เรื่องเสร็จที่ ๑๖๐/๒๕๕๒
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง อํานาจหนาที่ของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดมีหนังสือ ที่ ศธ ๕๑๐๖.๑/๘๘๘๕ ลงวันที่ ๙
ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา ดวยคุรุสภาไดจัดประชุม
คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งแผนยุ ท ธศาสตร คุ รุ ส ภา โดย
ผูทรงคุณวุฒิไดอภิปรายเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคุรุสภา คณะกรรมการคุรุสภา
และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ แลว มีความเห็นวาเพื่อใหเกิดความเขาใจถูกตองตรงกัน และใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการทั้งสองระดับเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย จึงมีมติใหสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นตางๆ ดังนี้
๑. เนื่องจากบทบัญญั ติในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ในมาตรา ๘ (๑) กํ า หนดว า คุ รุ ส ภามี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการออกและเพิ ก ถอน
ใบอนุญาต มาตรา ๙ (๓) กําหนดวาคุรุสภามีอํานาจหนาที่ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบ
วิชาชีพ มาตรา ๙ (๔) พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา ๒๐ (๑) กําหนดให
คณะกรรมการคุรุสภามีอํานาจหนาที่บริหารและดําเนินการตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ
คุรุสภาซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๒๕ (๑) กําหนดวาคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพมีอํานาจและหนาที่พิจารณาการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และ
การพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต แตในมาตรา ๔๕ วรรคสอง กําหนดวาผูขอรับใบอนุญาต ผูขอ
ตอใบอนุญาตหรือผูขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัย
ไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต หรือไมออกใบแทนใบอนุญาต อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว
ตอคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง การไมตอใบอนุญาตหรือการไม
ออกใบแทนใบอนุญาตไมตัดสิทธิผูขอที่จะประกอบวิชาชีพที่ไดรับใบอนุญาตตอไป ทั้งนี้ จนกวา
คณะกรรมการคุ รุสภาจะได มีคํ าวินิจฉัยถึงที่สุด จึงมีประเด็น ปญหาวา อํานาจอนุ มัติการออก
ใบอนุญ าตประกอบวิ ช าชี พเป น อํา นาจของใคร ระหวา งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พหรื อ
คณะกรรมการคุรุสภา
๒. ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา
๒๑ ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ แตไมมีบทบัญญัติกําหนดวาอํานาจในการ
แตงตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเปนของผูใด จึงมีประเด็นปญหาวา จะถือวารัฐมนตรีวาการ
สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๒๖๖ ลงวั น ที่ ๑ ๘ มี น าคม ๒ ๕ ๕ ๒ ซึ่ ง สํ านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารซึ่ งเป น ผูรั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญัติ นี้มีอํ า นาจแต งตั้ง คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพไดหรือไม
๓. ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา
๒๐ (๑) ที่กําหนดใหคณะกรรมการคุรุสภามีอํานาจหนาที่บริหารและดําเนินการตามวัตถุประสงค
และอํานาจหนาที่ของคุรุสภา มาตรา ๒๐ (๖) ที่กําหนดใหควบคุมดูแลการดําเนินงานและการ
บริหารงานทั่วไป และมาตรา ๓๙ กําหนดถึงหนาที่เลขาธิการคุรุสภาใหมีหนาที่บริหารกิจการของ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคของคุรุสภา ระเบียบ ขอบังคับ
ขอกําหนด นโยบาย มติและประกาศของคณะกรรมการคุรุสภา และเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน
เจาหนาที่ทุกตําแหนง เวนแตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในใหขึ้นตรงตอประธานกรรมการคุรุ
สภาตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด จึงมีประเด็นปญหาวาขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการคุรุสภาครอบคลุมการบริหารจัดการในสํานักงานเลขาธิการคุรุสภามากนอยเพียงใด
๔. ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา
๒๐ (๓) บั ญ ญั ติ ใ ห ค ณะกรรมการคุ รุ ส ภามี อํ า นาจหน า ที่ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๕๔ อันเปนการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่ไดมีการสืบสวน
สอบสวนผูถูกกลาวหาวาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยการ
พิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงมีประเด็นปญหาวากรรมการคุรุ
สภาบางทานจะรวมเปนกรรมการสืบสวนหรือกรรมการสอบสวนในชั้นพิจารณากรณีประพฤติผิด
จรรยาบรรณตามขอบังคับดังกลาวไดหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๘) ได พิ จ ารณาข อ หารื อ ของสํ า นั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภา โดยไดรับฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา) แลว มีความเห็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เห็นวา พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ ไดบัญญัติใหมีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกวา “คุรุสภา” มีฐานะเปนนิติบุคคล
ในกํ า กั บ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ๑ และคุ รุ ส ภาเป น องค ก รวิ ช าชี พ ที่ มี อํ า นาจหน า ที่ กํ า หนด
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแก
ผูปฏิบัติงานในตําแหนงครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตรวมทั้งอํานาจหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๒
มาตรา ๗ ใหมีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกวา “คุรุสภา” มีวัตถุประสงคและ
อํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ มีฐานะเปนนิติบุคคล ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ
๒
มาตรา ๙ คุรุสภามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(๒) ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(๓) ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพ
๑

๓
แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ซึ่งการใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ของ
คุรุสภากระทําโดยคณะกรรมการสองคณะที่ไดกําหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกลาว ไดแ ก
คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กลาวคือ คณะกรรมการคุรุสภาเปน
องคกรที่มีหนาที่บริหารและดําเนินการโดยภาพรวมของคุรุสภา รวมทั้งมีหนาที่ใหคําปรึกษาและ
แนะนํ า แก ค ณะกรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ พิ จ ารณาอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ไม อ อกใบอนุ ญ าตของ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง๓ และพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในกรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดในการ
ตักเตือน ภาคทัณฑ พักใชใบอนุญาตไมเกินหาป หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม
มาตรา ๒๐ ๔ (๒) และ (๓) ประกอบกั บ มาตรา ๕๔ ๕ และมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ ง ๖ แห ง
พระราชบัญญัติดังกลาว นอกจากนี้ คณะกรรมการคุรุสภายังอาจมีมติใหคณะกรรมการมาตรฐาน
วิ ช าชี พ พ น จากตํ า แหน ง เพราะบกพร อ งต อ หน า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ หย อ น
(๔) พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๕) สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(๖) สงเสริม สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ฯลฯ
ฯลฯ
๓
มาตรา ๔๕
ฯลฯ
ฯลฯ
ผูขอรับใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาตหรือผูขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต หรือไมออกใบแทนใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง การไมตอ
ใบอนุญาต หรือการไมออกใบแทนใบอนุญาตไมตัดสิทธิผูขอที่จะประกอบวิชาชีพที่ไดรับอนุญาตตอไป ทั้งนี้
จนกวาคณะกรรมการคุรุสภาจะไดมีคําวินิจฉัยถึงที่สุด
๔
มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการคุรุสภามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารและดําเนินการตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของคุรุสภาซึ่งกําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้
(๒) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
(๓) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๕๔
ฯลฯ
ฯลฯ
๕
มาตรา ๕๔ คณะกรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ มี อํ า นาจวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดอย า งใดอย า งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) ยกขอกลาวหา
(๒) ตักเตือน
(๓) ภาคทัณฑ
(๔) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินหาป
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต
๖
มาตรา ๕๕ ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา
๕๔ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) อาจอุทธรณคําวินิจฉัยตอคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับ
แจงคําวินิจฉัย
ฯลฯ
ฯลฯ

๔
ความสามารถไดตามมาตรา ๒๔ (๕)๗ จากอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคุรุสภาเมื่อเทียบกับ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแลวจะเห็นไดวา คณะกรรมการคุรุสภาเปนคณะกรรมการบริหารที่
มีหนาที่ดูแลการบริหารคุรุสภาโดยภาพรวมและมีสถานะสูงกวาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
อยางไรก็ดี อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐาน
วิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ การออกใบอนุญ าตใหแ ก ผู ข อประกอบวิ ช าชีพ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เห็ น ว า
กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการใด คณะกรรมการนั้น
ยอมมีอํานาจหนาที่ในกิจการนั้น ดังเชนเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๕
(๑)๘ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ระบุใหคณะกรรมการมาตรฐาน
วิ ช าชี พ มี อํ า นาจและหน า ที่ พิ จ ารณาการออกใบอนุ ญ าตแก ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ประกอบกับขอบังคับคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดขั้นตอน
ในทางปฏิบัติวาเมื่อไดตรวจสอบคําขอพรอมหลักฐานครบถวนถูกตองแลวใหเลขาธิการคุรุสภา
เสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาการออกใบอนุญาตเชนนี้จะเห็นไดวา เปนการ
กําหนดใหคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอํานาจหนาที่พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
โดยเฉพาะ และในกรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไมออกใบอนุญาต ผูยื่น
คําขอมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ซึ่งเปนการ
รองรับหลักการที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๔๕ วรรคสอง๙ แหงพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษาฯ การพิจารณาวินิจฉัยออกหรือไมออกใบอนุญาตของคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพจึงถือเปนคําสั่งทางปกครอง๑๐ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กอใหเกิดสิทธิตางๆ แกผูขอรับใบอนุญาตรวมถึงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งของ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตอคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๔๕ วรรคสองดวย ดังนั้น
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจึงเปนคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษาฯ ในการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

๗

มาตรา ๒๔ กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ใหอยูใน
ตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้งอีก แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) คณะกรรมการคุรุสภามีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเทาที่มีอยู เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
๘
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใชหรือ
เพิกถอนใบอนุญาต
ฯลฯ
ฯลฯ
๙
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน
๑๐
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา

๕
ประเด็นที่สอง เห็นวา มาตรา ๒๑๑๑ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดที่มาและวิธีการเขาสูตําแหนงของคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ ดังตอไปนี้
(๑) ประธานกรรมการซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการคุรุสภา โดยจัดทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งประธานกรรมการ ทั้งนี้
ตามมาตรา ๖๑๒ ประกอบมาตรา ๒๑ (๑)
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวาง
บุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของ
บุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การ
รับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ
(๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
๑๑
มาตรา ๒๑ ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุรุ
สภา
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจากผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงดานการศึกษา การบริหาร และกฎหมาย
(๔) กรรมการจากคณาจารยในคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษา ทั้งของรัฐและ
เอกชนที่มีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสอง
คน
(๕) กรรมการจากผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาจํ า นวนหกคน ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง มาจากผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตํ าแหนงครูที่มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวาสิบป หรือดํารง
ตําแหนงอาจารย ๓ หรือมีวิทยฐานะเปนครูชํานาญการขึ้นไป ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนง
ผู บริหารสถานศึกษาที่ มีประสบการณใ นตํ า แหนง ไมนอยกวาสิบ ป ผูประกอบวิ ชาชีพทางการศึ กษาที่ดํ ารง
ตําแหนงผูบริหารการศึกษาที่มีประสบการณในตําแหนงไมนอยกวาสิบป และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มี
ประสบการณในตําแหนงไมนอยกวาสิบป
ใหเลขาธิการคุรุสภา เปนกรรมการและเลขานุการ
การกําหนดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอื่น ใหเปนไปตามขอบังคับของคุรุสภา
๑๒
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งใหมีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนง หรือหนวยงานตางๆ ตามที่
กําหนดไวในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับ
ได

๖
(๓) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนสี่ ค นซึ่ ง คณะกรรมการคุ รุ ส ภาสรรหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงดานการศึกษา การบริหาร และ
กฎหมาย ซึ่งตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยวิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแตงตั้ง
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหมีคณะอนุกรรมการสรรหาทําหนาที่สรร
หาบุ ค คลที่ ส มควรเป น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี จํ า นวนเป น สองเท า ของจํ า นวนกรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ จ ะพึ ง มี แ ล ว นํ า เสนอคณะกรรมการคุ รุ ส ภาให มี ม ติ เ ลื อ กให เ หลื อ เท า จํ า นวนที่
กฎหมายกําหนด
(๔) กรรมการจากคณาจารยในคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษา ทั้ง
ของรัฐและเอกชนที่มีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษา
จํานวนสองคน ซึ่งตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยวิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการ
แตงตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพฯ กําหนดใหมีคณะอนุกรรมการสรรหามีหนาที่จัดใหมีการ
ประชุมคณาจารยเพื่อเลือกกันเองและดําเนินการประกาศรายชื่อกรรมการมาตรฐานวิชาชีพผูไดรับ
เลือกกันเองจากคณาจารย
(๕) กรรมการจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจํานวนหกคน ซึ่งตามขอบังคับ
คุรุสภา วาดวยวิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแตงตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพฯ กําหนดใหคณะอนุกรรมการสรรหามีหนาที่จัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการที่มาจากผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและดําเนินการประกาศรายชื่อกรรมการมาตรฐานวิชาชีพที่มาจาก
การเลือกตั้งของผูประกอบวิชาชีพดังกลาว
ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ และขอบังคับคุรุ
สภา วาดวยวิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแตงตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพฯ
ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเขาสูตําแหนงของกรรมการแตละประเภทไวอยางชัดเจน
แลว รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้จึงไมอาจแตงตั้ง
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๒) (๓) (๔) และ (๕) นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ
ที่กฎหมายไดกําหนดไว
ประเด็นที่สาม เห็นวา คณะกรรมการคุรุสภาเปนคณะกรรมการบริหารทําหนาที่
บริ ห ารและดํ า เนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละอํ า นาจหน า ที่ ข องคุ รุ ส ภาซึ่ ง กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัตินี้ กลาวคือทําหนาที่ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจน
ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และกําหนด
นโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ตามมาตรา ๒๐ (๖) และ (๗)๑๓ ประกอบกับมาตรา ๓๔๑๔ มาตรา ๓๕๑๕ และมาตรา ๓๙๑๖

๑๓

มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการคุรุสภามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๖) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในเรื่องดังตอไปนี้

๗
กํา หนดให สํา นั ก งานเลขาธิ การคุ รุส ภามีหน า ที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ย วกับ การดํ า เนิ น งานของคุรุสภา
ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับกิ จการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย รวมถึงจัดทํารายงานประจํา ป
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานเสนอต อ คุ รุ ส ภา โดยมี เ ลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การของ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ดําเนินการตามที่ประธานกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการคุรุสภา
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมอบหมาย รวมทั้งบริหาร
กิจการของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคของคุรุสภา ระเบียบ
ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติและประกาศของคณะกรรมการคุรุสภา และเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานเจาหนาที่ทุกตําแหนง ดังนั้น จึงเห็นไดวา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของคุรุสภา โดยเลขาธิการคุรุสภาตองรับผิดชอบการบริหาร
กิจการของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการคุรุสภา ทั้งนี้
อํา นาจบริ ห ารกิ จ การทั่ ว ไปของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา เช น การบริ ห ารงานบุ ค คล และ

(ก) การจัดแบงสวนงานของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาและขอบเขตหนาที่ของสวนงาน
ดังกลาว
(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนอื่น
ของพนักงานเจาหนาที่ของคุรุสภา
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย
การออกจากตําแหนง การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่ รวมทั้งวิธีการ เงื่อนไขในการจาง
พนักงานเจาหนาที่ของคุรุสภา
(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของคุรุสภา
(จ) กําหนดอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
(๗) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๔
มาตรา ๓๔ ใหมีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภามีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของคุรุสภา
(๒) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย
(๓) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการดําเนินงานเสนอตอคุรุสภา
๑๕
มาตรา ๓๕ ใหสํานักงานเลขาธิการคุรุสภามีเลขาธิการคุรุสภาคนหนึ่งบริหารกิจการของ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งดําเนินการตามที่ประธานกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการคุรุสภา ประธาน
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมอบหมาย
คณะกรรมการคุรุสภาเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคุรุสภา
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาใหเปนไปตามขอบังคับของคุรุสภา
๑๖
มาตรา ๓๙ เลขาธิการคุรุสภามีหนาที่บริหารกิจการของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคของคุรุสภา ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติและประกาศของ
คณะกรรมการคุรุสภาและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเจาหนาที่ทุกตําแหนง เวนแตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบ
ภายในใหขึ้นตรงตอประธานกรรมการคุรุสภาตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด รวมทั้งใหมีหนาที่
ดังตอไปนี้

๘
การงบประมาณตามมาตรา ๓๔๑๗ มาตรา ๓๙๑๘และมาตรา ๔๐๑๙ เปนอํานาจหนาที่โดยเฉพาะ
ของเลขาธิการคุรุสภา
ประเด็ น ที่ สี่ เห็ น ว า เมื่ อ ได มี ก ารอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของคณะกรรมการมาตรฐาน
วิช าชี พต อ คณะกรรมการคุ รุ ส ภาตามมาตรา ๕๕ ๒๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากมีกรณีกลาวหาหรือกลาวโทษวาผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษากระทําผิดจรรยาบรรณของวิ ชาชีพ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอํานาจแตงตั้ง
คณะอนุ ก รรมการสื บ สวนเพื่ อ หาข อ เท็ จ จริ ง ในกรณี ดั ง กล า ว ประกอบด ว ยประธานจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่เปนสมาชิกคุรุสภาประเภทสามัญในกลุมวิชาชีพเดียวกัน ซึ่งมีความรูความชํานาญ
หรือประสบการณไมต่ํากวาผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ และแตงตั้งอนุกรรมการจากสมาชิก
คุรุสภาประเภทสามัญซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาแลวไมนอยกวาสิบป
และไมเคยกระทําผิดจรรยาบรรณหรือผิดวินัย และในกรณีผลการสืบสวนปรากฏวามีมูล ประธาน
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน ประกอบดวยประธานคน
หนึ่งจากกรรมการที่มีความรู ความชํานาญ หรือประสบการณไมต่ํากวาผูถูกกลาวหาหรือผูถูก
กลาวโทษ และแตงตั้งอนุกรรมการจากสมาชิกคุรุสภาประเภทสามัญ ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูป ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษามาแลวไมนอยกวาสิบปและไมเคยกระทําผิดจรรยาบรรณหรือผิดวินัย โดย
อนุกรรมการสืบสวนจะเปนบุคคลเดียวกับอนุกรรมการสอบสวนในเรื่องเดียวกันหรือในคราว
เดียวกันมิได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในขอ ๙๒๑ ขอ ๑๐๒๒ และขอ ๑๑๒๓ ของขอบังคับคุรุสภา วา
(๑) ดูแลรักษาทะเบียนผูไดรับใบอนุญาต
(๒) ควบคุมดูแลทรัพยสินของคุรุสภา
(๓) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตางๆ ของสํานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนดําเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปตอไป
ตอคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อพิจารณา
(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามวัตถุประสงคของคุรุสภาตอคณะกรรมการคุรุสภา
เลขาธิการคุรุสภาตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการคุรุสภาในการบริหารกิจการของสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
๑๗
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๔, ขางตน
๑๘
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๖, ขางตน
๑๙
มาตรา ๔๐ เลขาธิการคุรุสภา มีอํานาจดังนี้
(๑) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานเจาหนาที่
ตลอดจนใหพนักงานเจาหนาที่ออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยไมขัดหรือแยง
กับระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
๒๐
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ขางตน
๒๑
ขอ ๙ เมื่อมีกรณีกล าวหาหรือกลาวโทษวาผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษากระทําผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ และประธานกรรมการเห็นวามีความจําเปนตองสืบสวนหาขอเท็จจริง ใหเปนขอยุติให
ประธานกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวน ประกอบดวยประธานคนหนึ่ง จากผูทรงคุณวุฒิที่เปนสมาชิก

๙
ดวยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูที่มีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไวอาจไดรับแตงตั้งใหเปนคณะอนุกรรมการสืบสวนและคณะอนุกรรมการสอบสวนการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพได อยางไรก็ตาม แมขอบังคับดังกลาวกําหนดใหประธาน
กรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ แต ง ตั้ ง อนุ ก รรมการสื บ สวนหรื อ อนุ ก รรมการสอบสวนจากผู ที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ข อ บั ง คั บ กํ า หนดไว แต ห ากพิ จ ารณาด า นความเหมาะสมแล ว เห็ น ว า
คณะกรรมการคุรุสภาเปนผูมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ อันเปนการวินิ จฉัยชี้ขาดกรณีที่ไ ดมีการสืบ สวนสอบสวนผูถูกกลา วหาวาประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพมาแลว การกําหนดใหประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแตงตั้งกรรมการ
คุรุสภาบางคนรวมเปนอนุกรรมการสืบสวนหรืออนุกรรมการสอบสวนในชั้นพิจารณาจึงยอมไม
เหมาะสม และขัดกับหลักการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม

คุรุสภาประเภทสามัญในกลุมวิชาชีพเดียวกัน ซึ่งมีความรูความชํานาญหรือประสบการณไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา
หรือผูถูกกลาวโทษ และใหแตงตั้งอนุกรรมการจากสมาชิกคุรุสภาประเภทสามัญซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษามาแลวไมนอยกวาสิบป และไมเคยกระทําผิดจรรยาบรรณหรือผิดวินัย จํานวนรวมกันไม
นอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน ในจํานวนนี้ใหมีผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
สวนราชการที่เกิดเรื่องกลาวหา หรือเกิดเรื่องกลาวโทษรวมอยูดวย เวนแตกรณีที่ผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการเปนผูถูกกลาวหาหรือเปนผูถูกกลาวโทษ หรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได
ใหเจาหนาที่จรรยาบรรณเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการสืบสวนจะเปนบุคคลเดียวกับอนุกรรมการสอบสวนในเรื่องเดียวกัน หรือใน
คราวเดียวกันมิได
การดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะอนุกรรมการสืบสวนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด
๒๒
ขอ ๑๐ ใหคณะอนุกรรมการสืบ สวนมีอํานาจและหนาที่แสวงหาขอเท็ จจริงในเรื่องที่
กลาวหาหรือกลาวโทษ และในกรณีจําเปนประธานอนุกรรมการอาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือ
แจงใหบุคคลใดๆ สงเอกสารหรือวัตถุพยานเพื่อประโยชนแกการดําเนินงาน ตามอํานาจและหนาที่ แลวทํา
รายงานสรุปความเห็นวามีมูลหรือไม เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
๒๓
ขอ ๑๑ ในกรณีผลการสืบสวนปรากฏวามีมูล หรือเมื่อปรากฏขอเท็จจริงเปนที่ประจักษวา
มีการกระทําผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ใหประธานกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนประกอบดวย
ประธานคนหนึ่งจากกรรมการที่มีความรู ความชํานาญ หรือประสบการณไมต่ํ ากว าผู ถูกกลาวหาหรื อผูถูก
กลาวโทษ และใหแตงตั้งอนุกรรมการจากสมาชิกคุรุสภาประเภทสามัญ ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษามาแลวไมนอยกวาสิบปและไมเคยกระทําผิดจรรยาบรรณหรือผิดวินัย จํานวนรวมกันไมนอยกวา
สามคนแตไมเกินหาคน
ใหเจาหนาที่จรรยาบรรณเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
การดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะอนุกรรมการสอบสวนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด

๑๐
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กุมภาพันธ ๒๕๕๒

