโทษปรับและจําคุก ๖ เดือน โดยโทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้  
๒ ปี จึงไม่ได้รับประโยชน์จาก พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ 
 แนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 ๑. คดีหมายเลขแดงท่ี อ.๓๓ /๒๕๕๓ คดีหมายเลขดําท่ี อ.๓๗๒/๒๕๔๘ 
  เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าท่ีตําตรวจ สถานีตําตรวจภูธรอําเภอพญาเม็งราย  
จังหวัดเชียงราย ถูกไล่ออกจากราชการฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ โดยละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
โดยมิชอบ ไม่จับกุมนาย อ. ผู้ซึงใช้อาวุธปืนยิงร้อยเอก ป. ถึงแก่ความตายต่อหน้าผู้ฟ้องคดีและภายหลัง
เกิดเหตุผู้ฟ้องคดี และ นาย อ. เดินออกจากท่ีเกิดเหตุด้วยกัน แล้วนาย อ. ก็ได้หลบหนีไป ศาลจังหวัดเชียงราย
พิพากษาลงโทษจําคุกผู้ฟ้องคดีกําหนด ๑ ปี โดยโทษจําคุกให้รอไว้ ๓ ปี ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน 
โดยคดีถึงท่ีสุดแล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงท่ีได้จากรายงานการสอบสวนก็รับฟังข้อเท็จจริงสอดคล้องกัน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยมิชอบของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ และ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒  วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๑ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ดังน้ันคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีท่ีลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจชอบด้วย



- ๘๔ - 

 

กฎหมายแล้ว ส่วนราชการท่ีผู้ฟ้องคดีได้รับการล้างมลทินในความผิดในคดีอาญา โดยถือว่าผู้ฟ้องคดี 
มิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดในคดีอาญา ตามมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาส
ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แล้วก็ตาม แต่ก็มิได้หมายความว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยกระทําความผิด หรือเป็นการลบล้างการกระทํา
ความผิดในคดีอาญาแต่อย่างใด และเหตุของการกระทําความผิดทางวินัยยังคงมีอยู่ เม่ือวัตถุประสงค์
ของการลงโทษข้าราชการผู้กระทําผิดทางวินัย กับวัตถุประสงค์ของการลงโทษผู้กระทําผิดในคดีอาญา 
มีความแตกต่างกัน ดังน้ัน แม้ว่ากฎหมายจะถือว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่เคยถูกลงโทษในความผิดในคดีอาญา
แล้วก็ตาม แต่ก็หาได้ทําให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความรับผิดทางในวินัยไม่ 
 ๒. คดีหมายเลขแดงท่ี อ.๒๒๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขดําท่ี อ.๓๔/๒๕๔๙  
  คดีน้ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคําสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เน่ืองจากการกระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรง กรณียิงปืนโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือท่ีชุมชน และทําให้ผู้ อ่ืนตกใจกลัว
พฤติการณ์กระทําจึงเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งและ 
ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในยศและตําแหน่งเดิมต่อไป เห็นว่า เม่ือข้อเท็จจริงรับฟังจากคําให้การ
ของร้อยตํารวจเอก ป. ว่า ขณะปฏิบัติหน้าท่ีร้อยเวร ได้รับแจ้งเหตุ จึงได้ออกไปตรวจสอบพบผู้ฟ้องคดี
อาการมึนเมาสุราพูดจาเอะอะโวยวายอยู่ท่ีหน้าบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีรับว่าเป็นผู้ยิงปืน 
เอ็ม ๑๖ โดยยิงข้ึนฟ้า แต่ไม่ทราบว่ายิงไปก่ีนัด ประกอบกับเม่ือพิจารณาคําให้การของนาย จ.  
กํานันตําบล อําเภอเมืองยะลา ซ่ึงได้ให้การในชั้นคดีอาญาและในชั้นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยว่า 
ตามวันและเวลาเกิดเหตุนาย จ. อยู่ห่างจากท่ีเกิดเหตุประมาณ ๑ กิโลเมตร ได้ยินเสียงปืนดังข้ึน 
หลายนัดจึงได้เดินทางไปท่ีบ้านของผู้ฟ้องคดีพบผู้ฟ้องคดียืนอยู่ท่ีหน้าบ้าน มีอาการมึนเมาสุรา  
ร้องเอะอะโวยวายตะโกนด่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้ นาย จ. ไปเรียกนาย ส. ซ่ึงเป็นคู่กรณีท่ีเคยพิพาทกัน 
ออกมาเจรจา นาย ส. ไม่อยู่บ้าน มีแต่ภรรยาและบุตร จากการให้ถ้อยคําของบุคคลดังกล่าว ซ่ึงมีความ
เป็นกลาง จึงน่าเชื่อว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทําตามท่ีถูกกล่าวหาจริง ส่วนกรณีท่ีผู้ฟ้องคดีอ้างว่า หกล้มอาวุธปืน
ตกจากมือทําให้กระสุนปืนดังข้ึนหลายนัดน้ัน จึงเห็นว่าไม่มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ในขณะท่ีผู้ฟ้องคดี
สะดุดก้อนหินแล้วล้มลงทําให้ปืนลั่นแต่อย่างใด ประกอบกับอาวุธปืน เอ็ม ๑๖ มีระบบการยิง ๒ จังหวะ 
ยิงครั้งละ ๑ นัด กับยิงระบบอัตโนมัติและอาวุธปืน เอ็ม ๑๖ เป็นอาวุธสงครามท่ีมีอานุภาพร้ายแรง  
จึงไม่น่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตํารวจได้รับการฝึกใช้อาวุธปืนมาแล้วจะนําซองบรรจุกระสุน 
ท่ีบรรจุกระสุนเรียบร้อยแล้วใส่ไปในปืนเอ็ม ๑๖ โดยปลดล็อคไปท่ีระบบยิงอัตโนมัติ ซ่ึงการกระทํา
เช่นน้ันหมายความว่าผู้ฟ้องคดีเตรียมท่ีจะใช้อาวุธปืน เอ็ม ๑๖ ยิงแล้ว ท้ังท่ีไม่ได้อยู่ในภาวะจําเป็น 
ต้องทําเช่นน้ัน คําอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีท่ีว่า หกล้ม อาวุธปืนพลัดตกจากมือทําให้ปืนลั่น จึงไม่อาจ 
รับฟังได้ ดังน้ัน การท่ีผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ มีคําสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
ท้ังน้ีตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีผู้ฟ้องคดี
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อุทธรณ์ว่า คําสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการระดับการลงโทษ ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ไม่ได้ระบุว่า ผู้ฟ้องคดี
กระทําความผิดวินัยฐานใดหากจะอ้างว่าการกระทําผิดวินัยฐานเมาสุรายิงปืนด้วยความคึกคะนอง 
หรือยิงปืนด้วยความคึกคะนอง ก็ขัดแย้งกับพยานหลักฐาน เพราะไม่มีพยานใดยืนยันว่าผู้ฟ้องคดียิงปืน
ด้วยความคึกคะนองเห็นว่า เม่ือข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทําความผิดฐานยิงปืนโดยใช่เหตุ 
ในเมือง หมู่บ้าน หรือท่ีชุมชน และทําให้ผู้อ่ืนตกใจกลัว อันเป็นความผิดตามาตรา ๓๗๖ และมาตรา ๓๙๒ 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงมีระดับความรุนแรงของการกระทําผิดความผิดวินัย อันเป็นเหตุท่ีจะสั่ง
ลงโทษทางวินัยสถานเดียวกันกับการกระทําผิดวินัยฐานเมาสุรายิงปืนด้วยความคึกคะนองหรือยิงปืน
ด้วยความคึกคะนองตามระดับการลงโทษทางวินัยท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้กําหนดไว้ดังกล่าว คําอุทธรณ์
ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นน้ีจึงฟังไม่ข้ึน ส่วนผู้ฟ้องคดีย่ืนคําร้องต่อศาลปกครองสูงสุดว่า ผู้ฟ้องคดีอยู่ใน
ข่ายท่ีจะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในข่าย 
มีสิทธิได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติน้ี แต่โดยท่ีการล้างมลทินดังกล่าว มาตรา ๕ บัญญัติเพียง
ให้เป็นการลบล้างประวัติการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยโดยถือว่าท่ีได้รับการล้างมลทิน ไม่เคย 
ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ดังกล่าวเท่าน้ัน แต่หาได้มีผลทําให้คําสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการกลายเป็นคําสั่ง
ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการกลายเป็นคําสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายไปแต่อย่างใดไม่ นอกจากน้ันมาตรา ๗ 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันน้ี ยังได้บัญญัติยืนยันต่อไปด้วยว่าการล้างมลทิน ตามมาตรา ๕ ไม่ก่อให้เกิด
สิทธิแก่ผู้ได้รับการล้างมลทินในอันท่ีจะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ท้ังสิ้น คําร้องของผู้ฟ้องคดี 
จึงไม่อาจรับฟังได้ 
 ๓. คดีหมายเลขแดงท่ี อ.๗/๒๕๔๖ คดีหมายเลขดําท่ี อ.๗๐/๒๕๔๕  
  ผู้ถูกฟ้องคดีและคณะกรรมการของผู้ ถูกฟ้องคดี เป็นหน่วยงานทางปกครอง 
และเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในกํากับดูแลของรัฐบาลตามมาตรา ๒๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ มติและคําสั่งของผู้ ถูกฟ้องคดี และของ 
คณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีมีผลกระทบต่อบุคคล ซ่ึงเก่ียวข้องกิจการของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นคําสั่ง
ทางปกครองท่ีอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองการท่ีคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดี  
มีมติไม่รับฟ้องคดีเข้าเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตสภาเน่ืองจากเคยถูกลงโทษทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงมาก่อน เป็นกรณีท่ีสอดคล้องกับข้อ ๑๐ ข้อ ๑๒ และข้อ ๒๗ ของข้อบังคับ
เนติบัณฑิตสภาฯ ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตสภาฯ ท่ีต้องการรับบุคคลท่ีมี
คุณธรรม มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เป็นบุคคลท่ีควรรังเกียจแก่สังคม กรณีน้ีจึงเป็นการกระทํา 
โดยชอบและไม่อาจนําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ มาพิจารณาให้เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีได้ 
เน่ืองจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงการให้ลบล้างโทษทางวินัยท่ีผู้ฟ้องคดี 
เคยได้รับเท่าน้ัน ไม่มีผลเป็นการลบล้างการกระทําความผิดวินัยตามความเป็นจริงท่ีได้กระทําข้ึนให้หมดไป
แต่อย่างใด 
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 ๔.  มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
  นายสมบูรณ์ เคยถูกลงโทษทางวินัยกรณีนําเงินโครงการอาหารเสริม (นม) และ 
เงินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนไปจ่ายเป็นค่าจ้างในการก่อสร้างรั้วของโรงเรียน แม้ว่าจะเป็น
เพียงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน โดยท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามระเบียบของทางราชการ โดยไม่มีเจตนาทุจริต คดโกง หรือแสดงถึงความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม 
แต่อย่างใด อีกท้ังเม่ือได้เงินบริจาคมาแล้วก็ได้คืนให้แก่โรงเรียน พฤติการณ์ไม่เข้าข่ายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในเรื่องของความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม และมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
แต่เม่ือพิจารณาคุณสมบัติในเรื่องไม่เคยกระทําผิดจนได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ แล้วเห็นว่า เหตุผลในการ
แก้ไขปรับปรุงเรื่องการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง 
และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
โดยกําหนดเพ่ิมเติมถ้อยคําว่า “ไม่เคยกระทําความผิดจนได้รับโทษทางวินัยจากหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ” ไว้ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๓ น้ัน เน่ืองจากมีเจตนารมณ์ต้องการคุณสมบัติของอนุกรรมผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีลักษณะพิเศษ มีความสง่างามไม่มีความด่างพร้อยในเรื่องความประพฤติ
ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ดังน้ัน แม้ว่านายสมบูรณ์ จะได้รับการล้างมลทินโทษทางวินัย แต่พฤติการณ์ 
ท่ีกระทําผิดวินัยก็ยังมีอยู่ ซ่ึงถ้อยคําว่า “ไม่เคยกระทําผิดวินัยจนได้รับโทษทางวินัย” เป็นการพิจารณา
ถึงพฤติการณ์แห่งการกระทํา หากบุคคลใดเคยกระทําผิดวินัยมาก่อนแม้จะได้รับการล้างมลทินโทษ 
ทางวินัยแล้ว โดยกฎหมายให้ถือว่าผู้น้ันมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ในกรณีน้ันๆ ก็ตาม แต่ในส่วน
ของการกระทําท่ีเป็นความผิดไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้การกระทําน้ันไม่เป็นความผิดแต่อย่างใด 
เม่ือนายสมบูรณ์ เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน จึงขาดคุณสมบัติในการเป็น
อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรณีเป็นผู้เคยกระทําผิดจนได้รับ
โทษทางวินัย ตามข้อ ๗ (๓) ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการดํารง
ตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังน้ัน จึงไม่สามารถแต่งต้ังนายสมบูรณ์ เป็นอนุกรรมการผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาได้ 
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