เรื่องเสร็จที่ ๒๙๔/๒๕๕๒
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การเรียกคืนคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการคุรุสภา
และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดมีหนังสือ ที่ ศธ ๕๑๐๖.๑/๖๒๕ ลงวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินไดมีหนังสือ ที่ ตผ ๐๐๒๗/๐๔๗๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ แจงการตรวจสอบบัญชี
ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมีขอสังเกตวาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเบิกจายคาเบี้ย
ประชุม ใหกับคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุ กรรมการ และ
คณะทํางานตางๆ ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใหเบิกได ซึ่งสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดมี
หนังสือ ที่ ศธ ๕๑๐๑.๔/๓๓๗๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงสํ านักงานการตรวจเงิน
แผนดินชี้แจงกรณีการเบิกจายคาเบี้ยประชุมดังกลาววาเปนไปตามมติคณะกรรมการคุรุสภาและ
เปนการใชอํานาจตามมาตรา ๙๐ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ ที่ใหนําระเบียบคุรุสภา วาดวยการคุมครองเงินและพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๖ มาใชบังคับโดย
อนุโลม และเปนการเบิกจายตามอัตราเดียวกับที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ อยางไรก็ดี
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดมีหนังสือ ที่ ตผ ๐๐๒๗/๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
ถึงสํานักงานเลขาธิการคุรุสภายืนยันตามขอสังเกตเดิมโดยใหเรียกคืนเงินคาเบี้ยประชุมซึ่งเบิกจาย
ใหกับคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ตางๆ จํานวน ๕,๙๙๙,๐๕๐ บาท (หาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันหาสิบบาทถวน)
สํา นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ สภาได มี ห นั ง สือ ที่ ศธ ๕๑๐๖.๑/๘๘๘๔ ลงวั น ที่ ๙
ตุลาคม ๒๕๕๑ ขอหารือตอกรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางมีความเห็นวา การเบิกจายเบี้ย
ประชุม ให แก คณะกรรมการคุ รุส ภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานตางๆ ตามมติคณะกรรมการคุรุสภา ซึ่งเปนการใชอํานาจตามระเบียบคุรุสภา วาดวย
การคุมครองเงินและพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แกไขเพิ่มเติม เปนการอาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๐
แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยอนุโลม เปนกรณีปญหา
ขอกฎหมายวา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภามีอํานาจจายเบี้ยประชุม โดยอาศัยบทบัญญัติแหง
กฎหมายดังกลาวไดหรือไม มิใชเปนการวินิจฉัยการเบิกจายเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ย
ประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังแตอยางใด จึงเห็น
ควรหารือเรื่องดังกลาวไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงตอไป

ส ง พร อ มหนั ง สื อ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๕๔๗ ลงวั น ที่ ๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๒ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
ต อ มาคุ รุ ส ภาได จั ด ประชุ ม คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ
พิ จ ารณาแผนยุ ท ธศาสตร คุ รุ ส ภาและแนวทางการปฏิ บั ติ ง านในด า นงบประมาณ และมี ม ติ
มอบหมายใหสํานั กงานเลขาธิการคุรุสภาหารื อสํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีก าวา การเบิก
จายเงินเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุกรรมการ
และคณะทํางานตางๆ ซึ่งเปนการดําเนินการกอนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยเบี้ยประชุม
และประโยชนตอบแทนอื่นของกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพและอนุกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ บังคับใช จะถือวาเปนการใชอํานาจตามมาตรา ๙๐ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดหรือไม และสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตองดําเนินการ
เรียกเงินคืนหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๑๒) ได พิ จ ารณาป ญ หาข อ หารื อ ของ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกอบกับไดรับฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา) และผูแทนสํานักงาน
การตรวจเงิ น แผ น ดิ น แล ว ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า ก อ นการประกาศใช บั ง คั บ ระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของกรรมการคุรุสภา กรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพและอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๓๒๑ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดเบิกจายคาเบี้ยประชุมใหกับ
กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการ และคณะทํางาน ในระหวางวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ โดยอาศัยมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๔๘ ซึ่งสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาอางวาเปนการใชอํานาจตามระเบียบคุรุสภา วา
ดวยการคุมครองเงินและพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๖ ตามมาตรา ๙๐๒ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาฯ โดยอนุโลม ซึ่งไมตรงกับมติของคณะกรรมการอํานวยการคุรุสภาเมื่อ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ และวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ ที่อนุมัติใหเบิกจายคาเบี้ยประชุมใหกับ
ประธานกรรมการอํานวยการคุรุสภาเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท กรรมการอํานวยการคุรุสภาเดือนละ
๓,๒๐๐ บาท และคณะอนุกรรมการ รวม ๑๒ คณะ ครั้งละไมเกิน ๓๐๐ บาท สํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินจึงเรียกคืนเงินคาเบี้ยประชุมซึ่งเบิกจายเกินสิทธิใหกับกรรมการคุรุสภา กรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการ และคณะทํางาน เปนจํานวนเงิน ๕,๙๙๙,๐๕๐ บาท (หาลานเกา
แสนเกาหมื่นเกาพันหาสิบบาทถวน)

๑

มาตรา ๓๒ ใหกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการและคณะทํางาน
ไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๒
มาตรา ๙๐ ในระหว า งที่ยั ง มิ ไ ด อ อกคํ า สั่ ง ประกาศ หรื อ ระเบี ย บเพื่ อ ปฏิ บั ติก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนําคําสั่ง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ซึ่งไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม

๓
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) พิจารณาแลว มีความเห็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะอาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๐๓ แหง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ นําระเบียบคุรุสภา วาดวยการ
คุ ม ครองเงิ น และพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๖ มาใช บั ง คั บ ในการอนุ มั ติ เ บิ ก จ า ยค า เบี้ ย ประชุ ม ให กั บ
กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการ และคณะทํางานตางๆ หลังจากวันที่
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชบังคับไดหรือไม นั้น เห็นวา
โดยหลักการเมื่อมีการยกเลิกกฎหมายที่ใชบังคับอยูเดิม แลวบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใชบังคับใหม
ยอมทําใหกฎหมายเดิม รวมทั้งกฎหมายลําดับรองที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายแมบทนั้น
เปนอันยกเลิกไปดวย แตเพื่อใหการดําเนินการที่ตองมีการปฏิบัติตามกฎหมายลําดับรองเหลานั้น
สามารถดําเนินการไปไดอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก จึงไดกําหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับใหนํา
กฎหมายลําดับรองซึ่งใชอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลมไดในระหวางยังมิไดมีการตรากฎหมาย
ลําดับรองขึ้นตามกฎหมายใหม ในกรณีนี้พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ถูกยกเลิกโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๙๐ แห ง
พระราชบัญญัติดังกลาว ไดบัญญัติวาในระหวางที่ยังมิไดออกคําสั่ง ประกาศ หรือระเบียบตาม
กฎหมายใหม ใหนําคําสั่ง ประกาศ หรือระเบียบที่มีอยูตามกฎหมายเดิมมาใชบังคับไดเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับกฎหมายใหม
การที่ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภานํ า คํ า สั่ ง ประกาศ หรื อ ระเบี ย บตาม
พระราชบัญญัติครูฯ มาใชบังคับกับการเบิกจายคาเบี้ยประชุมใหกับกรรมการคุรุสภา กรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการ และคณะทํางาน ตองไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติมาตรา ๓๒๔
แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่กําหนดใหกรรมการคุรุสภา กรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการ และคณะทํางานไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตาม
ระเบียบที่ รัฐมนตรี กํา หนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อขอเท็ จจริงฟงได วา การ
เบิ ก จ า ยค า เบี้ ย ประชุ ม ของกรรมการคุ รุ ส ภา กรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ อนุ ก รรมการ และ
คณะทํ า งาน ตามมติ ค ณะกรรมการคุ รุ ส ภา ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๔๘ และการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ซึ่งสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาอางวาไดอาศัยอํานาจตามระเบียบคุรุสภา วาดวยการคุมครองเงินและพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๖ นั้ น แตกต า งไปจากบทบั ญ ญัติ ม าตรา ๓๒ แห งพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุค ลากร
ทางการศึกษาฯ ดังนั้น การอนุมัติการเบิกจายคาเบี้ยประชุมของกรรมการคุรุสภาดังกลาว จึงเปน
การดําเนินการที่ขัดหรือแยงกับมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฯ และไมสามารถนํามาตรา ๙๐ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ มาใช
บังคับโดยอนุโลมได
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๔
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาระเบียบคุรุสภา วาดวยการคุมครองเงินและพัสดุฯ แลว
เห็นวา ระเบียบดังกลาวไมไดเปนระเบียบที่ใหอํานาจในการเบิกจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
โดยตรง แตเปนระเบียบที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินเทานั้น ดังนั้น สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาจึงไมสามารถนําระเบียบดังกลาวมาใชเพื่อเบิกจายคาเบี้ยประชุมกรรมการคุรุ
สภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการ และคณะทํางานได
อนึ่ง เมื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยเบี้ยประชุมและประโยชน
ตอบแทนอื่นของกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพและอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว
เห็นวา ระเบียบดังกลาวไมไดบัญญัติใหจายคาเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนยอนหลังใหกับ
กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการ และคณะทํางานไว ดังนั้น สํานักงาน
เลขาธิ การคุ รุส ภาจึ งไม ส ามารถนํ า ระเบี ย บดั ง กลา วมาใช บัง คับ ในการเบิ กจ า ยค า เบี้ ย ประชุ ม
ยอนหลังในระหวางนั้นได อยางไรก็ตาม ในระหวางที่ยังมิไดมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา
ดวยเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพและ
อนุกรรมการฯ ตามมาตรา ๓๒๕ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ใชบงั คับ
การเบิกจายคาเบี้ยประชุมจึงนํามติของคณะกรรมการอํานวยการคุรุสภาที่กําหนดไวกอนวันที่
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ มาใชบังคับไดโดยอนุโลม
สําหรับการเบิกจายคาเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะอาศัย
มติคณะกรรมการอํานวยการคุรุสภามาใชบังคับในการเบิกจายคาเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพไดหรือไมนั้น เห็นวา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเปนกรรมการซึ่งตั้งขึ้นใหม
ตามพระราชบัญ ญั ติ ส ภาครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาฯ จึ ง ไม ส ามารถนํา มติค ณะกรรมการ
อํานวยการคุรุสภามาใชบังคับโดยอนุโลมได
ประเด็นที่สอง สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะตองเรียกเงินคืนหรือไมนั้น เห็นวา
กรณีดังกลาวเปนปญหาในทางปฏิบัติที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตองพิจารณา จึงไมใชปญหาขอ
กฎหมายที่จะพิจารณาใหความเห็นได

(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิถุนายน ๒๕๕๒
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