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สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๑ ตุลำคม ๒๕๕๖

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ลับ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๙/๖๒๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๖
ตำมหนั งสื อที่ อ้ ำงถึ ง ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึ กษำธิ กำร หำรื อโดยแจ้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ ำ
รั ฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ มีค ำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวนวิ นัยอย่ ำงร้ำยแรง นำงสำว ก.
ตำแหน่ง ปลัด กระทรวงศึก ษำธิก ำร ในขณะนั ้น และนำย ข. ต ำแหน่ง ผู ้อ ำนวยกำรส ำนัก อำนวยกำร
รักษำกำรในตำแหน่งที่ปรึกษำด้ำนมำตรฐำนอำชีวศึกษำธุรกิจและบริกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
แต่คณะกรรมกำรสอบสวนไม่สำมำรถดำเนินกำรสอบสวนให้แล้วเสร็จภำยในสองร้อยเจ็ดสิบวัน ซึ่งตำมกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ กำหนดให้ประธำนกรรมกำรรำยงำนเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำนให้ อ.ก.พ. กระทรวงทรำบ เพื่อเร่งรัดกำรสอบสวนต่อไป โดยปัจจุบันนำงสำว ก.
ด ำรงต ำแหน่ ง เลขำธิ ก ำรสภำกำรศึ ก ษำ ส ำหรั บ นำย ข. ยั ง ด ำรงต ำแหน่ ง เดิ ม ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
ศึกษำธิกำร จึงหำรือว่ำ กำรรำยงำนต่อ อ.ก.พ.กระทรวงในกรณีดังกล่ำวจะต้องดำเนินกำรรำยงำนต่อ อ.ก.พ.
กรมใด และในกรณี ที่ ค ณะกรรมกำรสอบสวนได้ เ สนอส ำนวนกำรสอบสวนต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ในฐำนะผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวน หำกคณะกรรมกำรสอบสวนหรื อ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเห็นว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำทั้งสองรำยกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง กำรส่งเรื่องให้
อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำในกรณีดังกล่ำว จะต้องดำเนินกำรส่ง อ.ก.พ. กรมใด ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ
กำหนดว่ำกำรสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมกำรสอบสวนดำเนินกำรไม่แล้ว เสร็จภำยในสองร้อยเจ็ดสิ บวัน
ให้ประธำนกรรมกำรรำยงำนเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทรำบ เพื่อติดตำมเร่งรัดกำรสอบสวนต่อไป
ดังนั้ น กรณีนำงสำว ก. ผู้ ถูกกล่ ำวหำคนที่ ๑ ซึ่งปัจจุบั นสั งกั ดส ำนั กงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ผู้ สั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมกำรสอบสวนต้ อ งรำยงำนเหตุ ดั ง กล่ ำ วไปยั ง อ.ก.พ. ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรสภำกำรศึ ก ษำ
ปฏิบัติหน้ำที่ อ.ก.พ. กระทรวง ส่วนนำย ข. ผู้ถูกกล่ำวหำคนที่ ๒ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
จึงต้องรำยงำนเหตุดังกล่ำวไปยัง อ.ก.พ. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ อ.ก.พ. กระทรวง
เพื่อติดตำมเร่งรัดกำรสอบสวนในกรณีดังกล่ำ วต่อไป ทั้งนี้ตำมมำตรำ ๒๒ วรรคสอง แห่ งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมำตรำ ๑๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖

-๒-

สำหรั บ กรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนหรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรพิจำรณำ
ผลกำรสอบสวนแล้ว หำกเห็นว่ำนำงสำว ก. และนำย ข. กระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง จะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.
กระทรวง พิจำรณำตำมมำตรำ ๙๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น
กำรส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. ใด พิจำรณำ จะต้องเป็นไปตำมที่กำหนดในกฎ ก.พ. แต่โดยที่ขณะนี้ ก.พ. ยังไม่ได้ออก
กฎ ก.พ.ดังกล่ำว ก.พ. จึงอำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๑๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดกำรดำเนิน กำรดังกล่ำวไว้ตำมหนัง สือ สำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว๒๑ ลงวัน ที่
๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ โดยในข้อ ๑(๒) กำหนดว่ำ ในกรณีที่รัฐมนตรีเจ้ำสังกั ดเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวน ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้ำที่ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำ
สังกัดอยู่ แล้วแต่กรณีพิจำรณำ ดังนั้น กรณีนี้จึง ต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้ำที่ อ.ก.พ. กระทรวง
ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่ดังกล่ำวข้ำงต้นพิจำรณำ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
พันธุ์เรือง พันธุหงส์
( นำยพันธุ์เรือง พันธุหงส์ )
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
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