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บันทึก"กฤษฎีกา" หาม!ผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง เปน
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

นธันวาคม 2549 ที่ผานมา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พรทิพย จาละ ไดลงนามในบันทึก
ณะกรรมการกฤษฎกีา ตอบขอหารอืของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เก่ียวกับ
กรรมการเขตพื้นทีก่ารศึกษาของผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง  

วา สพฐ.ไดรับหนงัสือขอหารือจากหนวยงานในสังกัด ดังนี ้ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) ฉะเชิงเทรา เขต 1 หารือกรณีกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
รมการผูทรงคุณวฒุ ิจํานวน 3 ราย ไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงอ่ืนเพ่ิมเติม ดังนี้ ตําแหนงเลขานุการ
ารบริหารสวนจังหวดั (อบจ.) ฉะเชงิเทรา ประธานที่ปรึกษานายก อบจ.ฉะเชิงเทรา และที่ปรึกษา
นตร ีเมืองฉะเชิงเทรา 

ทบรุี เขต 2 หารือกรณีกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ในสวนของกรรมการสมาคม
ละครู ไดรับแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงรองนายก อบจ.นนทบุร ี

หารอืวา การที่กรรมการเขตพื้นทีก่ารศึกษาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว จะถือเปนผูดํารง
งการเมืองอันเปนลักษณะตองหามในการเปนกรรมการเขตพื้นทีก่ารศึกษาตามขอ 3 (6) แหง
กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบตัิ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
รงตาํแหนง และการพนจากตาํแหนงของคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ารศึกษา พ.ศ.2546 หรือไม ?? 

ญกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแลวเห็นวา ตามที่ประชุมใหญกรรมการรางกฎหมายไดเคยใหความเห็น
มหมายของคําวา "ผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง" ไวในบันทึก เรื่องการดํารงตําแหนงทางการเมืองของ
ะผูบริหารรัฐวิสาหกิจ (4) วา หมายถึงผูดํารงตาํแหนงที่มีหนาทีอํ่านวยการบริหารประเทศหรือควบคุม
าชการแผนดิน และบรรดาผูทีร่ับผดิชอบงานดานการเมืองทั้งหมด โดยงานการเมืองนั้นจะเปนงานที่
กําหนดนโยบาย เพ่ือใหฝายปกครองที่มีหนาที่ปฏิบัติงานประจาํรับไปบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่
 

ุมการบรหิารราชการแผนดิน ยอมจะตองประกอบไปดวยการบริหารราชการสวนกลาง การบรหิาร
ภูมิภาค และการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตามนัยมาตรา 4 (5) แหง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
.2534 โดยเมื่อการบรหิารราชการสวนทองถิ่นอยูในความหมายของการบรหิารราชการแผนดินดวยแลว 
ําแหนงที่มีหนาทีอํ่านวยการบริหารหรือควบคุมการบริหารราชการสวนทองถิน่ อันไดแก ผูบริหารทองถิ่น
สภาทองถิ่น จึงอยูในความหมายของคําวา "ผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง" ดวย ดังจะเห็นไดจากการที่
 (6) ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติไววา ผูบริหารทองถิ่นและ
ทองถิ่นเปนผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองประเภทหนึ่ง ซึ่งจะตองถูกตรวจสอบบัญชทีรัพยสิน
ผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองอ่ืน ทั้งนี ้เพ่ือมิใหอาศัยตําแหนงหนาที่ของตนในการหาประโยชนใหแก
ูอ่ืนไมวาทางตรงหรือทางออมโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
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สําหรับประเด็นที่วาเมื่อผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นอยูในความหมายของคาํวา "ผูดํารงตาํแหนงทาง
การเมือง" แลว บรรดาผูดํารงตําแหนงอ่ืนที่มีหนาทีช่วยผูบรหิารทองถิ่น อันไดแก รองผูบรหิารทองถิ่น เลขานุการ
ผูบรหิารทองถิน่ ประธานที่ปรกึษาผูบรหิารทองถิ่น และที่ปรกึษาผูบรหิารทองถิ่น จะอยูในความหมายของคําวา "ผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง" ดวยหรือไม น้ัน  
 
เม่ือพิจารณาถึงอํานาจหนาที ่การเขาสูตําแหนงและการพนจากตําแหนงของผูดํารงตาํแหนงดังกลาว ตามทีกํ่าหนด
ไวในกฎหมายเกี่ยวกับการจดัตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ เชน พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวดั พ.ศ.
2540 มาตรา 35/3 (7) และมาตรา 37/1 (8) หรือ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48 อัฏฐ (9) และมาตรา 48 
โสฬส (10) เปนตน จะเห็นไดวา ผูดาํรงตําแหนงดังกลาวมอํีานาจหนาที่ในการชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
ผูบรหิารทองถิน่ในการอํานวยการบริหารหรือควบคุมการบรหิารราชการสวนทองถิ่นตามทีผู่บรหิารทองถิน่
มอบหมาย โดยผูบริหารทองถิ่นจะเปนผูแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง และเมื่อผูบรหิารทองถิ่นพนจากตาํแหนง 
บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงนั้นๆ ก็ตองพนจากตําแหนงดวย  
 
และเมื่อเทยีบเคียงกับขาราชการการเมืองในตําแหนงรองนายกรัฐมนตร ีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนขาราชการการเมืองตามมาตรา 4 (11) แหง พ.ร.บ.ขาราชการการเมือง พ.ศ.2535 ซึง่มี
อํานาจหนาที ่การเขาสูตําแหนงและการพนจากตําแหนงในลกัษณะทํานองเดียวกัน และถือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองดวยเชนกันแลว บรรดาผูดํารงตาํแหนงรองผูบริหารทองถิ่น เลขานกุารผูบริหารทองถิ่น ประธานทีป่รึกษา
ผูบรหิารทองถิน่ และที่ปรึกษาผูบรหิารทองถิ่น จึงอยูในความหมายของคาํวา "ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง"  
 
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน กรณีที่กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการสมาคม
ผูปกครองและคร ูหากเปนผูดาํรงตําแหนงรองผูบรหิารทองถิ่น เลขานุการผูบรหิารทองถิน่ ประธานที่ปรกึษา
ผูบรหิารทองถิน่ และที่ปรึกษาผูบรหิารทองถิ่น ยอมมีลักษณะตองหามในการเปนกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ขอ 3 (6) แหงกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบตัิ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา พ.ศ.2546 ที่
หามเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวยในขณะเดียวกัน  
 
หนา 26 
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