ที่ นร ๑๐๑๑/๓๕๒

สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๒ มีนำคม ๒๕๕๗

เรื่อง หำรือกำรมอบอำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมรำชทัณฑ์ในกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน อธิบดีกรมรำชทัณฑ์
อ้ำงถึง ๑. หนังสือกรมรำชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๑๓/๔๓๑๒๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕
๒. หนังสือสำนักงำน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๖/๗๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๕๖
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมรำชทัณฑ์ได้มีหนังสือหำรือไปยังสำนักงำน ก.พ.ร. เกี่ยวกับกำร
มอบอำนำจกำรปฏิบั ติร ำชกำรแทนอธิบดีกรมรำชทัณฑ์ในกำรดำเนินกำรทำงวินั ย โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ
กรมรำชทัณฑ์ได้มีคำสั่งที่ ๙๙๑ - ๙๙๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ มอบอำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมรำชทัณฑ์ในกำรดำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรกรมรำชทัณฑ์ที่สังกัดรำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำค ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ระดับ ๗ ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจำจังหวัด
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ระดับ ๘ ขึ้น ไป ในรำชกำรบริห ำรส่ ว นภูมิภำค และข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ในสังกัดรำชกำรส่ว นกลำงที่ปฏิบัติงำนภำยในจังหวัด ต่อมำกรมรำชทัณฑ์ได้มีคำสั่งที่ ๕๓๔/๒๕๕๕ ลงวันที่
๑๐ พฤษภำคม ๒๕๕๕ มอบอ ำนำจให้ ร องอธิ บ ดี ก รมรำชทั ณ ฑ์ ฝ่ ำ ยบริ ห ำร ปฏิ บั ติ ร ำชกำรแทนอธิ บ ดี
กรมรำชทัณฑ์ ในกำรดำเนินกำรทำงวินัยสำหรับข้ำรำชกำรผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
ระดับชำนำญกำรและระดับอำวุโส ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ซึ่งกรมรำชทัณฑ์เห็นว่ำกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวมีกำรมอบอำนำจที่ซ้อนกันในบำงส่วน จึงได้หำรือรวม ๓ ประเด็น และ ก.พ.ร. ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
หลั กเกณฑ์ กำรมอบอ ำนำจกำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย ของข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ นั้ น ได้ ก ำหนดไว้ ใ น
มำตรำ ๙๐ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบหนังสือสำนักงำน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๓ แล้ว จึงถือได้ว่ำเป็นกรณีที่มีกฎหมำยกำหนดเรื่องกำร
มอบอำนำจไว้เป็นกำรอย่ำงอื่น กำรมอบอำนำจในเรื่องนี้จึงไม่อยู่ภำยใต้บังคับของพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น ตำมข้อหำรือของกรมรำชทัณฑ์ จึงไม่อยู่ใน
อำนำจของ ก.พ.ร. ที่จะวินิจฉัยได้ แต่โดยที่กรณีนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนำจของ ก.พ. ที่จะพิจำรณำวินิจฉัย
จึงได้ส่งข้อหำรือมำยังสำนักงำน ก.พ. เพื่อพิจำรณำต่อไป ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. ได้ พิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ ำ กำรมอบอ ำนำจกำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย ของอธิ บ ดี ใ ห้ แ ก่
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนั้น ไม่อยู่ในบังคับของมำตรำ ๙๐ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ กำรมอบอำนำจดังกล่ ำวจึงต้องปฏิบัติตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเมื่อ
ข้อเท็จ จริ งปรำกฏว่ำ กรมรำชทัณ ฑ์ไ ด้ม อบอำนำจกำรดำเนิ นกำรทำงวิ นัย ให้ แก่ ผู้ ว่ ำรำชกำรจั งหวัด แล้ ว

๒

ก็ไม่ควรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่กำรดำเนินกำรทำงวินัย ดังกล่ำวให้แก่รองอธิบดีตำมมำตรำ ๙๐ วรรคสำม
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕
ลงวั น ที่ ๒๘ กั น ยำยน ๒๕๕๓ อี ก ดั ง นั้ น กรมรำชทั ณ ฑ์ จึ ง ควรแก้ ไ ขค ำสั่ ง ที่ ๕๓๔/๒๕๕๕ ลงวั น ที่ ๑๐
พฤษภำคม ๒๕๕๕ ให้ถูกต้อง โดยแก้ไขให้รองอธิบดีมีอำนำจดำเนินกำรทำงวินัยกับข้ำรำชกำรในสังกัดรำชกำร
ส่วนกลำงเท่ำนั้น สำหรับข้ำรำชกำรในสังกัดรำชกำรส่วนกลำงที่ปฏิบัติงำนภำยในจังหวัด ให้เป็นอำนำจของ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมที่ได้รับมอบอำนำจ ทั้งนี้ เพื่อให้กำรมอบอำนำจเป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบำยของ
รัฐบำลตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๔๖
สำหรับในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่ใช้อำนำจในกำรดำเนินกำรทำงวินัยตำมที่ได้รับมอบ
อำนำจนั้น มำตรำ ๗ วรรคสอง แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว่ำ “เมื่อมี
กำรมอบอำนำจแล้ ว หำกผู้ มอบอำนำจเห็ นว่ำผู้ รับมอบอำนำจใช้อำนำจที่รั บมอบโดยไม่ถูกต้ องหรืออำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำย ผู้มอบอำนำจอำจมีคำสั่งแก้ไขกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับมอบอำนำจ หรือให้ผู้รับมอบ
อำนำจหยุดกำรปฏิบัติรำชกำรไว้ก่อน และผู้มอบอำนำจเป็นผู้ใช้อำนำจนั้นโดยตรงก็ได้” ดังนั้น แม้มีกำรมอบ
อำนำจกำรดำเนินกำรทำงวินัยให้แก่ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไปแล้วก็ตำม หำกมีกำรใช้หรือละเว้นกำรใช้ อำนำจ
ตำมที่ ไ ด้ รั บ มอบไปในทำงที่ อ ำจก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยแก่ ร ำชกำร อธิ บ ดี ผู้ ม อบอ ำนำจก็ มี อ ำนำจที่ จ ะ
ดำเนินกำรทำงวินัยในกรณีนั้นได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
พันธุ์เรือง พันธุหงส์
(นำยพันธุ์เรือง พันธุหงส์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
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