เรื่องเสร็จที่ ๒๔๐/๒๕๔๙
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การดําเนินการตามคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา

สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได มี ห นั ง สื อ ลั บ ที่ ศธ
๐๔๐๐๙/๒๐๔๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความ
ไดวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีความเห็นในกรณีที่นายเสถียร ธนะเพ็ชร รองเรียนวา นาย
สถาพร หยองเอน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต ๔ นายปรัชญา บาลยอ
เจาหนาที่ฝายพัสดุ และพวก หนวงเหนี่ยวการจายคาจาง รวมทั้งมีพฤติกรรมเรียกรองเงินจากการ
กอสรางหอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ ณ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยถือวานายสถาพรฯ
กระทําการโดยมิชอบในหนาที่เรียกรับเงินและสั่งการใหผูใตบังคับบัญชารับเงินจากหางหุนสวน
จํากัดเพ็ชรเอ็นจิเนียริ่งของผูรองเรียน และการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม
สอบสวนวินัยกับ นายสถาพรฯ เปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา จึง
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่งสอบสวนวินัยอยาง
รายแรงแกนายสถาพรฯ และรายงานผลใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทราบโดยดวนตอไป
และสงเรื่องดังกลาวใหสํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการตอไป
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพิ จ ารณา มาตรา ๓๒ แห ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาฯ แลวเห็นวา สํานักงาน
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจแจงเหตุอันควรสงสัยวามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวง
ราชการ หรือมีมูลความผิดทางอาญาหรือมีมูลความผิดทางวินัยใหหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวน
ทราบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ แตกรณีนี้ปรากฏวาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงแลวมีความเห็นวา นายสถาพรฯ ไมไดกระทําผิด
และขาราชการในสังกัดมิไดละเวนการปฏิบัติหนาที่ และมีคําสั่งในเรื่องดังกลาวแลว ดังนี้
๑. ใหยุติเรื่องกรณีการใชอํานาจในการบริหารสํานักงาน
๒. ใหวากลาวตักเตือน นายสถาพรฯ ในการที่เบิกคาจางใหกับผูรับจางลาชา
๓. กําชับ นายสถาพรฯ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
จัดสวัสดิการโดยมอบผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการดําเนินการ
๔. เห็นชอบใหแตงตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง นายปรัชญาฯ และ
นายวิศาลฯ
สงพรอมหนังสือ ลับ ที่ นร ๐๙๐๑ /๐๔๓๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
ขณะนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรายงานการดําเนินการ
ทางวินัย นายสถาพรฯ ไปยังคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. )
เพื่อพิจารณา ตามมาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และสงเรื่องใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต ๔ ดําเนินการทาง
วินัยอยางรายแรง นายปรัชญาฯ และนายวิศาลฯ
จึงขอหารือวา
๑. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแตงตั้งกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรง นายสถาพรฯ และสงเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตอไป
ตามที่ สํ า นั ก งานผู ต รวจการแผ น ดิ น ของรั ฐ สภาแจ ง ให พิ จ ารณาดํ า เนิ น การอี ก จะสามารถ
ดําเนินการไดอีกหรือไม หรือจะเปนการดําเนินการซ้ํา หรือไมอยางไร
๒. การที่สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสงเรื่องกรณี นายสถาพรฯ ถูกกลาวหาวามีพฤติการณเรียกรับเงิน และกรณี
กลาวหาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไมสอบสวนวินัยกับนายสถาพรฯ เปนการละ
เวนการปฏิบัติหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตอไป
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะตองดําเนินการอยางไรจึงจะชอบดวยกฎหมาย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวประกอบกับ
ไดรับฟงคําชี้แจงจากผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงาน ก.พ.) ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
(สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน) และผู แ ทนสํ า นั ก งาน ป.ป.ช. แล ว ปรากฏ
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา สํา นักงานผูตรวจการแผนดิน ของรัฐสภาไดมีหนังสือถึงคณะกรรมการ
ป.ป.ช.๑ เพื่อสงเรื่องรองเรียนกรณีนายสถาพรฯ นายปรัชญาฯ และพวก หนวงเหนี่ยวคาจาง และ
มีพฤติ กรรมเรีย กรับ เงิน จากการก อ สรา งหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗ ณ โรงเรี ย นโนนโพธิ์ ศ รี
วิทยาคม จังหวัดขอนแกน ซึ่งผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวาเปนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตใน
วงราชการ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดว ยผู ต รวจการแผ น ดิ น ของรั ฐ สภา พ.ศ. ๒๕๔๒ ส ง เรื่ อ งดัง กลา วใหค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณา ประกอบกับพนักงานสอบสวนไดสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาในกรณีที่
ผูเสียหายรองทุกขตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับนายสถาพรฯ วาไดกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการอีกกรณีหนึ่งดวย และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับคํากลาวหาทั้งสองกรณี
ไวพิจารณาแลว
๑

หนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ดวนที่สุด ที่ ผร ๒๔/๙๒๐๗ ลงวันที่ ๑๖

ธันวาคม ๒๕๔๘
๒

มาตรา ๒๖ เรื่องใดที่ไมใหรับไวพิจารณาตามมาตรา ๒๔ และเรื่องที่ผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาอาจไมรับพิจารณาตามมาตรา ๒๕ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะสงเรื่องนั้นไปใหหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไปตามควรแกกรณีก็ได

๓

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง เห็ น ว า การที่ ผู ต รวจการแผ น ดิ น ของรั ฐ สภาให เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งสอบสวนวินัยอยางรายแรงแกนายสถาพรฯ และรายงานผล
การดําเนินการใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทราบโดยดวนตอไป นั้น เปนกรณีการปฏิบัติ
หน า ที่ ข องผู ต รวจการแผ น ดิ น ของรั ฐ สภาโดยอาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๒ ๓ แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยผู ต รวจการแผ น ดิ น ของรั ฐ สภา พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่
กําหนดใหหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนและผูบังคับบัญชาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปและ
แจงผลการดําเนินการใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทราบทุกสามเดือน เมื่อปรากฏขอเท็จจริง
วาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ คือ มีการสืบสวน
ขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยสําหรับผูถูกกลาวหาบางคนตามมูลความผิดที่ปรากฏจากการ
สื บ สวนข อ เท็ จ จริง แลว ย อ มเปน ความรั บ ผิด ชอบของเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น
พื้นฐานในฐานะผูบังคับบัญชาผูมีหนาที่ในการดําเนินการ ดวยเหตุนี้ จึงไมจําเปนตองดําเนินการ
ซ้ําอีก เวนแตจะเห็นวาขอทวงติงของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีเหตุที่จะตองดําเนินการ
สอบสวนเพิ่มเติม ยอมอยูในดุลพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะ
เปนผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาที่จะตองดําเนินการ และเมื่อดําเนินการไปประการใดแลว
ยอมเปนหนาที่ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะตองแจงผลการดําเนินการให
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทราบตามระยะเวลาดังกลาว และเมื่อปรากฏขอเท็จจริงดวยวา
ขณะนี้ กระบวนการดําเนินการทางวินัยนายสถาพรฯ ยังไมสิ้นสุด เพราะสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดรายงานการดําเนินการทางวินัยนายสถาพรฯ ไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา
ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๓

มาตรา ๓๒ เมื่อผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวาเรื่องใดมีเหตุอันควรสงสัยวามีการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือมีมูลความผิดทางอาญา หรือมีมูลความผิดทางวินัย ใหผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภาแจงใหหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนเรื่องนั้น ๆ และผูบังคับบัญชาของขาราชการ พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของทราบ
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
ใหหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนและผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งแจงผลการดําเนินการให
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทราบทุกสามเดือน
๔
มาตรา ๑๐๔ เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการสอบสวนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด หรือสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการไปแลว ให
ดําเนินการดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
สําหรับการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงเหนือหัวหนาสวนราชการหรือ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป และมิใชเปนการดําเนินการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา

๔
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเรื่องดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของ ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ. ยังไมมีมติเปน
ประการใด ดั ง นั้ น สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจึ ง ยั ง มี ห น า ที่ ต อ งรายงาน
กระบวนการดําเนินการทางวินัยที่เปนอยูในขณะนี้ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทราบตอไป
จนกวากระบวนการดําเนินการทางวินัยดังกลาวจะแลวเสร็จ
สําหรับที่ปรากฏขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับเรื่องดังกลาว
ไวพิจารณาแลว นั้น กรณีจึงเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะตองดําเนินการไต
สวนขอเท็จจริงและวินิจฉัยการกระทําความผิดตามคํากลาวหานั้น ตามมาตรา ๘๙๕ และมาตรา
๑๙ (๓)๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ตอไป ดวยเหตุนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไมจําเปนตองสง
เรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดําเนินการตอไป
ประเด็นที่สอง เห็นวา เมื่อไดวินิจฉัยไวในประเด็นที่หนึ่งแลว จึงไมจําเปนตอง
วินิจฉัยในประเด็นนี้อีก
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤษภาคม ๒๕๔๙
ในการดําเนินการตามมาตรานี้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา
และมีมติเปนประการใดแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น
การรายงานตามมาตรานี้ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๕
มาตรา ๘๙ ในกรณีที่ผูเ สียหายไดรองทุกขห รือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนให
ดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ อันเนื่องมาจากไดกระทําการตามมาตรา ๘๘ ให
พนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษ
เพื่อจะดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ในการนี้หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวาเรื่อง
ดังกลาวมิใชกรณีตามมาตรา ๘๘ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงเรื่องกลับไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไป
๖
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภาตามหมวด ๕
การถอดถอนจากตําแหนง
(๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเพื่อสงไปยังอัยการสูงสุดเพื่อ
ฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามหมวด ๖ การดําเนินคดีอาญากับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘ ของรัฐธรรมนูญ
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอ
หนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
ฯลฯ
ฯลฯ

