เรื่องเสร็จที่ ๑๗๕/๒๕๔๓
บันทึก
เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดมีหนังสือ ปกปด ที่ ศธ
๑๑๘๑/๐๑๗ ลงวั น ที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๓ ถึ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ความว า
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดมีคําสั่งลงโทษปลดนายชลอ แยกโคกสูง
ออกจากราชการ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔ และมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครู พ.ศ.๒๕๒๓ ประกอบกับ มาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๙ แห งพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ตอมานายชลอฯ ไดอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ ก.ค. ตาม
มาตรา ๑๒๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ โดย
ก.ค.ไดมีมติใหลดโทษนายชลอฯ จากปลดออกจากราชการเปนตัดเงินเดือน ๕% เปนเวลาสอง
เดือน และใหสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติสั่งใหนายชลอฯ กลับเขารับ
ราชการ ซึ่ ง รองนายกรั ฐ มนตรี (นายป ญ จะ เกสรทอง) ในฐานะเป น ผู ป ฏิ บั ติ ร าชการแทน
นายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติดําเนินการตามมติ
ของ ก.ค. ดังกลาว
ตอมา เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจะดําเนินการให
เปน ไปตามคํา สั่งของนายกรั ฐมนตรี ดังกลาว ซึ่งจะตองนํามาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบี ยบข าราชการพลเรื อ นฯ มาใช บังคับ โดยอนุโ ลม กลา วคือ สํา นักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติจะตองมีคําสั่งใหนายชลอฯ กลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนง
ในระดับเดียวกันกับที่นายชลอฯ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ไดแก
อาจารยใหญ โรงเรียนบานดอนผวา สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอโคกสูง ดังนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห ง ชาติ จึ ง ได แ จ ง ไปยั ง สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด
นครราชสีมาใหจัดหาตําแหนงที่วางเพื่อบรรจุนายชลอฯ ซึ่งสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสีมาไดนําเรื่องเสนอคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบตําแหนงบรรจุกลับเขารับราชการของนายชลอฯ แตคณะกรรมการการประถมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมาไดทักทวงและไมใหความเห็นชอบ รวมทั้งไดชะลอเรื่องไวกอน สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาจึงไดแจงกลับมายังสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติเพื่อทราบมติของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดพิจารณาเบื้องตนแลวเห็น
วา มาตรา ๑๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ กําหนดให
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซึ่ง
สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ประกอบกับมาตรา ๑๒๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
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เรือนฯ และขอ ๑๘ แหงกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๔๐)ฯ กําหนดวา เมื่อนายกรัฐมนตรีสั่ง
การตามมติ ก.พ. หรือ ก.ค. แลว ใหกระทรวง ทบวง กรม ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งของ
นายกรัฐมนตรีโดยเร็ว จะอุทธรณตอไปไมได ซึ่งหากพิจารณาตามเจตนารมณของกฎหมายแลว
นาจะฟงเปนที่ยุติไดวา เมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการตามมติ ก.พ. หรือ ก.ค. แลวถือเปนที่สุด ไม
สามารถทบทวนอีกได กระทรวง ทบวง กรม จะตองปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีเพียง
ประการเดียว การที่จะเสนอเรื่องใหคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดซึ่งเปนองคกรในฝาย
บริหารใหความเห็นชอบคําสั่งของนายกรัฐมนตรีที่สั่งใหนายชลอฯ กลับเขารับราชการอีกครั้งนาจะ
ไมชอบดวยเหตุผล นอกจากนี้ การที่จะตองเสนอคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเพื่อให
ความเห็นชอบนั้น หากคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดไมเห็นชอบดวยกับการแตงตั้งนาย
ชลอฯ ตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีก็จะไมมีผลในทางปฏิบัติและนายชลอฯ ก็จะไมไดรับความ
เป น ธรรมตามกระบวนการทางกฎหมาย จากเหตุ ผ ลดั ง กล า วจึ ง เห็ น ว า อํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดตามมาตรา ๑๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
การประถมศึกษาฯ นาจะไมครอบคลุมถึงการสั่งใหกลับเขารับราชการของนายกรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๑๒๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ที่ไมจําตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด
อย า งไรก็ ดี สํา นั กงานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแห ง ชาติ ไ ดห ารือเรื่อง
ดังกลาวไปยัง ก.ค. ซึ่ง ก.ค.ไดพิจารณาแลว เห็นวา กรณีดังกลาวจะตองดําเนินการตามมาตรา
๑๗ (๔) แหงพระราชบัญ ญัติ คณะกรรมการการประถมศึก ษาฯ หรื อไม อย างไรนั้น เป น การ
วินิจฉัยตามกฎหมายอื่นอันมิใชเปนการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ.
๒๕๒๓ สํานักงาน ก.ค. จึงไมอาจใหความเห็นได (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ที่ ศธ ๑๓๐๖/๖๒๑๔
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๒) สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจึงไดมีหนังสือ
หารื อ ไปยั ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในฐานะผู รั ก ษาการตามกฎหมายว า ด ว ยคณะกรรมการการ
ประถมศึกษา เพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาว
กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแลวเห็นวา เมื่อมาตรา ๑๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ไดบัญญัติใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจที่จะสั่งการใหนายชลอฯ ผู
อุทธรณกลับเขารับราชการไดแลว กรมเจาสังกัดก็จะตองดําเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ
โดยนํามาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันมาใชบังคับ กลาวคือ กรมเจาสังกัดจะตองมี
คําสั่งใหนายชลอฯ กลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันกับที่ผูนั้นมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ดังนั้น กรณีที่นายกรัฐมนตรีใหสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึก ษาแห ง ชาติ สั่งใหน ายชลอฯ กลั บ เข า รับ ราชการ และสํ า นั กงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติประสงคจะสั่งใหนายชลอฯ กลับเขารับราชการในตําแหนงอาจารยใหญซึ่ง
เปน ตําแหนงเดิมกอนถูกปลดออกจากราชการ ก็ถือไดวาเปนการสั่งการตามกฎหมาย แมว า
มาตรา ๑๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาฯ จะบัญญัติใหการแตงตั้ง
ข า ราชการให ดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย ใ หญ ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาจังหวัดกอน เห็นวา ไมจําเปนตองนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบกอน เพราะกรณีที่
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นายกรัฐมนตรีสั่งการเปนการสั่งการใหนายชลอฯ ผูอุทธรณกลับเขารับราชการอันเนื่องมาจากนาย
ชลอฯ ไดอุทธรณคําสั่งปลดออกจากราชการมิใชเปนกรณีการดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
อาจารยใหญตามปกติ ซึ่งจะตองนําเสนอขอความเห็นชอบในการแตงตั้งตอคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาจังหวัดตามมาตรา ๑๗ (๔) กอน ดังนั้น จึงมีความเห็นพองดวยกับการที่สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห ง ชาติมีความเห็น วา อํา นาจหนา ที่ ของคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาจังหวัดตามมาตรา ๑๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา ฯ
นาจะไมครอบคลุมถึงกรณีสั่งใหนายชลอฯ กลับเขารับราชการตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา
๑๒๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นฯ ที่ จ ะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดกอน อยางไรก็ตาม เพื่อความถูกตองและเพื่อจะไดเปน
แนวทางปฏิบัติตอไป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล) เห็น
ควรสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาว
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห ง ชาติ จึ ง ขอหารื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นปญหาวา การที่นายกรัฐมนตรีสั่งการใหนายชลอฯ กลับเขารับ
ราชการตามมาตรา ๑๒๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ จะตอง
ได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด ตามมาตรา ๑๗ (๔) แห ง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการการการประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๒๓ หรือไม อยางไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวประกอบกับ
ไดรับฟงคําชี้แจงของผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงาน ก.ค. และ
สํา นั ก งานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแห ง ชาติ) แลว เห็ น ว า การใหค วามเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดตามมาตรา ๑๗ (๔)๑ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
การประถมศึ กษา พ.ศ.๒๕๒๓ เปน หลักเกณฑและขั้นตอนที่ใ ชกับกรณีการบรรจุและแตงตั้ง
หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ หัวหนาการประถมศึกษากิ่งอําเภอ ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารย
ใหญ แ ละครู ใ หญ โรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด ในกรณี ป กติ ทั้ งนี้ เพื่ อ
พิจารณาวาขาราชการครูผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวมีความรูความสามารถ
และคุณสมบัติตาง ๆ เหมาะสมหรือไม แตสําหรับหลักเกณฑและขั้นตอนตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๑๒๖๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งนํามาใชบังคับกับ
๑

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ภายในเขตจังหวัด

ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) พิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ หัวหนาการ
ประถมศึกษากิ่งอําเภอ ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยใหญและครูใหญโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัด
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
มาตรา ๑๒๖ การอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก ใหอุทธรณตอ ก.พ. ภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง เมื่อ ก.พ. ไดพิจารณาวินิจฉัยแลว ใหรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ

๔
ขาราชการครู โดยผลของมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ.๒๕๒๓ นั้น
เปนหลักเกณฑและขั้นตอนที่บัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณและผลการอุทธรณ กรณีที่ขาราชการครู
ซึ่งถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการโดยใหผูไดรับคําสั่งลงโทษนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษต อ ก.ค. และเมื่ อ ก.ค. ได พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เป น ประการใดแล ว ก็ จ ะรายงานต อ
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป และนอกจากนั้นวรรคสามของมาตรา ๑๒๖ นี้ ยังได
กําหนดไวดวยวา กรณีที่นายกรัฐมนตรีสั่งการหรือคณะรัฐมนตรีมีมติใหผูอุทธรณกลับเขารับ
ราชการ หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งของผูบังคับบัญชา หรือดําเนินการใด ๆ แลว ใหกระทรวง ทบวง
กรม ดํ าเนินการให เปนไปตามคํา สั่ งของนายกรัฐมนตรีหรือมติ ของคณะรัฐมนตรีนั้น และจะ
อุทธรณตอไปมิได รวมทั้ง ไดกําหนดไวดวยวาในกรณีที่ไดมีคําสั่งใหกลับเขารับราชการใหนํา
มาตรา ๑๐๗๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันมาใชบังคับโดยอนุโลมกลาวคือ ใหผูอุทธรณกลับเขา
ตอไป ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับมติของ ก.พ. และ ก.พ. พิจารณาความเห็นของนายกรัฐมนตรีแลว
ยืนยันตามมติเดิม ให ก.พ. รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีสั่งการหรือคณะรัฐมนตรีมีมติตามวรรคหนึ่งใหผูอุทธรณกลับเขารับ
ราชการ หรือใหเปลี่ยนแปลงคําสั่งของผูบังคับบัญชาหรือใหดําเนินการประการใด ใหกระทรวง ทบวง กรม
ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี และเมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการหรือ
คณะรัฐมนตรีมีมติตามวรรคหนึ่งเปนประการใดแลวจะอุทธรณตอไปอีกมิได
ในกรณีที่สั่งใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ ใหนํามาตรา ๑๐๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
๓
มาตรา ๔ ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการพล
เรือนสามัญ มาใชบังคับแกขาราชการครูโดยอนุโลม เวนแตในพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น
ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหบรรดา
อํานาจและหนาที่ของ ก.พ. เปนอํานาจและหนาที่ของ ก.ค.และในกรณีใดที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนกําหนดให ก.พ. ออกกฎ ก.พ. หรือระเบียบ ในกรณีนั้น ให ก.ค. ออกกฎ ก.ค. หรือระเบียบแทน
บรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” ที่มีอยูในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบและขอบังคับอื่นใด
ใหหมายความรวมถึงขาราชการครูดวย เวนแตจะไดมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ อื่นใดบัญญัติไว
สําหรับขาราชการครูโดยเฉพาะ
๔
มาตรา ๑๐๗ ข า ราชการพลเรือ นสามั ญ ผูใ ดมี ก รณี ถูก กล า วหาวา กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า ง
รายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปน
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรค
หา แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได
แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิด หรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษปลด
ออกหรือไลออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่นก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นกลับเขารับ
ราชการในตําแหนงเดิม หรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนั้น ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๔ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
ฯลฯ
ฯลฯ
ในกรณีที่สั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการหรือสั่งใหผูถูกสั่งใหออก
จากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรงก็ใหผูนั้น

๕
รั บ ราชการในตํ า แหน ง เดิ ม หรื อ ตํ า แหน ง ในระดั บ เดี ย วกั น ที่ ผู นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ซึ่งการที่กฎหมายกําหนดไวดังกลาวก็ดวยประสงคที่จะใหผู
อุทธรณมีทางกลับสูสถานะเดิมกอนที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ และตามวรรค
สามของมาตรา ๑๐๗ นี้ยังไดกําหนดไวดวยวา ใหถือวาผูอุทธรณมีสถานภาพเปนขาราชการตลอด
ระยะเวลาที่ถูกปลดออกหรือไลออกจากราชการ เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ ดังนั้น
เมื่อไดพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวแลว จึงเห็นวาบทบัญญัติตามมาตรา ๑๒๖ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ นี้เปนหลักเกณฑและขั้นตอนในกรณีการใหผูอุทธรณ
คํ า สั่งลงโทษปลดออกหรื อ ไล ออกกลับ เขา รับ ราชการไว เป น การเฉพาะและไมจํา ต องกลับ ไป
ดําเนินการตามหลักเกณฑและขั้นตอนในการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูในกรณีปกติอีก ฉะนั้น
กรณีตามประเด็นปญหานี้ เมื่อนายชลอฯ ไดดําเนินการอุทธรณและนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งให
กลับเขารับราชการตามมาตรา ๑๒๖ ๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ แลว
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จึงสามารถมีคําสั่งใหนายชลอฯ กลับเขารับ
ราชการ โดยไมตองเสนอใหคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดใหความเห็นชอบตามมาตรา
๑๗ (๔)๖ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาฯ แตอยางใด
(ลงชื่อ) ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต
(นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต)
รองเลขาธิการ ฯ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีนาคม ๒๕๔๓

มีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนเสมือนวาผู
นั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ
ฯลฯ
ฯลฯ
๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน
๖
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน

