เรื่องเสร็จที่ ๓๘๔/๒๕๕๓
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง หารือขอกฎหมายมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
สํานักงาน ก.ค.ศ. มี หนั งสือ ดวนมาก ที่ ศธ ๐๒๐๖.๑๐/๔๑๒ ลงวัน ที่ ๑๓
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๒ ถึ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ความว า มาตรา ๑๘ แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเปนกรรมการใน
ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
ในขณะเดียวกันมิได เวนแตการเปนกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตําแหนง” จึงทําใหเกิดปญหา
ในการดําเนินการเพื่อแตงตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อทําหนาที่
พิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ซึ่งมี
องคประกอบจากกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เปนผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนไม
น อ ยกว า หนึ่ ง ในสามของจํ า นวนอนุ ก รรมการทั้ ง หมดว า กรรมการใน ก.ค.ศ. ที่ เ ป น ผู แ ทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับ
แตงตั้งเปน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจาก
ราชการ การอุทธรณและการรองทุกข จะเปนกรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา และอนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกัน และเปนอนุกรรมการ
ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หลายคณะในขณะเดียวกันไดหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงาน ก.ค.ศ.
โดยไดรับฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงาน ก.พ.) และผูแทน
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงาน ก.ค.ศ.) แลว มีขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา ก.ค.ศ. ไดแตงตั้ง อ.ก.ค.
ศ. วิ ส ามั ญ ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ ง เพื่ อ ดํ า เนิ น การใดๆ แทน ก.ค.ศ. หรื อ ทํ า หน า ที่
เชนเดียวกับอนุกรรมการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หลายคณะ และไดมีการแตงตั้ง
กรรมการใน ก.ค.ศ. ที่เปนผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเปนกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ในขณะเดียวกันหลายคณะ ทําให

ส ง พร อ มหนั ง สื อ ด ว นมาก ที่ นร ๐๙๐๑/๐๕๙๒ ลงวั น ที่ ๒๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๓ ซึ่ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
เกิดผลกระทบตอหนาที่การสอนซึ่งเปนภารกิจหลักของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเมื่อพิจารณามาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจะเปนกรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ
อนุ ก รรมการอื่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ นขณะเดี ย วกั น มิ ไ ด เว น แต ก ารเป น กรรมการหรื อ
อนุกรรมการโดยตําแหนง” ทําใหเกิดปญหาวา คําวา “ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ ...” มีเจตนารมณ
ที่จะกําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อ
ดําเนินการใดๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทําหนาที่เชนเดียวกับอนุกรรมการอื่นตามมาตรา ๑๗ วรรค
หนึ่ง ใหดํารงตําแหนงกรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ
อนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้คณะใดคณะหนึ่งไดเพียงคณะเดียว แตไมรวมถึงการแตงตั้ง
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การ
อุทธรณ และการรองทุกข ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ซึ่งกําหนดใหมีองคประกอบจาก ก.ค.ศ. ที่
เปนผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวโดยเฉพาะแลว จึงมีประเด็นจะตองพิจารณา
วา คําวา “ภายใตบังคับมาตรา ๑๗” ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับแตงตั้งเปน
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ จะเปนกรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ในขณะเดียวกันไดหรือไม และจะเปน
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หลายคณะในขณะเดียวกันไดหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) มีความเห็นเปนสองฝาย ดังนี้
ฝายที่หนึ่ง เห็นวา เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๘๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบกับหลักการที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๗๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว จะเห็นไดวามาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง มีความมุงหมายจะ

๑

มาตรา ๑๘ ภายใตบัง คับมาตรา ๑๗ ขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึ กษาจะเปน
กรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
ในขณะเดียวกันมิได เวนแตการเปนกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตําแหนง
๒
มาตรา ๑๗ ก.ค.ศ. มีอํ านาจตั้ง คณะอนุ กรรมการวิ สามั ญ เรี ย กโดยย อ วา “อ.ก.ค.ศ.
วิ ส ามั ญ ” เพื่ อ ทํ า การใดๆ แทน ก.ค.ศ. หรื อ ทํ า หน า ที่ เ ช น เดี ย วกั บ คณะอนุ ก รรมการอื่ น ที่ กํ า หนดตาม
พระราชบัญญัตินี้ได
ในกรณีที่ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออก
จากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ใหตั้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยางนอย
สองคน และกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เปนผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวนไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด และใหนํามาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

๓
ใหเปนบททั่วไปที่ใหอํานาจ ก.ค.ศ. แตงตั้งบุคคลใดไมวาจะเปนบุคคลภายนอกหรือขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเปน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทําการใดๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทําหนาที่
เชนเดียวกับอนุกรรมการอื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งแตกตางจากการกําหนดให
ก.ค.ศ. แตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจาก
ราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง๓ ซึ่งมีองคประกอบกําหนดไว
เปนการเฉพาะให ก.ค.ศ. ที่เปนผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมดดํารงตําแหนงอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๑๘๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติวาภายใตบังคับมาตรา ๑๗ ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจะดํารงตําแหนงเปนกรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอื่น ในขณะเดียวกันมิได จึงมีความมุงหมายที่จะบังคับใชกับ
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง เทานั้น โดยไมหมายความรวมถึง
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออก
จากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ดวย
ฝายที่สอง เห็นวา เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๘ ที่บัญญัติใหอยูภายใต
บังคับมาตรา ๑๗ นั้น คําวา “ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ ...” จะตองพิจารณามาตรา ๑๗ ทั้งมาตรา
กลาวคือ หากกฎหมายประสงคที่จะยกเวนความในวรรคใดวรรคหนึ่งไมใหอยูภายใตบังคับของ
มาตราใดจะต องบั ญญัติไวให ชัด เจน ดั งเช นกฎหมายหลายฉบับ ที่บัญ ญัติ ใหอยูภายใตบังคับ
เฉพาะวรรคใดวรรคหนึ่งของมาตราใด ก็ตองระบุวรรคของมาตรานั้นกํากับไวเพื่อมิใหเกิดปญหา
การตีความขึ้นในภายหลัง เชน รางพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. .... (มาตรา ๓๘ และมาตรา
๓๙)๕ และรา งพระราชบัญ ญัติ แก ไขเพิ่ มเติมพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ วา ดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรา ๒๔ และมาตรา
๓

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน
๕
รางพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๘๐/๒๕๕๐)
มาตรา ๓๘ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ให พ นั ก งานสอบสวนหรื อ ศาลส ง ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยไปรั บ การตรวจที่ ส ถานบํ า บั ด รั ก ษา พร อ มทั้ ง
รายละเอียดพฤติการณแหงคดี
เมื่อสถานบําบัดรักษารับผูตองหาหรือจําเลยไวแลว ใหจิตแพทยตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ
ทางจิต และทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานสอบสวนหรือศาลวาผูตองหาหรือจําเลยสามารถ
ต อสู คดี ไ ด ห รื อไม แล ว รายงานผลการตรวจวินิ จฉั ยและประเมิ น ความสามารถในการต อ สูค ดีใ ห พ นัก งาน
สอบสวนหรือศาลทราบภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับผูตองหาหรือจําเลยไว และอาจขยายระยะเวลาไดอีก
ไมเกินสี่สิบหาวัน
เพื่อประโยชนในการประเมินความสามารถในการตอสูคดี ใหสถานบําบัดรักษามีอํานาจเรียก
เอกสารที่เกี่ยวของกับผูตองหาหรือจําเลยจากสถานพยาบาลอื่นได
๔

๔
๒๗)๖ ซึ่งไดระบุไวชัดเจนในกรณีที่ประสงคจะใหบทบัญญัติอยูภายใตบังคับของมาตราใด ก็ระบุ
วรรคของมาตรานั้นกํากับไวทุกครั้ง ดังนั้น คําวาภายใตบังคับมาตรา ๑๗๗ จึงมีความมุงหมายที่

ใหนําความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง มาใชบังคับกับการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต
ตามวรรคสองโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยถูกคุมขัง และมีความจําเปนตองรับผูตองหาหรือจําเลยไวใน
สถานบําบัดรักษาเพื่อการสังเกตอาการ ตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาและประเมินความสามารถในการตอสูคดี
สถานบําบัดรักษาอาจขอใหพนักงานสอบสวนหรือศาลกําหนดวิธีการ เพื่อปองกันการหลบหนีหรือเพื่อปองกัน
อันตรายก็ได
หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการ
ตอสูคดีตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ใหสถานบําบัดรักษารับผูตองหาหรือจําเลยไวควบคุมและบําบัดรักษา โดยไมตองไดรับความยินยอมจาก
ผู ต องหาหรือ จํ าเลย จนกว า ผู ต องหาหรือ จํ า เลยจะหายหรือ ทุเ ลาและสามารถตอ สูค ดี ได เว น แตพ นั ก งาน
สอบสวนหรือศาลจะมีคําสั่งหรือมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น
ใหจิตแพทยผูบําบัดรักษาทํารายงานผลการบําบัดรักษาสงใหพนักงานสอบสวนหรือศาล
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ไดรับผูตองหาหรือจําเลยไว ในกรณีที่จิตแพทยเห็นวาผูตองหาหรือ
จําเลยยังไมสามารถตอสูคดีได ใหรายงานผลการบําบัดรักษาทุกหนึ่งรอยแปดสิบวัน เวนแตพนักงานสอบสวน
หรือศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ในระหวางการบําบัดรักษา เมื่อจิตแพทยผูบําบัดรักษาเห็นวา ผูตองหาหรือจําเลยไดรับการ
บําบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลา และสามารถตอสูคดีไดแลว ใหรายงานผลการบําบัดรักษาตอ
พนักงานสอบสวนหรือศาลทราบโดยไมชักชา
หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการบําบัดรักษาตามวรรคสองและวรรคสาม ให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
๖
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๔๙๓ – ๔๙๔/๒๕๕๐)
มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘๔ ภายใตบังคับมาตรา ๖๖ การกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐดังตอไปนี้ วากระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม ใหกลาวหาตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือพนจาก
การเปนเจาหนาที่ของรัฐไมเกินสองป
ฯลฯ
ฯลฯ”
มาตรา ๒๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘๗ ภายใตบังคับมาตรา ๘๔/๑ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไมรับหรือ
ยกเรื่องกลาวหาที่มีลักษณะดังตอไปนี้ขึ้นพิจารณาก็ได
(๑) เรื่ อ งที่ ไ ม ร ะบุ พ ยานหลั ก ฐานหรื อ พฤติ ก ารณ แ ห ง การกระทํ า ชั ด เจนเพี ย งพอที่ จ ะ
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงได

๕
จะใช บั ง คั บ ทั้ ง มาตรา นอกจากนี้ เมื่ อ ได พิ จ ารณาเจตนารมณ จ ากการตรวจพิ จ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปรากฏ
เจตนารมณในการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๑๘๘ ที่กําหนดใหอยูภายใตบังคับมาตรา ๑๗
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ วา มีความมุง
หมายหามขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนกรรมการใน ก.ค.ศ. หรืออนุกรรมการใน
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกัน แตมิได
กําหนดหามการเปนอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หลายคณะในขณะเดียวกัน
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี กาพิ จ ารณาแล ว เห็ น วา ป ญ หาข อ หารื อ ของ
สํานักงาน ก.ค.ศ. เปนปญหาสําคัญที่จะตองมีการวินิจฉัยโดยรอบคอบซึ่งจะเปนการวางหลัก
กฎหมายตอไป จึงอาศัยอํานาจตามขอ ๑๒๙ ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการ
ประชุ ม ของกรรมการกฤษฎี ก า พ.ศ. ๒๕๒๒ จั ด ให มี ก ารประชุ ม ร ว มกั น ของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๒ และคณะที่ ๘) เพื่อพิจารณาประเด็นปญหาขอกฎหมายดังกลาว
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒ และ
คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงาน ก.ค.ศ. ประกอบกับขอเท็จจริงดังกลาวขางตนแลว
เห็นวา คําวา “ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ ...” เปนถอยคําที่เพิ่มเติมขึ้นในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งมิไดระบุถึงขอความในวรรค
ใดวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๗ โดยเฉพาะเจาะจง ประกอบกับเจตนารมณในการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายในครั้งนั้นมุงหมายที่จะหามขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนกรรมการใน
ก.ค.ศ. หรืออนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอื่นในขณะเดียวกัน
แต มิ ไ ด กํ า หนดห า มการเป น อนุ ก รรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิ ส ามั ญ ตามมาตรา ๑๗ แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หลายคณะใน
(๒) เรื่องที่ลวงเลยมาแลวเกินหาปนับแตวันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกลาวหาและเปนเรื่องที่
ไมอาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได
(๓) เรื่องที่เปนการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา การดําเนินการ
ตอผูถูกกลาวหาตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเปนไปโดยชอบแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวาการดําเนินการ
นั้นไมเที่ยงธรรม”
๗
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน
๘
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน
๙
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลายดานหรือตองการความรอบคอบ
ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจขอใหกรรมการกฤษฎีกาสองหรือสาม
คณะมาประชุมปรึกษาหารือรวมกันเปนกรณีพิเศษก็ได
ในการประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการกฤษฎีกาซึ่งมีอาวุโสที่สุดเปนประธานในที่
ประชุม และตองมีกรรมการกฤษฎีกามาประชุมไมนอยกวาหกคนโดยตองเปนกรรมการกฤษฎีกาจากทุกคณะที่
ไดเชิญประชุม จึงจะเปนองคประชุม เวนแตในการวินิจฉัยประเด็นสําคัญ ประธานในที่ประชุมจะใหรอการ
วินิจฉัยประเด็นนั้นจนกวาจะมีกรรมการกฤษฎีกามาประชุมมากกวาหกคนก็ได

๖
ขณะเดียวกัน อีกทั้งเมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงวา ตามมาตรา ๒๕๑๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ อนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของหนวยงานอื่น เชน สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันการพลศึกษา
ในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ก็มีอยู และมีฐานะเปนคณะอนุกรรมการอื่นตามมาตรา
๑๘๑๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวดวย
ดังนั้น การที่มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเติ ม โดยพระราชบัญ ญัติระเบี ย บข า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเปนกรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา หรืออนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิไดฯ” จึงยอมหมายความ
ถึงการหามเฉพาะการเปนกรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ
อนุกรรมการอื่นเทานั้น แตไมรวมถึงอนุกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๑๗๑๒ ดวย ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาจึงเปนอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามมาตรา ๑๗ หลายคณะ
ในขณะเดียวกันได
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิถุนายน ๒๕๕๓

๑๐

มาตรา ๒๕ ในสวนราชการอื่นนอกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให
ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพื่อทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวน
ราชการนั้น ทั้งนี้ การตั้ง การพนจากตําแหนงและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
บรรดาบทบั ญ ญัติ ใ นพระราชบัญ ญั ตินี้ ห รือ ในกฎหมายอื่น ที่ อา งถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่
การศึกษาใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคหนึ่งดวย เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอื่น
ใหนําบทบัญ ญั ติใ นวรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาใชบัง คั บกับหนว ยงานการศึ กษาอื่น ใดที่
จําเปนตองมี อ.ก.ค.ศ. ของหนวยงานการศึกษานั้นโดยเฉพาะดวย
ในกรณี ที่ส ว นราชการตามวรรคหนึ่ ง มิใ ช สว นราชการในกระทรวง ให ก.ค.ศ. มี อํ า นาจ
กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสวนราชการนั้น
๑๑
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน
๑๒
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน

