เรื่องเสร็จที่ ๕๓๔/๒๕๕๑
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การแตงตั้งอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แทน
ตําแหนงที่วางหลังจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับ
สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ได มี ห นั ง สื อ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/๔๐๙ ลงวั น ที่ ๓ เมษายน
๒๕๕๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ไดพิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาแทนตําแหนงที่วาง เนื่องจากผูดํารงตําแหนงเดิมไดลาออกกอนครบกําหนด
ตามวาระ ซึ่งเปนการแตงตั้งอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา
๒๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ได
กําหนดใหคัดเลือกจากบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความรูความสามารถหรือมีประสบการณ
ดานการบริหารงานบุคคล หรือดานอื่นที่เปนประโยชนแกการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการคัดเลือกไดดําเนินการคัดเลือกและไดเสนอรายชื่อเปนจํานวนสองเทาของจํานวนที่
จะแตงตั้ง เพื่อให ก.ค.ศ. พิจารณาแตงตั้งตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของ
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๙ กอนการพิจารณาของ ก.ค.ศ.
ปรากฏวาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ มาตรา ๗ ไดแกไ ข
เพิ่มเติมมาตรา ๒๑ ดังกลาว โดยกําหนดคุณสมบัติของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา วาตองไมเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. จึงมีมติให
หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาวา หากผูที่คณะกรรมการคัดเลือกไดดําเนินการคัดเลือกและไดเสนอ
รายชื่ อเพื่อให ก.ค.ศ. พิจารณาแตงตั้งเปน อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่
การศึกษานั้น เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. จะพิจารณาแตงตั้งไดหรือไม
จะขัดแยงกับกฎหมายหรือไม หรือตองใหคณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือกใหม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดยไดรับฟง
คําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงาน ก.ค.ศ.) แลว ปรากฏขอเท็จจริง
เพิ่มเติมวา ในจํานวนรายชื่อที่คณะกรรมการไดดําเนินการคัดเลือกและไดเสนอรายชื่อเพื่อให
ก.ค.ศ. พิจารณาแตงตั้งเปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานั้น มีทั้งที่

สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๗๙๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
เปนและไมเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตยังมิไดแตงตั้งผูใดเปนอนุกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณาแลวเห็นวา มาตรา ๒๑๑ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเปนบทอาศัย
อํานาจในการออกกฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒแิ ละ
อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ ไดถูกแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

๑

มาตรา ๒๑ ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่
การศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ ประกอบดวย
(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
(๒) อนุกรรมการโดยตําแหนงจํานวนสามคน ไดแก ผูแทน ก.ค.ศ. ผูแทนคุรุสภา และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
(๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่
มีความรู ความสามารถ หรือมีประสบการณดานการบริหารงานบุคคล หรือดานอื่นที่เ ปนประโยชน แกการ
บริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวนสามคน ประกอบดวย ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
เขตพื้น ที่การศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กํา หนด จํา นวนหนึ่ง คน ผูแ ทนขาราชการครู จํา นวนหนึ่ง คน และผูแทน
บุคลากรทางการศึกษาอื่นจํานวนหนึ่งคน
คุณสมบัติของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ใหนํามาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
คุณสมบัติของอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม (๔) ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑
และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หลักเกณฑและวิธีการไดมาของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม (๔) ใหมาจากการเลือกตั้ง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่ในการจัดใหมีการประชุมเพื่อคัดเลือก
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) และดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตาม (๔)
๒
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ใหมีค ณะอนุ กรรมการข าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษาประจํ าเขต
พื้นที่ การศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ
ประกอบดวย
(๑) ประธานอนุ ก รรมการซึ่ ง อนุ ก รรมการเลื อ กกั น เองจํ า นวนหนึ่ ง คนโดยเลื อ กจาก
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

๓
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว จึงมีปญหาวากฎ ก.ค.ศ. ดังกลาวจะยังมีผลใช
บังคับไดตอไปหรือไม และกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอพิจารณาแตงตั้งเปน
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. นั้น มีผลสมบูรณ
ดําเนินการตอไปไดหรือไม ซึ่งปญหาทํานองเดียวกันนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยวินิจฉัยวาง
แนวบรรทัดฐานไววา๓ “การที่กฎหมายฉบับเดิมไดมีบทบัญญัติใหมีการออกกฎหมายลําดับรอง
ขึ้นไวและตอมากฎหมายฉบับนั้นถูกยกเลิกและมีกฎหมายฉบับใหมขึ้นใชบังคับแทนแลว การ
พิ จ ารณาว า กฎหมายลํ า ดั บรองซึ่ง เป น การกํา หนดรายละเอียดหรือขอ เท็จ จริงเพื่ อบั งคั บ ตาม
กฎหมายฉบั บ นั้ น จะถู ก ยกเลิ ก ไปด ว ยหรื อ ไม ย อ มขึ้ น อยู กั บ การตรากฎหมายฉบั บ ใหม ว า มี
สาระสําคัญอยางไร กลาวคือ ถาหากกฎหมายฉบับใหมมีลักษณะเปนเพียงการแกไขปรับปรุง
กฎหมายฉบับเดิมโดยบทบัญญัติที่ใหออกกฎหมายลําดับรองไดยังคงมีเนื้อหาสาระหรือหลักการ
(๒) อนุกรรมการโดยตําแหนงจํานวนสองคน ไดแก ผูแทน ก.ค.ศ. และผูแทนคุรุสภาซึ่ง
คัด เลื อ กจากผู ที่ มี ค วามรู ความสามารถหรื อ ประสบการณ ด า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ดา นการศึ ก ษา ด า น
กฎหมายหรือดานการเงินการคลัง
(๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากผูที่มีความรู ความสามารถ หรือ
ประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมายหรือดานการเงินการคลัง และดานอื่นๆ ที่
เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา ดานละหนึ่งคน
(๔) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
จํ า นวนห าคน ไดแ ก ผู แ ทนข าราชการครู ผู ส อนสายประถมศึก ษาและมัธ ยมศึก ษาอย า งละหนึ่ ง คน ผู แ ทน
ผูบริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
จํานวนหนึ่งคน
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
อนุ ก รรมการตาม (๒) ซึ่ ง เป น ผู แ ทน ก.ค.ศ. และอนุ ก รรมการตาม (๓) ต อ งไม เ ป น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนอนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทนคุรุสภาตองเปนสมาชิกคุรุสภา
และเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ อนุกรรมการ
ตาม (๒) และ (๓) ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่
ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรคการเมือง
คุณสมบัติอื่น หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของอนุกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ฯลฯ
ฯลฯ
๓
บันทึก เรื่อง หารือการใชบังคับกฎกระทรวงการคลังและพระราชกฤษฎีกา สงพรอมหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๑๔๗๓/๒๔๙๔ ลงวัน ที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๙๔ ถึงสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๖/๒๔๙๔)
บันทึก เรื่อง หารือเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยกิจการอุตสาหกรรมบางประเภทที่หาม
ประกอบ พ.ศ. ๒๕๐๓ สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปกปด ดวนมาก ที่ นร ๔๖๐๘/
๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๕ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๘/๒๕๐๕)
บันทึก เรื่อง การใชบังคับประกาศผูอํานวยการทางหลวงที่ออกตามพระราชบัญญัติทาง
หลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ สง พรอมหนัง สือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ที่ นร ๐๖๐๑/๓๐๕ ลงวั น ที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๓๖ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๙/๒๕๓๖)

๔
เชนเดียวกับกฎหมายเดิมทุกประการ ยอมเปนการแสดงใหเห็นวากฎหมายฉบับใหมมีความ
ประสงคจะใหรายละเอียดตางๆ ที่เคยกําหนดไวเดิมยังคงใชบังคับใหตอเนื่องกันไป เวนแตจะมี
การแสดงเจตนาไวโดยชัดแจงวาตองการใหสิ้นผลไปทันที”
สําหรับการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑ มีการแกไขเรื่องอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือกบุคคลเปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา โดยบัญญัติใหการคัดเลือกบุคคลไมจํากัดวาตองคัดเลือกจากบุคคลในเขตพื้นที่
การศึ ก ษา แต ต อ งไม เป น ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จึงถื อ ได ว า เป น การแกไ ข
หลักการสาระสําคัญในเรื่องคุณสมบัติและเกณฑในการคัดเลือกอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
แตกตางไปจากเดิม เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับแลว กฎ ก.ค.ศ. ดังกลาวยอมถูกยกเลิกไปดวย
อยางไรก็ตาม มาตรา ๒๑ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดบัญญัติวา “คุณสมบัติอื่น หลักเกณฑ
และวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของอนุกรรมการตาม (๒) (๓)
และ (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด” ฉะนั้น ในระหวางที่ยังมิได
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
จึงสามารถดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาโดยอาศัยกฎ ก.ค.ศ. เดิม ซึ่งเปนหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนดและดําเนินการ
ตอไปไดเฉพาะเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ กษา (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จนกว า ก.ค.ศ. จะกํา หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธีก ารไดมาของ
อนุ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาขึ้ น ใหม ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า ว
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอพิจารณาแตงตั้งเปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของอนุกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ ยั ง ไม เ สร็ จ สิ้ น แม พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีผลใชบังคับแลว ก็ยอมใชไดอยูตอไปเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดั ง นั้ น เมื่ อ ปรากฏว า บุ ค คลที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กและเสนอชื่ อ มายั ง ก.ค.ศ. เป น
ขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาอันเปนคุณสมบัติที่ขัดกับคุณสมบัติที่มาตรา ๒๑ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
บัญญัติไววา อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตองไมเปนขาราชการครู
หรือบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. จึงไมอาจแตงตั้งบุคคลนั้นเปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาได

๕
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิถุนายน ๒๕๕๑

