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ค าน า 

   การด าเนินการทางวินัยเป็นกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา  
ในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา การด าเนินการทางวินัยจะยุติธรรมและเป็นธรรมหรือไม่ เพียงใด 
ย่อมขึ้นอยู่กับการด าเนินการทางวินัยในแต่ละข้ันตอนว่า  ได้มีการด าเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่  
โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งเรื่องกล่าวหา  การสอบสวน  การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ  การสั่งลงโทษรวมทั้ง
การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการทางวินัย ได้แก่ กฎหมายล้างมลทิน กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ            
ปราบปรามการทุจริต เป็นต้น  โดยส านักงาน ก.พ. ได้รวบรวมตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน                
มาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันได้มีกฎหมายข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ             
พลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่งได้มีการวางหลักการใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมอยู่บ้าง  จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะ 
ได้รวบรวมเนื้อหาการตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และจัดพิมพ์เพ่ือเผยแพร่เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด าเนินการทางวินัย 
ให้ส่วนราชการต่าง  ๆ  

    หนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจากกรณีการตอบข้อหารือที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้หารือไปยัง ก.พ. 
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ ส านักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยตามสมควร 

 

                 ส านักมาตรฐานวินัย 

      ส านักงาน  ก.พ. 

                   มีนาคม  ๒๕๕๗ 

 
 
               

         



สารบญั 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

หน้า 

มาตรา  ๓๖ 

๑. ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนขณะใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ด้วยเหตุต้องหาว่ากระท าผิดอาญาและตกเป็นบุคคลล้มละลายด้วย  
ต่อมาคดีอาญาถึงที่สุดโดยศาลพิพากษายกฟ้อง และได้พ้นจากล้มละลายแล้ว ไม่เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่ ก.พ. จะก าหนดการด าเนินการต่อไป ให้สั่งกลับเข้ารับราชการ 
(หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๑๘๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑) 

๑๘ 

๒. ผู้สอบได้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม คือ เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกอยู่ก่อน 
วันรับสมัครแล้ว แม้ต่อมาผู้นั้นจะได้รับการล้างมลทินก็ไม่มีผลย้อนหลัง ไม่สามารถบรรจุบุคคล
ดังกล่าวเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๑๕ ลงวันที่  
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑) 

๔๐ 

๓. ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 
ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. เว้นแต่จะมีข้อพิสูจน์ว่าเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๖๒๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๒) 

๘๓ 

๔. ผู้ถูกสั่งลงโทษปลดออก ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน 
เป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรณีลาบวชเมื่อเกินก าหนดแล้วไม่มา
ปฏิบัติหน้าที่ และได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้วไม่ถือเป็นผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๙) (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๘๘๗ ลงวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒) 

๑๐๐ 

๕. ผู้ถูกลงโทษไล่ออกและได้รับการล้างมลทิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ 
พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ถือว่าผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๓๖ ข. (๑๐) แต่ถ้าพฤติการณ์ที่เป็นเหตุให้ผู้นั้นถูกไล่ออก เข้าข่ายเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ผู้นั้นก็ยังเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ ข. (๔) (หนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๙๙๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 

 

๑๔๖ 



หน้า 

๖. ถูกลงโทษไล่ออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ กรณีเป็นนายช่างโครงการ
ก่อสร้างแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้จากคู่สัญญา แม้จะได้รับการล้างมลทินโดยให้ถือว่ามิได้เคย
ถูกลงโทษ แต่มิได้ล้างการกระท า และการกระท าในกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๔) ในกรณีที่ 
ผู้นี้ขอกลับเข้ารับราชการ ส่วนราชการควรพิจารณาด้วยความระมัดระวัง และถ้าต้องการจะรับ
กลับเข้ารับราชการจะต้องด าเนินการตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการ
ด้วย (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๙๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 

๑๕๖ 

๗. ผู้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ จะถือว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการโดยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคมหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาจากรายละเอียดของพฤติการณ์
เป็นกรณ ีๆ ไป (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๒๔๑ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕) 

 

๒๐๓ 

มาตรา ๖๗  

๑. สั่งบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ต่อมาตรวจพบว่าผู้นั้นเคยถูกลงโทษไล่ออก 
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกรณีตรวจรับงานจ้างโดยทุจริตเพ่ือประโยชน์แก่ญาติและภรรยา 
ของตน แม้จะได้รับการล้างมลทินโดยถือว่ามิได้เคยถูกลงโทษ แต่ก็ยังเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๖ ข. (๔) โดยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลันตาม
มาตรา ๖๗ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๕๒๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔) 

๑๘๔ 

๒. การสั่งให้ออกตามมาตรา ๖๗ ด้วยเหตุเป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เป็นผู้มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ อยู่ก่อนได้รับการบรรจุ โดยปกปิดเรื่องที่เคยถูกไล่ออกและบิดเบือน
ข้อเท็จจริง แจ้งว่าออกจากราชการเนื่องจากหมดสัญญาจ้าง เป็นการเข้ารับราชการโดยไม่สุจริต 
การสั่งให้ผู้นี้ออกตามมาตรา ๖๗ จึงไม่ถือเป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๒๙๕  
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕) 

๒๐๔ 

๓. มาตรา ๖๗ และมาตรา ๑๐๐ การด าเนินการในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้ได้รับบรรจุ
ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอยู่ก่อนได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุต้องสั่งให้ 
ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน การด าเนินการด้วยวิธีเพิกถอนค าสั่งบรรจุ เป็นการไม่ถูกต้อง  
ควรยกเลิกค าสั่งเพิกถอนนั้นแล้วสั่งใหม่โดยสั่งให้ออกให้มีผลตั้งแต่วันที่มีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งบรรจุ
ส่วนกรณีท่ีผู้นั้นถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนและอยู่ระหว่างด าเนินการ  

๒๑๕ 



หน้า 

ทางวินัย ก็สามารถด าเนินการทางวินัยต่อไปได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๗๑ 
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 

 

 

มาตรา ๘๓  

๑. การที่ส่วนราชการจะแต่งตั้งข้าราชการไปร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารโครงการของบริษัท จะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามทางวินัยที่บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น 
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่ เป็นเรื่องที่จะต้องมีข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยว่า
ต าแหน่งดังกล่าว มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันกับต าแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ คือ  
มีลักษณะเขา้ไปจัดการหรือเป็นตัวกระท าการในบริษัทนั้นหรือไม่ (หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 
๑๐๑๑/ล ๑๒๐๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑)         

๖๐ 

๒. การด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ถ้าต าแหน่งดังกล่าวไม่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกับต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ก็ไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๘๓ (๖) (หนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓) 

 

๑๒๘ 

มาตรา ๘๕  

ข้าราชการผู้มีกรณีกระท าความผิดอาญาและได้รับอนุญาตให้ลาออกไปแล้ว 
ต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในอีกกรมหนึ่งและถูกฟ้องคดีอาญาในกรณีกระท าผิด 
เมื่อครั้งรับราชการคราวก่อน ผู้บังคับบัญชาของกรมใหม่จะน าเอากรณีกระท าผิดเมื่อครั้งเป็น
ข้าราชการคราวก่อน ที่การเป็นข้าราชการได้ขาดตอนไปแล้ว มาด าเนินการทางวินัยหาได้ไม่  
อย่างไรก็ตาม ถ้าปรากฏผลคดีว่าผู้นั้นได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๖) ซึ่งความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดส าเร็จ
เมื่อต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดซึ่ งเป็นเวลาขณะรับราชการในกรมใหม่
ผู้บังคับบัญชาสามารถด าเนินการทางวินัยได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๔๐  
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 

 

๑๖๑ 

มาตรา ๙๐  

 ๑. การมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อยู่ในบังคับมาตรา ๙๐ วรรคสาม 
สามารถมอบได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบริหารราชการแผน่ดิน สว่นการมอบหมายอ านาจหน้าที่ 

๖๗ 
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ให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่ าลงไปปฏิบัติแทนในระหว่างที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับแล้ว แต่ ก.พ. ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์การมอบหมายตาม             
มาตรา ๙๐ วรรคสาม สามารถมอบอ านาจได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒) 

 

๒. ระหว่างการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ผู้ถูกกล่าวหาได้โอนไปอยู่
นอกบังคับบัญชาของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จึงมีผลท าให้อ านาจในการด าเนินการ
ทางวินัยตกเป็นของผู้บังคับบัญชาคนใหม่และต่อมาเมื่อบทบัญญัติลักษณะ ๔ ข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ซึ่งเป็น              
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สามารถด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นได้ตามมาตรา ๙๐ 
(หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๗๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓)  

๑๒๖ 

๓. ในระหว่างที่ ก.พ. ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการมอบหมายอ านาจหน้าที่
ด าเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๐ วรรคสาม ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
ก็ยังสามารถมอบอ านาจด าเนินการทางวินัยให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แต่ตามค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด        
ที่มอบอ านาจตามกฎหมายดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดปฏิบัติราชการแทน นั้น 
มอบอ านาจให้เฉพาะอ านาจที่กระทรวงหรือกรมมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
โดยมอบต่อให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเท่านั้น  มิได้มอบอ านาจที่เป็นอ านาจของ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ (๑๑) ผู้มีอ านาจ
ด าเนินการทางวินัยโดยตรงแต่อย่างใด  การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิจารณาสั่งการให้งดโทษ
และให้ด าเนินการว่ากล่าวตักเตือนผู้ถูกกล่าวหา จึงเป็นการด าเนินการที่ไม่ถูกต้อง  (หนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๕๓๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 

๑๔๔ 

๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ช านาญการ และช านาญการพิเศษ และต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน และอาวุโส ตามมาตรา ๕๗ (๑๑) (หนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร ๑๐๑๑/๒๒๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) 

๑๖๕ 

๕. เมื่อ ก.พ.  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การมอบหมายอ านาจหน้าที่ ตาม             
มาตรา ๙๐ วรรคสาม ปรากฏตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๓ ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ แล้ว เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมาย          
อ านาจหน้าที่ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ต้องมอบตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะน าเรื่อง                
การมอบอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย                        
การมอบอ านาจมาใช้หาได้ไม่ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔) 

๑๘๗ 
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๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินสั่งลงโทษ อธิบดีเห็นว่าการด าเนินการทางวินัยไม่ถูกต้อง อ.ก.พ. กระทรวง  
มีมติส่งเรื่องให้กรมด าเนินการให้ถูกต้องก่อนเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง กรณีเช่นนี้ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอ านาจ อธิบดีมีอ านาจแก้ไขการปฏิบัติของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับมอบอ านาจอยู่แล้ว 
อธิบดีจึงต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง  
 การสืบสวน หรือพิจารณาในเบื้องต้นตามมาตรา ๙๑ นั้น ในระหว่างที่ยังมิได้
ออกกฎ ก.พ. เกี่ยวกับการนี้ ให้ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๙ ลงวันที่ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕) 

๑๙๑ 

๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับบัญชามีอ านาจด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ช านาญการ และช านาญการพิเศษ 
และต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน และอาวุโส หรือจะมอบหมายให้
ผู้บังคับบัญชาระดับต่ าลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ ก็ได้ 
 ขนส่งจังหวัดเป็นต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดและมีกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินบัญญัติแน่ชัดให้เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ซึ่งสังกัดกรม และไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ไม่อยู่ในตารางท้ายหลักเกณฑ์ 
อธิบดีจึงไม่อาจมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ขนส่งจังหวัดปฏิบัติแทน ส่วนกรณีนี้จะต้องมอบอ านาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินควบคู่กันด้วย หมายถึง การมอบให้ผู้ที่ไม่ได้เป็น
ผู้บังคับบัญชามีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามมาตรา ๙๐ วรรคสาม 
(หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๐๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕) 
 

๒๐๖ 

 

มาตรา ๙๑  

กรณีมีการกล่าวหาหลายครั้งในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันสามารถจะ
รวมการด าเนินการสืบสวนหรือสอบสวนทางวินัยในคราวเดียวกันได้ ส่วนการสั่งลงโทษในกรณีที่
กระท าผิดวินัยหลายครั้งต่างวาระกัน ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นผลจากเจตนาในลักษณะ
เดียวกันต่อเนื่องกันมาก็สามารถรวมการกระท าแล้วสั่งลงโทษสถานใดสถานหนึ่งที่เหมาะสมได้ 
(หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒) 

๗๕ 
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มาตรา ๙๒ 

การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา ๙๒ ต้องท าการแจ้ง             
ข้อกล่ าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่ สนับสนุนข้อกล่ าวหาให้ผู้ ถูกกล่ าวหาทราบ                     
ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการนี้ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการนี้ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงต้องด าเนินการตามหนังสือ                   
ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ คือ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาอยู่ในกรอบของเรื่อง
กล่าวหาตามค าสั่งเท่านั้น การแจ้งข้อกล่าวหานอกเหนือเรื่องกล่าวหา ท าให้การสอบสวนในกรณี
ที่นอกเหนือนั้น เสียไป (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๐๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๓) 

 

๑๓๗ 

มาตรา ๙๔  

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่ข้าราชการต าแหน่งต่างกันต่างกรม
หรือต่างกระทรวง ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกัน ที่ให้ด าเนินการตามมาตรา ๙๔ นั้น ใช้ได้        
ทั้งวินัยอย่างร้ายแรงและไม่ร้ายแรง (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๔๗ ลงวันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๒) 

๗๓ 

๒. การแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนกรณีข้าราชการพลเรือนต่างกรม 
ในกระทรวงเดียวกัน และต่างกระทรวง ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกัน ซึ่งปลัดกระทรวงหนึ่ง 
เป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๔ (๒) และปลัดกระทรวงอีกกระทรวงหนึ่งเป็นผู้มีอ านาจตาม
มาตรา ๙๔ (๓) ปลัดกระทรวงทั้งสองควรท าความตกลงร่วมกันเพ่ือกระทรวงทั้งสองต่างมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๔ (๓) ประกอบด้วยบุคคลชุดเดียวกัน (หนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๖๔๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒) 

๙๔ 

๓. ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกันคนหนึ่ง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น อธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ (๖) 
ส่วนอีก ๒ คน ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับปฏิบัติการ อธิบดีเป็น
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ (๑๐) และผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ (๑๑)  ส าหรับ ๒ คนนี้ อธิบดีและผู้ว่าราชการจังหวัดต่างมี
อ านาจคู่เคียงกัน เรื่องนี้กรณีปรากฏขึ้นทางจังหวัด และผู้ถูกกล่าวหาคนที่หนึ่งไม่อยู่ในอ านาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ทางจังหวัดจึงรายงานมายังอธิบดี กรณีเช่นนี้อธิบดีย่อมสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาทั้ง ๓ คนได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๘๖  
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 

๑๕๔ 
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๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีที่ข้าราชการต าแหน่งต่างกัน 
ในกรมเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกัน และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา ๕๗ ต่างกัน ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย  
มีแนวทางที่อาจด าเนินการเพ่ือให้มีคณะกรรมการคณะเดียวท าการสอบสวนได้ ๒ แนวทาง คือ 
ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่ละคนท าความตกลงกัน เพ่ือแต่ละคนต่างมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่ในอ านาจ ประกอบด้วยบุคคลชุดเดียวกัน 
หรืออีกแนวทาง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ที่ต าแหน่งต่ ากว่าไม่ใช้อ านาจ
ของตนและขอให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๘๔ 
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) 

๑๗๑ 

๕. กรณีที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๔ (๒)  
เมื่อสอบสวนเสร็จ คณะกรรมการก็ต้องท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อปลัดกระทรวงผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๓ ลงวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔) 

๑๗๕ 

๖. กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญกับข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา  
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกัน ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๙๔ (๓) (หนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๒๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔) 

๑๗๗ 

มาตรา ๙๕  

ในระหว่างที่ยังมิได้ออก กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย ตามมาตรา ๙๕ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการจากบุคคลซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ 
ฝ่ายพลเรือน ไม่เป็นสาระส าคัญที่จะท าให้เสียความเป็นธรรม และไม่ท าให้การสอบสวนเสียไป 
(หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๗๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕) 

 

๑๙๗ 

มาตรา ๙๖  

กรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ ผู้บังคับบัญชาจะงดโทษให้
โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ การว่ากล่าวตักเตือนนั้นกฎหมายไม่ได้บัญญัติ
ไว้ว่าจะต้องท าด้วยวิธีการใด กรณีจึงสามารถว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
ก็ได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๗๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑) 

๔๘ 
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มาตรา ๙๗ 

๑.  ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ด าเนินการทางวินัยแก่
ข้าราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในเขตจังหวัด และได้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรม 
พิจารณา ระหว่างที่ อ.ก.พ. กรม ยังมิได้พิจารณา แม้หน่วยงานและผู้ถูกกล่าวหาได้เปลี่ยนสถานะ
เป็นข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่กรณีนี้ถือเป็นการด าเนินการของอธิบดี การส่งเรื่อง
ให้ อ.ก.พ. พิจารณา ถูกต้องแล้ว ไม่ต้องส่งกลับให้ อ.ก.พ. จังหวัด (หนังสือส านักงาน ก.พ.            
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๖๓๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ 

๘๗ 

๒.  ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับมอบอ านาจจากปลัดกระทรวงในฐานะอธิบดีได้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แก่ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษ ระหว่างการด าเนินการเพื่อส่งเรื ่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  ปรากฏว่าพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลใช้บังคับ และระหว่างที่
ยังมิได้ออกกฎ ก.พ. ตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง ก.พ. ได้ก าหนดการในกรณีที่ปลัดกระทรวง 
ในฐานะอธิบดีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรม พิจารณา เรื่องนี้
จึงต้องส่งเรื่องให้  อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวง พิจารณาตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง (หนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) 

 

๑๐๘ 

มาตรา ๑๐๐  

๑. การกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยร้ายแรง ตามนัย
มาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น จะต้องเป็น 
การกล่าวหาที่ระบุโดยชัดแจ้งถึงพฤติการณ์และตัวผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระท าหรือการละเว้น 
การกระท าใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๑/ล ๔๙๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑) 

๑๖ 

๒. การด าเนินการทางวินัยกับผู้ซึ่งพ้นจากราชการไปแล้ว กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนทั้งสองฉบับนี้ มีหลักการและหลักเกณฑ์ท านองเดียวกัน แต่ส าหรับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๐ ได้บัญญัติเงื่อนไขว่า 
ผู้มีอ านาจต้องด าเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ภายใน ๑๘๐ วัน 
นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๒๕๙ ลงวันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑) 

๓๑ 
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๓. การกล่าวหาข้าราชการผู้ใดว่ากลับก่อนเวลา ไม่ลงชื่อกลับในบัญชีลงเวลา 
ปิดส านักงานก่อน ๑๖.๓๐ น. น ารถราชการไปใช้ส่วนตัว ถือเป็นเพียงการกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรงเท่านั้น เมื่อผู้ถูกกล่าวหานั้นได้ออกจากราชการไปแล้วก็ไม่สามารถ
ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๒๖๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๑) 

๓๕ 

๔. ผู้ยื่นหนังสือขอลาออกแล้วถอนคืนไปก่อนการลาออกมีผล ถือเป็นการระงับ 
การขอลาออก ต่อมายื่นหนังสือขอลาออกอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ระบุวันขอลาออก
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นการยื่นล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 
ผู้มีอ านาจ ซึ่งตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น  
ให้ถือวันถัดจากวันครบก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ยื่นเป็นวันขอลาออก ซึ่งตรงกับวันที่                 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถ้าผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจยังมิได้อนุญาตให้ลาออกและมิได้ยับยั้งการ
ลาออก การลาออกของผู้นี้ก็มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ตามมาตรา ๑๑๓ 
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนนี้ปรากฏว่า ในระหว่าง
การลาออกยังไม่มีผล ผู้นี้ไม่ได้มาปฏิบัติราชการ หากมีการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาว่า
ผู้นี้ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
อันเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยกล่าวหาก่อนวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่        
การลาออกมีผล ผู้บังคับบัญชาก็สามารถด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นี้ได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๑/ล ๑๐๓๙  ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ )  

๕๓ 

๕. ข้าราชการมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อน            
ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ต่อมาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือน
สามัญ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ แล้ว เป็นกรณีที่ต้องด าเนินการตาม             
มาตรา ๑๐๐ คือผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะต้องด าเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาเบื้องต้นเห็นว่ากรณีมีมูลและสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง 
ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากราชการ ถ้าล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 
ก็ไม่สามารถที่ด าเนินการต่อไปได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๕๘ ลงวันที่ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๒) 

๗๑ 

๖. มีกรณีถูกร้องกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ต่อมาได้รับอนุญาตให้ลาออก 
และในวันเดียวกันได้รับการคัดเลือกและบรรจุเป็นข้าราชการอีกกรมหนึ่ง โดยไม่ได้น าอายุราชการ 
ในส่วนราชการเดิมมานับต่อ ฐานะการเป็นข้าราชการไม่ต่อเนื่อง และขาดตอนไปแล้ว อธิบดีกรมใหม่ 

๗๘ 
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ไม่มีอ านาจด าเนินการทางวินัย (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๘๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๒ ) 

 

๗. ผู้บังคับบัญชาได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
แก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ได้ออกจากราชการไปแล้ว ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามมาตรา ๑๐๒ และ
มาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมาเมื่อบทบัญญัติ
ลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
มีผลใช้บังคับ และมีมาตรา ๑๐๐ ให้อ านาจผู้บังคับบัญชาท านองเดียวกับมาตรา ๑๐๖              
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่บัญญัติเพ่ิมเติมว่าผู้มีอ านาจ
ต้องด าเนินการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่กรณีนี้
ผู้บังคับบัญชาได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายไปก่อนมาตรา ๑๐๐  
มีผลใช้บังคับ จึงมีอ านาจด าเนินการทางวินัยต่อไปได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๑๓๑ 
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓) 

๑๑๖ 

๘. การที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อผู้อ านวยการตรวจเงินแผ่นดิน ระบุตัวข้าราชการผู้มีพฤติการณ์ปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ถือเป็นการกล่าวหาต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการ และเป็นการกล่าวหาก่อนผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการ ผู้บังคับบัญชา
จึงยังมีอ านาจด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๒๕๗ ลงวันที่ 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔) 

๑๖๙ 

๙. กรณีตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้อ านาจผู้บังคับบัญชาด าเนินการต่อไปได้โดยไม่มีก าหนดเวลา แต่เมื่อบทบัญญัติ
ลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไปแล้ว ก.พ. มีมติก าหนดการด าเนินการ
ต่อไปเป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
ข้อ ๒ โดยก าหนดให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง 
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากราชการ ถ้าล่วงเลยก าหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว ก็ไม่อาจด าเนินการต่อไปได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๖๒ ลงวันที่ 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๕) 

๑๙๘ 
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๑๐. ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ออกไว้ก่อนด้วยเหตุต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา
โดยยังไม่มีการสอบสวนทางวินัย ต่อมาผู้นั้นมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และต่อมาคดีอาญาถึงที่สุด
โดยศาลมีค าพิพากษายกฟ้อง ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยต้องสั่งยกเลิกค าสั่งให้ออกไว้ก่อน
เพ่ือให้ผู้นั้นเป็นผู ้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ และเมื ่อล่วงเลย
ก าหนด ๑๘๐ วัน ตามมาตรา ๑๐๐ แล้ว แม้จะเห็นว่ากรณียังมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิด 
วินัยอย่างร้ายแรง กไ็ม่อาจด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๖๑ 
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 

 

๒๐๙ 

มาตรา ๑๐๓  

๑.  กรณีที่อธิบดีผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
อย่างร้ายแรงและได้สั่งยุติเรื่องแล้ว การด าเนินการทางวินัยของอธิบดีได้สิ้นสุดลงแล้ว และต้อง
รายงานการด าเนินการทางวินัยดังกล่าวไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓  
กรณีที่มีผู้ร้องขอให้อธิบดีสอบสวนใหม่ โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐานใหม่ ไม่อาจด าเนินการได้ 
(หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๔๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) 

๑๑๒ 

๒. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ บันทึกสั่งให้งดโทษ 
ผู้ถูกกล่าวหาโดยให้ท าหนังสือลงทัณฑ์ หลังจากนั้นได้เกษียณอายุไปโดยยังไม่ได้ด าเนินการ
ดังกล่าว ผู้รักษาราชการแทนก็ยังคงต้องด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าว และรายงาน  
ไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๑๐๓ หากผู้รักษาราชการแทนมีความเห็นแตกต่างกับ
ความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ก็สามารถเสนอความเห็นไปเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง ได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๐๙ ลงวันที่ ๙ 
เมษายน ๒๕๕๓) 

๑๒๐ 

 ๓. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการ 
ต่างกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกัน จ านวน ๖ ราย กรณีเช่นนี้  
ถ้าเป็นกรณีที่จะต้องสอบสวนก็เป็นอ านาจของปลัดกระทรวงที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน แต่เมื่อเป็นกรณีที่ไม่ต้องสอบสวนก็ถือเป็นกรณีที่ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา
ตามที่ ก.พ. ได้ก าหนดการด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๑ (๒) จึงต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงเป็นผู้พิจารณา (หนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๔๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓) 

๑๒๔ 
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 ๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งลงโทษแล้วรายงาน อ .ก.พ. กระทรวงตาม           
มาตรา ๑๐๓ เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติให้ลดโทษ เพ่ิมโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ผู้บังคับบัญชา
ที่จะต้องสั่งให้เป็นไปตามมติดังกล่าว โดยปกติควรเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ ที่เป็นผู้สั่งลงโทษ 

การรายงาน ก.พ. เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการทะเบียนประวัติส าหรับ
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกระเบียบตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง 
ส านักงานปลัดกระทรวงเป็นผู้รายงานตามระเบียบที่ใช้อยู่เดิม (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๑/๕๑๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 

๑๘๒ 

๕. ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรงแก่ข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่ต่อมามีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการมีผลให้ผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการในราชการบริหารส่วนกลาง เมื่อสอบสวน เสร็จ 
จังหวัดจึงส่งส านวนการสอบสวนมาให้กรมพิจารณา ระหว่างการพิจารณา ได้มีการแบ่งส่วนราชการ
ใหม่อีก มีผลให้ผู้ถูกกล่าวหากลับมาเป็นข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค เมื่อกรม
พิจารณาเสร็จและเป็นกรณีที่จะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สามัญ พิจารณา และเรื่องนี้เป็นกรณีที ่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรมจึงควรส่งส านวนการสอบสวน
คืนให้จังหวัดด าเนินการต่อไป (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๕๔๓ ลงวันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 

 

๑๔๗ 

มาตรา ๑๑๐  

๑. เมื่อสั่งลงโทษไล่ออกแล้ว กรณีกล่าวหาว่าหย่อนความสามารถยังอยู่
ระหว่างสอบสวน ซึ่งเป็นการด าเนินการเพ่ือสั่งให้ออก ผู้บังคับบัญชาก็ไม่มีอ านาจที่จะ
ด าเนินการต่อไป จึงต้องยุติเรื่อง (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๘๘ ลงวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๒) 

๖๕ 

๒. การด าเนินการเพ่ือสั่งให้ออกกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ ในระหว่างที่ยังมิได้ออก กฎ ก.พ. ตามมาตรา 
๑๑๐ ต้องด าเนินการตามกฎ ก.พ. ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิมคือ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) โดย
บัญญัติให้น ามาตรา ๙๗ วรรคสอง มาใช้กับมาตรา ๑๑๐ (๖) โดยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เช่นเดียวกับการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง แล้วส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. พิจารณา ตามมาตรา ๙๗ 
วรรคสอง โดยอนุโลม (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑ /ล ๖๒๑ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒) 

๘๑ 
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๓. กรณีที่จะต้องสั่งให้ออกตามมาตรา ๑๑๐ (๘) ในระหว่างที่ยังมิได้ออก 
กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๑๑๐ วรรคสอง ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๓๒  ให้น ากฎ ก.พ. 
ข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือกรณีที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้  ส าหรับกรณีนี้ไม่มีกฎ ก.พ. ข้อบังคับหรือระเบียบซึ่งใช้อยู่เดิม และเป็นกรณี
ที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๗ ให้อ านาจ
ผู้บังคับบัญชาที่จะสั่งได้โดยตรง ถือได้ว่าเป็นกรณีที่ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้อยู่เดิม ฉะนั้นกรณีนี้ 
ผู้บังคับบัญชาจึงสั่งให้ออกตามมาตรา ๑๑๐ (๘) ได้โดยตรง (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๑/ล ๑๗๙ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓) 

๑๑๔ 

๔. การสั่งให้ออกด้วยเหตุเป็นโรคติดยาเสพติดให้โทษ นั้น ต้องในขณะที่ผู้นั้น
เป็นโรคดังกล่าวอยู่ หากปรากฏว่าผู้นั้นพ้นจากการเป็นโรคติดยาเสพติดให้โทษแล้ว ผู้บังคับบัญชา 
ก็ไมอ่าจสั่งให้ออกได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๗๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓) 

 

๑๒๙ 

มาตรา ๑๒๐  

๑. การสอบสวนทางวินัยกล่าวหาว่ากระท าผิดหลายกรณี และสั่งลงโทษ
ปลดออกกรณีเดียว เมื่อ ก.พ.ค. มีค าวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงยังไม่พอฟังลงโทษจึงให้ยกเลิกค าสั่ง
ปลดออก และให้พิจารณาด าเนินการกับผู้นั้นให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปนั้น หมายถึงว่า เมื่อยกเลิก
ค าสั่งลงโทษและสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการแล้ว ก็ให้พิจารณาด าเนินการส าหรับข้อกล่าวหา 
อ่ืน ๆ ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕) 

๑๙๕ 

๒. กรณีสั ่งยกโทษหรือยกเลิกค าสั ่งลงโทษปลดออกและให้กลับเข้ารับ
ราชการ มีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างที่มิได้มาปฏิบัติราชการตามระเบียบกรมบัญชีกลาง 
(หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๑๑๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕) 

 

๒๐๐ 

บทเฉพาะกาล  

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ แต่ส าหรับลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ วินัยและการ
ด าเนินการทางวินัย อยู่ในลักษณะนี้ ยังไม่ได้บังคับทันที เพ่ิงจะใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๕๑ ฉะนั้นกรณีที่ด าเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๐ ธันวาคม 
๒๕๕๑ จึงต้องปรับบทความผิด สอบสวนพิจารณา และลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕   

๒๙ 
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ส่วนกรณีกระท าผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แต่เพ่ิงด าเนินการทางวินัยตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป หรือด าเนินการมาก่อนแล้ว 
แต่จนถึงวันดังกล่าวยังด าเนินการไม่เสร็จ ต้องปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายที่ใช้อยู่ 
ขณะกระท าผิด คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ส่วนการสอบสวน 
พิจารณาและด าเนินการเพ่ือลงโทษต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๓ (๑) (๒) และ (๓) และกรณีที่ ก.พ. ก าหนด 
ตามมาตรา ๑๓๗ ส าหรับกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกฟ้องคดีอาญาอยู่ด้วย การด าเนินการทางวินัย 
ไม่จ าเป็นต้องรอฟังผลคดีอาญา เว้นแต่การสอบสวนทางวินัยยังฟังไม่ได้ว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
(หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๗๓๑ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑) 

 

๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ทั้งนี้
ส าหรับบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือน
ในพระองค์ ยังไม่ได้ใช้บังคับในขณะนั้น และเพ่ิงจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๑๓๑ ดังนั้น กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา ซึ่งเป็นกฎ ก.พ. เดิม ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ในระหว่างที่ยังมิได้ออก กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ให้น ากฎ ก.พ. ที่ใช้อยู่เดิมมาใช้
บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งตามมาตรา ๑๓๒ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๑/๒๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑) 

๓๑ 

๓. เมื่อบทบัญญัติลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไปแล้ว ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่เคยมีอ านาจสั่งลงโทษตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มีอ านาจอีกต่อไป (หนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒) 

๖๘ 

๔. กระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใด  
ต้องใช้โทษตามพระราชบัญญัติฉบับนั้น (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๓ ลงวันที่ 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒) 

๖๙ 
 

๕. ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณาโดยถูกต้องตามมาตรา ๑๐๔ (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ อ.ก.พ. กระทรวง จะยังมิได้
พิจารณาเรื่องนั้นเลย จนถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเรื่องนั้นได้
จนแล้วเสร็จตามบทเฉพาะกาล หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๒ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑ /๖๔๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ ) 

๙๒ 
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๖. ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ใช้บังคับแล้ว ให้อธิบดีส่งเรื่องรายงานการด าเนินการทางวินัยที่ได้รับรายงานจากจังหวัด ไปให้ 
อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ โดยอธิบดีไม่ต้องพิจารณาให้ความเห็น (หนังสือ 
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๖๕๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒) 

๙๖ 

๗. อุทธรณ์ค าสั่ งลงโทษที่อยู่ ระหว่างการพิจารณาของ อ .ก.พ. กรม 
เมื่อบทบัญญัติลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  มีผลใช้บังคับ อ.ก.พ. กรม ย่อมมีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ต่อไปตาม 
มาตรา ๑๓๖  ส่วนการลดโทษตามมติ อ.ก.พ. กรม ก็ต้องใช้โทษตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 
นร ๑๐๑๑/ล ๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓) 

๑๐๔ 

๘. การสั่ งลงโทษข้าราชการที่กระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันที่ ลักษณะ ๔ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ มีผลใช้บังคับ ต้องปรับบทความผิดและก าหนดโทษตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ในขณะกระท าผิด  (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  
นร ๑๐๑๑/ล ๓๖๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓) 

๑๓๔ 

๙. การลงโทษผู้กระท าผิดในกรณีกระท าผิดวินัยขณะที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ ส าหรับสถานโทษลดขั้นเงินเดือน นั้น ระบบ
เงินเดือนในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็นแบบไม่มีขั้นแล้ว การลงโทษลดขั้นเงินเดือนจึงไม่อาจ
ด าเนินการได้ ก.พ. จึงก าหนดการด าเนินการในกรณีที่จะลงโทษลดขั้นเงินเดือนก็ให้เปลี่ยนเป็น
ลดเงินเดือน (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๑ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 

๑๗๓ 

๑๐. การลงโทษลดเงินเดือนในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย ก.พ. ได้มีมติก าหนดการด าเนินการให้ลงโทษลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่ง 
ในอัตราโทษ ๒ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๔ เปอร์เซ็นต์ ของอัตราเงินเดือนของผู้นั้น ตามควรแก่กรณี 
(หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 

๑๗๖ 
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กฎ ก.พ.  

กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) และ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๔๘) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 

๑. สั่งพักราชการด้วยเหตุถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  
และต้องหาคดีอาญาข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา และถูกขังอยู่ในเรือนจ า ทางวินัยรอผลคดีอาญา 
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ าคุก ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง แต่ให้ขังระหว่างฎีกา ต่อมาศาลฎีกาอนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราวและคดียังอยู่ระหว่างพิจารณา ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการที่ใช้อยู่ 
ในขณะนั้น ก าหนดว่า การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา ... ซึ่งการสอบสวน
พิจารณานี้รวมถึงการพิจารณาของศาลด้วย ผู้บังคับบัญชายังไม่อาจสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการรายนี้กลับปฏิบัติราชการ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๕๔ ลงวันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๑) 

๔๖ 

๒. การที่จะลงโทษผู้ถูกสั่งพักราชการในกรณีกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
จะสั่ งลงโทษได้ก็ต่อเมื่ อได้สั่ งให้ผู้นั้นกลับเข้ ารับราชการแล้ว (หนังสือส านักงาน ก.พ.                      
ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๑๐๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑) 

๕๕ 

๓. กรณีที่สั่งพักราชการเพราะเหตุถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
และถูกฟ้องคดีอาญา แม้ผลการสอบสวนทางวินัยจะเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิด แต่เมื่อ
คดีอาญายังไม่ถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาให้ยกฟ้อง ก็จะสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ยังไม่ได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๗๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 

 

๑๕๒ 

กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา  

 

๑.  ผู้บังคับบัญชาที่สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง  
มีความเห็นไม่สอดคล้องกับคณะกรรมการสอบสวน จึงส่งเรื่องมาขอทราบแนวทาง กรณีเช่นนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ไม่อยู่ในฐานะที่จะพิจารณาให้ความเห็นได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๑/๓๗๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑) 

๕๐ 
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๒. คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และผู้ถูกกล่าวหา 
ได้โอนไปส่วนราชการอื่นแล้ว ต้องส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ตรวจสอบและพิจารณาสั่งการ
ต่อไป ส่วนในกรณีส านวนการสอบสวนสูญหาย และไม่มีส าเนาที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐาน  
ก็ต้องท าการสอบสวนใหม่ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๐๗๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม  
๒๕๕๑) 

๕๗ 

๓. การสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ยังไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหายังไม่ถือเป็นการสืบสวน 
ในกระบวนการด าเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไม่มีข้อห้ามที่จะแต่งตั้งข้าราชการบ านาญร่วมเป็นกรรมการ ส าหรับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนเบื้องต้นตามมาตรา ๙๑ และคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎตามมาตรา ๙๕ ไม่ควรแต่งตั้งข้าราชการบ านาญ และคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง จะแต่งตั้งข้าราชการบ านาญไม่ได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๑/๑๑๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒) 

๖๑ 

๔. ระหว่างการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาได้โอนไปอยู่นอกบังคับบัญชาของผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของผู้ถูกกล่าวหาเพ่ือด าเนินการต่อไป หากผู้บังคับบัญชาคนใหม่
เห็นว่าการด าเนินการของคณะกรรมการสอบสวนมีความบกพร่อง หรือการสอบสวนไม่สิ้นกระแสความ  
เห็นสมควรให้สอบสวนเพ่ิมเติมตามประเด็นที่ก าหนด ตามข้อ ๓๓ ได้ โดยให้คณะกรรมการ
สอบสวนคณะเดิมหรือแต่งตั้งคณะกรรมกรรมการสอบสวนคณะใหม่ ท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก็ได้
ตามความจ าเป็น แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวส่งพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวน
เพ่ิมเติมไปให้ผู้สั่งสอบสวนเพ่ิมเติมโดยไม่ต้องท าความเห็น (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ 
ล ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)  

๑๑๐ 

๕. การท ารายงานสอบสวน ต้องมีสาระส าคัญประการหนึ่ ง คือ วินิจฉัย
พยานหลักฐานแสดงเหตุผลควรหรือไม่ควรรับฟัง อย่างไร (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/
๑๔๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓) 

๑๑๘ 

๖. กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาขอคัดส าเนาเอกสาร คณะกรรมการสอบสวนควรถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๑๕ 
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓) 

๑๒๒ 
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๗. ปลัดกระทรวงตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยมีผู้ถูกกล่าวหา
หลายคน ระหว่างสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่งเลื่อนต าแหน่ง ท าให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส าหรับผู้นั้นเปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เมื่อสอบสวนเสร็จปลัดกระทรวง  
การคลังต้องส่งรายงานส าหรับผู้ที่เลื่อนต าแหน่งนั้นไปให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาด าเนินการ
และมีอ านาจเฉพาะผู้ที่ได้เลื่อนเท่านั้น (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๙๑ ลงวันที่  
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓) 

๑๓๐ 

๘. หนังสือคัดค้านกรรมการสอบสวนที่ยื่นเกินก าหนดเวลาแม้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้พิจารณาสั่งการใด ก็ไม่มีผลท าให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็น
กรรมการสอบสวน (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๗๓๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓)  

๑๓๒ 

๙. ข้าราชการต าแหน่งนิติกรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ กระทรวง 
ศึกษาธิการ ถือเป็นข้าราชการอื่นในกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน สามารถได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
สอบสวนได ้(หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๑๐๗๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

๑๔๙ 

๑๐. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงที่แต่งตั้งเลขานุการ
โดยมิได้ระบุให้เป็น “กรรมการและเลขานุการ” ไม่ถูกต้องตามกฎ ก.พ. (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 
นร ๑๐๑๑/ล ๔๗ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 

 

๑๙๔ 

พ.ร.บ. ล้างมลทิน ฯ  

๑. ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตัดเงินเดือน  อ.ก.พ. กระทรวง มีมติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ต่อมาเมื่อผู้ถูกลงโทษนั้นได้รับการล้างมลทินแล้ว  
จึงไม่อาจด าเนินการทางวินัยกับผู้ถูกลงโทษทางวินัยต่อไปได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๑/๒๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑) 

๑ 

๒. การได้รับล้างมลทิน ไม่มีผลท าให้มีสิทธิที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนที่ได้งด
ไปคืน (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๑๑/๑๒๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑) 

๗ 

๓. ถูกลงโทษตัดเงินเดือนแล้วได้รับการถูกล้างมลทิน ถือได้ว่าไม่เคย 
ถูกลงโทษทางวินัย มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๑/๑๕๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑) 

 

๑๔ 
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๔. ระหว่างถูกลงโทษตัดเงินเดือนเมื่อได้ล้างมลทินตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ก็ไม่ต้องตัดเงินเดือนต่อไป แต่หากได้รับการล้างมลทินแล้ว  ก็มีสิทธิที่สมควรได้รับตามปกติ 
ส่วนกรณีถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือน แต่ยังมิได้มีการตัดเงินเดือนจริงเลยเท่ากับยังไม่ได้รับโทษ
ไม่ได้รับการล้างมลทินและไม่สามารถเลื่อนเงินเดือนในรอบถัดไปได้  (หนังสือส านักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๑๐๑๑/๑๙๒ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑) 

๒๑ 

๕. ผลของการล้างมลทินกฎหมายให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
ในกรณีนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงโทษเป็นอย่างอ่ืนได้ และเมื่อได้รับการล้างมลทิน
ไปก่อนแล้ว ผู้นั้นก็มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๑/๑๙๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑) 

๒๕ 

                 ๖.  ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตัดเงินเดือน แต่ยังมิได้ด าเนินการตัดเงินเดือน 
ของผู้ถูกลงโทษ เนื่องจากรอให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อผู้ถูกลงโทษ 
ยังไม่ได้รับโทษเลยย่อมไม่ได้รับการล้างมลทิน (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๙๒๑ 
ลงวันที ่๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑) 

๔๒ 

๗.  ผู้ถูกลงโทษตัดเงินเดือนและได้รับการล้างมลทินแล้ว จึงมีสิทธิได้รับการเลื่อน
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นเช่นเดียวกับข้าราชการทั่วไปที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสม (หนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๐๔/ว ๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔) (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 
นร ๑๐๑๑/๓๔๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑) 

๔๔ 

๘. ผู้ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกด าเนินการทางวินัยและได้รับการงดโทษ ไม่ว่า
การลงโทษหรืองดโทษนั้น จะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ก็ได้รับการล้างมลทินหรือได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๖๒๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ ) 

๘๕ 

๙. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นที่เป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีอ านาจสืบสวน
ข้อเท็จจริงและสั่งยุติเรื่องได้ แต่ถ้าจะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนต้อง
เป็นผู้บังคับบัญชาตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๘) กรณีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ และได้รับ
การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว อธิบดีไม่สามารถด าเนินการ
ทางวินัยเป็นประการอ่ืน (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑ /๖๔๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒) 

๘๙ 
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๑๐. ผู้ถูกลงโทษที่ได้รับการล้างมลทิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา             
๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว แม้ภายหลังศาลปกครองสูงสุดจะมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่ง
ลงโทษ  ก็ไม่มีผลกระทบต่อการล้างมลทินที่มีผลสมบูรณ์ไปแล้ว ผู้บังคับบัญชาไม่อาจด าเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้ถูกลงโทษซึ่งได้รับการล้างมลทินในการกระท าเดียวกันนั้นอีก 

เมื่อผู้นั้น ได้รับการล้างมลทินแล้ว ก็ ไม่ เป็นผู้มีลั กษณะต้องห้ามตาม              
มาตรา ๓๖ ข. (๙) หรือ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมี
สิทธิที่จะขอกลับเข้ารับราชการได้ตามมาตรา ๖๓ วรรคสี่ แต่ส่วนราชการจะบรรจุผู้นั้นกลับ
เข้ารับราชการหรือไม่ เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ที่จะ
พิจารณา (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓) 

๑๐๖ 

๑๑. การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสสมโภชน์ 
กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ กฎหมายมีเจตนารมณ์เพ่ือให้ผู้ได้รับการล้างมลทินได้มี
สิทธิสมบูรณ์เช่นเดียวกับบุคคลทั้งหลายซึ่งไม่เคยรับโทษ คือ ล้างทั้งโทษและการกระท า   
ส่วนพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ล้างให้เฉพาะโทษ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษ
เท่านั้น มิได้ล้างการกระท าอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษ ดังนั้นจึงต้องน าเอาการกระท านั้นมา
พิจารณาว่าผู้นั้นเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมตามมาตรา ๓๖ ข. (๔) 
หรือไม ่(หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๙๙๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 

๑๔๒ 

๑๒. กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยและสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ 
และผู้นั้นได้รับประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินแล้ว แม้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมี
มติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาก็ไม่สามารถด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นได้อีก
ต่อไป (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๗๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔) 

๑๖๗ 

๑๓. ผู้ถูกลงโทษไล่ออกและอยู่ในเกณฑ์ได้รับการล้างมลทินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการล้างมลทิน แม้ผู้นั้นจะได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษ และคดี
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลหามีผลกระทบต่อการล้างมลทินที่สมบูรณ์ไปแล้ว แต่การล้างมลทินนี้
เป็นเพียงการล้างเฉพาะโทษ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษ ไม่ได้ล้างการกระท าอันเป็นเหตุ
ให้ถูกลงโทษ จึงอาจน าเอาการกระท านั้นมาพิจารณาวินิจฉัยว่า เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๓๖ ข. (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๙๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔) 

๑๘๐ 
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๑๔. ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตัดเงินเดือนข้าราชการ กรณีรับและน าส่งเงิน
ไม่เป็นไปตามระเบียบ ในเดือนมีนาคมถึงเมษายน ๒๕๔๙ และได้รับการล้างมลทินไปแล้ว 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิดผู้นั้น ในกรณีรับและน าส่งเงิน รวมทั้งน าเงินไปหมุนใช้
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงมีนาคม ๒๕๔๙ ถือเป็นมูลกรณีเดียวกันกับที่ได้รับการล้างมลทินแล้ว 
ผู้บังคับบัญชาไม่อาจด าเนินการทางวินัยตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิดได้อีก 
(หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕) 

 

๑๘๙ 

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  

๑. กรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษไล่ออก ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามที่
คณะกรรมการ ปปช. มีมติชี้มูลความผิด และศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค าวินิฉัยว่าองค์กรที่มีอ านาจ
พิจารณาอุทธรณ์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามที่คณะกรรมการ ปปช. วินิจฉัย ให้เป็น
อย่างอ่ืนได้ ก.พ. เห็นว่ากรณีที่ ไม่ ได้ความแน่ชัด แม้มิอาจเปลี่ยนฐานความผิดตามที่ 
คณะกรรมการ ปปช. วินิจฉัย องค์กรดังกล่าวก็มีอ านาจใช้ดุลยพินิจก าหนดระดับโทษ 
ลดจากไล่เป็นปลดออกได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๘๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๑) 

๔ 

๒. ผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยและสั่ งยุติ เรื่องไปแล้ว ต่อมา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก่อนมีพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่เมื่อมี พ.ร.บ. ดังกล่าวใช้บังคับ และผู้นี้ได้รับประโยชน์จากมาตรา ๖ ผู้บังคับบัญชา
จึงไม่สามารถด าเนินการลงโทษผู้นี้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑ /ล ๔๗๔ ลงวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒) 

๗๗ 

๓. ผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยและได้สั่ งยุติ เรื่ องไปแล้ว เมื่อมี
พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐และผู้นี้ได้รับประโยชน์จากมาตรา ๖ แม้ต่อมา 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยกับผู้นี้ในกรณีเดียวกัน ผู้บังคับบัญชา            
ก็ไม่สามารถด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นี้ได้อีกต่อไป (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๘๒๗  
ลงวันที ่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒)  

๙๘ 
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พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๑. ข้าราชการถูกลงโทษและถูกเพ่ิมโทษโดยมิได้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ภายหลัง
ได้ร้องขอความเป็นธรรม อธิบดีมีอ านาจยกค าสั่งเพ่ิมโทษขึ้นพิจารณาใหม่ได้ ตามนัยมาตรา ๕๔ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๑/ล ๓๒๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑) 

๑๒ 

๒. ผลการอุทธรณ์ค าสั่งไล่ออก ให้ยกอุทธรณ์ ไปฟ้องศาลปกครอง คดีถึงที่สุด
โดยศาลพิพากษายกฟ้อง แต่คดีอาญาในเรื่องเดียวกันศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง อาจขอให้มีการ
พิจารณาคดีใหม่ได้ตามมาตรา ๕๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๔๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔) 

 

๑๖๓ 

อื่น ๆ  

๑. อุทธรณ์ค าสั ่งลงโทษ และได้รับการลดโทษ แต่ได้ใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อ 
ศาลปกครองต่อไป กรณีก็จะถือเป็นอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๓  
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑) 

๒ 

๒. ผู้ถูกสั่งพักราชการที่ได้รับการสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ จะมีสิทธิ
ได้รับเงินเดือนระหว่างพักราชการ ก็ต่อเมื่อคดีถึงที่สุดหรือกรณีถึงที่สุดแล้ว และเป็นกรณีตาม 
พ.ร.บ. เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๗ (๑) และ (๒) เท่านั้น 
(หนังสือส านักงาน ที่ นร ๑๐๑๑/๑๒๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑) 

๑๐ 

๓. ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและสั่ง 
ยุติเรื่องแล้ว แต่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นแตกต่างและชี้มูลความผิดให้สอบสวน
ผู้ถูกกล่าวหาในกรณีเดียวกันนั้นอีก ผู้บังคับบัญชาไม่อาจด าเนินการได้ เพราะเป็นการ
ด าเนินการทางวินัยซ้ า (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๗๕๑ ลงวันที่  ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๑) 

๓๓ 

๔. กรณีส านวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงระหว่างการพิจารณาได้สูญหาย
โดยไม่มีเอกสารเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าส านวนที่สูญหายมีพยานหลักฐานอย่างไรบ้าง ก็ควรให้
คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนใหม่ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือท าการสอบสวนใหม่  

๓๘ 
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และพิจารณาด าเนินการให้เสร็จสิ้นไปตามกระบวนการตามกระบวนการของกฎหมาย (หนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๑๑/๒๖๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ) 

 

๕. ยื่นหนังสือขอลาออกเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยขอลาออกตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุได้สั่งอนุญาตเป็นหนังสือแล้ว 
การอนุญาตการลาออกจึงมีผลตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ขอลาออกและส าหรับทางปฏิบัติ จะท า
เป็นค าสั่งอนุญาตการลาออกอีกหรือไม่ก็ได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๒๑๓ ลงวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๕๒)   

๖๓ 

๖. สั่ งให้ออกไว้ก่อนด้วยเหตุถูกฟ้องคดีอาญา ศาลชั้นต้นพิพากษาจ าคุก                  
ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้อง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้บังคับบัญชา                
ยังไม่สามารถสั่งให้กลับเข้ารับราชการ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๒๘๕ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๒) 

๖๖ 

๗. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ของส่วนราชการที่เป็นการ 
จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 
นร ๑๐๑๑ /๕๔๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒) 

๘๐ 

๘. การเพิกถอนค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามค าพิพากษาของ 
ศาลปกครอง และการกลับเข้ารับราชการ ผู้บังคับบัญชาจะต้องยกเลิกค าสั่งลงโทษ และมี 
ค าสั่ งแต่งตั้ งให้ผู้นั้นกลับไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง อ่ืนในระดับเดียวกันที่มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งเป็นต้นไป 

ส าหรับเงินเดือนระหว่างถูกออกจากราชการ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือ
ไล่ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการแล้วต่อมาได้รับการพิจารณายกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๑/๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓)  

๑๐๒ 

๙. กรณีที่การสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย ยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระท าผิดวินัย แต่กรณีเดียวกันผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญาอยู่ด้วย  
ในกรณีเช่นนี้จึงควรรอการสั่งการเด็ดขาดทางวินัยไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลคดีอาญา  (หนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๖๘ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓) 

๑๓๖ 

 
 



หน้า 

๑๐. ผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้วสั่งยุติเรื่อง และ
รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๑๐๓  อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาแล้ว  มิได้มีมติให้
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเป็นอย่างอ่ืน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งเป็นกรรมการใน อ.ก.พ. 
กระทรวง ก็มิได้มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ไม่มีกรณีที่จะต้องรายงาน ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ ถือได้ว่า 
กระบวนการด าเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๙๙๑ ลงวันที่ 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 

๑๓๙ 

๑๑. นาง ส. ได้ถูกลงโทษตัดเงินเดือน กรณีลงลายมือชื่อรับรองบุคคลในเอกสาร
ประกอบการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบจ านวน ๔ ราย ต่อมาตรวจพบว่าก่อนถูกลงโทษ 
นาง ส. มีพฤติการณ์ในลักษณะเดียวกันกับที่ได้ถูกด าเนินการทางวินัยไปแล้วอีกหลายราย  
การกระท าผิดในกรณีที่ตรวจพบเพ่ิมเติมนั้น ถือเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องเดิม ไม่สามารถน ามา
ด าเนินการทางวินัยได้อีก เพราะจะเป็นการด าเนินการทางวินัยซ้ า  (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 
นร ๑๐๑๑/๗๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 

๑๕๐ 

๑๒. ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
อาจเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรง โดยพิจารณาจากประเภทของยาเสพติด 
และพฤติกรรมแห่งการกระท าเป็นเรื่อง ๆ ไป (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๒๒ 
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 

๑๕๘ 

๑๓. แนวทางการพิจารณาโทษข้าราชการผู้เสพหรือติดยาเสพติดซึ่งพ้นจาก
สภาพการใช้ยาเสพติดแล้ว ไม่ควรลงโทษถึงไล่ออกหรือปลดออกหรือสั่งให้ออกจากราชการ 
เนื่องจากจะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘  
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๔๐๘ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕) 

๒๑๒ 

 
 

  

  

 

 

 



ที ่นร ๑๐๑๑/๒๗ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

       ๑๗  มกรำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  หำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงบประมำณ ที่ นร ๐๗๐๒/๒๒๐๗  ลงวันที่  ๒๑  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๐ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ส ำเนำหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ปกปิด ที่ นร ๐๖๐๑/๑๐๙๒   
            ลงวันที่ ๑๙ ธันวำคม  ๒๕๓๒ 

       ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงบประมำณได้หำรือกรณีที่มีค ำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนข้ำรำชกำร         
๕ % เป็นเวลำ ๓ เดือน เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๕๐ ภำยหลังส ำนักงบประมำณได้รำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
ดังกล่ำวไปยัง อ.ก.พ. ท ำหน้ำที่ อ.ก.พ. กระทรวงของส ำนักงบประมำณซึ่งได้ประชุม เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกำยน 
๒๕๕๐ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรผู้นี้ ส ำนักงบประมำณจึงขอหำรือ
ว ่ำ  พระร ำชบ ัญญ ัต ิล ้ำ งมลท ิน ในวโรกำสที ่พระบำทสมเด ็จพระปรม ินทรมหำภ ูม ิพลอด ุลยเดช 
มีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ นั้น จะมีผลต่อ 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงและกำรลงโทษผู้ถูกกล่ำวหำ หรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

    ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำโดยที่มำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว่ำ 
“ให้ล้ำงมลทินให้แก่บรรดำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้กระท ำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐  
และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่ำ
ผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ” เมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำข้ำรำชกำรผู้นี้ได้กระท ำ
ควำมผิดก่อนวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ และถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ ๓ เดือน เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 
๒๕๕๐ อันเป็นเวลำก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ข้ำรำชกำรผู้นี้จึ งได้รับกำรล้ำงมลทินตำม
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนั้น ส ำนักงบประมำณจึงไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัยกับผู้ถูกลงโทษ
ทำงวินัยที่ได้รับกำรล้ำงมลทินไปแล้วได้อีก ทั้งนี้เป็นไปตำมแนวค ำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่กรรมกำร          
ร่ำงกฎหมำย รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 
 
 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๑  
โทรสำร   ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๐                                                                     

ขอแสดงควำมนับถือ 

                  ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์ 

(นำงสำวทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 



 ๒  

ที ่นร ๑๐๑๑/๓๓ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

                          ๒๕  มกรำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  ตอบข้อหำรือเกี่ยวกับกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  อธิบดีกรมบัญชีกลำง 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนมำก ที่ กค ๐๔๓๐.๗/๓๓๔๒๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๕๐ 

   ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง หำรือกรณีข้ำรำชกำรอุทธรณ์ค ำสั่งในกำรที่ถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
และผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ได้รับกำรลดโทษเป็นปลดออกจำกรำชกำร แต่ข้ำรำชกำรรำยนี้ได้ยื่นฟ้องคดีต่อ 
ศำลปกครองกลำงขอให้เพิกถอนค ำสั่งลงโทษดังกล่ำว คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง  
กรณีดังกล่ำวจะถือว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยถึงที่สุดเมื่อได้ลดโทษเป็นปลดออกจำกรำชกำรแล้ว  หรือถึงที่สุด
เมื่อมีค ำพิพำกษำของศำลปกครอง ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

   ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ เรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มีบทบัญญัติโดยตรงว่ำกรณีถึงที่สุดเมื่อใด แต่ตำมหมวด ๕ ว่ำด้วยเรื่อง 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย มำตรำ ๑๐๒ ถึง มำตรำ ๑๐๙ ได้บัญญัติกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตั้งแต่เริ่มต้น
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยโดยผู้บังคับบัญชำและมีกำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง หรือ 
ก.พ. แล้วแต่กรณี  ตำมระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรออกจำก
รำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๓๙  ซึ่งในกรณีที่ ก.พ. พิจำรณำเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินัย                
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมจะรำยงำนนำยกรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรให้กระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติให้
ถูกต้องหรือเหมำะสมตำมมำตรำ ๘ (๘) และมำตรำ ๙ และในกรณีที ่ ก.พ. พิจำรณำตอบรับทรำบ 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยที่กระทรวง ทบวง กรม รำยงำนไป โดยไม่มีกำรด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอ่ืน ในทำงปฏิบัติ 
ก็ถือว่ำกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นอันสิ้นสุด 

    ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษต่อ ก.พ. ตำมมำตรำ ๑๒๕ (๔) และมำตรำ ๑๒๖   
ก.พ. จะพิจำรณำอุทธรณ์นั้นและพิจำรณำเรื่องรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยรำยนั้นควบคู่กันไปด้วย และในกรณี
ที่มีกำรอุทธรณ์ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ไม่มีบทบัญญัติว่ำกรณีถึงที่สุด
เมื่อใดเช่นเดียวกัน ในทำงปฏิบัติกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรพิจำรณำอุทธรณ์เสร็จสิ้น  
โดยนำยกรัฐมนตรีได้สั่งกำรตำมมติ ก.พ. หรือคณะรัฐมนตรีมีมติ และกระทรวง ทบวง กรม ได้ด ำเนินกำร
ตำมนั้นแล้ว ซึ่งอำจจะสั่งให้ยกอุทธรณ์ หรือให้เพ่ิมโทษ ลดโทษหรือยกโทษก็ได้ เช่นนี้ถือว่ำกระบวนกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน ก็เป็นอันสิ้นสุด 

    อย่ำงไรก็ดี  ปัจจุบันเมื่อมีพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง         
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้บังคับ และให้สิทธิผู้ อุทธรณ์ที่ ได้ อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ        
 



 ๓  

 
ข้ำรำชกำรพลเรือนแล้วฟ้องคดีต่อศำลปกครองได้อีก กรณีก็จะถือว่ำคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุดตำมมำตรำ ๗๓                      
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์ 

                    (นำงสำวทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย   
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑   
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
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ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๑๘๘ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

                  ๒๘  กุมภำพันธ์  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  หำรือปัญหำข้อกฎหมำย 

เรียน  ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร  ๐๑๐๖/๑๘                                         
ลงวันที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑  

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง หำรือปัญหำข้อกฎหมำยโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๕๑ ซึ่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
ก ำหนดให้คณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) หรือผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจำรณำเรื่อง
อุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรพลเรือน แล้วแต่กรณี โดยมิได้ก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอ ำนำจ
พิจำรณำสั่งกำรในเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรพลเรือนอีกต่อไป ประกอบกับกำรพิจำรณำอุทธรณ์
บำงกรณี ก.พ. ได้พิจำรณำลดระดับกำรลงโทษซึ่งไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับกำรกระท ำผิ ด          
ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร และไม่ปรำกฏเป็นข้อพิจำรณำไว้ในส ำนวนอุทธรณ์แต่อย่ำงใด ส ำนักงำนปลัด 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีจึงหำรือไปยัง ก.พ. รวม ๒ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

    ก.พ. ได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นดังนี้ 

    ๑. ข้อที่หำรือว่ำ อ ำนำจในกำรพิจำรณำสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์         
ในขณะนี้ จะสำมำรถสั่งกำรได้หรือไม่ อย่ำงไร และด้วยเหตุผลใด นั้น 

    ก.พ. เห็นว่ำ โดยที่มำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
บัญญัติว่ำ ในระหว่ำงที่ ก.พ. ยังมิได้จัดท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๘  บทบัญญัติในลักษณะ ๔ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ ยังไม่ใช้บังคับ โดยให้น ำบทบัญญัติ 
ในลักษณะ ๓ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มำใช้บังคับแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญและข้ำรำชกำรพลเรือน 
ในพระองค์ไปพลำงก่อนจนกว่ำ ก.พ. จะจัดท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งเสร็จ และจัดต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญของทุกส่วนรำชกำรเข้ำประเภทต ำแหน่ง สำยงำน และระดับต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
และประกำศให้ทรำบ จึงให้น ำบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำร
พลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ก.พ. 
ประกำศเป็นต้นไป ดังนั้น นำยกรัฐมนตรีจึงมีอ ำนำจพิจำรณำสั่งกำรเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้ตำม           
มำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ และตำมมำตรำ ๑๒๖                  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕   
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    ๒.  ข้อทีห่ำรือว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ำองค์กรที่มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์จะพิจำรณำ
เปลี่ยนแปลงฐำนควำมผิดทำงวินัยที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. วินิจฉัยไม่ได้ พิจำรณำได้เฉพำะระดับโทษเท่ำนั้น  
เมื่อองค์กรที่มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรกระท ำของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นควำมผิดตำมที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยไว้ แต่เนื่องจำกคณะรัฐมนตรีได้มีมติแจ้งตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๓๖ ว่ำกำรลงโทษผู้กระท ำผิดวินัยฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร
ควรลงโทษเป็นไล่ออกจำกรำชกำร ดังนั้น องค์กรที่มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์จะก ำหนดระดับโทษเป็นเพียง 
ปลดออกจำกรำชกำรในควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร ทั้งที่คณะรัฐมนตรีได้วำงแนวทำงกำรลงโทษ 
ให้ไล่ออกจำกรำชกำรเท่ำนั้นได้หรือไม ่อย่ำงไร และด้วยเหตุผลใด นั้น 

    ก.พ. เห็นว่ำ ควำมผิดทำงวินัยที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
กระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรนั้น ศำลรัฐธรรมนูญได้มีค ำวินิจฉัยว่ำ องค์กรที่มีอ ำนำจพิจำรณำ
อุทธรณ์ไม่อำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลงฐำนควำมผิดทำงวินัยตำมที่คณะกรรมกำร ป .ป.ช. วินิจฉัยยุติแล้ว 
ให้เป็นประกำรอ่ืนได้อีก ซึ่งแสดงว่ำองค์กรที่มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์จะพิจำรณำได้เฉพำะดุลพินิจในกำรสั่ง
ลงโทษตำมมำตรำ ๙๖ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติให้ผู้ถูกกล่ำวหำที่ถูกลงโทษตำมมำตรำ ๙๓ จะใช้สิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจในกำรสั่งลงโทษ
ของผู้บังคับบัญชำตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับผู้ถูกกล่ำวหำนั้น ๆ 
ก็ได้ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกลงโทษใช้สิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจในกำรสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชำที่สั่งตำมมติคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. แล้ว องค์กรที่มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์  ย่อมมีอ ำนำจพิจำรณำดุลพินิจในกำรสั่งลงโทษได้ ถ้ำองค์กรที่มี
อ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ไม่มีอ ำนำจพิจำรณำดุลพินิจในกำรสั่งลงโทษ บทบัญญัติมำตรำนี้ก็จะไม่เกิดผลในทำงปฏิบัติ
และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกลงโทษ นอกจำกนั้นพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ดังกล่ำว ประกำศใช้ภำยหลัง
มติคณะรัฐมนตรี (แจ้งตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวำคม 
๒๕๓๖) และเป็นกฎหมำยย่อมอยู่เหนือมติคณะรัฐมนตรี ถึงแม้มติคณะรัฐมนตรีจะได้วำงแนวทำงกำรลงโทษ 
ในควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรถึงไล่ออกจำกรำชกำรก็ตำม ก็เป็นเพียงนโยบำยของรัฐบำลที่ใช้ในกรณี
ปกติทั่วไปที่ข้อเท็จจริงได้ควำมแน่ชัดว่ำเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรเท่ำนั้น จึงลงโทษไล่ออก 
จำกรำชกำร แต่ในกรณีที่องค์กรที่มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์เห็นว่ำ กำรกระท ำของผู้อุทธรณ์ไม่ได้ควำมชัดเจน
พอทีจ่ะรับฟังว่ำกระท ำผิดวินัย ตำมฐำนควำมผิดที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้วินิจฉัย องค์กรที่มีอ ำนำจพิจำรณำ
อุทธรณ์ก็มีอ ำนำจใช้ดุลพินิจที่จะก ำหนดระดับโทษได้  แต่ไม่อำจเปลี่ยนแปลงฐำนควำมผิดทำงวินัยให้เป็น
ประกำรอื่นได้อีกตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญได้มีค ำวินิจฉัย และเม่ือต้องถือฐำนควำมผิดตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
วินิจฉัยว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง มำตรำ ๑๐๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บัญญัติให้ลงโทษอย่ำงน้อยปลดออกจำกรำชกำร ดังนั้น องค์กรที่มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์จึงก ำหนดระดับโทษ
ปลดออกจำกรำชกำรได้ ซึ่งเรื่องท ำนองนี้ ก.พ. ได้เคยพิจำรณำเรื่อง นำย ว. อดีตอธิบดีกรมประชำสัมพันธ์  
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  และนำย ช. อดีตผู้อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์ 
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ได้อุทธรณ์ค ำสั่งต่อ ก.พ. ในกำรที่ถูกปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และรองอธิบดี รักษำรำชกำรแทนอธิบดี 
กรมประชำสัมพันธ์ สั่งลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรตำมผลกำรไต่สวนข้อเท็จจริงและมติของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ซึ่ง ก.พ. เห็นว่ำกำรกระท ำของนำย ว. และนำย ช. ไม่เป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง  อีกทั้งบุคคล
ทั้งสองไม่เคยกระท ำผิดวินัยมำก่อน และเป็นควำมผิดครั้งแรก รวมทั้งเคยท ำคุณงำมควำมดี และท ำประโยชน์
แก่ทำงรำชกำร เป็นเหตุอันควรลดหย่อนโทษให้ผู้อุทธรณ์ทั้งสอง ก.พ. จึงลงมติให้รำยงำนนำยกรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจำรณำสั่งกำรให้ส ำนักนำยกรัฐมนตรี และกรมประชำสัมพันธ์ด ำเนินกำรสั่งลดโทษนำย ว. และนำย ช. 
จำกไล่ออกจำกรำชกำร เป็นปลดออกจำกรำชกำร ตำมล ำดับ และนำยกรัฐมนตรีได้พิจำรณำสั่งกำรให้ด ำเนินกำร
ตำมมติ ก.พ. จำกกรณีดังกล่ำว แสดงให้เห็นว่ำแม้องค์กรที่มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ไม่สำมำรถเปลี่ยน            
ฐำนควำมผิดตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. วินิจฉัย แต่ก็สำมำรถเปลี่ยนระดับโทษได้ 

      จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

ขอแสดงควำมนับถือ 

ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์ 

                      (นำงสำวทศันีย์  ธรรมสิทธิ์) 
 รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย   
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑   
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗  

ที ่นร ๑๐๑๑/๑๒๐ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๒๔   มีนำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เรียน  ผู้ว่ำกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค 

อ้ำงถึง  หนังสือกำรประปำส่วนภูมิภำค ที่ มท ๕๕๖๐๖-๒/๕๒๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) หำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม

พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ              

๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแจ้งข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ เมื่อวันที่ ๑๓ 

กันยำยน ๒๕๕๐ กปภ. ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่พนักงำน โดยระหว่ำงกำร

สอบสวนได้รอกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงำนดังกล่ำวไว้  ต่อมำผลกำรสอบสวนเป็นที่ยุติว่ำพฤติกำรณ์เป็นกำร

กระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  กปภ. จึงมีค ำสั่งลงวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๕๐ ลงโทษตัดเงินเดือนพนักงำนผู้นี้ 

ร้อยละสิบเป็นเวลำสำมเดือน ต่อมำพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ 

ภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ  กปภ.จึงตัดเงินเดือนผู้นี้เพียงตั้งแต่

วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันก่อนที่พระรำชบัญญัติดังกล่ำวใช้บังคับ และยุติกำรตัดเงินเดือน

ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป แต่โดยที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ           

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถือว่ำพนักงำนผู้นี้มิได้เคย              

ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ จึงมีประเด็นปัญหำเรื่องกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ในระหว่ำง

กำรสอบสวนว่ำ พนักงำนผู้นี้จะมีสิทธิได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ถูกรอไว้ในปีงบประมำณ ๒๕๕๐ หรือไม่  

ทั้งนี้  ตำมข้อบังคับ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๒๒) ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนส ำหรับพนักงำนที่ถูกแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ไว้เช่นเดียวกับกรณีของข้ำรำชกำรพลเรือน ซึ่ง กปภ . 

พิจำรณำในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ำ สมควรต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ให้กับพนักงำนผู้นี้ เนื่องจำกเหตุผลดังนี้ 

๑. ตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

มีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ถือว่ำผู้นี้มิได้เคยถูกลงโทษ หรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ กรณีจึง

ไม่ควรที่จะน ำเอำผลของค ำสั่งลงโทษไปใช้ในทำงที่เป็นโทษโดยงดกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนที่รอไว้ 

๒. กำรน ำข้อก ำหนดเกีย่วกับกำรงดกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนที่รอไว้ระหว่ำงสอบสวนในกรณีปกติ  

ซึ่งมีวิธีกำรที่ต่ำงกันคือ ถ้ำรอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ไม่เกินหนึ่งปีให้งดกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ทันที  



 ๘  

 

แต่ถ้ำรอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งปีให้งดกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ในปีที่ถูกลงโทษ มำใช้กับกรณีที่มี

กำรล้ำงมลทิน จะท ำให้เกิดสิทธิที่ไม่เท่ำเทียมกัน เนื่องจำกผู้ที่ถูกรอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ปีเดียวจะถูกงดกำร

เลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ทันท ีแต่ผู้ที่ถูกรอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินกว่ำหนึ่งปีจะได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน

ที่รอไว้ทั้ งหมด และไม่สำมำรถที่จะงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีที่ถูกลงโทษได้  เพรำะโทษนั้นได้รับกำร 

ล้ำงมลทินไปแล้ว 

กปภ. จึงหำรือว่ำ ข้อพิจำรณำดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องหรือไม่ อย่ำงไร เพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำนต่อไป ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ข้อบังคับ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๒๒) หมวด ๕ ว่ำด้วยกำร 

เลื่อนขั้นเงินเดือน ข้อ ๒๙ ก ำหนดให้ผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนและให้กันเงิน

ส ำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่พนักงำนที่สมควรรับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ได้มี ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

สอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้นั้นก่อนมีค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้  โดยต่อมำหำกปรำกฏว่ำพนักงำนผู้ถูกรอ 

กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่ำวถูกลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนก็ให้งดกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอ  

กำรเลื่อนนั้นไว้  ถ้ำได้มีกำรรอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งปีก็ให้งดกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอกำรเลื่อนไว้

ในปีที่จะถูกลงโทษ ซึ่งข้อบังคับดังกล่ำวได้ก ำหนดควำมไว้ท ำนองเดียวกับข้อ ๑๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๐ 

(พ.ศ. ๒๕๓๘) ปัจจุบันใช้กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔  ส ำหรับกรณีที่หำรือนี้ หำกเป็น

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญขอเรียนว่ำ  เมื่อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญถูกแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย        

อย่ำงร้ำยแรง และถูกรอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน (๑ ครั้ง) ต่อมำปรำกฏว่ำผู้นี้ถูกลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้น

เงินเดือนในเรื่องที่สอบสวน ข้ำรำชกำรดังกล่ำวก็จะต้องถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอกำรเลื่อนไว้ ในกรณีที่มี 

กำรรอกำรเลื่อนขั้นไว้หลำยครั้ง  ก็จะต้องถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ ในปีที่ถูกลงโทษ ซึ่งหมำยถึง             

ขั้นเงินเดือนที่รอไว้ครั้งสุดท้ำยก่อนมีค ำสั่งลงโทษนั่นเอง  ดังนั้น  ในกรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญถูกแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงและได้มีกำรรอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้  ไม่ว่ำครั้งเดียวหรือหลำยครั้ง

ก็ตำม เมื่อปรำกฏว่ำกรณีที่สอบสวนได้มีกำรสั่งลงโทษที่หนักกว่ำภำคทัณฑ์  ข้ำรำชกำรผู้นั้นก็จะต้องถูกงดกำร

เลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ครั้งสุดท้ำยหนึ่งครั้งเสมอ เพรำะกำรถูกงดกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้เป็นผลที่เกิดขึ้น

ทันทีนับแต่มีค ำสั่งลงโทษ  ซึ่งเป็นไปโดยผลของกฎหมำยตำมนัยข้อ ๑๓ ของ กฎ ก.พ. ข้ำงต้น แม้ต่อมำ

พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ  

๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมีผลใช้บังคับ ซึ่งให้ถือว่ำผู้ที่ถูกลงโทษก่อนหน้ำนั้นมิได้เคยถูกลงโทษทำงวินัย         

ในกรณีนั้น ๆ ก็ตำม  ก็ไม่ได้มีผลท ำให้ผู้นั้นมีสิทธิที่จะได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ได้งดไปแล้วคืนแต่อย่ำงใด  

 



 ๙  

 

เพรำะถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้สูญเสียไปก่อนที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ              

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ตำมมำตรำ ๗

แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ซึ่งบัญญัติว่ำกำรล้ำงมลทินไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้รับกำรล้ำงมลทินในอันที่จะเรียกร้อง

สิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์ 

                     (นำงสำวทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย   
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑   
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐  

 
ที ่นร ๑๐๑๑/๑๒๑ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

๒๔  มีนำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  หำรือกำรจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงพักรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ถูกสั่งลงโทษปลดออกจำกรำชกำร 

เรียน  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ ๐๘๑๔/๒๑๐  ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๕๑ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๓  ลงวันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๕๑ จ ำนวน ๒ ฉบับ 

  ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง กรมสอบสวนคดีพิเศษได้หำรือเกี ่ยวกับกำรจ่ำยเงินเดือนระหว่ำง            
พักรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ถูกสั่งลงโทษปลดออกจำกรำชกำร  โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้มีค ำสั่งที่ ๔๓/๒๕๔๙  ลงวันที่ ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๙ พักรำชกำรนำย ส. ต ำแหน่งพนักงำนสอบสวน 
คดีพิเศษ ๗ ว  และมีค ำสั่งที่ ๑๕๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภำคม ๒๕๕๐ ให้นำย ส. กลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร และได้จ่ำยเงินเดือนระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที ่รำชกำรรวมทั ้งเงินเดือนระหว่ำงพักร ำชกำรให้แก่
ข้ำรำชกำรผู ้นี ้ด้วย ต่อมำกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีค ำสั่งที่ ๔๐๖/๒๕๕๐  ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐  
ลงโทษปลดนำย ส. ออกจำกรำชกำร  กรณีจึงมีปัญหำว่ำนำย ส. มีสิทธิได้รับเงินเดือนในช่วงระยะเวลำที่ได้จ่ำย
เงินเดือนหรือไม่ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งควำมเห็นไปด้วยว่ำตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือนของข้ำรำชกำร 
ผู้ถูกสั่งพักรำชกำร พ.ศ. ๒๕๐๒ นั้น  ผู้ถูกสั่งพักรำชกำรจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ำงพักรำชกำรก็ต่อเมื่อคดี 
หรือกรณีถึงที่สุดแล้ว  ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่ำ “กรณีถึงที่สุด” หมำยถึง กรณีถึงที่สุดของกระบวนกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย หำกมีกำรอุทธรณ์ย่อมถือว่ำกรณียังไม่ถึงที่สุด ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องเรียก
เงินเดือนระหว่ำงพักรำชกำรคืนจำกนำย ส. เนื ่องจำกข้ำรำชกำรผู ้นี ้ยังไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ำง 
พักรำชกำร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ  พระรำชบัญญัติเงินเดือนของข้ำรำชกำรผู้ถูกสั่งพักรำชกำร                 
พ.ศ. ๒๕๐๒  มำตรำ ๕ บัญญัติว่ำ “ข้ำรำชกำรผู้ใดถูกสั่งพักรำชกำร  ให้งดเบิกจ่ำยเงินเดือนส ำหรับข้ำรำชกำร
ผู้นั้นตั้งแต่วันพักรำชกำรเป็นต้นไป”  และมำตรำ ๗ บัญญัติว่ำ “เงินเดือนระหว่ำงพักรำชกำรนั้น  เมื่อคดีหรือกรณี
ถึงที่สุด (๑) ถ้ำปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรผู้ถูกสั่งพักมิได้กระท ำควำมผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมอง  ให้จ่ำยเต็ม .... 
(๓) ถ้ำปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรผู ้ถูกสั ่งพักได้กระท ำควำมผิดและถูกลงโทษถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก  
ห้ำมมิให้จ่ำย” ดังนั้น กำรจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงพักรำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำรผู้ถูกสั่งพักรำชกำรจึงต้องพิจำรณำว่ำ  
กรณีกำรด ำเนินกำรทำงวินัยที่เป็นเหตุให้ข้ำรำชกำรถูกสั่งพักรำชกำรได้ถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ซึ่งกรณีถึงที่สุด 
ของกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนั้น  มีแนวทำงตอบข้อหำรือของ ก.พ. ว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  ไม่มีบทบัญญัติว่ำกรณีถึงที่สุดเมื่อใด  แต่ตำมมำตรำ ๑๐๒ ถึง มำตรำ ๑๐๙ ได้บัญญัติ
กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง 
 



 ๑๑  

 
หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี ไว้ตำมระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรออก
จำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๓๙ ว่ำ ในกรณีที่ ก.พ. เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม จะรำยงำนนำยกรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำสั ่งกำรให้กระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติ              
ให้ถูกต้องหรือเหมำะสม ตำมมำตรำ ๘ (๘) และมำตรำ ๙ ในกรณีกระทรวง ทบวง กรม รำยงำนกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัยไปยัง ก.พ. และ ก.พ. ตอบรับทรำบโดยไม่มีกำรด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอ่ืน  ในทำงปฏิบัติถือว่ำกระบวนกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นอันสิ้นสุด  ส่วนกรณีที่ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยได้อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษ  ให้ถือว่ำกระบวนกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยเสร็จสิ้นเมื่อกำรพิจำรณำชั ้นอุทธรณ์ถึงที่สุดโดยนำยกรัฐมนตรีได้สั่งกำรตำมมติ ก.พ. หรือ
คณะรัฐมนตรีมีมติ และได้มีกำรด ำเนินกำรตำมนั้นแล้ว ดังนั้น ควำมเห็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษดังกล่ำว
ถูกต้องแล้ว 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์ 

                     (นำงสำวทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย   
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑   
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๓๒๒ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

   ๙  เมษำยน  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  ตอบข้อหำรือกรณีข้ำรำชกำรร้องขอควำมเป็นธรรม 

เรียน  อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 

อ้ำงถึง ๑.หนังสือกรมกำรจัดหำงำน ที่ รง ๐๓๑๐/๒๑๐๐๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๔๙ 
 ๒.หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ลับ ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๓๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๐ 
 ๓.หนังสือกรมกำรจัดหำงำน ลับ ที่ รง ๐๓๑๐/๐๘๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๕๐ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำนวนกำรสอบสวนทำงวินัยนำงสำว ป. จ ำนวน ๓๘๙ แผ่น 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  กรมกำรจัดหำงำนได้หำรือไปยัง ก.พ. โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำนำงสำว ป. 
นักวิชำกำรแรงงำน ๘ ว กรมกำรจัดหำงำน  ร้องขอควำมเป็นธรรมต่ออธิบดีกรมกำรจัดหำงำนให้ทบทวนค ำสั่ง
กรมกำรจัดหำงำนที่ ๔๕๕/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๔๗ ที่สั่งเพ่ิมโทษนำงสำว ป. จำกตัดเงินเดือน            
๕ % เป็นเวลำ ๒ เดือน เป็นลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงแรงงำนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ                  
นำงสำว ป. มิได้อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันทรำบค ำสั่ง จึงไม่อำจรับเรื่องร้องขอควำมเป็นธรรม
ดังกล่ำวไว้พิจำรณำได้  แต่ค ำสั่งลงโทษทำงวินัยเป็นค ำสั่งทำงปกครอง  อำจน ำเรื่องสิทธิกำรอุทธรณ์ตำมมำตรำ 
๔๔ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มำใช้แก่กรณีนี้ได้  อ.ก.พ. กระทรวงแรงงำนจึงมี
มติให้อธิบดีกรมกำรจัดหำงำนในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองพิจำรณำทบทวนค ำสั่ งลงโทษ          
นำงสำว ป. โดยให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรวินิจฉัยกรณีที่รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) ปฏิบัติรำชกำร
แทนนำยกรัฐมนตรีสั่งกำรให้ยกโทษเรื่องนำย ว. อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจ               
แก่ข้ำรำชกำร กรมกำรจัดหำงำนขอหำรือว่ำกรมกำรจัดหำงำนจะพิจำรณำทบทวนเพิกถอนค ำสั่งลงโทษ
นำงสำว ป. ได้หรือไม่  อย่ำงไร  ซึ่ง ก.พ. ได้ขอให้กรมกำรจัดหำงำนจัดส่งส ำนวนกำรสอบสวนพร้อมเอกสำร        
ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนำงสำว ป. ไปเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องนี้ และกรมกำรจัดหำงำนได้
จัดส่งส ำนวนกำรสอบสวนนำงสำว ป. ไปยัง ก.พ. แล้ว นั้น 

ก.พ. ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  เรื่องนี้เป็นกรณีที่นำงสำว ป. ได้ยื่นค ำขอให้พิจำรณำคดีใหม่  
และ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงำนได้มีมติให้อธิบดีกรมกำรจัดหำงำนพิจำรณำทบทวนกำรลงโทษทำงวินัย           
นำงสำว ป. ในกรณีดังกล่ำวแล้ว  ดังนั้นอธิบดีกรมกำรจัดหำงำนจึงมีอ ำนำจยกเรื่องนำงสำว ป. ขึ้นพิจำรณำ
ใหม่ได้ตำมมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

 

 



 ๑๓  

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  พร้อมกันนี้ได้ส่งส ำนวนกำรสอบสวนนำงสำว ป. และเอกสำร 
ที่เก่ียวข้องคืนมำด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                             ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์ 

 (นำงสำวทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔  

ที ่นร ๑๐๑๑/๑๕๘ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๘  พฤษภำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 

เรียน  อธิบดีกรมท่ีดิน 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๐๒.๒/๔๒๒๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง แจ้งว่ำจังหวัดเชียงใหม่ได้มีค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนนำย ช. ข้ำรำชกำรสังกัด
ส ำนักงำนที่ดินอ ำเภอเมือง และนำย ส. ข้ำรำชกำรสังกัดส ำนักงำนที่ดินอ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่           
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๓๑) แต่กรมที่ดินตรวจพบภำยหลังว่ำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ดังกล่ำวไม่ถูกต้องตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เนื่องจำกข้ำรำชกำร 
ทั้งสองถูกลงโทษทำงวินัย  และจังหวัดเชียงใหม่ได้ด ำเนินกำรยกเลิกกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรทั้งสอง
และด ำเนินกำรแก้ไขค ำสั่งในส่วนของเงินเดือนแล้ ว ต่อมำกรมที่ดินได้ตรวจพบว่ำในปี พ .ศ. ๒๕๓๐ 
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ         
๖๐ พรรษำ ใช้บังคับ ข้ำรำชกำรทั้งสองน่ำจะได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ดังนั้น   
เพ่ือควำมถูกต้องและสิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำรทั้งสองซึ่งควรได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๓๑) จึงหำรือว่ำ กรณีดังกล่ำวด ำเนินกำรถูกต้องหรือไม่ อย่ำงไร และ
หำกไม่ถูกต้องจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้ว โดยที่กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้น
เงินเดือน ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๒) ก ำหนดว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ซึ่งจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำปี           
ในรอบปีที่แล้วมำจนถึงวันออกค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ต้องไม่ถูกลงโทษทำงวินัย เว้นแต่โทษภำคทัณฑ์  ส ำหรับ
กรณีของนำย ช. และนำย ส. ถูกอธิบดีกรมที่ดินสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๑๐ % เป็นเวลำ ๒ เดือน เมื่อวันที่ ๒๗ 
กรกฎำคม ๒๕๓๐ ซึ่งหำกพิจำรณำตำมนัยข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำวแล้ว ข้ำรำชกำร        
ทั้งสองจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๓๑) เพรำะ
ในรอบปีที่แล้วมำ (๑ กรกฎำคม ๒๕๓๐ - ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๓๑) ถูกลงโทษหนักกว่ำภำคทัณฑ์ แต่โดยที่ในวันที่ 
๕ ธันวำคม ๒๕๓๐ พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๖๐ พรรษำ มีผลใช้บังคับ จึงท ำให้โทษตัดเงินเดือนที่ข้ำรำชกำรทั้งสองได้รับ         
ถูกล้ำงมลทินตำมนัยมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวแล้ว กรณีจึงถือได้ว่ำ ในรอบปีที่แล้วมำ  
(๑ กรกฎำคม ๒๕๓๐-๓๐ มิถุนำยน ๒๕๓๑) จนถึงวันออกค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน นำย ช. และนำย ส. ไม่เคย
ถูกลงโทษทำงวินัย ข้ำรำชกำรทั้งสองจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ตำมข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๒) ที่จะมีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๓๑) ดังนั้น กำรที่กรมที่ดินด ำเนินกำร 
ให้จังหวัดเชียงใหม่ยกเลิกกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรทั้งสองในปีงบประมำณ พ .ศ. ๒๕๓๒ เพรำะ 
ถูกลงโทษทำงวินัย จึงเป็นกำรไม่ถูกต้อง และเพ่ือควำมเป็นธรรมหำกข้ำรำชกำรทั้งสองไม่ติดขัดในหลักเกณฑ์อ่ืน 



 ๑๕  

 
ที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๗ ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำวแล้ว  กรมท่ีดินสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรทั้งสอง 
ให้ถูกต้องต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์ 

                     (นำงสำวทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย   
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑   
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๔๙๕ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

                  ๒๗  พฤษภำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  หำรือเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  ปลัดกระทรวงคมนำคม 

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงคมนำคม ลับมำก ที่ คค ๐๒๐๒ /๙๙๔  ลงวันที่ ๕ กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๑  

   ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กระทรวงคมนำคมแจ้งว่ำตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. มีหนังสือ ลับมำก ที่ นร 
๑๐๑๑/ล ๗๙๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๐ ตอบข้อหำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย นำย ศ. นำย ท.  
และคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ  กรณีด ำเนินโครงกำรจ้ำงเหมำท ำกำรติดตั้งระบบควบคุม  
กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงด้วยคอมพิวเตอร์บนทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองหมำยเลข ๗ ตอนกรุงเทพ – ชลบุรี 
และหมำยเลข ๙  ตอนบำงปะอิน – บำงพลี ว่ำส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ชี้มูลควำมผิด นำย ศ. และ
นำย ท. หลังจำกที่บุคคลทั้งสองเกษียณอำยุรำชกำร กรณีจึงเป็นกำรกล่ำวหำว่ำบุคคล ทั้งสองกระท ำผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรงภำยหลังจำกท่ีบุคคลทั้งสองออกจำกรำชกำรไปแล้ว กระทรวงคมนำคมไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัย
กับบุคคลทั้งสองตำมนัยมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  กระทรวงคมนำคมพิจำรณำแล้วขอหำรือเพ่ิมเติมว่ำ เรื่องนี้กระทรวงคมนำคมเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงเสียงส่วนน้อย (จ ำนวน ๒ เสียง)               
มีควำมเห็นว่ำ  ผู้บริหำรระดับสูงมีส่วนต้องรับผิดชอบด้วย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมได้มีบัญชำสั่งกำร
ให้ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. และให้กรมทำงหลวงด ำเนินกำรทำงวินัยกับคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ 
นอกจำกนี้ให้ตรวจสอบด้วยว่ำผู้บังคับบัญชำระดับสูงขึ้นไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ต่อมำกรมทำงหลวงได้
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรสรุปว่ำไม่มีผู้ใดต้องรับผิดทำงแพ่งและวินัย  ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงคมนำคมพิจำรณำแล้ว
เห็นชอบด้วย กรณีดังกล่ำวจะถือได้หรือไม่ว่ำเป็นกำรกล่ำวหำว่ำ นำย ท. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักก่อสร้ำงที่ ๔ 
รักษำกำรวิศวกรใหญ่ และนำย ศ. อธิบดีกรมทำงหลวง ในขณะนั้น กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงก่อนออก 
จำกรำชกำร และสำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยกับบุคคลทั้งสองตำมข้อกล่ำวหำที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  
ชี้มูลควำมผิด ตำมนัยมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  กำรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำหรือละเว้น
กระท ำกำรใด ที่พึงเห็นได้ว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ตำมนัยมำตรำ ๑๐๖ นั้น กำรกล่ำวหำจะต้องระบุ
โดยชัดแจ้งถึงพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำใดที่พึงเห็นได้ว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  
และต้องระบุด้วยว่ำข้ำรำชกำรผู้นั้นเป็นผู้กระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำกำรเช่นว่ำนั้น  ส ำหรับเรื่องนี้ควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงเสียงส่วนน้อยที่ปรำกฏตำมรำยงำนกำรสอบสวนข้อเท็จจ ริงเพียงแต่ 
ระบุว่ำ ผู้ที่พิจำรณำและอนุมัติควรมีส่วนรับผิดชอบด้วย เนื่องจำกเป็นผู้บังคับบัญชำที่ได้รับเสนอเรื่อง จำก 
 



 ๑๗  

 
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ แต่ไม่ได้ระบุให้เห็นโดยชัดแจ้งว่ำ นำย ท. และนำย ศ. มีพฤติกำรณ์
แห่งกำรกระท ำอย่ำงไรที่พึงเห็นได้ว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ประกอบกับคณะกรรมกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงเสียงส่วนน้อยสรุปควำมเห็นในตอนท้ำยเสนอกระทรวงคมนำคมเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงเสียงส่วนใหญ่ว่ำ  ควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยร้ำยแรงกับคณะกรรมกำรพิจำรณำ  
ผลกำรประกวดรำคำทั้งคณะ  โดยไม่ได้เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยร้ำยแรงแก่บุคคลทั้งสอง 
แต่อย่ำงใด ดังนั้นจึงไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัยกับบุคคลทั้งสองตำมข้อกล่ำวหำที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ชี้มูลควำมผิด ตำมนัยมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได ้

   จงึเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

                                                      ขอแสดงควำมนับถือ 

ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์ 

                     (นำงสำวทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย   
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑   
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘  

ที ่นร ๑๐๑๑/๑๘๙            ส ำนักงำน ก.พ. 
            ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๒๙  พฤษภำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  หำรือกรณีนำงสำว ส. ขอกลับเข้ำรับรำชกำร 

เรียน  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๐๒/๙๐๒๑  ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หำรือปัญหำกรณีนำงสำว ส. ขอกลับเข้ำรับ
รำชกำร โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีค ำสั่งพักรำชกำรนำงสำว ส. 
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ๓ สังกัดส ำนักงำนปฏิบัติกำรฝนหลวง (ชื่อเดิม) เพ่ือรอฟังผลคดีอำญำ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกรำคม 
๒๕๓๒ กรณีต้องหำว่ำออกเช็คโดยเจตนำที่จะไม่ให้มีกำรใช้เงินตำมเช็ค  และถูกคุมขังที่สถำนีต ำรวจตั้งแต่วันที่ 
๒๓ มกรำคม ๒๕๓๒ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้เป็นเวลำติดต่อกันเป็นเวลำเกินกว่ำ            
สิบห้ำวัน ต่อมำวันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๓๔ ได้สั่งให้นำงสำว ส. ออกจำกรำชกำรในกรณีเดียวกัน โดยเห็นว่ำ
คดีอำญำดังกล่ำวไม่อำจแล้วเสร็จโดยเร็ว ประกอบกับได้รับรำยงำนเพ่ิมเติมว่ำ ผู้นี้ได้ถูกศำลแพ่งมีค ำสั่งให้
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดในคดีล้มละลำยด้วย ซึ่งคดีอยู่ระหว่ำงอุทธรณ์ค ำพิพำกษำและค ำสั่ง ต่อมำนำงสำว ส. ได้มี
หนังสือลงวันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๕๐ ถึงผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แจ้งว่ำคดีอำญำที่เป็นเหตุให้มีกำรสั่งพักและสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนได้ถึงที่สุด และได้มีประกำศ
เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ปลดตนพ้นจำกกำรล้มละลำยแล้ว จึงประสงค์ที่จะขอกลับเข้ำรับ
รำชกำร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงหำรือไปยังส ำนักงำน ก.พ. พร้อมทั้งส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องไปเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ก.พ. ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น ดังนี้ 

๑. ตำมทีห่ำรือว่ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องบรรจุนำงสำว ส. กลับเข้ำรับรำชกำรหรือไม่ 
เมื่อใด อย่ำงไร และจะต้องให้นำงสำว ส. ออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุขำดคุณสมบัติในกำรเข้ำรับรำชกำร
เนื่องจำกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำย ตำมมำตรำ ๒๔ (๘) และ (๙) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือไม่ อย่ำงไร นั้น 

ก.พ. เห็นว่ำ โดยที่มำตรำ ๙๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ได้บัญญัติในกรณีที่ผู้มีอ ำนำจได้สั่งให้ข้ำรำชกำรคนใดออกจำกรำชกำรไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลกำรสอบสวน
พิจำรณำแล้ว ถ้ำต่อมำผลกำรสอบสวนพิจำรณำปรำกฏว่ำผู้นั้นมิได้กระท ำผิดหรือกระท ำผิดไม่ถึงกับต้อง           
ถูกลงโทษถึงออกจำกรำชกำร และผู้นั้นไม่มีกรณีที่จะต้องออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอ่ืน  ผู้มีอ ำนำจจะต้องสั่งให้ 
ผู้นั้นกลับเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งเดิม ส ำหรับกรณีที่หำรือ เมื่อปรำกฏว่ำ ผลกำรพิจำรณำในคดีอำญำ 
ที่นำงสำว ส. เป็นผู้ต้องหำ  ได้ถึงที่สุด โดยศำลมีค ำพิพำกษำว่ำผู้นี้ไม่ได้กระท ำผิด อีกท้ังไม่ปรำกฏว่ำมีเหตุอ่ืน               
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 ๑๙  

 

ที่จะต้องออกจำกรำชกำร ถึงแม้ผู้นี้จะถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง และศำลแพ่งได้มีค ำพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย  
แต่เมื่อส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้พิจำรณำหรือสั่งกำรในเรื่องดังกล่ำว เมื่อพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลใช้บังคับ โดยให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร             
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุจึงไม่สำมำรถที่จะสั่งให้นำงสำว ส. ออกจำกรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ และต่อมำนำงสำว ส. ได้ถูกปลดจำกกำรล้มละลำย จึงคงมีฐำนะเพียง
เคยเป็นบุคคลล้มละลำย ซึ่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้บัญญัติให้กำรเคยเป็น
บุคคลล้มละลำย เป็นลักษณะต้องห้ำมในคุณสมบัติทั่วไปของกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ นำงสำว ส.        
จึงไม่ใช่ผู้ขำดคุณสมบัติเพรำะเป็นบุคคลล้มละลำย จึงไม่มีกรณีที่จะต้องออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอ่ืน 
ผู้บังคับบัญชำต้องสั่งให้นำงสำว ส. กลับเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกันที่ต้องใช้
คุณสมบัติเฉพำะที่ผู้นั้นมีอยู่ต่อไป 

ส ำหรับกำรสั่งให้กลับเข้ำรับรำชกำร โดยทีพ่ระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มำตรำ ๑๔๒ และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๓๗ ซึ่งเป็นบทเฉพำะกำล 
ได้บัญญัติควำมไว้ในท ำนองเดียวกันว่ำ กำรใดท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรหรือเคยด ำเนินกำรได้ตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับก่อนในวันที่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับใหม่ใช้บังคับ หรือ
เป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ หรือมีกรณีที่ไม่อำจด ำเนินกำรได้พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับใหม่ 
กำรด ำเนินกำรต่อไปในเรื่องนั้นให้เป็นไปตำมที่ ก.พ. ก ำหนด ซึ่งกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนมีลักษณะเป็น
กำรสั่งให้ข้ำรำชกำรออกจำกรำชกำรเป็นกำรชั่วครำว โดยผู้บังคับบัญชำยังคงมีหน้ำที่ที่จะต้องสั่งกำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งเมื่อกำรสอบสวนพิจำรณำเสร็จสิ้น จึงถือเป็นกรณีที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรที่ ก .พ. สำมำรถจะ
ก ำหนดกำรด ำเนินกำรต่อไป ตำมบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๔๒ และมำตรำ ๑๓๗ ดังกล่ำวได้ ก.พ. จึงเห็นควร
ก ำหนดกำรด ำเนินกำรต่อไปในกรณีนี้ว่ำ “กรณีที่มีกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ตำมมำตรำ ๙๐               
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ จนกระทั่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร      
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับตำมล ำดับ           
กำรด ำเนินกำรต่อไปส ำหรับกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนให้เป็นไปตำมมำตรำ ๑๐๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕” ดังนั้น จึงต้องออกค ำสั่งให้นำงสำว ส. กลับเข้ำรับรำชกำร               
โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ
มำตรำ ๑๐๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  กฎ ก.พ. ฉบับที่  ๑๑                  
(พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรสั่งพักและ
กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน และกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรสั่งพักและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน (ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม) 

 



 ๒๐  

 

๒. ตำมที่หำรือว่ำ  กำรที่นำงสำว ส.  ถูกศำลพิพำกษำว่ำเป็นบุคคลล้มละลำย จะถือว่ำเป็น             
ผู้ขำดคุณสมบัติ เนื่องจำกเป็นบุคคลล้มละลำย ตำมมำตรำ ๓๐ (๙) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร      
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ และหำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้นำงสำว ส. กลับเข้ำรับรำชกำรจะต้องให้ 
ก.พ. พิจำรณำยกเว้นคุณสมบัติตำมมำตรำ ๓๐ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ หรือต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร นั้น 

ก.พ. เห็นว่ำ เรื่องนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่ำ ศำลแพ่งได้มีค ำพิพำกษำให้นำงสำว  ส. เป็น
บุคคลล้มละลำย  แต่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้พิจำรณำสั่งกำรในเรื่องดังกล่ำว ต่อมำ
เมื่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ได้มีประกำศปลดนำงสำว ส. จำกกำรล้มละลำย ดังนั้น นำงสำว ส. จึงไม่ใช่ผู้ขำด
คุณสมบัติเพรำะเป็นบุคคลล้มละลำยอีกต่อไป กำรที่จะสั่งให้นำงสำว ส. กลับเข้ำรับรำชกำร จึงไม่ต้องให้ ก.พ. 
พิจำรณำยกเว้นคุณสมบัติแต่อย่ำงใด 

อนึ่ง ก.พ. มีข้อสังเกตเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรในกรณีนี้ว่ำ เมื่อศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด 
ย่อมถือว่ำนำงสำว ส. เป็นผู้ขำดคุณสมบัติทั่วไปในกำรรับรำชกำร ผู้บังคับบัญชำต้องสั่งให้ออกจำกรำชกำร        
โดยพลัน ต่อมำแม้คดีอำญำจะถึงที่สุดโดยศำลพิพำกษำว่ำนำงสำว ส. ไม่ได้กระท ำผิด ต้องถือว่ำผู้นี้มีกรณีที่ต้อง
ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอ่ืน ผู้บังคับบัญชำไม่ต้องสั่งให้กลับเข้ำรับรำชกำร แต่ปรำกฏว่ำกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไม่ได้ด ำเนินกำรใดในเรื่องดังกล่ำว จนกระทั่งผู้นี้พ้นสภำพจำกกำรล้มละลำย นำงสำว ส. จึงไม่ใช่ผู้ขำด
คุณสมบัติเพรำะเป็นบุคคลล้มละลำย จึงไม่มีกรณีที่ต้องออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอ่ืน ผู้บังคับบัญชำต้องสั่งให้
กลับเข้ำรับรำชกำร และเป็นผลท ำให้ทำงรำชกำรต้องจ่ำยเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อ่ืน  ๆ แก่นำงสำว ส. 
ระหว่ำงถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรเพ่ือรอฟังผลคดีอำญำ ดังนั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำในท ำนองเดียวกันนี้ 
ก.พ. จึงมีมติให้แจ้งข้อสังเกตดังกล่ำวมำยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องต่อ ๆ ไป 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                              ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ ์

 (นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 



 ๒๑  

 
ที ่นร ๑๐๑๑/๑๙๒            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๒  มิถุนำยน ๒๕๕๑ 

เรื่อง  ตอบหำรือกรณีข้ำรำชกำรผู้ถูกลงโทษทำงวินัยได้รับกำรล้ำงมลทิน 

เรียน  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๗/๓๓๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๗๐๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๔๒ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขหำรือปัญหำเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ
ล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ รวม ๓ ข้อ ไปยัง ก.พ. ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นดังนี้ 

   ๑. ตำมที่หำรือว่ำ ข้ำรำชกำรถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ ๒ เดือน ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป จะถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % ถึงวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๕๐ และวันที่                 
๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ จะกลับมำรับเงินเดือนตำมเดิมใช่หรือไม่ กรณีนี้ วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๐ ข้ำรำชกำรผู้นี้                
จะได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่ และเป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนตำมกฎ ก.พ.             
ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๑ หรือไม่ อย่ำงไร นั้น 

   ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับในวันที่                   
๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ แล้ว ย่อมท ำให้บรรดำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้กระท ำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม 
๒๕๕๐  และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับได้รับกำร                
ล้ำงมลทิน โดยให้ถือว่ำผู้นั้นมิ เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น  ๆ ตำมนัยมำตรำ ๕                      
แห่งพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว โดยที่ปรำกฏข้อเท็จจริงตำมข้อหำรือว่ำ ข้ำรำชกำรถูกลงโทษตัดเงินเดือน             
๕ % เป็นเวลำ ๒ เดือน ต้ังแต่เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป กรณีจึงต้องตัดเงินเดือนข้ำรำชกำรผู้นี้             
ตำมเกณฑ์ที่ค ำสั่งลงโทษระบุไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน  ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๕๐ เท่ำนั้น ควำมเห็น
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขในเรื่องนี้จึงถูกต้องแล้ว 

   ส ำหรับกรณีไม่ได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๐ เนื่องจำกถูกแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยแล้วต่อมำได้รับโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ ๒ เดือน จึงให้งดกำรเลื่อนขั้น
เงินเดือนตำมข้อ ๑๓ (๒) ของกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น  กำรงดกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
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 ๒๒  

 

เพรำะถูกลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์ตำมข้อ ๑๓ (๒) ของกฎ ก.พ. ดังกล่ำว  ถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่
ข้ำรำชกำรผู้นี้ได้เสียไปก่อนที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ ซึ่งมำตรำ ๗ บัญญัติว่ำ “กำรล้ำงมลทินตำม
มำตรำ ๔ และมำตรำ ๕ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ได้รับกำรล้ำงมลทินในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ
ทั้งสิ้น” ดังนั้น ข้ำรำชกำรผู้นี้จึ งไม่สำมำรถเรียกร้องขั้นเงินเดือนที่ถูกงดไปแล้วก่อนหน้ำนั้นคืนได้   
แต่ส ำหรับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นรอบกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน                 
ครั้งถัดไป  ถือได้ว่ำโทษตัดเงินเดือนที่ข้ำรำชกำรผู้นี้ได้รับถูกล้ำงมลทินไปตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทิน
ดังกล่ำวแล้ว  จึงไม่มีโทษอีกต่อไป  ข้ำรำชกำรผู้นี้จึงมีสิทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนเช่นเดียวกับ
ข้ำรำชกำรอื่น 

  ๒. ตำมที่หำรือว่ำ  ข้ำรำชกำรถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น จำกรับเงินเดือนขั้น ๑๘,๖๐๐ บำท 
(ปรับเป็นขั้น ๑๙,๓๕๐ บำท) เป็นให้ได้รับเงินเดือนขั้น ๑๗,๗๖๐ บำท  (ปรับเป็นขั้น ๑๘,๔๘๐ บำท) ตั้งแต่
วันที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป โดยวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๐ ไม่ได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนเนื่องจำก               
ถูกลงโทษทำงวินัย  ข้ำรำชกำรผู้นี้จะถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่             
๔ ธันวำคม ๒๕๕๐ และตัง้แต่วันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๕๐ ได้รับกำรล้ำงมลทิน จะพ้นโทษได้กลับไปรับเงินเดือนขั้น 
๑๘,๖๐๐ บำท (ปรับเป็น ๑๙,๓๕๐ บำท) ตำมเดิมและได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๐ 
ใช่หรือไม่  และวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๑ จะเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนตำมกฎ ก.พ.           
ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๒) ใช่หรือไม่  นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ  กำรสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนมีผลเบ็ดเสร็จทันทีนับแต่วันที่ค ำสั่ง
ลงโทษมีผลใช้บังคับและมีผลตลอดไป  ซึ่งต่ำงจำกกำรลงโทษตัดเงินเดือนที่มีระยะเวลำเพ่ือให้ปฏิบัติตำมค ำสั่ง
ที่ก ำกับไว้  เช่น  เดิมรับเงินเดือนอันดับ ท.๗ ขั้น ๑๘,๖๐๐ บำท  ถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น  ผู้ถูกลงโทษ
จะถูกลดขั้นเงินเดือนทันทีโดยให้รับเงินเดือนอันดับ ท.๗ ขั้น ๑๗,๗๖๐ บำท (ต่ ำกว่ำเดิม ๑ ขั้น) และจะรับ
เงินเดือนขั้นนี้เรื่อยไปจนกว่ำจะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนจึงจะรับเงินเดือนขั้นสูงขึ้นได้ เป็นต้น  
ส ำหรับกรณีที่หำรือข้อนี้  ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำข้ำรำชกำรถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลำคม 
๒๕๕๐ และต่อมำพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ กำรล้ำงมลทินตำม
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวจึงมีผลเพียงกำรล้ำงโทษลดขั้นเงินเดือนเท่ำนั้น  โดยถือว่ำข้ำรำชกำรผู้นี้ไม่เคยถูกลงโทษ
ทำงวินัยแต่อย่ำงใด  ดังนั้น  ในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ ข้ำรำชกำรผู้นี้จึงไม่สำมำรถกลับไปรับเงินเดือนขั้นเดิม
ก่อนถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ได ้

  ส่วนกรณีที่จะได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๐ ซึ่งถูกงดไปเพรำะ              
ถูกแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยและลงโทษลดขั้นเงินเดือน ตำมข้อ ๑๓ (๒) ของกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำร      
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 ๒๓  

 

เลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๑ ในรอบกำรพิจำรณำ
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งถัดมำ หรือไม่ นั้น หลักในกำรพิจำรณำเป็นท ำนองเดียวกับที่ได้กล่ำวไว้ในข้อ ๑ แล้ว 

๓. ตำมที่หำรือว่ำ กรณีข้ำรำชกำรด ำรงต ำแหน่งระดับ ๙ ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค          
ถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ ๑ เดือน  ตั้งแต่เดือนมีนำคม ๒๕๔๙ และมีกำรอุทธรณ์ ขณะนี้เรื่อง         
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำชั้นอุทธรณ์ของ ก.พ. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขไม่ทรำบข้อมูลดังกล่ำวจึงได้
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรผู้นี้ตลอดมำถึงปัจจุบัน หลังจำกพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำส 
ที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐  มีผลใช้บังคับแล้ว  
จะถือว่ำข้ำรำชกำรผู้นี้ได้รับกำรล้ำงมลทินหรือไม่  และจะต้องตัดเงินเดือนข้ำรำชกำรผู้นี้ย้อนหลังไปตั้งแต่เดือน
มีนำคม ๒๕๔๙  ตำมค ำสั่งลงโทษหรือไม่ รวมทั้งต้องยกเลิกค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๙ 
หรือไม่ อย่ำงไร ในกรณีดังกล่ำว หำกจะต้องตัดเงินเดือนย้อนหลังและยกเลิกค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้ำรำชกำร        
ผู้นี้จะต้องใช้เงินเดือนที่ได้รับไปแล้วคืนแก่ทำงรำชกำรหรือไม่ อย่ำงไร นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ  มำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว่ำ “ให้ล้ำงมลทินให้แก่
บรรดำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้กระท ำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับโทษหรือ 
รับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  โดยให้ถือว่ำผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษ
หรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ” ส ำหรับกรณีตำมข้อ ๓ ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำข้ำรำชกำรผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดับ ๙ ถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ ๑ เดือน ตั้งแต่เดือนมีนำคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป แต่ในทำงปฏิบัติ
ยังมิได้มีกำรตัดเงินเดือนจริงตำมที่ระบุในค ำสั่งลงโทษแต่อย่ำงใด  จึงเท่ำกับว่ำข้ำรำชกำรผู้นี้ยังไม่ได้รับโทษเลย 
กรณีจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ทั้งนี้ ตำมนัยหนังสือ 
ตอบข้อหำรือของส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๗๐๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๔๒ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำหรับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรผู้นี้ในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๙ นั้น ข้อ ๗ (๒)  
ของกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัติว่ำ “ในครึ่งปีที่แล้วมำจนถึงวันออกค ำสั่ง 
เลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์ ....ฯลฯ.....” จำกข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ
ข้ำรำชกำรผู้นี้ถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ ๑ เดือน ตั้งแต่เดือนมีนำคม ๒๕๔๙ กรณีจึงถือได้ว่ำ            
ในรอบกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนก่อนวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๙ (ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๔๘ - มีนำคม 
๒๕๔๙) ข้ำรำชกำรผู้นี้ถูกลงโทษทำงวินัยหนักกว่ำภำคทัณฑ์จึงไม่สำมำรถเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษำยน 
๒๕๔๙ แต่อย่ำงใด ดังนั้น ในทำงปฏิบัติส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจึงต้องยกเลิกกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๙ เฉพำะส่วนของข้ำรำชกำรผู้นี้ให้ถูกต้อง  แล้วเรียกเงินที่ยังไม่ได้ตัดตำมค ำสั่งลงโทษ
เมื่อเดือนมนีำคม ๒๕๔๙ และข้ันเงินเดือนที่ยังไม่ได้งดในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๙ คืนแก่ทำงรำชกำร 

 

 



 ๒๔  

 

  อย่ำงไรก็ดี  โดยที่ข้ำรำชกำรผู้นี้อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษต่อ ก.พ. และเรื่องอยู่ในระหว่ำงกำร
พิจำรณำอุทธรณ์  จึงสมควรรอผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน  หำกผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์
ข้ำรำชกำรผู้นี้ไม่มีควำมผิด  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงก็ไม่จ ำต้องด ำเนินกำรเรียกเงินดังกล่ำวคืนแต่อย่ำงใด 

อนึ่ง  ตำมปัญหำที่หำรือในส่วนที่เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้ำงต้น หำกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขมีควำมเห็นเป็นประกำรอื่น  ก็สำมำรถหำรือไปยังคณะกรรมกำรกฤษฎีกำโดยตรงได้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                              ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ ์

 (นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์) 
 รองเลขำธิกำร ก.พ. 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ๒๕  

ที ่นร ๑๐๑๑/๑๙๕ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๔  มิถุนำยน  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรล้ำงมลทิน 

เรียน  ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง  หนังสือธนำคำรแห่งประเทศไทย  ลงวันที่  ๓๑ มกรำคม ๒๕๕๑ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ส ำเนำหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ปกปิด ที่ นร ๐๖๐๑/๑๐๙๒  
     ลงวันที่ ๑๙  ธันวำคม  ๒๕๓๒ 

 ๒.  ส ำเนำบันทึกควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรื่องกำรตัดเงินเดือนของข้ำรำชกำรที่ถูกลงโทษ 
  ตัดเงินเดือนและได้ร ับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในโอกำสสมโภช 

กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

        ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย ได้หำรือเกี่ยวกับผลของกำรบังคับ ใช้
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ           
๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีต่อกรณีที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยมีค ำสั่งลงโทษทำงวินัยพนักงำนก่อนวันที่ 
๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ แต่ยังไม่ได้รำยงำนกำรสั่งลงโทษต่อผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทยตำมข้อบังคับธนำคำร
แห่งประเทศไทย ว่ำด้วยกำรพนักงำน พ.ศ. ๒๕๓๒ รวม ๖ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น  ดังนี้ 

    ๑. ข้อหำรือที่ ๑ – ๓ ที่ว่ำ 

     (๑) กรณีที่มีกำรรำยงำนกำรสั่งลงโทษต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นแล้ว  แต่ยัง
รำยงำนไม่ถึงผู้ว่ำกำรจะถือว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเสร็จสิ้นแล้วหรือไม ่

     (๒)  ในกรณีที่ถือว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเสร็จสิ้นและผู้ว่ำกำรได้รับรำยงำนกำรสั่ง
ลงโทษแล้ว ผู้ว่ำกำรมีอ ำนำจเปลี่ยนแปลงแก้ไขระดับโทษได้หรือไม่ หรือต้องสั่งให้มีกำรล้ำงมลทินตำม
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทิน 

     (๓)  หำกถือว่ำกำรสั่งลงโทษตำมข้อ ๑ ยังไม่เสร็จสิ้น พนักงำนผู้นั้นจะได้รับกำรล้ำงมลทิน
ตำมเงื่อนไขในหลักเกณฑ์พระรำชบัญญัติดังกล่ำว  และเป็นไปตำมแนวทำงเดียวกันกับควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะกรรมกำรร่ำงกฎหมำย คณะที่ ๕) เรื่องเสร็จที่ ๒๘๒/๒๕๔๐ หรือไม่   

จำกข้อหำรือทั้งสำมข้อข้ำงต้น ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรรำยงำนกำรลงโทษตำม ข้อ ๕๒ (๑) 
ของข้อบังคับธนำคำรแห่งประเทศไทย ว่ำด้วยกำรพนักงำน  พ.ศ. ๒๕๓๒  จะเสร็จสิ้นเมื่อใด นั้น  เป็นแนวทำงปฏิบัติ
ของธนำคำรแห่งประเทศไทยโดยเฉพำะ ส ำนักงำน ก.พ. ไม่อำจก้ำวล่วงให้ควำมเห็นได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม 
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำโดยที่ประชุมใหญ่กรรมกำรร่ำงกฎหมำยได้พิจำรณำเมื่อครั้งบังคับใช้พระรำชบัญญัติ  



 ๒๖  

 
ล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษำ ๖๐ พรรษำ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ไว้มีสำระส ำคัญว่ำ กำรรำยงำนกำรลงโทษผู้กระท ำผิดวินัยต้องแยกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีปกติ 
ทีไ่มม่ีกฎหมำยล้ำงมลทินใช้บังคับ  เมื่อผู้บังคับบัญชำได้สั่งลงโทษผู้กระท ำผิดวินัยตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้วจะต้อง
รำยงำนกำรลงโทษไปยังผู้บังคับบัญชำซึ่งมีต ำแหน่งเหนือผู้สั่งลงโทษเพ่ือพิจำรณำ และกรณีที่มี กฎหมำย             
ล้ำงมลทินใช้บังคับ  กำรพิจำรณำรำยงำนกำรลงโทษจะต้องพิจำรณำกฎหมำยล้ำงมลทินควบคู่กันไปด้วย  ดังนั้น              
ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษได้กระท ำผิดวินัยก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐  และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมด
หรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐  อีกทั้งผู้นั้นมิได้โต้แย้งค ำสั่งด้วยกำรใช้สิทธิอุทธรณ์ ย่อมถือ 
ได้ว่ำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยดังกล่ำวได้รับกำรล้ำงมลทิน ซึ่งผลของกำรได้รับกำรล้ำงมลทินกฎหมำยให้ถือว่ำ  
ผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีต ำแหน่งเหนือผู้สั่งลงโทษจึงไม่อำจเปลี่ยนแปลง
โทษเป็นอย่ำงอ่ืนได้ เพรำะไม่มีโทษให้พิจำรณำ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ส่วนควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะกรรมกำรร่ำงกฎหมำยคณะที่ ๕)  เรื่องเสร็จที่ ๒๘๒/๒๕๔๐ ตำมที่ธนำคำร
แห่งประเทศไทยหยิบยกข้ึนมำเปรียบเทียบนั้น  เป็นกรณีผู้บังคับบัญชำสั่งลงโทษทำงวินัยแก่ผู้กระท ำผิดโดยให้
มีผลบังคับล่วงหน้ำ แต่ปรำกฏว่ำระหว่ำงนั้นมีกฎหมำยล้ำงมลทินออกใช้บังคับ  จึงท ำให้กำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง
ลงโทษเกิดขึ้นภำยหลังวันประกำศใช้กฎหมำยดังกล่ำวแล้ว  ผู้กระท ำผิดวินัยจึงไม่ได้รับประโยชน์จำกกำร         
ล้ำงมลทินครั้งนั้น ซึ่งกำรลงโทษในลักษณะดังกล่ำวไม่ตรงกับกรณีที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยหำรือ    

    ๒. ข้อหำรือที่ ๔  ที่ว่ำ ผลของกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๕  แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทิน
ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะน ำไปใช้อ้ำงอิงในกรณีอ่ืนที่มิใช่กำรด ำเนินกำรทำงวินัยได้หรือไม่ เช่น กำรพิจำรณำ
ไม่ขึ้นเงินเดือนประจ ำปี ๒๕๕๐  ตำมข้อ ๓ (๑) ของค ำสั่งธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่ ๗๐/๒๕๓๗ ลงวันที่ 
๓ มีนำคม ๒๕๓๗  หรือกำรสั่งให้ออกจำกงำนตำมข้อ ๒๔ (๖) ของข้อบังคับธนำคำรแห่งประเทศไทย ว่ำด้วย
กำรพนักงำน พ.ศ. ๒๕๓๒    

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ มำตรำ ๕  แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว บัญญัติว่ำ “ให้ล้ำงมลทิน
ให้แก่บรรดำผู้ต้องโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้กระท ำก่อนหรือในวันที่ ๕  ธันวำคม ๒๕๕๐ และได้รับโทษหรือ 
รับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่ำผู ้นั้นมิได้เคยถูก
ลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น  ๆ” จำกบทบัญญัติดังกล่ำวพิจำรณำได้ว่ำ ผู ้ถูกลงโทษทำงวินัย  
เมื่อได้รับกำรล้ำงมลทินแล้วถือว่ำไม่ เคยถูกลงโทษในกรณีนั้นอีกต่อไป แต่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทิน
ฉบับนี้มิได้ล้ำงกำรกระท ำผิดทำงวินัยด้วย ดังนั้นผู้ถูกลงโทษทำงวินัยจึงสำมำรถน ำผลของกำรได้รับ              
ล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัตินี้ไปใช้ได้เฉพำะในเรื่องกำรล้ำงโทษทำงวินัยเท่ำนั้น  

    ๓. ข้อหำรือที่  ๕  ที่ว่ำ ในกรณีที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยด ำเนินกำรพิจำรณำขึ้นเงินเดือน
ประจ ำปี ๒๕๕๐ ไปก่อนวันที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินมีผลใช้บังคับ  โดยผู้ถูกลงโทษทำงวินัยบำงรำยไม่มีสิทธิ
ได้ขึ้นเงินเดือนประจ ำปีตำมหลักเกณฑ์ของค ำสั่งธนำคำรแห่งประเทศไทย ผลของกำรล้ำงมลทินตำม
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวจะท ำให้พนักงำนผู้นั้นมีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำขึ้นเงินเดือนประจ ำปี  และธนำคำร            



 ๒๗  

 
แห่งประเทศไทยต้องย้อนกลับมำพิจำรณำใหม่หรือไม่ หำกกำรขึ้นเงินเดือนมีผลหลังวันที่พระรำชบัญญัติ
ล้ำงมลทินฯ มีผลใช้บังคับ 

    ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กระบวนกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนตำมค ำสั่งธนำคำร
แห่งประเทศไทย ที่ ๗๐/๒๕๓๗ ลงวันที่  ๓ มีนำคม ๒๕๓๗ เป็นเรื่องที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของธนำคำร                   
แห่งประเทศไทยที่จะพิจำรณำ และโดยที่กระบวนกำรดังกล่ำวมีหลักกำรที่แตกต่ำงจำกกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ส ำนักงำน ก.พ.  
จึงไม่อำจให้ควำมเห็นในข้อนี้ได้  แต่อย่ำงไรก็ตำม ในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญ ตำม กฎ ก.พ. ดังกล่ำว นั ้น ถือหลักวันที ่ค ำสั ่งเลื ่อนขั้นเงินเดือนมีผลบังคับเป็นส ำคัญ  คือ วันที่               
๑ ตุลำคม หรือวันที่ ๑ เมษำยน  ดังนั้น  หำกปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรถูกลงโทษทำงวินัยซึ่งหนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์
ในรอบกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งใด แล้วต่อมำได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ
ก่อนวันที่ค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะมีผลบังคับ ข้ำรำชกำรผู้นั้นก็จะมิใช่เป็นผู้ถูกลงโทษทำงวินัยอีกต่อไป  
จึงมีสิทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งนั้นได้   

๔. ข้อหำรือที่ ๖  ที่ว่ำ  กรณีท่ีมีกำรลงโทษทำงวินัย  โดยกรณีแรกพนักงำนได้รับโทษตัดเงินเดือน 
๓ เด ือน หร ือลดอัตรำเง ินเด ือน แต่กำรลงโทษตัดเง ินเด ือนหรือลดอัตรำเง ินเด ือนมีผลหลังว ัน ที่
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ มีผลใช้บังคับ หรือกรณีหลังมีผลตัดเงินเดือนบำงส่วนหรือลดอัตรำเงินเดือน
ไปก่อนวันที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ มีผลใช้บังคับ  ทั้งสองกรณีนี้จะต้องด ำเนินกำรตัดเงินเดือนหรือ
ลดอัตรำเงินเดือนอย่ำงไร  มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงกำรตัดเงินเดือนกับกำรลดอัตรำเงินเดือนหรือไม่   

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ  ส ำหรับกรณีแรกเป็นกำรสั่งลงโทษโดยผลของค ำสั่งเกิดภำยหลัง
วันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ จึงไม่เข้ำหลักเกณฑ์ที่จะได้รับกำรล้ำงมลทิน 
ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๕  ซึ่งเป็นกรณีท ำนองเดียวกับคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้พิจำรณำไว้ตำมเรื่องเสร็จ           
ที่ ๒๘๒/๒๕๔๐  ส่วนกรณีหลังคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้เคยพิจำรณำวำงแนวทำงปฏิบัติไว้มีสำระส ำคัญว่ำ  
กำรลงโทษตัดเงินเดือนแก่ผู้กระท ำผิดวินัยในกรณี ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรล้ำงมลทิน 
ให้กระท ำได้จนถึงวันก่อนวันที่กฎหมำยดังกล่ำวจะมีผลใช้บังคับ เมื่อผู้กระท ำผิดได้รับกำรล้ำงมลทินแล้ว 
ไม่สำมำรถลงโทษผู้กระท ำผิดได้อีก  ตัวอย่ำงเช่น  ผู้กระท ำผิดวินัยถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือนเป็นเวลำ ๓ เดือน 
ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป กรณีเช่นนี้กำรตัดเงินเดือนตำมค ำสั่งลงโทษจะกระท ำได้ตั้งแต่เดือน
ตุลำคม เดือนพฤศจิกำยน และวันที่ ๑ – ๔  ของเดือนธันวำคม ๒๕๕๐ เท่ำนั้น เพรำะหลังจำกผู้กระท ำผิดวินัย
ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำวแล้วจะไม่มีโทษให้ต้องด ำเนินกำรอีกต่อไป ส่วนกำรลดอัตรำ
เงินเดือน โดยผลของค ำสั่งจะบังคับเสร็จสิ้นทันทีในวันสั่งลงโทษ จึงมิได้เป็นปัญหำเช่นกำรตัดเงินเดือน   
เมื่อมีกำรสั่งลงโทษลดอัตรำเงินเดือนแล้วต่อมำพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ ใช้บังคับ โทษลดอัตรำเงินเดือน  
ที่ผู้กระท ำผิดได้รับก็จะถูกล้ำงมลทินไปตำมมำตรำ ๕ โดยผู้กระท ำผิดไม่สำมำรถเรียกร้องอัตรำเงินเดือน            
ที่ถูกลดไปแล้วคืนได้ รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ 



 ๒๘  

     
อนึ่ง โดยที่ข้อหำรือข้ำงต้นเป็นปัญหำเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำส 

ที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ง
นำยกรัฐมนตรี เป็นผู้ รักษำกำรตำมพระรำชบัญญั ติดั งกล่ำว ดังนั้น หำกธนำคำรแห่งประเทศไทย 
มีควำมเห็นหรือมีข้อสงสัยเป็นประกำรอื่นก็สำมำรถหำรือไปยังคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้โดยตรงต่อไป 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

                              ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ ์

 (นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 
 

 

      

 

                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๗๓๑            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

        ๗  กรกฎำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  หำรือแนวทำงเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  ปลัดกระทรวงแรงงำน 

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงแรงงำน ลับมำก ที่ รง ๐๒๐๑.๕/๑๔๑  ลงวันที่ ๔  มิถุนำยน  ๒๕๕๑ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กระทรวงแรงงำนหำรือปัญหำกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กรณีข้ำรำชกำร
กระทรวงแรงงำนถูกร้องเรียนกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย  โดยข้อเท็จจริงตำมข้อกล่ำวหำเป็นกำรกระท ำ  
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๕  ขณะบทบัญญัติเรื่องควำมผิดวินัยใช้บังคับตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร              
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ผู ้กล่ำวหำได้อ้ำงควำมผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน   
พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงมีปัญหำในทำงกฎหมำยว่ำกำรด ำเนินกำรสอบสวนรวมถึงกำรพิจำรณำฐำนควำมผิดวินัย          
จะใช้ตำมกฎหมำยฉบับใด  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนเป็นล ำดับดังนี้ 

  ๑. ข้อหำรือที่ว่ำ กระทรวงแรงงำนจะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือนฉบับใด 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมบทเฉพำะกำล มำตรำ ๑๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้บัญญัติว่ำ “ในระหว่ำงที่ ก.พ. ยังมิได้จัดท ำมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๘  บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ....ยังไม่ใช้บังคับ โดยให้น ำ
บทบัญญัติในลักษณะ ๓ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ....แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน              
พ.ศ. ๒๕๓๕....มำใช้บังคับแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ....ไปพลำงก่อนจนกว่ำ ก.พ. จะจัดท ำมำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่งเสร็จ....และประกำศให้ทรำบ จึงให้น ำบทบัญญัติในลักษณะ ๔  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ....
มำใช้บังคับตั้งแต่วันที ่ ก.พ. ประกำศเป็นต้นไป....” และโดยที่ปัจจุบัน ก.พ. ยังจัดท ำมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่งยังไม่แล้วเสร็จ  จึงต้องน ำบทบัญญัติในลักษณะ ๓ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  มำใช้บังคับไปพลำงก่อน  ดังนั้นบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยและกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรรำยนี้  จึงต้องเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
โดยในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย จึงต้องอ้ำงบทบัญญัติมำตรำ ๑๓๑  แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกอบด้วย 

  ๒. ข้อหำรือที ่ว่ำ กำรพิจำรณำฐำนควำมผิดของผู ้ถูกกล่ำวหำ จะใช้ตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับใด นั้น 

 



 ๓๐  

 
   ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรพิจำรณำฐำนควำมผิดทำงวินัย จะต้องถือวันกระท ำผิดเป็นหลัก 
ดังนั้น หำกกำรกระท ำที่ถูกกล่ำวหำเป็นควำมผิดทำงวินัยเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรใช้บังคับพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  กรณีต้องปรับบทควำมผิดและลงโทษตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  
ทั้งนี้ตำมนัยมำตรำ ๑๓๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ำงต้น 

  ๓. ข้อหำรือที่ว่ำ  เรื่องนี้ผู้กล่ำวหำได้ด ำเนินกำรทำงอำญำกับผู้ถูกกล่ำวหำและอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรของศำลอำญำ กระทรวงจะต้องรอผลคดีอำญำก่อนหรือไม่ นั้น  

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ เรื่องนี้มีมติ ก.พ. ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๔ 
ลงวันที่ ๑๘  มีนำคม  ๒๕๐๙  และที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๐๙ เรื่องกำรสอบสวนพิจำรณำโทษ
ข้ำรำชกำร วำงแนวทำงว่ำกำรด ำเนินกำรสอบสวนพิจำรณำโทษทำงวินัย กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือนได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และวิธีกำรสอบสวนพิจำรณำโทษทำงวินัยไว้เป็นส่วนหนึ่งต่ำงหำกจำกกำร
ด ำเนินคดีอำญำอยู่แล้ว กำรสอบสวนพิจำรณำโทษทำงวินัยจึงไม่จ ำเป็นต้องรอฟังผลคดีอำญำให้เรื่องล่ำช้ำ  
เว้นแต่กำรสอบสวนทำงวินัยยังฟังไม่ได้ว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัย  กรณีเช่นนี้ผู้นั้นก็ยังตกอยู่ในฐำนะผู้ถูกฟ้อง
คดีอำญำอยู ่  ซึ ่งถ้ำไม่ใช่คดีควำมผิดที ่เป็นลหุโทษหรือกระท ำโดยประมำทแล้ว ผู ้บังคับบัญชำมีอ ำนำจ             
สั่งพักรำชกำรเพ่ือรอฟังผลคดีทำงอำญำได้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

       ขอแสดงควำมนับถือ 

                              ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ ์

 (นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 

 

 

 



 ๓๑  

ที ่นร ๑๐๑๑/๒๕๙            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

           ๑๖  กรกฎำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  ขอหำรือประเด็นปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เรียน  เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ  ที่ วท  ๐๔๐๔/๒๔๕๓  ลงวันที่  ๑๐ เมษำยน ๒๕๕๑ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติได้หำรือในประเด็นต่ำง  ๆ เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติของทำงรำชกำร  ดังนี้ 

 ข้อหำรือข้อที่ ๑. ว่ำเมื่อพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  มีผลใช้บังคับ
แล้ว กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน               
พ.ศ. ๒๕๓๕  ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ จะมีผลใช้บังคับต่อไปได้หรือไม่ เพียงใด และหำกกฎ ก.พ. ดังกล่ำว
ไม่สำมำรถใช้บังคับได้ จะน ำกฎหรือระเบียบใดมำใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ นั้น 

 ส ำนักงำน ก.พ.  ขอเรียนว่ำ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ  
ซึ่งออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังมีผลใช้บังคับอยู่จนกว่ำ               
กฎ ก.พ. ที่ร่ำงใหม่ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ เป็นไปตำมที่
บัญญัติไว้ในบทเฉพำะกำล มำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ข้อหำรือข้อที่ ๒. ว่ำในกรณีข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญพ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรแล้ว จะสำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยแก่บุคคลนั้นได้หรือไม่ เพียงใด ตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น 

 ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมข้อหำรือดังกล่ำวพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ที่จะด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญไว้ในมำตรำ ๑๐๐ ว่ำ  
กำรที่จะด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่พ้นจำกรำชกำรแล้ว  โดยมิใช่เหตุเพรำะตำย จะต้อง
มีกำรกล่ำวหำผู้นั้นเป็นหนังสือว่ำกระท ำหรือละเว้นกระท ำกำรใดที่ เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง โดยต้อง
กล่ำวหำต่อผู้บังคับบัญชำของผู้นั้น  หรือต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือระเบียบ
ของทำงรำชกำร หรือกำรกล่ำวหำนั้นเป็นกำรกล่ำวหำโดยผู้บังคับบัญชำของผู้นั้นเอง หรือผู้นั้นถูกฟ้องคดีอำญำ
หรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำที่มิใช่กำรกระท ำโดยประมำทที่ไม่เกี่ยวกับรำชกำรหรือควำมผิดลหุโทษ   
ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยมีอ ำนำจด ำเนินกำรต่อไปได้เสมือนว่ำยังมิได้ออกจำกรำชกำร ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์
เดียวกับมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ผู้บังคับบัญชำจะต้อง
ด ำเนินกำรสอบสวนภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจำกรำชกำร จึงจะด ำเนินกำรทำงวินัย          
แก่ผู้นั้นต่อไปได ้



 ๓๒  
 

   แต่โดยที่ขณะนี้บทบัญญัติลักษณะ ๔ และลักษณะ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น กำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่พ้นจำก
รำชกำรแล้ว จึงยังคงต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์  มำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ส ำหรับข้อหำรือข้อที่ ๓. เรื่องขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ             
พอสังเขปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๑  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ
ต่อไป นั้น 

 ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น  เมื่อมีกำรกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัย 
ให้ผู้บังคับบัญชำท ำหน้ำที่รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำว ทรำบโดยเร็ว และเมื่อได้รับรำยงำนหรือควำมดังกล่ำวปรำกฏต่อผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุ 
นั้นแล้ว ก็ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุดังกล่ำวรีบด ำเนินกำรหรือสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนว่ำกรณีมีมูล  
ที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยหรือไม่  โดยหำกเห็นว่ำไม่มีมูลก็ให้ยุติเรื่องได้ 

 กรณีที่ผลกำรสืบสวนมีมูลเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  เมื่อได้แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุป
พยำนหลักฐำนให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ และรับฟังค ำชี้แจงของผู้ถูกกล่ำวหำแล้ว  หำกผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจ
สั่งบรรจุพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดตำมข้อกล่ำวหำ ให้ผู้บังคับบัญชำสั่งลงโทษ โดยไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนก็ได้  แต่หำกผลกำรสืบสวนมีมูลเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนขึ้นท ำกำรสอบสวน  และในกำรสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่ำวหำ
และสรุปพยำนหลักฐำนให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ พร้อมทั้งรับฟังค ำชี้แจงของผู้ถูกกล่ำว ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และระยะเวลำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ต้องเป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. ซึ่งจะมีกำรออกใช้บังคับต่อไป 

 อย่ำงไรก็ตำม  ขณะนี้กำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ยังไม่มีผลใช้บังคับ  ดังนั้น  จึงยังคงต้องใช้หลักเกณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร            
พลเรือนพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  ตำมที่มำตรำ ๑๓๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน             
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   
        
 
 
 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                  ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์ 

(นำงสำวทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 



 ๓๓  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๗๕๑ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

 ๒๒  กรกฎำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  กำรจัดซื้อวัสดุกำรเกษตรของส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสำคร 

เรียน  ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๓ ลับมำก ที่ ตผ ๐๐๓๑ นฐ/๑๖๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๕๑ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ภำพถ่ำยหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ล ๑๖๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๕๑ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๓ แจ้งว่ำ จังหวัดสมุทรสำคร 
ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบควำมรับผิดทำงละเมิด และสอบสวนทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง กรณีจัดซื้อวัสดุ
กำรเกษตรของส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสำคร  ตำมที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๓ (จังหวัด
นครปฐม) แจ้งให้ด ำเนินกำรแล้ว แต่ระหว่ำงด ำเนินกำรสอบสวนเรื่องดังกล่ำว คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย
พบว่ำ  เรื่องนี้ได้มีกำรร้องเรียนไปยังกระทรวงมหำดไทยด้วย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยได้สั่งกำร 
ให้จังหวัดสมุทรสำครแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง  
โดยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยได้เสนอให้ยุติเรื่อง  และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำครได้เห็นชอบให้  
ยุติเรื่องเช่นเดียวกัน  ต่อมำส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ชี้มูลควำมผิดอีก จังหวัดสมุทรสำครพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัยได้  โดยอ้ำงหนังสือตอบข้อหำรือที่สรุปควำมได้ว่ำ “หำกผู้บังคับบัญชำ
ด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรแล้ว ต่อมำมีหน่วยงำนอ่ืนชี้มูลว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรงอีก ผู้บังคับบัญชำไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัยอีกได้”  ซึ่งส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ เรื่องนี้
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง และส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน มีควำมเห็นที่แตกต่ำงกัน จึงหำรือว่ำ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจะแจ้งให้จังหวัดด ำเนินกำร 
ทำงวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่ำวได้อีกหรือไม่อย่ำงใด ดังควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้ว กำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ   
ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่บัญญัติไว้ในลักษณะ ๔  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ขณะนี้ยังไม่ใช้บังคับ กำรพิจำรณำเรื่องนี้จึงต้องอำศัยมำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวเพ่ือน ำ           
ลักษณะ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มำใช้พลำงก่อน และในกรณีที่หำรือนี้ 
เห็นว่ำ กำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย พระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรไว้ตั้งแต่มำตรำ ๑๐๒ ถึงมำตรำ ๑๐๙ 
โดยให้ผู้บังคับบัญชำท ำกำรสอบสวนเมื่อพบว่ำกรณีที่กล่ำวหำมีมูลเป็นกำรกระท ำผิดวินัย และในกรณีที่เป็น
กำรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  ให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรตำมที่เห็นสมควร  ส่วนในกรณีที่
เป็นกำรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นท ำกำรสอบสวน จำกนั้นจึงพิจำรณำ
ควำมผิดและก ำหนดโทษตำมควรแก่กรณี  และรำยงำนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไปยังผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำร
ผู้นั้นตำมล ำดับจนถึงอธิบดี และ อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งข้ำรำชกำรผู้นั้นสังกัดอยู่เพ่ือพิจำรณำ ตำมระเบียบ ก.พ. 



 ๓๔  

 
ว่ำด้วยกำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๓๙  
จำกกระบวนกำรดังกล่ำวจึงเห็นเจตนำรมณ์ของกฎหมำยได้ว่ำเมื่อผู้บังคับบัญชำได้ด ำเนินกำรทำงวินัยแล้ว
จะต้องรำยงำนขึ้นไปยังผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้อง  มิได้ให้อ ำนำจผู้บังคับบัญชำสำมำรถ
ด ำเนินกำรซ้ ำในเรื่องเดียวกับท่ีด ำเนินกำรไปแล้วได้อีก ประกอบกับ ก.พ. ได้เคยพิจำรณำเรื่องท ำนองเดียวกันนี้
ไว้ว่ำ  เมื่อผู้บังคับบัญชำได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรซึ่งมีกรณีถูกกล่ำวหำ
ว่ำกระท ำควำมผิดวินัยและสั่งยุติเรื่อง ถือได้ว่ำกำรด ำเนินกำรของผู้บังคับบัญชำดังกล่ำวได้เสร็จแล้ว  จึงไม่อำจ
สั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงในเรื่องที่มีกำรกล่ำวหำเดิมได้  (ปรำกฏตำม
เอกสำรแนบท้ำย) 

ดังนั้น ตำมที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๓ เห็นว่ำ เรื่องนี้ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
สอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง และส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน มีควำมเห็นแตกต่ำงกัน 
และจะแจ้งให้จังหวัดสมุทรสำครด ำเนินกำรทำงวินัยกับผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่ได้มีกำรด ำเนินกำรสอบสวนไปแล้ว
อีกนั้น ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำครจึงไม่มีอ ำนำจที่จะกระท ำได้ เพรำะเป็นกำรด ำเนินกำรทำงวินัยซ้ ำ             
ในเรื่องเดียวกัน 

อนึ่ง ส ำนักงำน ก.พ. มีข้อสังเกตว่ำ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
สมุทรสำครได้สั่งยุติเรื่องไปแล้วนั้น  อำจได้รับกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทิน                 
ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  พร้อมนี้ได้จัดส่งเอกสำรมำด้วยแล้ว 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

                              ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ ์

 (นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

            

  

 
 



 ๓๕  

 
ที ่นร ๑๐๑๑/๒๖๖ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๔  สิงหำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  หำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  อธิบดีกรมบังคับคดี 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมบังคับคดี ที่ ยธ ๐๕๐๑/๑๑๔๓๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๕๑  

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง หำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรที่ออกจำก
รำชกำรไปแล้ว ตำมมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแจ้ง
ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่ำ รองอธิบดีกรมบังคับคดี (ฝ่ำยพัฒนำ) ได้ตรวจสอบกรณีที่มีหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่บำงคนในส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดสมุทรสำครว่ำ ออกจำกส ำนักงำนไปก่อนเวลำ           
เลิกงำน และมีกำรปิดอำคำรส ำนักงำนก่อนเวลำ ๑๖.๓๐ น. หลำยครั้ง และได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ดังกล่ำวต่ออธิบดีกรมบังคับคดีว่ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนหลำยคนไม่อยู่ปฏิบัติงำน  
ในหน้ำที่จนหมดเวลำปฏิบัติรำชกำร และมิได้ลงลำยมือชื่อกลับในบัญชีท ำกำร นอกจำกนั้นได้มีกำรปิด
ส ำนักงำนก่อนเลิกเวลำปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งมีกำรน ำรถยนต์ของทำงรำชกำรไปใช้เป็นกำรส่วนตัวและน ำออก
นอกพ้ืนที่โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ อธิบดีกรมบังคับคดีจึงมีค ำสั่งที่ ๑๕๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘ 
เมษำยน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่ำว ตำมมำตรำ ๙๙ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมำคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงได้มีบันทึกที่ ยธ ๐๕๒๑/๑๖๖  
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๑ ถึงอธิบดีกรมบังคับคดี รำยงำนผลกำรสอบข้อเท็จจริงโดยมีควำมเห็นว่ำควร
ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำรของส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดสมุทรสำคร จ ำนวน           
๔ รำย รวมทั้งนำง ก. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ซึ่งมีพฤติกำรณ์ไม่อุทิศเวลำของตนให้แก่ทำงรำชกำร ละทิ้งหน้ำที่
รำชกำร อำศัยอ ำนำจหน้ำที่รำชกำรของตนหำประโยชน์ให้แก่ตนเอง และไม่ปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทำงรำชกำรด้วย แต่โดยที่ปรำกฏว่ำเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๕๑ นำง ก. ได้รับอนุญำตให้ลำออกจำก
รำชกำร กรมบังคับคดีจึงหำรือไปยังส ำนักงำน ก.พ. รวม ๒ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น    

 ส ำนักงำน ก.พ. ได้พิจำรณำแล้ว ขอเรียนให้ทรำบ ดังนี้ 

๑. ข้อที่หำรือว่ำ ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบและควำมเห็นของรองอธิบดีกรมบังคับคดี               
(ฝ่ำยพัฒนำ) ที่เสนอต่ออธิบดีกรมบังคับคดีจะถือเป็นกรณีกล่ำวหำเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำว่ำ นำง ก. 
กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงก่อนออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐๖ หรือไม ่นั้น 

ขอเรียนว่ำ กำรร้องเรียนกล่ำวหำอันพึงเห็นได้ว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำม             
มำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ต้องเป็นกำรร้องเรียนที่ระบุถึง 



 ๓๖  

 
กำรกระท ำและควำมผิดของผู้ถูกกล่ำวหำอย่ำงแน่ชัดว่ำได้มีกำรกระท ำอันเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงแล้ว  
เท่ำนั้น  ผู้บังคับบัญชำจึงจะสำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้นั้นต่อไปได้ ส ำหรับกรณีที่หำรือนี้ ปรำกฏ  
ข้อเท็จจริงว่ำ ตำมบันทึกรำยงำนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดสมุทรสำคร       
ลงวันที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๕๑ ที่รองอธิบดีกรมบังคับคดี (ฝ่ำยพัฒนำ) มีถึงอธิบดีกรมบังคับคดี  ได้รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบว่ำ ผู้อ ำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนหลำยคนไม่ได้อยู่ปฏิบัติงำนในหน้ำที่จนหมดเวลำปฏิบัติ
รำชกำร และมิได้ลงลำยมือชื่อกลับในบัญชีท ำกำร  ปิดส ำนักงำนก่อนเวลำเลิกปฏิบัติรำชกำร และน ำรถยนต์
ของทำงรำชกำรไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวและน ำออกนอกพ้ืนที่โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ โดยไม่
ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำพฤติกำรณ์ดังกล่ำวได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำรอย่ำงร้ำยแรง  อันจะเป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงแต่อย่ำงใด กรณีมีมูลเป็นเพียงควำมผิดฐำนละทิ้งหน้ำที่รำชกำร อำศัยอ ำนำจหน้ำที่
รำชกำรของตนหำประโยชน์ให้แก่ตนเอง และไม่ปฏิบัติตำมระเบียบแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร ตำม
มำตรำ ๙๒ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๘๒ วรรคสอง และมำตรำ ๙๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นเพียงควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวจึงเป็นเพียงกำร
กล่ำวหำว่ำนำง ก. และพวก ได้กระท ำกำรอันเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงเท่ำนั้น ต่อมำเมื่อปรำกฏว่ำ     
นำง ก. ได้รับอนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำร กรณีจึงไม่เข้ำเงื่อนไขตำมมำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร           
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น  ผู้บังคับบัญชำจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้นี้ได้อีกต่อไป 

๒. ส่วนข้อที่หำรือว่ำ หำกกรมบังคับคดีจะไม่ด ำเนินกำรสอบสวนนำง ก. เพรำะไม่เข้ำ
หลักเกณฑ์ตำมมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยด ำเนินกำร
สอบสวนเฉพำะผู้ที่ยังไม่ได้ลำออกจำกรำชกำร จะมีปัญหำในทำงปฏิบัติรวมถึงกระบวนกำรสอบสวนและ            
ควำมเป็นธรรมหรือไม่ มีผลดี ผลเสียอย่ำงไรบ้ำง นั้น 

ขอเรียนว่ำ กำรด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นกระบวนกำรที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องกระท ำเมื่อ
ปรำกฏกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรกระท ำผิดวินัย กำรที่ข้ำรำชกำรคนใดจะถูกด ำเนินกำรทำงวินัย
หรือไม่ จึงเป็นเรื่องเฉพำะแต่ละบุคคล  โดยหำกปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรผู้ใดมีพฤติกำรณ์หรือกำรกระท ำที่มีมูล  
เป็นควำมผิดวินัย ข้ำรำชกำรผู้นั้นก็จะต้องถูกด ำเนินกำรทำงวินัย  ซึ่งในเรื่องของกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนั้น 
กฎหมำยได้ก ำหนดหลักกำรว่ำ ผู้บังคับบัญชำสำมำรถจะด ำเนินกำรทำงวินัยตลอดจนสั่ งลงโทษแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังมีสภำพเป็นข้ำรำชกำรอยู่เท่ำนั้น และ          
มำตรำ ๑๐๖ ถือเป็นข้อยกเว้นที่ให้อ ำนำจแก่ผู้บังคับบัญชำในอันที่จะด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ที่ออกจำกรำชกำรไปแล้วได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่กฎหมำยก ำหนด  ส ำหรับกรณีที่หำรือ เมื่อปรำกฏ
ว่ำนำง ก. ได้รับอนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำร ซึ่งมีผลท ำให้พ้นสภำพกำรเป็นข้ำรำชกำรไป และกรณีไม่อยู่            
ในเงื่อนไขตำมมำตรำ ๑๐๖ ที่ผู้บังคับบัญชำจะสำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้นี้ได้ (ตำมที่ได้กล่ำวไปแล้ว            
ในข้อ ๑) กำรที่กรมบังคับคดีจะด ำเนินกำรเฉพำะกับข้ำรำชกำรหรือพนักงำนรำชกำรที่ยังไม่ได้ลำออก 
 



 ๓๗  

 
จำกรำชกำร จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปตำมบทบัญญัติของกฎหมำย  ไม่ถือเป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติ 
หรือมีผลกระทบต่อกระบวนกำรสอบสวน และควำมเป็นธรรมแต่อย่ำงใด 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

                              ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ ์

 (นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๘  

ที ่นร ๑๐๑๑/๒๖๘ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

          ๔  สิงหำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  กำรพิจำรณำโทษข้ำรำชกำรพลเรือน 

เรียน  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุทัยธำนี 

อ้ำงถึง  หนังสือศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๑๖.๕/๓๒๔๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๕๑  

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง จังหวัดอุทัยธำนีได้รับแจ้งจำกส ำนักงำนที่ดินจังหวัดอุทัยธำนีว่ำ           
นำย ก. เจ้ำหน้ำที่ที ่ดิน ๓ ส ำนักงำนที่ดินอ ำเภอบ้ำนไร่  ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง กรณี
ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบและทุจริต  โดยเป็นเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ประเภทขำยและจ ำนองที่ดินตำม น.ส.๓ ในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนไร่ อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี ไม่น ำเรื่อง
ลงบัญชีรับท ำกำร (ท.อ.๑๔) ไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม และค่ำภำษีอำกร ซึ่งจังหวัดอุทัยธำนีได้มีค ำสั่งที่ 
๒๐๘๑/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๓๖ และค ำสั่งที่ ๓๑๙๙/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๔๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนนำย ก. ในฐำนควำมผิดดังกล่ำว  โดยจังหวัดอุทัยธำนีเห็นชอบให้น ำเข้ำสู่กำรประชุม           
อ.ก.พ. จังหวัดอุทัยธำนีเพ่ือพิจำรณำในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๓ วันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๔๓ แต่กำรตรวจสอบ 
ไม่พบเอกสำรที่เป็นต้นเรื่องของกำรด ำเนินกำร และกำรประชุมครั้งดังกล่ำวองค์ประชุมไม่ครบ จึงมีมติให้เลื่อน
กำรพิจำรณำโทษทำงวินัยกรณีข้ำรำชกำรที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงไปในครั้งถัดไป           
ซึ่งก็ไม่ปรำกฏรำยงำนกำรประชุมครั้งถัดมำในปี ๒๕๔๓  และตำมรำยงำนกำรประชุม อ.ก.พ.จังหวัดอุทัยธำนี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๔๔ ก็ไม่มีวำระกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยรำยนำย ก.                  
ในควำมผิดฐำนละทิ้งหน้ำที่รำชกำรในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวัน และเนื่องจำกกรมที่ดินได้ขอให้
จังหวัดอุทัยธำนีจัดส่งรำยงำนกำรประชุมพิจำรณำโทษทำงวินัยข้ำรำชกำรรำยดังกล่ำวในควำมผิดฐำนเป็น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำหรือปฏิบัติหน้ำที่ โดยมิชอบและทุจริต จังหวัดอุทัยธำนี  จึงขอหำรือว่ำในกรณีที่              
ไม่สำมำรถค้นหำเอกสำรที่เก่ียวกับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยนำย ก. ได้ จังหวัดอุทัยธำนีควรจะต้องด ำเนินกำร
ต่อไปอย่ำงไร และจะสำมำรถยุติเรื่องได้หรือไม่ เนื่องจำกจังหวัดอุทัยธำนีได้มีค ำสั่งที่ ๗๖๙/๒๕๓๓ ลงวันที่  
๒๑ พฤษภำคม ๒๕๓๓ และแก้ไขโดยค ำสั่งที่ ๑๕๘๖/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๔๐ ลงโทษไล่นำย ก. 
ออกจำกรำชกำร ฐำนละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวันโดยไม่มีเหตุผล          
อันสมควร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๓๒ เป็นต้นไป  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ เรื่องท ำนองนี้ ก.พ. ได้เคยพิจำรณำโดยมีควำมเห็นว่ำ กรณีที่
ข้ำรำชกำรพลเรือนถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงนั้น กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
ได้บัญญัติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นท ำกำรสอบสวนและพิจำรณำให้เสร็จสิ้นไปตำมขั้นตอนของกฎหมำย 
ดังนั้น ในกรณีที่ส ำนวนกำรสอบสวนได้สูญหำยโดยที่ผู้มีอ ำนำจยังมิได้พิจำรณำวินิจฉัยสั่งกำรให้เสร็จสิ้นไป  
ถ้ำไม่มีส ำนวนกำรสอบสวน หรือส ำเนำรำยงำนกำรสอบสวนหรือเอกสำรใด ๆ ที่พอจะยืนยันได้ว่ำส ำนวนกำร 
 



 ๓๙  

 
สอบสวนที่สูญหำยไปนั้นมีพยำนหลักฐำนอย่ำงไรบ้ำงที่พอจะวินิจฉัยได้เหลืออยู่เลย ก็ควรให้คณะกรรมกำร  
สอบสวนท ำกำรสอบสวนใหม่หรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นท ำกำรสอบสวนใหม่และพิจำรณำด ำเนินกำร  
ให้เสร็จสิ้นไปตำมกระบวนกำรของกฎหมำยต่อไป  ส่วนกำรสอบสวนจะมีพยำนหลักฐำนและสำมำรถรับฟัง
ข้อเท็จจริงได้เพียงใดหรือไม่ เป็นเรื่องที่ผู้มีอ ำนำจจะต้องใช้ดุลพินิจเป็นเรื่อง ๆ ไป อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่จังหวัด
อุทัยธำนีได้มีค ำสั่งไล่นำย ก. ออกจำกรำชกำร ฐำนละทิ้งหน้ำที่รำชกำรในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวัน 
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๓๒ เป็นต้นไป นั้น เป็นกรณีกระท ำควำมผิดอีกฐำนควำมผิดหนึ่งนอกเหนือไปจำก
ควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต ซึ่งนำย ก. ได้ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
ต่อผู้บังคับบัญชำก่อนถูกไล่ออกจำกรำชกำร และกรณีดังกล่ำวตำมมำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน           
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติกรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือนถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำกำรใดที่พึงเห็นได้ว่ำเป็นกำรกระท ำผิด
วินัยอย่ำงร้ำยแรงและเป็นกำรกล่ำวหำเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำของผู้นั้น  แม้ภำยหลังผู้นั้นจะออกจำก
รำชกำรไปแล้ว ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๐๒ วรรคสำม วรรคสี่ วรรคห้ำ หรือมำตรำ ๑๐๔ วรรคสำม แล้วแต่กรณี 
มีอ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำตำมมำตรำ ๙๙ และด ำเนินกำรทำงวินัยที่บัญญัติในหมวดนี้ต่อไปได้
เสมือนผู้นั้นยังมิได้ออกจำกรำชกำร ส ำหรับกรณีนี้  ถึงแม้จังหวัดอุทัยธำนีจะลงโทษไล่นำย ก. ออกจำกรำชกำร
ฐำนละทิ้งหน้ำที่รำชกำรไปแล้วก็ตำม แต่ได้มีกำรกล่ำวหำนำย ก. เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำกรณีควำมผิด
ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรไว้ก่อนที่จะมีค ำสั่งไล่ออกจำกรำชกำร ดังนั้น ผู้บังคับบัญชำจึงสำมำรถด ำเนินกำร
ทำงวินัยนำย ก. ในกรณีดังกล่ำวตำมข้ันตอนต่อไปได ้

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

                              ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ ์

 (นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 

 



 ๔๐  
 

ที ่นร ๑๐๑๑/๓๑๕ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๑๙  สิงหำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  หำรือกรณเีกี่ยวกับคุณสมบัติพนักงำนรำชกำร 

เรียน  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ที่ ยธ ๐๖๑๐๐/๓๕๗๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๕๑  

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนได้หำรือเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
พนักงำนรำชกำรเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยำวชน  มีประกำศลงวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๕๐ รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำน
รำชกำรทั่วไป โดยได้ด ำเนินกำรสอบข้อเขียนวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๕๐ สอบสัมภำษณ์วันที่ ๔ สิงหำคม  
๒๕๕๐ และประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรวันที่ ๑๐ สิงหำคม ๒๕๕๐ ภำยหลังจำกกำรประกำศ
รำยชื่อผู ้ผ่ำนกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปแล้ว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนได้
ตรวจสอบพบว่ำ นำย ก. ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปในล ำดับที่ ๕ ต ำแหน่งนักวิชำกำร 
อบรมและฝึกวิชำชีพ (ด้ำนพ่อบ้ำน) เคยเป็นลูกจ้ำงประจ ำต ำแหน่งพนักงำนพินิจ (พนักงำนควบคุม) 
และถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรตำมค ำสั่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ที่ ๖๐๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ 
๒๔ ธันวำคม ๒๕๔๖ กรณีละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและมี
พฤติกำรณ์จงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร ดังนั้น ในกำรเรียกบรรจุพนักงำนรำชกำรเมื่อวันที่  
๒ มิถุนำยน ๒๕๕๑ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จึงได้เรียกบรรจุผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำร
ล ำดับที่ ๔ และที่ ๖ โดยข้ำมล ำดับที่ ๕ ไป เป็นเหตุให้นำย ก . ผู ้ผ่ำนกำรเลือกสรรล ำดับที ่ ๕ ร้องขอ 
ควำมเป็นธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ขอหำรือว่ำ เมื่อพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับแล้ว 
นำย ก. จะได้รับกำรล้ำงมลทินและมีสิทธิได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปหรือไม่ ควำมละเอียด  
แจ้งแล้ว นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กรณีที่หำรือนี้เป็นเรื่องพนักงำนรำชกำร ซึ่งตำมข้อ ๘ ของ
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก ำหนดว่ำ “ผู้ซึ่งจะได้รับกำรจ้ำงเป็น
พนักงำนรำชกำรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้ . . . (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ             
ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ” กรณีนี้ กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยำวชนได้ประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน 
๒๕๕๐ โดยประกำศดังกล่ำวก ำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครประกำรหนึ่ งว่ำไม่เป็นผู้ที่เคย        
ถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ และระบุ
เงื่อนไขว่ำ ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี
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 ๔๑  

 

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรง ตำมประกำศรับสมัครจริง นำย ก . ได้ยื ่น        
ใบสมัครเ พื่อขอรับกำรเลือกสรรตำมประกำศดังกล่ำว และเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบได้รับสมัครไว้เมื่อวันที่                 
๖ กรกฎำคม ๒๕๕๐ โดยได้รับรองตนเองในใบสมัครว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน ข้อ ๘ 
ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ ท ำให้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
ต่อมำกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน  ได้ตรวจสอบพบว่ำ นำย ก. เคยถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร
ก่อนวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป กรณีจึงถือว่ำ นำย ก . เป็นผู ้ขำด
คุณสมบัต ิอยู ่ก ่อนวันรับสมัครตำม ข้อ ๘ ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร               
พ.ศ. ๒๕๔๗ แม้ภำยหลังจะได้มีพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ          
ภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกมำใช้บังคับเมื่อวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ 
แล้วก็ตำม กฎหมำยล้ำงมลทินฉบับนี้ก็ไม่มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึงวันที่รับสมัครแต่อย่ำงใด  กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยำวชนจึงไม่อำจน ำผลกำรเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปนั ้น           
มำบรรจุผู้นี้เข้ำเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปได้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

ขอแสดงควำมนับถือ 

                              ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ ์

 (นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 

 

 

 

 
 



 ๔๒  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๙๒๑ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๒๙  สิงหำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  หำรือปัญหำกรณีกำรล้ำงมลทินข้ำรำชกำรที่มีค ำสั่งลงโทษทำงวินัย 

เรียน  อธิบดีกรมรำชทัณฑ์ 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมรำชทัณฑ์ ลับ ที่ ยธ ๐๗๐๒/๑๘๘๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๕๑ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๗๐๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๔๒ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมรำชทัณฑ์หำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรปรับใช้พระรำชบัญญัติล้ำงมลทิน
ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐    
โดยแจ้งข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสำรไปประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ เรือนจ ำกลำงเชียงรำยได้มีค ำสั่ง              
ที่ ๓๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงโทษตัดเงินเดือนนำย ก. เจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์ ๓ สังกัดเรือนจ ำ
พิเศษธนบุรี รักษำกำรเรือนจ ำกลำงเชียงรำย และนำง ข. นักทัณฑวิทยำ ๔  สังกัดเรือนจ ำกลำงเชียงรำย จ ำนวน ๕ % 
เป็นเวลำ ๑ เดือน จำกนั้นได้รำยงำนผลกำรสอบสวนทำงวินัยให้กรมรำชทัณฑ์ทรำบ โดยยังมิได้ด ำเนินกำร  
ตัดเงินเดือนบุคคลทั้งสองให้เป็นไปตำมค ำสั่ง เนื่องจำกเข้ำใจว่ำต้องรอควำมเห็นชอบจำกกรมรำชทัณฑ์ก่อน 
จนกระทั่งต่อมำพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ กรณีจึงมีปัญหำว่ำ ข้ำรำชกำรผู้นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
กำรล้ำงมลทิน ตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวหรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น      

 ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ โดยที่มำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้ 
ล้ำงมลทินให้แก่บรรดำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้กระท ำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่ำผู้นั้นมิได้
เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ ส ำหรับกรณีที่หำรือ แม้ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ นำย ก. และ นำง ข. 
ได้กระท ำผิดก่อนวันที่ ๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และเรือนจ ำกลำงเชียงรำยได้มีค ำสั่ง ที่ ๓๘/๒๕๕๐                    
ลงวันที่ ๑๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงโทษตัดเงินเดือนบุคคลทั้งสองจ ำนวน ๕ %          ๑             ก็ตำม แต่โดยที่
ค ำสั่งลงโทษดังกล่ำวไม่ได้ระบุวันที่ค ำสั่งมีผลใช้บังคับให้ปรำกฏ ประกอบกับข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำก่อนหรือในวันที่
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ มีผลใช้บังคับ เรือนจ ำกลำงเชียงรำยไม่ได้ด ำเนินกำรตัดเงินเดือนบุคคลทั้งสองแต่อย่ำงใด 
กรณีจึงถือไม่ได้ว่ำบุคคลทั้งสองเป็นผู้ ได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ ใช้บังคับ บุคคลทั้งสองจึงไม่ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  
ซึ่งปัญหำในท ำนองเดียวกันนี้ ส ำนักงำน ก.พ. ได้เคยพิจำรณำตอบข้อหำรือของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล 
(ก.ท.) เมื่อครั้งใช้พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงครองสิริรำชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ว่ำ กำรที่เทศบำลเมืองนครศรีอยุธยำมีค ำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน
พนักงำนผู้กระท ำผิดก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ ฉบับดังกล่ำวใช้บังคับ แต่มิได้มีกำรตัดเงินเดือน 



 ๔๓  

 
ตำมค ำสั่งดังกล่ำว เมื่อพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ มีผลใช้บังคับ ผู้นั้นจึงไม่ได้รับกำรล้ำงมลทิน (รำยละเอียด
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยที่ส่งมำด้วย)  

 อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำน ก.พ. เห็นว่ำ กำรพิจำรณำตีควำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำส
ที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นเรื่องที่อยู่
ในอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำที่จะพิจำรณำ ดังนั้น เพ่ือควำมรอบคอบ กรมรำชทัณฑ์ควรหำรือ
เรื่องนี้ไปยังคณะกรรมกำรกฤษฎีกำโดยตรงอีกทำงหนึ่งด้วย 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

ขอแสดงควำมนับถือ 

                              ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ ์

 (นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๔  

 
ที ่นร ๑๐๑๑/๓๔๔ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

        ๘  กันยำยน  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  กำรเลื่อนข้ำรำชกำรซึ่งถูกลงโทษทำงวินัยขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 

เรียน  อัยกำรสูงสุด 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๔(กจท)/๗๑๖๖  ลงวันที่ ๑๗  มิถุนำยน  ๒๕๕๑ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๗๐๔/ว ๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๒๔ จ ำนวน ๑ แผ่น 

       ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้หำรือกรณีนำย ก. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนธุรกำร ๕  
ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดบึงกำฬ สอบคัดเลือกได้ในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ๖  แต่ส ำนักงำนอัยกำร
สูงสุดได้ให้ผู้นี้รักษำกำรในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ๖ โดยมิได้เลื่อนขึ้นด ำรงต ำแหน่งที่รักษำกำรไว้  
เนื่องจำก นำย ก. ถูกแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง ต่อมำในวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๕๐ นำย ก. 
ได้ถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ ๓ เดือน ในกรณีที่ถูกแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนดังกล่ำว               
ซึ่งเป็นวันหลังจำกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตำมประกำศส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดหมดอำยุกำรใช้บัญชีใน วันที่ 
๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๐ แล้ว เช่นนี้จะถือว่ำนำย ก . เป็นผู้มิได้ เคยถูกลงโทษทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัติ   
ล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ             
พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ หำกถือว่ำผู้นี้มิได้เคยถูกลงโทษทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด          
จะเลื่อนผู้นี้ขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ๖ ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดบึงกำฬ ซึ่งเป็น
ต ำแหน่งที ่เคยรักษำกำรในต ำแหน่งได้หรือไม่ หำกได้จะสำมำรถแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งได้ตั้งแต่เมื่อใด                        
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

    ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่ พระบำทสมเด ็จ             
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๕ บัญญัติว่ำ “ให้ล้ำงมลทิน
ให้แก่บรรดำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้กระท ำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ และได้รับโทษ
หรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่ำผู้ นั้นมิได้เคยถูก
ลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ” และโดยที่ปรำกฏข้อเท็จจริงตำมเอกสำรที่หำรือว่ำ นำย ก. ได้กระท ำ
ควำมผิดก่อนวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ และถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน  
๒๕๕๐ อันเป็นเวลำก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ กรณีถือได้ว่ำนำย ก. ได้รับโทษบำงส่วนแล้ว นำย ก.          
จึงได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินดังกล่ำว และเป็นผู้มิได้เคยถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีนี้  

  ส ำหรับข้อหำรือที่ว่ำ  ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดจะเลื่อนนำย ก. ให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น             
ได้เมื่อใด และจะแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ๖ ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดบึงกำฬ  
ได้หรือไม่ นั้น  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ เมื่อนำย ก. เป็นผู้มิเคยถูกลงโทษในกรณีกระท ำผิดวินัย เพรำะได้รับ 



 ๔๕  

 
กำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช             
มีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว นำย ก. จึงมีสิทธิได้รับกำรเลื่อนให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เช่นเดียวกับข้ำรำชกำรทั่วไปที่มีคุณสมบัติและมีควำมเหมำะสม  โดยส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดสำมำรถที่จะ
พิจำรณำเลื่อนนำย ก. ให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ตั้งแต่ได้รับกำรล้ำงมลทินเป็นต้นไป ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๗๐๔/ว ๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๒๔  ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ส่วนกำรแต่งตั้งให้
นำย ก. ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ๖ ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดบึงกำฬ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด
จะต้องด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๓๑ ซึ่งเป็นบทเฉพำะกำล ประกอบมำตรำ ๕๘ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งหลักเกณฑ์ตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง  
โดยนำย ก. ไม่สำมำรถอำศัยสิทธิกำรเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ๖  
ตำมประกำศส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ลงวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๔๗ และเคยรักษำกำรในต ำแหน่งดังกล่ำวได้ 
เพรำะบัญชีสอบได้หมดอำยุไปก่อนหน้ำพระรำชบัญญัต ิล ้ำงมลทินฉบับดังกล่ำวมีผลใช้บ ังคับแล ้ว  
และมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินดังกล่ำวมิได้ให้สิทธิแก่ผู้ได้รับกำรล้ำงมลทินในอันที่จะเรียกร้อง
สิทธิหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเสียไป  

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                              ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ ์

 (นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

            

 
 
 
 
 
 



 ๔๖  

 
ที ่นร ๑๐๑๑/๓๕๔ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

          ๒๖  กันยำยน  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  หำรือกรณีข้ำรำชกำรถูกสั่งพักรำชกำรและขอกลับเข้ำรับรำชกำร 

เรียน  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ดว่นที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๕/๑๖๕  ลงวนัที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๕๑  

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๑/๔๙๘๖๗  ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๒๕ จ ำนวน ๒ แผ่น 
 

  ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขแจ้งว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้หำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรขอกลับเข้ำรับรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ถูกสั่งพักรำชกำร โดยแจ้ง
ข้อเท็จจริงและส่งเอกสำรไปประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ นำย ก.  นักวิชำกำรสำธำรณสุข ๖ (ด้ำนบริกำร 
ทำงวิชำกำร) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ได้ต้องหำคดีอำญำข้อหำฆ่ำคนตำยโดยเจตนำ และ
ถูกฝำกขังอยู่ที่เรือนจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๔๗ เป็นเวลำติดต่อกันเกินกว่ำ          
สิบห้ำวัน จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงผู้นี้ในกรณี ดังกล่ำว     
และต่อมำได้มีค ำสั่งพักรำชกำรผู้นี้ในกรณีต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ และถูกฝำกขังอยู่ที่เรือนจ ำ จังหวัด
เพชรบูรณ์เป็นเวลำติดต่อกันเกินกว่ำสิบห้ำวัน โดยขณะนี้กำรสอบสวนทำงวินัยได้รอผลคดีอำญำจนกว่ำ
คดีจะถึงที่สุด ส่วนกำรด ำเนินคดีอำญำปรำกฏว่ำ พนักงำนอัยกำรได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้นี้ต่อศำลจังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งศำลได้มีค ำพิพำกษำว่ำผู้นี้มีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๒๘๘ ให้ลงโทษจ ำคุก
ตลอดชีวิต แต่ในชั้นอุทธรณ์ ศำลได้มีค ำพิพำกษำยกฟ้องแต่ให้ขังจ ำเลยไว้ในระหว่ำงฎีกำ ต่อมำเมื่อวันที่ ๒๐ 
มิถุนำยน ๒๕๕๑ ศำลฎีกำได้อนุญำตให้ปล่อยตัว นำย ก. ชั่วครำวระหว่ำงฎีกำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ์จึงหำรือว่ำในระหว่ำงที่รอฟังค ำพิพำกษำของศำลฎีกำ นำย ก. จะขอกลับเข้ำรับรำชกำรได้หรือไม่ 
ซึ่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขพิจำรณำเห็นว่ำ ตำมค ำสั่งพักรำชกำรของนำย ก . ระบุว่ำเป็นกรณี          
ต้องหำว่ำกระท ำผิดอำญำ และถูกขังเป็นเวลำติดต่อกันเกินกว่ำสิบห้ำวัน ดังนั้น เมื่อผู้นี้ได้รับกำรปล่อยตัว
ชั่วครำวจำกศำลฎีกำ เหตุในกำรสั่งพักรำชกำรดังกล่ำวจึงน่ำหมดสิ้นไป เพ่ือให้เป็นบรรทัดฐำนในทำงปฏิบัติ            
ที่ถูกต้อง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจึงหำรือว่ำ กรณีนี้นำย ก. จะขอกลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
ในขณะนี้ได้หรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ว่ำด้วยกำรสั่งพักรำชกำร         
และกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ข้อ ๔ ได้ก ำหนดว่ำ “กำรสั่งพักรำชกำรให้สั่งพักตลอดเวลำที่สอบสวน
พิจำรณำ...” ซึ่งค ำว่ำ “สอบสวนพิจำรณำ” หมำยถึง กำรสอบสวนพิจำรณำในเรื่องที่ถูกสอบสวนทำงวินัย  
และหมำยควำมรวมถึงกำรพิจำรณำคดีของศำลด้วย ซึ่งหลักกำรนี้  ก.พ. ได้เคยวินิจฉัยและตอบข้อหำรือ 
กรมกำรปกครอง ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๑/๔๙๘๖๗  ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๒๕ ปรำกฏตำม 
 



 ๔๗  

 
สิ่งที่ส่งมำด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงตำมที่หำรือมำปรำกฏว่ำ คดีอำญำเรื่องนี้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ 
ศำลฎีกำ ซึ่งศำลยังไม่มีค ำพิพำกษำถึงที่สุด จึงต้องถือว่ำกรณียังอยู่ระหว่ำงกำรสอบสวนพิจำรณำตำมนัยข้อ ๔ 
ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำว ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์จึงไม่อำจสั่งให้ผู้นี้กลับเข้ำรับรำชกำรได้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ พร้อมนี้ได้ส่งเอกสำรมำด้วยแล้ว 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

                              ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ ์

 (นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๘  

ที ่นร ๑๐๑๑/๓๗๓ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

                   ๑๔  ตลุำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  หำรือปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำร 

เรียน  อธิบดีกรมป่ำไม้ 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมป่ำไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๕/๑๔๘๒๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๕๑ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำแนวทำงกำรลงโทษ จ ำนวน ๔ แผ่น 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมป่ำไม้หำรือปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับโทษทำงวินัย โดยแจ้งข้อเท็จจริง
สรุปได้ว่ำ นำย ก. ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ สังกัดส ำนักวิจัยกำรจัดกำรป่ำไม้และผลิตผลป่ำไม้  กรมป่ำไม้ 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ ่งแวดล้อม  ได้รับเชิญจำกมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศให้เข้ำร่วม
ประชุมสัมมนำ ในกำรขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศดังกล่ำว ส ำนักวิจัยกำรจัดกำรป่ำไม้และ
ผลิตผลป่ำไม้ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมป่ำไม้ ผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน ซึ่งเสนอควำมเห็นให้นำย ก. 
ขอรับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเดินทำงจำกหน่วยงำนผู้จัดกำรประชุมโดยตรง ต่อมำส ำนักวิจัย  
กำรจัดกำรป่ำไม้และผลิตผลป่ำไม้ได้มีหนังสือถึงกองแผนงำนแจ้งว่ำ ส ำนักงบประมำณได้อนุมัติแผนและ
วงเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำวไว้แล้ว แต่กองแผนงำนยังคงยืนยันควำมเห็นเดิม 
และทักท้วงถึงเหตุผลที่นำย ก. ไม่ด ำเนินกำรของบประมำณจำกหน่วยงำนที่จัดประชุมโดยตรง ซึ่งรองอธิบดี            
กรมป่ำไม้ ล ำดับที่ ๑ รักษำรำชกำรแทนอธิบดีกรมป่ำไม้ได้สั่งกำรให้นำย ก. ชี้แจงข้อทักท้วงดังกล่ำว  
แต่นำย ก. ไม่ได้ชี้แจง กลับท ำเรื่องเสนอผ่ำนรองอธิบดีกรมป่ำไม้  ล ำดับที่ ๒ ให้ลงนำมในหนังสือถึง
ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือขออนุมัติกำรเดินทำง และหนังสือถึงผู้จัดกำรฝ่ำยขำย
ภำครัฐ บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) เพ่ือขอซื้อบัตรโดยสำรเงินเชื่อ และใช้เลขที่หนังสือของฝ่ำยวิเทศ
สัมพันธ์ กองแผนงำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรร่ำงหนังสือข้ำงต้นโดยที่หน่วยงำนดังกล่ำว
ไม่ได้รับทรำบ ต่อมำนำย ก. ได้ยกเลิกกำรเดินทำง ท ำให้บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) มีหนังสือทวงถำม
มำยังกองแผนงำนให้ช ำระค่ำธรรมเนียมยกเลิกบัตรโดยสำรจ ำนวน ๒,๐๐๐ บำท  กองแผนงำนจึงมีหนังสือให้
นำย ก. ชี้แจงเรื่องดังกล่ำว ซึ่งได้รับค ำชี้แจงว่ำเหตุที่ร่ำงหนังสือแทนกองแผนงำนนั้น เนื่องจำกต้องกำรลดงำน
ให้กองแผนงำนและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยท ำมำก่อนหน้ำนี้อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งที่ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 
กองแผนงำนจะเป็นผู้ด ำเนินกำรมำโดยตลอด กรมป่ำไม้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ พฤติกำรณ์ของนำย ก . เป็นกำร         
ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร ตำมมำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมำตรำ ๙๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งเป็นกำรกระท ำผิดวินัยเล็กน้อยจึงให้งดโทษ ถือว่ำเป็นกำรวำงโทษที่เหมำะสมแก่กรณีแล้วหรือไม่ ประกำรใด 
แต่เพ่ือให้ข้ำรำชกำรดังกล่ำวพึงสังวรณ์และยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรจึงหำรือว่ำ หำกกรมป่ำไม้ 
 
 



 ๔๙  

 
จะท ำกำรว่ำกล่ำวตักเตือนด้วยวำจำจะเป็นกำรสมควรหรือไม่ หรือควรจะว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ส ำนักงำน ก.พ. มีแนวทำงปฏิบัติหรือกรณีตัวอย่ำงตำมมำตรฐำนกำรลงโทษในกรณีนี้อย่ำงไร ควำมละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรพิจำรณำโทษข้ำรำชกำรที่กระท ำผิดวินัยเป็นดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชำที่จะต้องสั่งลงโทษให้เหมำะสมกับควำมผิด ทั้งนี้ ตำมมำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมำตรำ ๑๐๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน            
พ.ศ. ๒๕๓๕ ส ำหรับกรณีกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ซึ่งเป็นกำรกระท ำผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษนั้น 
มำตรำ ๑๐๓ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน  ได้บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชำงดโทษโดยให้ท ำทัณฑ์บน
เป็นหนังสือหรือว่ำกล่ำวตักเตือนก็ได้ ซึ่งกำรว่ำกล่ำวตักเตือนนั้นกฎหมำยไม่ได้บัญญัติไว้ว่ำจะต้องท ำด้วย
วิธีกำรใด เพรำะฉะนั้นส ำหรับกรณีที่หำรือนี้ กรมป่ำไม้จึงสำมำรถงดโทษโดยว่ำกล่ำวตักเตือนนำย ก. ด้วยวำจำ
หรือท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อให้ปรำกฏหลักฐำนก็ได้ 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ พร้อมนี้ได้ส่งแนวทำงกำรลงโทษในเรื่องลักษณะท ำนองเดียวกันนี้
มำด้วยแล้ว 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์ นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐  

ที ่นร ๑๐๑๑/๓๗๔ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

    ๑๔  ตลุำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี 

อ้ำงถึง   หนังสือศำลำกลำงจังหวัดปรำจีนบุรี ด่วนมำก ที่ ปจ  ๐๐๑๖.๕/๑๐๖๗๒  ลงวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๑ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  จังหวัดปรำจีนบุรีหำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พร้อมทั้งส่ง
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  กรณี นำย ก. เจ้ำหน้ำที่ปกครอง ๕  สังกัดที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอศรีมโหสถ 
จังหวัดปรำจีนบุรี ต้องหำคดีอำญำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน รวม ๕ คดี โดยศำลจังหวัดปรำจีนบุรี 
ได้พิพำกษำจ ำคุก ๓ คดี (อยู่ระหว่ำงอุทธรณ์) พนักงำนอัยกำรสั่งไม่ฟ้อง ๑ คดี และอยู่ระหว่ำงกำรสอบสวนของ
พนักงำนสอบสวนอีก ๑ คดี กรณีดังกล่ำวจังหวัดปรำจีนบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้
รำยละเอียดที่เกิดขึ้น และต่อมำได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย นำย ก. ซึ่งผลปรำกฏว่ำคณะกรรมกำร
สอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนมีควำมเห็นไม่สอดคล้องกัน  จึงขอให้ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำ
รำยงำนกำรสอบสวนและควำมเห็นที่ไม่สอดคล้องกันของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนและคณะกรรมกำร
สอบสวน เพ่ือทรำบแนวทำงกำรสอบสวนและกำรวินิจฉัยตำมขั้นตอนต่อไป ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ  กำรพิจำรณำข้อเท็จจริงที่ได้จำกกำรสอบสวนวินัยเป็นอ ำนำจ
ของผู้บังคับบัญชำผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนโดยเฉพำะ  ส ำนักงำน ก.พ. มิอำจพิจำรณำให้ควำมเห็นได้          
แต่อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนดังนี้ 

  ๑.  ค ำสั่งจังหวัดปรำจีนบุรี  ที่ ๔๙๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๕๑  เป็นค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเพื่อสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ นำย ก.  เจ้ำหน้ำที่ปกครอง ๕  ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอศรีมโหสถ 
จังหวัดปรำจีนบุรี ถูกด ำเนินคดีอำญำรวม ๕ คดี แต่ไม่มีหน่วยงำนหรือผู้บังคับบัญชำคนใดรำยงำนเหตุ 
ให้จังหวัดหรือกรมกำรปกครองทรำบ ดังนั้น ค ำสั่งนี้จึงเป็นกำรสั่งให้หำตัวผู้รับผิดชอบในเรื่องที่ไม่รำยงำนเหตุ       
กำรต้องคดีอำญำดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ เพื่อที่จะได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ต่อไป 

  ๒. ค ำสั่งจังหวัดปรำจีนบุรี ที่ ๔๙๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๕๑ เป็นค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยนำย ก. ในเรื่องประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร กรณีต้องหำ
คด ีอำญำรวม ๕ คด ี ซึ ่ง เป ็นผลส ืบเนื ่องจำกกำรที ่สถำน ีต ำรวจภ ูธร เม ืองปรำจ ีนบ ุร ีได ้ม ีหนังสือ 
ที่ ปจ ๐๑๒๙.๐๔/๗๗๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑ รำยงำนกำรต้องคดีอำญำของนำย ก. ต่อนำยอ ำเภอ
ศรีมโหสถ  และนำยอ ำเภอศรีมโหสถได้รำยงำนเหตุให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรีทรำบตำมหนังสือ  
ที่ ปจ ๐๓๑๗/๑ ลงวันที่ ๒๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑ และโดยที่มำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ 
 
 



 ๕๑  

 
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกอบมำตรำ ๙๙  วรรคสี่  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  บัญญัติว่ำ “เมื่อปรำกฏกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำ
ผิดวินัยโดยมีพยำนหลักฐำนในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรทำงวินัยทันที” ดังนั้น เมื่อ
ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรำกฏมูลเบื้องต้นว่ำ นำย ก. ถูกด ำเนินคดีอำญำแล้วรวม ๕ คดี โดยศำลจังหวัด
ปรำจีนบุรีได้พิพำกษำจ ำคุก ๓ คดี (อยู่ระหว่ำงอุทธรณ์) พนักงำนอัยกำรสั่งไม่ฟ้อง ๑ คดี  และอยู่ระหว่ำง 
กำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวนอีก ๑ คดี  จึงเป็นเรื่องที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำ
ของ นำย ก. มีอ ำนำจตำมนัยมำตรำดังกล่ำวที่จะพิจำรณำมูลกำรกระท ำผิดจำกรำยงำนนี้ได้ และเมื่อพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกรณีเป็นกำรกระท ำผิดวินัย  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรีก็มีอ ำนำจที่จะด ำเนินกำรสอบสวนวินัย
ตำมมำตรำ ๑๐๒ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวต่อไป และเรื่องนี้ตำมข้อเท็จจริงถือได้ว่ำผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดปรำจีนบุรีได้พิจำรณำมูลกรณีแล้ว  โดยเห็นว่ำกรณีเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  จึงได้มีค ำสั่งให้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยตำมค ำสั่งจังหวัดปรำจีนบุรี ที่ ๔๙๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๕๑  
และให้คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยด ำเนินกำรสอบสวนตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐) กำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยตำมค ำสั่งจังหวัดปรำจีนบุรีในเรื่องนี้จึงไม่จ ำต้ องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ
ข้อเท็จจริงเพื่อหำมูลกำรกระท ำผิดทำงวินัยก่อนแต่อย่ำงใด 

  ๓.  จำกข้อ ๒. เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยตำมค ำสั่งจังหวัดปรำจีนบุรีที่ ๔๙๑/๒๕๕๑   
ลงวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๕๑ ด ำเนินกำรสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยจะต้องรำยงำน  
กำรสอบสวนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรีในฐำนะผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเพ่ือพิจำรณำตำมข้อ ๓๑ 
ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ โดยในกำรรำยงำนดังกล่ำวหำกกรรมกำร
สอบสวนผู้ใดมีควำมเห็นแย้ง  ให้ท ำควำมเห็นแย้งแนบไว้กับรำยงำนกำรสอบสวนด้วย ซึ่งในกำรพิจำรณำรำยงำน
กำรสอบสวนวินัยของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนนี้ นอกจำกจะมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมข้อ ๓๒  
ถึงข้อ ๓๗ ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำวแล้ว  ยังมีอ ำนำจพิจำรณำตำมมำตรำ ๑๐๓ หรือมำตรำ ๑๐๔ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย  ดังนั้น เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรีในฐำนะ 
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของส ำนวนกำรสอบสวนแล้วเห็นว่ำ กำรกระท ำของ
นำย ก. เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  ซึ่งแม้จะเป็นควำมเห็นที่แตกต่ำงกับควำมเห็นของคณะกรรมกำร
สอบสวนวินัยก็ตำม  ในทำงปฏิบัติผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรีในฐำนะผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
วินัยจะต้องส่ง เรื่ องให้  อ .ก .พ.จั งหวัดปรำจีนบุรี เป็นผู้ พิจำรณำตำมมำตรำ ๑๐๔ วรรคสอง (๓)                       
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว โดยถือว่ำ เป็นกรณีที่คณะกรรมกำร สอบสวนว ิน ัยห ร ือผู ้สั ่ง แ ต ่ง ตั ้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำ  ผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และเมื่อ อ.ก.พ. จังหวัดมีมติ
ประกำรใด ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรีจึงจะสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น 

 

 



 ๕๒  

 
  ๔.  ส ำหรับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยซึ่งเก่ียวพันกับคดีอำญำนั้น ก.พ. ได้มีหนังสือส ำนักงำน ก.พ. 
ที่ สร ๐๙๐๔/ว ๔  ลงวันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๐๙  ให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัติว่ำกำรด ำเนินกำรสอบสวนพิจำรณำโทษ        
ทำงวินัย  กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และวิธีกำรสอบสวนพิจำรณำ
โทษทำงวินัยไว้เป็นส่วนหนึ่งต่ำงหำกจำกกำรด ำเนินคดีอำญำอยู่แล้ว  กำรสอบสวนพิจำรณำโทษทำงวินัย 
จึงไม่จ ำเป็นที่จะต้องรอฟังผลคดีอำญำแต่อย่ำงใด และหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันที่ ๖ 
ตุลำคม ๒๕๐๙ ได้ก ำหนดเพ่ิมเติมจำกหนังสือฉบับข้ำงต้นว่ำ ในกรณีที่กำรสอบสวนทำงวินัยยังฟังไม่ได้ว่ำผู้นั้น
กระท ำผิดวินัย  ข้ำรำชกำรผู้ถูกสอบสวนทำงวินัยก็ยังตกอยู่ในฐำนะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอำญำหรือถูกกล่ำวหำว่ำ
กระท ำผิดอำญำอยู่  ซึ่งถ้ำไม่ใช่คดีควำมผิดที่เป็นลหุโทษ  หรือควำมผิดที่มีก ำหนดโทษชั้นลหุโทษ  หรือควำมผิด 
อันได้กระท ำโดยประมำทแล้ว  แม้ผู้บังคับบัญชำจะเห็นว่ำกรณีมีมลทินมัวหมองไม่ปรำกฏชัด  กรณีเช่นนี้สมควร 
รอกำรสั่งกำรเด็ดขำดทำงวินัยไว้ก่อนจนกว่ำจะทรำบผลทำงอำญำ ดังนั้น กำรด ำเนินกำรทำงวินัยนำย ก.  
ในเรื่องนี้จึงไม่จ ำเป็นต้องรอผลคดีอำญำแต่อย่ำงใด 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์ นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๓  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๑๐๓๙ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

            ๑๖  ตลุำคม  ๒๕๕๑ 
เรื่อง  หำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
เรียน  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
อ้ำงถึง หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๑/๕๗๒๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๑  และ   
 หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๑/๙๕๐๕ ลงวันที่ ๓ กันยำยน ๒๕๕๑ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมควบคุมมลพิษหำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ นำงสำว ก. ต ำแหน่ง
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อม ๕  กองแผนงำนและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ ได้ยื่นหนังสือขอลำออกจำกรำชกำร
จ ำนวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกลงวันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๕๐ ยื่นต่อผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและประเมินผล            
ขอลำออกตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๕๐ แต่ผู้บังคับบัญชำยังไม่ได้พิจำรณำด ำเนินกำรใด ๆ นำงสำว ก. ก็ได้ขอ
หนังสือลำออกจำกรำชกำรคืน และภำยหลังได้มำปฏิบัติรำชกำรตำมปกติ ฉบับที่สองลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม  ๒๕๕๐ 
ยื่นต่ออธิบดีกรมควบคุมมลพิษผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและประเมินผลขอลำออกตั้งแต่วันที่ ๑๖  ตุลำคม 
๒๕๕๐ และขอลำพักผ่อนตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๕๐ ผู้บังคับบัญชำอนุญำตกำร
ลำพักผ่อน หลังจำกวันที่ ๑๖ ตุลำคม  ๒๕๕๐ เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน นำงสำว ก. ไม่มำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
อีกเลย กรมควบคุมมลพิษได้รับหนังสือขอลำออกจำกรำชกำรของนำงสำว ก. ทั้งสองฉบับพร้อมกันเมื่อวันที่  
๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๐ และไม่ได้อนุญำตกำรลำออกหรือยับยั้งกำรลำ แต่ได้สั่งให้ตรวจสอบหนังสือขอลำออกฉบับ            
ลงวันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๕๐ ว่ำมีผลทำงกฎหมำยหรือไม่และให้ด ำเนินกำรทำงวินัย กรมควบคุมมลพิษจึงได้หำรือว่ำ 
กรมควบคุมมลพิษจะสำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำงสำว ก. ได้หรือไม่อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ส ำนักงำน ก.พ. ได้พิจำรณำเอกสำรประกอบกำรหำรือแล้วขอเรียนดังนี้ โดยที่พระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๓๑ ประกอบพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๑๑๓ บัญญัติไว้มีสำระส ำคัญว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดประสงค์จะลำออกจำก
รำชกำร ให้ยื่นหนังสือลำออกต่อผู้บังคับบัญชำเพื่อให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๒ เป็นผู้พิจำรณำอนุญำต  
ในกรณีที่ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๒ พิจำรณำเห็นว่ำจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์แก่รำชกำรจะยับยั้ง 
กำรอนุญำตให้ลำออกไว้เป็นเวลำไม่เกินเก้ำสิบวันนับตั้งแต่วันขอลำออกก็ได้  เมื่อครบก ำหนดเวลำที่ยับยั้งแล้ว  
ให้กำรลำออกมีผลตั้งแต่วันถัดจำกวันขอลำออก ถ้ำผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๒ ไม่ได้อนุญำตให้ลำออก 
และไม่ยับยั้งกำรอนุญำตให้ลำออก ให้กำรลำออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลำออก และตำมระเบียบ ก.พ.ว่ำด้วยกำร 
ลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๓ ก ำหนดไว้มีสำระส ำคัญว่ำ ข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญผู้ใดประสงค์จะลำออกจำกรำชกำรให้ยื่นหนังสือขอลำออกล่วงหน้ำก่อนวันขอลำออกไม่น้อยกว่ำ
๓๐ วัน หนังสือขอลำออกจำกรำชกำรที่ยื่นล่วงหน้ำก่อนวันขอลำออกน้อยกว่ำ ๓๐ วัน โดยไม่ได้รับอนุญำต
เป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้มีอ ำนำจอนุญำตกำรลำออก หรือที่มิได้ระบุวันขอลำออก ให้ ถือวันถัดจำกวันครบ
ก ำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ยื่นเป็นวันขอลำออก 



 ๕๔  

กรณีตำมข้อหำรือ ได้ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำนำงสำว ก. ยื่นหนังสือขอลำออกจำกรำชกำร           
ฉบับแรกลงวันที่ ๓ กรกฎำคม  ๒๕๕๐ ขอลำออกตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๕๐ เป็นกรณียื่นหนังสือขอลำออก
ต่อผู้บังคับบัญชำล่วงหน้ำก่อนวันขอลำออกไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน ซึ่งหำกผู้บังคับบัญชำมิได้ยับยั้งกำรลำออก           
ผลตำมกฎหมำยจะท ำให้นำงสำว ก. ออกจำกรำชกำรตั้งแตว่ันที่ ๓ สิงหำคม  ๒๕๕๐  ซึ่งเป็นวันที่ระบุไว้ในหนังสือ
ขอลำออกเป็นต้นไป ตำมนัยข้อ ๓  ของระเบียบ ก.พ.ว่ำด้วยกำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
พ.ศ. ๒๕๓๖ และโดยที่ผู้บังคับบัญชำมิได้พิจำรณำเกี่ยวกับกำรขอลำออกดังกล่ำว ประกอบกับนำงสำว ก .  
ได้ถอนหนังสือขอลำออกจำกรำชกำรก่อนกำรลำออกมีผล จึงเป็นผลให้กำรลำออกจำกรำชกำรครั้งนี้ระงับ  
เพรำะผู้ขอลำออกไม่มีควำมประสงค์จะออกจำกรำชกำรอีกต่อไป  เมื่อปรำกฏว่ำหลังจำกที่นำงสำว ก .  
ยื่นหนังสือขอลำออกจำกรำชกำรแล้วยังคงมำปฏิบัติรำชกำรตำมปกติ จึงไม่มีกรณีที่จะต้องด ำเนินกำรทำงวินัย
กับ นำงสำว ก. แต่อย่ำงใด   

ส ำหรับกำรยื่นหนังสือขอลำออกฉบับที่สอง ได้ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำนำงสำว ก . ยื่นหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๐ ขอลำออกตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๐ โดยกองแผนงำนและประเมินผลลงรับไว้
เมื่อวันที่ ๑๒  ตุลำคม ๒๕๕๐  เป็นกรณียื่นหนังสือขอลำออกจำกรำชกำรน้อยกว่ำ ๓๐ วัน เมื่ออธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษผู ้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุญำตกำรลำมิได้อนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรน้อยกว่ำ ๓๐ วัน  
กำรลำออกจำกรำชกำรของนำงสำว ก. ตำมหนังสือฉบับนี้  จึงมีผลให้ออกจำกรำชกำรได้ตั้งแต่วันที่                 
๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันถัดจำกวันครบก ำหนด ๓๐ วัน  นับแต่วันยื่นหนังสือขอลำออกเป็นต้นไป 
ตำมนัยข้อ ๓ ของระเบียบ ก.พ. ดังกล่ำว  กำรที่นำงสำว ก. ได้รับอนุญำตให้ลำพักผ่อนตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๐  
ถึงวันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๐ จำกนั้นไม่ได้มำปฏิบัติรำชกำรอีกเลย กรณีจึงถือได้ว่ำนำงสำว ก. ได้ละทิ้งหน้ำที่รำชกำร
ระหว่ำงวันที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ รวม ๒๖ วัน เข้ำลักษณะเป็นกำรกระท ำ
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำมมำตรำ ๙๒ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน               
พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งกำรละทิ้งหน้ำที่รำชกำรดังกล่ำวหำกกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วได้ควำมว่ำ  
มีกำรกล่ำวหำเป็นหนังสือตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕  กรมควบคุมมลพิษก็สำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยแก่นำงสำว ก. ในกรณีนี้ต่อไปได้   

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์ นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 



 ๕๕  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๑๐๖๐ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 
                 ๒๐  ตุลำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  หำรือกรณีลงโทษข้ำรำชกำรระหว่ำงพักรำชกำร 

เรียน  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี 

อ้ำงถึง  หนังสือศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี ลับ ที่ สพ ๐๐๐๙/๑๐๓๕๕  ลงวันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๑  

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง จังหวัดสุพรรณบุรีหำรือเกี่ยวกับกรณีกำรลงโทษข้ำรำชกำร ซึ่งอยู่
ระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ นำย ก. นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร ๗ ส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกด ำเนินกำรทำงวินัยรวม ๓ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง ท ำสัญญำซื้อปุ๋ยเคมีจำกสหกรณ์กำรเกษตร
เมืองสุพรรณบุรี จ ำนวน ๖ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๕,๕๐๐ บำท แล้วได้ช ำระหนี้เพียงบำงส่วนโดยค้ำง
ช ำระหนี้เป็นเงินจ ำนวน ๒,๙๑๒,๔๗๖ บำท จังหวัดสุพรรณบุรี มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย
นำย ก. ผลกำรสอบสวนให้ลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ ๓ เดือน กรณีที่สอง ท ำสัญญำซื้อปุ๋ยเคมีจำกนำย ข. 
เป็นเงิน ๕๐๙,๔๙๐ บำท และท ำสัญญำซื้อปุ๋ยเคมีจำกนำง ค. เป็นเงิน ๓๔๒,๗๕๐ บำท แล้วไม่ช ำระหนี้ตำมสัญญำ 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยนำย ก. และมีค ำสั่งพักรำชกำรเพ่ือรอฟังผล
กำรสอบสวนพิจำรณำ ผลกำรสอบสวนทำงวินัยให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และกรณีท่ีสำม น ำเช็คของส ำนักงำน
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้แจ้งหำยไว้ที่สถำนีต ำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ไปช ำระหนี้ให้นำย ข. จังหวัดสุพรรณบุรี        
มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยนำย ก. ผลกำรสอบสวน เห็นว่ำนำย ก. ได้รับโทษลดขั้นเงินเดือนแล้ว 
จึงยุติเรื่อง 

    อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกำรประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน 
๒๕๔๙ พิจำรณำเห็นว่ำ ในกรณีท ำสัญญำซื้อปุ๋ยเคมีจำกนำย ข. และนำง ค. แล้วไม่ช ำระหนี้ รวมทั้งน ำเช็ค
ของส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีไปช ำระค่ำซื้อปุ๋ยให้แก่บุคคลดังกล่ำว พฤติกำรณ์ของนำย ก. มีมูลที่
ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงกรณีกระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วและทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร 
แต่เนื่องจำกคณะกรรมกำรสอบสวนไม่ได้แจ้ง สว.๒ และ สว.๓ แก่ผู้ถูกกล่ำวหำ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรผู้นี้แล้วด ำเนินกำรสอบสวนตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ  ต่อไป จังหวัดสุพรรณบุรีจึงหำรือไปยัง ก.พ. ว่ำ ค ำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีที่สั่ง
ให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนนำย ก. ๑ ขั้น ในขณะที่ข้ำรำชกำรผู้นี้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ชอบด้วยกฎหมำย
หรือไม่ และนำย ก. จะได้รับประโยชน์จำกพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้ว ขอเรียนว่ำ โดยที่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๓๑ ประกอบด้วยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๑๐๗ 
และกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ว่ำด้วยกำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ข้อ ๑๒ (๒)  



 ๕๖  

 
ได้ก ำหนดสำระส ำคัญว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงจนถูก
ตั้งกรรมกำรสอบสวน ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุมีอ ำนำจสั่งพักรำชกำรเพ่ือรอฟังผลกำรสอบสวน
พิจำรณำได้ แต่ถ้ำภำยหลังปรำกฏผลกำรสอบสวนพิจำรณำว่ำผู้ถูกสั่งพักรำชกำรนั้นกระท ำผิดวินัยอย่ำง  
ไม่ร้ำยแรงและไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
ในต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น
แล้วด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป  
ซึ่งหมำยควำมว่ำ ผู้บังคับบัญชำจะสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ที่ถูกสั่งพักรำชกำรได้ก็ต่อเมื่อได้สั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้นั้นกลับเข้ำรับรำชกำรแล้ว ดังนั้น จังหวัด
สุพรรณบุรีจึงไม่อำจสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนนำย ก. ระหว่ำงที่ข้ำรำชกำรผู้นี้ถูกสั่งพักรำชกำรได้ ค ำสั่งจังหวัด
สุพรรณบุรีที่ให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนนำย ก. ๑ ขั้น ขณะที่นำย ก. อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร จึงเป็นค ำสั่งที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งในทำงปฏิบัติจังหวัดสุพรรณบุรีควรเพิกถอนค ำสั่งดังกล่ำวและด ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ. 
ดังกล่ำวต่อไป 

    ส ำหรับข้อที่หำรือว่ำ นำย ก. จะได้รับประโยชน์จำกพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ นั้น  เป็นเรื่อง
ที่ต้องพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกำรพิจำรณำตีควำมอยู่ใน
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  หำกจังหวัดสุพรรณบุรีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำย 
ล้ำงมลทินดังกล่ำว ขอให้หำรือปัญหำนี้ไปยังคณะกรรมกำรกฤษฎีกำโดยตรง   

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์ นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 



 ๕๗  

ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๐๗๐ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

                   ๒๗  ตุลำคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  หำรือแนวทำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

เรียน  อธิบดีกรมป่ำไม้ 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมป่ำไม้ ลับ ที่ ทส ๑๖๐๑.๕/๒๑๒ ลงวันที่  ๒๓  พฤษภำคม  ๒๕๕๑ 

  ตำมหนังส ือที ่อ ้ำ งถ ึง  กรมป ่ำ ไม ้แจ ้ง ข ้อ เท ็จจร ิงและส ่ง เอกสำรไปเ พื ่อประกอบ 

กำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ กรมป่ำไม้ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง แก่นำย ก.  

ป่ำไม้จังหวัด (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนป่ำไม้ ๘)  ส ำนักงำนป่ำไม้จังหวัดจันทบุรี กรณีเรียกและรับเงินจำก

รำษฎร และพูดจำข่มขู่ในกำรรับใบอนุญำตเลื่อยโซ่ยนต์ ต่อมำคณะกรรมกำรสอบสวนได้เสนอรำยงำน

กำรสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน โดยเห็นว่ำ พฤติกำรณ์ของนำย ก . เป็นกำรกระท ำผิด

วินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร ตำมมำตรำ ๘๒ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ

ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษปลดออกจำกรำชกำร แต่ผู้ตรวจส ำนวนกลุ่มเสริมสร้ำงวินัย 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม พิจำรณำเห็นว่ำ พยำนหลักฐำนยังไม่มีน้ ำหนักเพียงพอจะรับฟังว่ำนำย ก . 

กระท ำผิดวินัย เห็นควรท ำกำรสอบสวนเพิ่มเติม แต่นำย ก. ได้โอนไปเป็นข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กรมป่ำไม้จึงส่งรำยงำนกำรสอบสวนและเอกสำร  

ที่เกี ่ยวข้องไปยังส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ ่งแวดล้อมเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

ระหว่ำงกำรพิจำรณำของส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปรำกฏว่ำส ำนวน

กำรสอบสวนและเอกสำรที ่เกี ่ยวข้องได้ส ูญหำยไป ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ  

และสิ่งแวดล้อมพิจำรณำเห็นว่ำ กรมป่ำไม้เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง จึงมี

หน้ำที่ด ำเนินกำรเกี ่ยวกับกำรสอบสวนพิจำรณำให้แล้วเสร็จ ตำมแนวทำงตอบข้อหำรือตำมหนังสือ

ส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ล ๑๙๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๔๒ จึงส่งเรื่องกลับไปยังกรมป่ำไม้ 

ให้ด ำเนินกำรแจ้งให้คณะกรรมกำรสอบสวนชุดเดิมท ำกำรสอบสวนใหม่พร้อมทั้งสอบสวนเพิ่มเติม  

ตำมประเด็นที ่กรมป่ำไม้ได้เสนอไว้ แต่กรมป่ำไม้พิจำรณำเห็นว่ ำ คณะกรรมกำรสอบสวนชุดเดิม 

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอบสวนต่อไปได้เนื ่องจำกกรรมกำรสอบสวนบำงคนได้ถึงแก่กรรม บำงคนถูก  

ผู้ถูกกล่ำวหำคัดค้ำนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนไม่ได้พิจำรณำค ำคัดค้ำนภำยในก ำหนดเวลำ 

ท ำให้ผู ้ถูกคัดค้ำนพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวน จึงท ำให้คณะกรรมกำรสอบสวนมีองค์ประกอบ
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 ๕๘  

 

ไม่ครบตำมที่กฎหมำยก ำหนด อีกทั ้งนำย ก. ได้ถูกตัดโอนต ำแหน่งไปสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมก่อนเกษียณอำยุรำชกำรแล้ว กำรที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมแจ้งให้กรมป่ำไม้สั่งกำรให้คณะกรรมกำรชุดเดิมท ำกำรสอบสวนเพิ่มเติมจึงเป็นค ำสั่งไม่ชอบ

ด้วยกฎหมำย กรณีนี้กรมป่ำไม้น่ำจะไม่มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยชุดใหม่ กรมป่ำไม้

จึงหำรือว่ำ ควำมเห็นของกรมป่ำไม้ดังกล่ำว เป็นกำรถูกต้องหรือไม่ ประกำรใด ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

  ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กรณีตอบข้อหำรือตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๗๐๐๙.๒/ล ๑๙๒ 

ลงวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๔๒ นั้น เป็นเรื่องที่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ หลังจำกที่ส่วนรำชกำรได้มีค ำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรในสังกัดแล้ว  ต่อมำระหว่ำงกำรสอบสวน 

ผู้ถูกกล่ำวหำได้ออกไปอยู่นอกกำรบังคับบัญชำของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ซึ่งกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ 

(พ.ศ. ๒๕๔๐) ข้อ ๒๙ ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรสอบสวนต้องท ำกำรสอบสวนต่อไปจนแล้วเสร็จ ดังนั้น 

ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว หำกต้องมีกำรด ำเนินกำรใด ๆ เกี่ยวกับกำรสอบสวน จึงเป็นเรื่องที่อยู่ ในอ ำนำจ

ของผู ้สั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมกำรสอบสวนที ่จะพิจำรณำด ำเนินกำรจนกว่ำกำรสอบสวนจะแล้วเสร็จ  

แต่ส ำหรับกรณีที ่หำรือ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ คณะกรรมกำรสอบสวนตำมค ำสั ่งของกรมป่ำไม้ได้

ด ำเนินกำรสอบสวนจนถึงขั ้นท ำรำยงำนกำรสอบสวนและเสนอรำยงำนกำรสอบสวนต่อผู ้สั ่งแต่งตั ้ง

คณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว ซึ่งตำมข้อ ๓๑ วรรคสำม ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำวให้ถือว่ำ กำรสอบสวน

เสร็จสิ้นแล้ว จึงเป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงแตกต่ำงจำกข้อหำรือตำมหนังสือส ำนักงำน ก .พ. ที่กล่ำวข้ำงต้น 

กรณีจึงไม่อำจน ำแนวทำงตำมหนังสือตอบข้อหำรือดังกล่ำวมำใช้ได้ ดังนั้น อธิบดี กรมป่ำไม้ในฐำนะผู้สั่ง

แต่งตั ้งคณะกรรมกำรสอบสวนจะต้องส่งส ำนวนสอบสวนทั ้งหมดให้แก่ผู ้บังคับบัญชำคนใหม่ คือ

ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือตรวจสอบและพิจำรณำสั่งกำรต่อไป   

    ส ำหรับปัญหำที ่ว ่ำ  ระหว่ำงกำรพิจำรณำด ำเนินกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรว ง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ ่งแวดล้อม ส ำนวนกำรสอบสวนและเอกสำรที่เกี ่ยวข้องได้สูญหำยไป นั ้น  

ในเรื ่องดังกล่ำว ก.พ. ได้เคยพิจำรณำมีควำมเห็นไว้ว่ำ ในกรณีที่ส ำนวนกำรสอบสวนสูญหำยไปโดย  

ผู ้มีอ ำนำจยังมิได้ว ินิจฉัยสั ่งกำรให้เสร็จสิ ้น ถ้ำไม่มีส ำเนำส ำนวนกำรสอบสวน หรือส ำเนำรำยง ำน  

กำรสอบสวน หรือเอกสำรใด ๆ ที่พอจะใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำรวินิจฉัยได้เหลืออยู่เลย ก็ควรให้

คณะกรรมกำรสอบสวน (ชุดเดิม) ท ำกำรสอบสวนใหม่ หรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นท ำกำรสอบสวนใหม่ 

และพิจำรณำด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นไปตำมกระบวนกำรของกฎหมำยต่อไป ส ำหรับกรณีที่หำรือนี้ ปรำกฏ

ข้อเท็จจริงว่ำ คณะกรรมกำรสอบสวนตำมค ำสั่งกรมป่ำไม้ได้ด ำเนินกำรสอบสวนเสร็จแล้ว และกรมป่ำไม้
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 ๕๙  

 

ได้ส่งส ำนวนกำรสอบสวนพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องไปให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที ่ ดังนั้น ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ ่งแวดล้อม 

ในฐำนะผู ้บังคับบัญชำคนใหม่จึงต้องแต่งตั ้งคณะกรรมกำรสอบสวนขึ ้นท ำกำรสอบสวนเรื ่องนี ้ใหม่  

โดยไม่ควรแต่งตั ้งจำกกรรมกำรสอบสวนชุดเดิม เพรำะกรรมกำรบำงคนได้ถึงแก่กรรม บำงคนถูก               

ผู้ถูกกล่ำวหำคัดค้ำน ควำมเห็นของกรมป่ำไม้ในเรื่องนี้จึงถูกต้องแล้ว  

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   

 ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์ นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๐  

ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๒๐๓ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 
                   ๓  ธันวำคม  ๒๕๕๑ 
เรื่อง  หำรือปัญหำข้อกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เรียน  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๑.๗/๓๙๕๐                 

ลงวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๕๑ 

  ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง แจ้งข้อเท็จจริงว่ำกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร               
ได้แต่งตั้งให้นำย ก. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นผู้แทนในคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท 
ชินแซทเทลไลท์ จ ำกัด (มหำชน) ต่อมำส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้รับทรำบข้อมูลและข่ำวสำรตำมสื่อมวลชน 
ได้มีหนังสือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  เข้ำรับต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัทดังกล่ำว และพิจำรณำทบทวนกำรเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทดังกล่ำว เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงหำรือว่ำ ข้อก ำหนดของสัญญำด ำเนินกำรกิจกำร
ดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ ข้อ ๑๔ ที่ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรประจ ำในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรเป็นกรรมกำรของคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศของบริษัทตำมสัญญำ โดย
เป็นกรรมกำรบริหำรของบริษัทนั้น จะถือว่ำเป็นข้อห้ำมตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
มำตรำ ๘๓ (๓) (๕) และ (๖) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ในขณะนี้พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
มำตรำ ๘๓ ซึ่ งเป็นบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ยังไม่ใช้บังคับตำมมำตรำ ๑๓๑                       
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ส่วนพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๘๒ วรรคสอง 
มำตรำ ๙๕ และมำตรำ ๙๖ ซึ่งบัญญัติท ำนองเดียวกันนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องมีข้อเท็จจริงว่ำปลัดกระทรวงอำศัยหรือ
ยอมให้บริษัทอำศัยอ ำนำจหน้ำที่ของตนหำประโยชน์อย่ำงไร และต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรที่ไปเป็นนั้นมีลักษณะงำน
คล้ำยคลึงกับกรรมกำรผู้จัดกำร หรือไม่ อนึ่ง ปัญหำท ำนองนี้มีพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดทำงวินัยของข้ำรำชกำร
ซึ่งไปปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มิใช่ส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่อำจน ำมำประกอบกำรพิจำรณำได้  

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   
 ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 
 (นำยสมโภชน์ นพคุณ) 

รองเลขำธิกำร ก.พ. 
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 



 ๖๑  

ที ่นร ๑๐๑๑/๑๑๙ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

           ๓๑  มีนำคม  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรบ ำนำญเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมกำร
สอบสวนวินัย 

เรียน  ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๒๐๘ /๗๒๕ ลงวันที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๕๒ 

    ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง หำรือปัญหำว่ำตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีข้อห้ำมมิให้แต่งตั้งข้ำรำชกำรบ ำนำญร่วมเป็นคณะกรรมกำร
สืบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยหรือไม่ และอ่ืน ๆ รวม ๓ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

    ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ  

๑. กำรสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่มีกำรกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำ มีกำรกระท ำ
ผิดวินัยโดยไม่ระบุตัวหรือไม่รู้ตัวผู้ถูกกล่ำวหำ ยังไม่ถือเป็นกำรสืบสวนในกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
ตำมมำตรำ ๙๑ แห่งพระรำชบัญญัต ิระเบ ียบข้ำรำชกำรพลเร ือน พ .ศ.  ๒๕๕๑ จ ึง ไม ่ม ีข ้อห ้ำม  
ที่จะแต่งตั้งข้ำรำชกำรบ ำนำญร่วมเป็นคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแต่อย่ำงใด 

๒. กำรสืบสวนเบื้องต้น และกำรสืบสวนทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงตำมมำตรำ ๙๑ และ
มำตรำ ๙๒  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ ในระหว่ำงที ่ยังมิได้ออก 
กฎ ก.พ. ตำมมำตรำ ๙๕ หำกจะแต่งตั ้งคณะกรรมกำรสืบสวน ควรถือตำมหลักเกณฑ์ที ่ก ำหนด               
ในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘  (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ ข้อ ๓ ไปพลำงก่อน กรณีจึงไม่ควร
แต่งตั้งข้ำรำชกำรบ ำนำญเป็นกรรมกำรดังกล่ำว 

๓. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง นั้น ในระหว่ำงที่ยังมิได้ออก 
กฎ ก.พ. ตำมมำตรำ ๙๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำมบทเฉพำะกำล  
มำตรำ ๑๓๒ ให้น ำกฎ ก.พ. ซึ่งใช้อยู่เดิมมำใช้บังคับ ในกรณีนี้คือ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ ข้อ ๓ ก ำหนดว่ำ กำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรสอบสวนให้แต่งตั ้งจำก
ข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน ฉะนั้นในขณะนี้จึงไม่อำจแต่งตั้ งให้ข้ำรำชกำรบ ำนำญเป็นกรรมกำรสอบสวนได้ 

อย่ำงไรก็ดี  ส ำนักงำน ก.พ. จะได้น ำข้อคิดของกระทรวงกำรต่ำงประเทศไปประกอบกำร
พิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกกฎ ก.พ. ต่อไป   

 



 ๖๒  

 
ส่วนข้อหำรือเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยและกำรแก้ต่ำงคดี ถ้ำมีปัญหำ ควรหำรือ

กรมบัญชีกลำง  กระทรวงกำรคลัง และส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดโดยตรง 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

      ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์ นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๓  
 

 
ที ่นร ๑๐๑๑/๒๑๓ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๓๐  เมษำยน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือเรื่องค ำสั่งอนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำร 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและพิทักษ์เด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร และผู้สูงอำยุ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและพิทักษ์เด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร และผู้สูงอำยุ                 
         ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๕๐๑/๑๘๘๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๕๒ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ได้หำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรออกค ำสั่งอนุญำตให้ข้ำรำชกำรลำออก            

จำกรำชกำร โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ  เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒ ส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและ

พิทักษ์เด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร และผู้สูงอำยุ (สท.)  มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

วินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรในสังกัด กรณีละทิ้งหน้ำที่ รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำ 

สิบห้ำวัน และต่อมำวันที่ ๓ มีนำคม ๒๕๕๒ ได้มีค ำสั ่งให้ข้ำรำชกำรดังกล่ำวออกจำกรำชกำรไว้ก่อน   

ซึ่งก่อนหน้ำนี้เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒ ผู้นี้ได้ยื่นหนังสือขอลำออกจำกรำชกำร โดยขอลำออกจำก

รำชกำรตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๒ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและพิทักษ์เด็ก 

เยำวชน ผู ้ด้อยโอกำส คนพิกำร และผู ้สูงอำยุ ได้พิจำรณำอนุญำตเมื ่อวันที ่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒  

สท. จึงหำรือว่ำ เมื่อ สท. มีค ำสั่งให้ผู้นี้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนแล้ว สท. ยังคงต้องออกค ำสั่งอนุญำตให้         

ผู้นี้ลำออกจำกรำชกำรอีกหรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

 ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ  ตำมระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยกำรลำออกจำกรำชกำรของ

ข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ (๑) ได้ก ำหนดว่ำ “กรณีที่หนังสือขอลำออกจำกรำชกำรได้ยื่นล่วงหน้ำ

ก่อนวันขอลำออกไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน ให้ผู้มีอ ำนำจอนุญำตกำรลำออกมีค ำสั่งอนุญำตให้ลำออกเป็น  

ลำยลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลำออก” ส ำหรับกรณีที่หำรือ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ ผู้ขอลำออก  

ได้ยื่นหนังสือขอลำออกเมื่อวันที่ ๒๓  กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒ โดยขอลำออกตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๒ 

และ ผอ.สท. ได้มีค ำสั่งอนุญำตเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์  ๒๕๕๒ กำรอนุญำตกำรลำจึงมีผลตำมกฎหมำย 

โดยผู้ขอลำออกย่อมพ้นสภำพจำกกำรเป็นข้ำรำชกำรนับแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันขอลำออก

จำกรำชกำรเป็นต้นไป แม้ สท. จะได้มีค ำสั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรไว้ก่อนเมื่อวันที่ ๓ มีนำคม ๒๕๕๒  

ก็เป็นเพียงเป็นกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรเป็นกำรชั่วครำวเพื่อรอฟังผลกำรสอบสวนพิจำรณำเท่ำนั้น   

 



 ๖๔  

 

ดังนั้นส ำหรับทำงปฏิบัติในกรณีเช่นนี้ เมื่อมีกำรอนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรแล้วผู้มีอ ำนำจอนุญำตกำร

ลำออกจะท ำเป็นค ำสั่งอนุญำตกำรลำออกหรือไม่ก็ได้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

                    ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์ นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๕  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๒๘๘ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

           ๒๙  พฤษภำคม  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำร 

เรียน  ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่งคงของมนุษย์                                                      

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  
   ลับ ที่ พม ๐๒๐๑/๐๑๘  ลงวันที่  ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๒ 

    ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ได้หำรือกรณีที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน นำงสำว ก. นักพัฒนำสังคม ๔ สังกัดส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๓ จังหวัดชลบุรี 
กรณีหย่อนควำมสำมำรถ ตำมมำตรำ ๑๑๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ในระหว่ำงสอบสวน นำงสำว ก. ได้ขำดรำชกำรและไม่กลับมำปฏิบัติรำชกำรอีกเลย ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ โดยมติ อ.ก.พ. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ 
ควำมมั่นคงของมนุษย์ ได้มีค ำสั่งลงโทษไล่นำงสำว ก. ออกจำกรำชกำร ฐำนละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำว
เดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตำมมำตรำ ๙๒ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  
จึงหำรือว่ำ สำมำรถยุติเรื่องกำรสอบสวนนำงสำว ก. กรณีหย่อนควำมสำมำรถได้หรือไม่ หำกไม่สำมำรถยุติเรื่องได้ 
ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

    ส ำนักงำน ก.พ. เห็นว่ำเมื่อนำงสำว ก. ได้ถูกสั่งไล่ออกจำกรำชกำรแล้ว ผู้นี้จึงไม่มีสถำนภำพ
เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนอีกต่อไป และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่มีบทบัญญัติ
หรือข้อก ำหนดใดให้อ ำนำจผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ที่จะด ำเนินกำรเพ่ือสั่งให้ผู้ซึ่ง        
ออกจำกรำชกำรไปแล้วออกจำกรำชกำรอีกชั้นหนึ่งได้ เสมือนว่ำผู้นั้นยังมิได้ออกจำกรำชกำร ฉะนั้น ส ำนักงำน            
ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จึงไม่มีอ ำนำจที่จะพิจำรณำด ำเนินกำรในเรื่องนี้ต่อไป 
จึงยุติเรื่องได ้

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
       ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์ นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 



 ๖๖  

ที ่นร ๑๐๑๑/๒๘๕  ส ำนักงำน ก.พ.  
  ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

          ๙  มิถุนำยน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือข้ำรำชกำรซึ่งถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนขอกลับเข้ำรับรำชกำรตำมเดิม 

เรียน  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมอุตุนิยมวิทยำ ที่ ทก ๐๔๐๑/๓๘๒๗ ลงวันที่  ๘ ธันวำคม ๒๕๕๑ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ภำพถ่ำยส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๑/๑๓๔๙๐๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๒๕ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ได้หำรือกรณีนำย ก. ถูกศำลจังหวัดน่ำนพิพำกษำให้จ ำคุกตลอดชีวิต 
ในควำมผิดฐำนฆ่ำผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและกรมอุตุนิยมวิทยำมีค ำสั่งให้ นำย ก. ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
ตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ว่ำด้วยกำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ข้อ ๓ (๓) 
ประกอบข้อ ๘ ต่อมำศำลอุทธรณ์ภำค ๕ ได้มีค ำพิพำกษำยกฟ้องและคดีอยู่ระหว่ำงอัยกำรจังหวัดน่ำนฎีกำ
คัดค้ำนค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ กรมอุตุนิยมวิทยำจะรับนำย ก. กลับเข้ำรับรำชกำรได้หรือไม่ ควำมละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น 

 ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ  ปัญหำท ำนองนี้ ก.พ. ได้เคยตอบข้อหำรือกรมกำรปกครองว่ำ 
ข้ำรำชกำรที่ยังอยู่ในฐำนะเป็นผู้ถูกฟ้องคดี หรือถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำและผลคดียังไม่ถึงที่สุด  
ควรรอสั่งกำรเด็ดขำดทำงวินัยไว้ก่อนจนกว่ำจะทรำบผลคดีอำญำ ดังส ำเนำตอบข้อหำรือกรมกำรปกครอง  
ที่แนบมำพร้อมนี้ ดังนั้นในกรณีท่ีหำรือมำนี้กรมอุตุนิยมวิทยำจึงยังไม่สำมำรถรับ นำย ก. กลับเข้ำรับรำชกำรได้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

                     ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์ นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 
 



 ๖๗  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๑ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

           ๑๑  มิถุนำยน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับอ ำนำจกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร  
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เรียน  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ที่ ยธ ๐๖๑๐๐/๔๙๐  ลงวันที่  ๒๐ กุมภำพันธ์  ๒๕๕๒ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนแจ้งว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับแล้ว แต่ ก.พ. ยังมิได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรมอบหมำย 
ให้ผู้บังคับบัญชำระดับต่ ำลงไปปฏิบัติแทนผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ท ำให้เกิด 
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรทำงวินัยกับข้ำรำชกำรที่มิได้ปฏิบัติรำชกำรประจ ำส่วนกลำง ซึ่งเดิมสำมำรถมอบ
อ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้แก่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และผู้บังคับบัญชำระดับต่ ำลงไปมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรทำงวินัยได้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจึงหำรือว่ำ ในระหว่ำงที่ ก .พ. ยังไม่ได้ก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติแทน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนสำมำรถมอบหมำยให้ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือผู้บังคับบัญชำระดับต่ ำลงไปปฏิบัติแทนในเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัยได้หรือไม่ อย่ำงไร 
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  กำรมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่อยู่ในบังคับมำตรำ ๙๐ 
วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ สำมำรถมอบได้ตำมกฎหมำย             
ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ส่วนของกำรมอบอ ำนำจให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำ
ระดับต่ ำลงไปตำมมำตรำ ๙๐ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ในขณะที่ ก.พ. ยังไม่ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ 
กำรมอบหมำยดังกล่ำว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

       ขอแสดงควำมนับถือ 
                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์ นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 



 ๖๘  

ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๒ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๑๑  มิถุนำยน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือกำรลงโทษวินัยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

เรียน  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช. ๐๐๒๗.๐๐๓.๒/๐๔๙๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง แจ้งว่ำส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนนำย ก. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนสำธำรณสุข ๖ สถำนีอนำมัยดงหลง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเรื ่อง 
ไม่ตั ้งใจปฏิบัติหน้ำที ่รำชกำรและละทิ ้งหน้ำที ่รำชกำร และคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นควรลงโทษ                
ลดเงินเดือน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงหำรือว่ำจะด ำเนินกำรลงโทษลดเงินเดือนอย่ำงไร 
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑           
ในบทบัญญัติลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์  
มีผลใช้บังคับในวันที ่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ และมำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวบัญญัติให้
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งลงโทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ซึ่งนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดไม่มีอ ำนำจสั่งลงโทษในควำมผิดวินัย
อย่ำงไม่ร ้ำยแรงอีกต่อไปตั ้งแต่ว ันที ่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ ดังนั ้น ตำมกรณีที ่หำรือควรรำยงำนไปยัง 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือพิจำรณำต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

                   ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์ นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 



 ๖๙  

 
 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๓ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

          ๑๑  มิถุนำยน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลงโทษทำงวินัย 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ลับ ที่ ทส ๐๔๐๖/๖ ลงวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๒ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง แจ้งว่ำกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำร

สอบสวนทำงวินัยแก่นำย ก. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนประมง ๖ ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง             

ใน เรื ่องน ำพรมเช ็ด เท ้ำซึ ่ง เป ็นทร ัพย ์ส ินของกรมควบคุมมลพิษไป และได ้น ำมำค ืน ในว ันถัดมำ  

ซึ่งคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำ นำย ก. ไม่มีเจตนำทุจริต แต่เป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำง

รำชกำรในเรื่องน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรออกนอกสถำนที่รำชกำร สมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น 

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั ่งพิจำรณำแล้ว เห ็นชอบด้วย แต่เห ็นควรปร ับสถำนโทษตำม

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นลงโทษลดเงินเดือนตำมมำตรำ ๘๓ (๓)  

แต่เนื ่องจำก ก .พ.  ยังไม่ได้ออก กฎ ก.พ.  เ พื ่อก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีกำรลงโทษลดเงินเดือน  

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั ่งจ ึงหำรือว่ำกำรลงโทษลดเงินเดือนจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร  

ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เรื่องนี้เป็นกรณีกระท ำผิดวินัยก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ                  

ซึ่งมำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชำตำมพระรำชบัญญัตินี้มีอ ำนำจ 

สั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรตำมกฎหมำยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 

ดังนั้น กำรสั่งลงโทษในกรณีนี้จึงต้องลงโทษหรือใช้โทษตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมำยที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ซึ่งกรณีนี้หำกอธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

เห็นสมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนนำย ก. จ ำนวน ๑ ขั้น ตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ

ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษ

ภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ด ำเนินกำรได้โดยใช้ขั ้นเงินเดือนตำมตำรำงกำรเลื่อน

เงินเดือนชั่วครำวส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมที่ ก .พ. มีมติก ำหนดตำมหนังสือของส ำนักงำน 

ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่องกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและ 



 ๗๐  

 

เลื ่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมบทเฉพำะกำลของพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร  

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งใช้บังคับได้ถึงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๒ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

                                                          ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์ นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗๑  

 
 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๓๕๘ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๑๗  มิถุนำยน ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  ปลัดกระทรวงคมนำคม 

อ้ำงถึง หนังสือกระทรวงคมนำคม ลับ ด่วนมำก ที่ คค ๐๒๐๒/๘๗๔ ลงวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒  
         และ ลับ ด่วนมำก ที่ คค ๐๒๐๒/๒๓๙๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๕๒ 

    ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กระทรวงคมนำคมได้หำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ นำย ก. อดีต

ปลัดกระทรวงคมนำคม ถูกร้องเรียนกล่ำวหำว่ำ ได้รำยงำนผลกำรต่อสร้ำงเรือขุดแบบหัวสว่ำนขนำด 

ท่อส่งดิน  ๒๘  นิ้ว ของกรมเจ้ำท่ำเป็นเท็จต่อคณะรัฐมนตรี จนคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยกเลิกสัญญำ  

ต่อสร้ำงเร ือขุดดังกล่ำวโดย นำย ก .  ไม่ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรเร ่งร ัดติดตำมเจรจำกับผู ้ร ับจ้ำง  

ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อสัญญำต่ำง ๆ ให้ถ่องแท้ว่ำผลงำนต่อสร้ำงเรือขุดทั ้งหมดเป็นอย่ำงไร 

บริษัทผู้รับจ้ำงได้ล้มเลิกกิจกำรหรือไม่ ไม่ค ำนึงผลดีผลเสียและควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงที่จะเกิด 

แก่ทำงรำชกำร ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมได้สั่งกำรเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๑ ให้กรม 

กำรขนส่งทำงน้ ำและพำณิชยนำวีพิจำรณำเรื ่องร้องเรียนดังกล่ำวกับข้อมูลของ กรมกำรขนส่งทำงน้ ำ 

และพำณิชยนำวี แล้วส่งคืนกระทรวงคมนำคมเพื่อพิจำรณำต่อไป แต่ขณะนี้พระรำชบัญญัติระเบียบ

ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับแล้ว ส่วนรำชกำรดังกล่ำวยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ  

กระทรวงคมนำคมจึงหำรือว่ำ กระทรวงคมนำคมยังสำมำรถด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำเรื ่อง

ร้องเรียนดังกล่ำวต่อไปได้หรือไม่ และหำกมีมูลเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงสำมำรถตั้งคณะกรรมกำร

สอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง ตำมนัยมำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้หรือไม่  ควำมละเอียด

แจ้งแล้ว  นั้น 

  ก .พ .  พ ิจ ำรณำแล ้ว เห ็นว ่ำ  กรณ ีของ  นำย  ก .  เป ็นกรณีที ่ต ้อ งด ำ เน ินกำรตำม              

มำตรำ  ๑๐๐  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เมื่อกำรสืบสวนหรือ

พิจำรณำเบื้องต้นยังไม่เสร็จ จนล่วงเลยหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่ำวหำพ้นจำกรำชกำรแล้ว

ยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๐๐ 

 

 



 ๗๒  

 

ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ก็ไม่สำมำรถที่จะพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปได้อีก 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

                   ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์ นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       



 ๗๓  

 
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๔๗ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๒๗  กรกฎำคม ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือกรณีข้ำรำชกำรต่ำงกรมกระท ำผิดวินัยร่วมกัน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ลับ ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๑/ล.๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์  ๒๕๕๒ 
และ ลับ ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๑/ล.๑๓ ลงวันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๕๒ 

  ตำมหนังส ือที ่อ ้ำงถ ึง ส ำน ักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ได ้หำรือโดยแจ้งข ้อเท็จจร ิงว ่ำ 

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง แจ้งให้ ด ำเนินกำร

ทำงวินัยกับข้ำรำชกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังและกรมธนำรักษ์ ซึ่งร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ  

ผู ้ควบคุมงำน คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง ตำมสัญญำเลขที่  

๓๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๕๐ และสัญญำเลขที่ ๓๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๕๐ 

โดยไม่ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ .ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังจึงหำรือว่ำ กรณีควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร ้ำยแรง  

ที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต่ำงกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินั ยร่วมกันจะมี 

แนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร และอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยใด มำตรำ ๙๔ แห่งพระรำชบัญญัติ

ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะใช้บังคับได้ทั้งกรณีควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงและร้ำยแรง

หรือไม่ และค ำสั ่งส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ที่ ๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๕๒ สำมำรถใช้

ด ำเนินกำรสอบสวนกรณีดังกล่ำวได้หรือไม่ เนื ้อหำสำระของค ำสั ่งยังขำดสำระส ำคัญที่จะต้องมีกำร

ปรับปรุงอย่ำงไร เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้องครบถ้วน ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

 ก.พ .  ขอเร ียนว ่ำ  มำตรำ ๙๔ แห ่งพระรำชบ ัญญัต ิระ เบ ียบข ้ำรำชกำรพลเร ือน               

พ.ศ. ๒๕๕๑  ใช้บังคับกับกรณีควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและไม่ร้ำยแรง และกรณีที่ส ำนักงำนเศรษฐกิจ

กำรคลังหำรือมำเป็นกรณีที่ข้ำรำชกำรต่ำงกรมกระท ำผิดวินัยร่วมกันตำมมำตรำ ๙๔ (๒) ดังนั้นค ำสั ่ง

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ที่ ๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๕๒ ซึ่งออกโดยอำศัยอ ำนำจตำม 

มำตรำ ๙๒ ประกอบมำตรำ ๑๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑                

จึงไม่ถูกต้อง  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังต้องออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยฉบับใหม่ยกเลิก

1111 



 ๗๔  

 

ค ำสั่งฉบับเดิม  โดยค ำสั่งฉบับใหม่ต้องอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๙๔ ประกอบมำตรำ ๑๓๒ และมำตรำ ๑๓๓ 

แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗๕  

 
ที ่นร ๑๐๑๑/๓๖๓ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

                                                     ๒๙  กรกฎำคม  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๘๐๑/๖๕๘๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๑  

    ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมได้หำรือปัญหำกำรด ำเนินกำรทำงวินัย              
แก่ข้ำรำชกำรรำยนำง ก. เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส และนำงสำว ข. เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน โดยแจ้ง
ข้อเท็จจริงและส่งเอกสำรไปเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้เข้ำ
ตรวจสอบงบกำรเงินของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. ๒๕๔๗ ต่อเนื่องถึงปี 
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๙ พบข้อบกพร่องทำงกำรเงินที่ส ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที ่ของบุคคลทั้งสอง
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวตลอดจนทักท้วงและขอทรำบข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่มำยังกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ ๆ กรมส่งเสริมคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมจึงทยอยมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวน ตลอดจนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยหลำยค ำสั่ง 
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมจึงหำรือว่ำ ในกรณีเช่นนี้ กรมส่งเสริม
คุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถรวมข้อเท็จจริงตลอดจนผลกำรสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ละกรณี แล้วแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสืบสวนหรือคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยเพียง ๑ หรือ ๒ คณะได้หรือไม่ และหำกผลกำร
สอบสวนทำงวินัยปรำกฏว่ำบุคคลทั้งสองกระท ำผิด กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถรวมกำรกระท ำผิด
วินัยทุกค ำสั่งแล้วลงโทษแต่ละคนด้วยโทษสถำนสูงสุดเพียงสถำนเดียวได้หรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนหรือคณะกรรมกำรสอบสวนนั้น 
มำตรำ ๙๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติว่ำ “เมื่อได้รับรำยงำนตำม
มำตรำ ๙๐ หรือควำมดังกล่ำวปรำกฏต่อผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ให้ผู้บังคับบัญชำ              
ซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ รีบด ำเนินกำรหรือสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำในเบื้องต้นว่ำ 
กรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัยหรือไม่ ถ้ำเห็นว่ำกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย  
ก็ให้ยุติเรื่องได้” และมำตรำ ๙๑ วรรคสอง ได้บัญญัติว่ำ “ในกรณีที่เห็นว่ำมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัยโดยมีพยำนหลักฐำนในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๒ 
หรือมำตรำ ๙๓ แล้วแต่กรณี” ส ำหรับกรณีที่หำรือ กำรที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินทยอยรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินต่อกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมมำเป็นระยะ ๆ กำรรำยงำนแต่ละครั้งถือ ได้ว่ำเป็น
กำรกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำข้ำรำชกำรกระท ำผิดวินัย กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมจึงสำมำรถ 
ที่จะมีค ำสั ่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนในแต่ละครั้ งที่ได้รับรำยงำน และสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัยได้ทุกครั้งที่ปรำกฏว่ำผลกำรสืบสวนแต่ละครั้งมีมูล ส่วนกำรที่กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 



 ๗๖  

 

จะสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนตลอดจนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยเพียง ๑ หรือ ๒ คณะ ได้หรือไม่นั้น   
เป็นเรื่องที่ต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงว่ำกำรรำยงำนหรือกำรกล่ำวหำดังกล่ำว  ได้ด ำเนินกำรมำในช่วงเวลำ
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ หำกเกิดขึ้นในช่วงเวลำเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก็สำมำรถที่จะรวมด ำเนินกำร
ไปในครำวเดียวกันได้ 

  ส่วนกำรสั่งลงโทษนั้น มำตรำ ๘๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ได้บัญญัติว่ำ “กำรลงโทษข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ท ำเป็นค ำสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมำะสม 
กับควำมผิดและต้องเป็นไปด้วยควำมยุติธรรมและโดยปรำศจำกอคติ ...”ซึ่งมีจุดมุ่งหมำยให้ข้ำรำชกำร 
ซึ่งกระท ำผิดวินัยรู้สึกตัวว่ำสิ่งที่ตนกระท ำนั้นเป็นควำมผิดและต้องถูกลงโทษอย่ำงเหมำะสม กำรที่ผู้ถูกกล่ำวหำ
กระท ำผิดหลำยครั้งหลำยหนต่ำงวำระกันจึงเป็นเรื่องที่ผู้มีอ ำนำจต้องใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำสั่งลงโทษ  
ให้เหมำะสมภำยใต้กรอบกฎหมำยดังกล่ำวด้วย โดยต้องพิจำรณำจำกกำรกระท ำและเจตนำของผู้กระท ำ  
เป็นประกำรส ำคัญว่ำผู้กระท ำประสงค์ต่อผลซึ่งเป็นควำมผิดต่ำงกันอย่ำงไร เพื่อที่จะสำมำรถแยกผลกำร
กระท ำผิดที่เกิดขึ้นได้ว่ำสมควรจะรวมพิจำรณำและสั่งลงโทษไปในครั้งเดียวกัน หรือต้องแยกพิจำรณำและ  
สั่งลงโทษเป็นเรื่อง ๆ ไป ส ำหรับกรณีที่หำรือ หำกกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้ อมพิจำรณำเห็นว่ำ                
กำรกระท ำของผู้ถูกกล่ำวหำทั้งสองเป็นกำรกระท ำที่เป็นผลจำกเจตนำในลักษณะเดียวกันต่อเนื่องกันมำ              
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมก็สำมำรถที่จะรวมกำรกระท ำทุกค ำสั่งแล้วสั่งลงโทษด้วยโทษสถำนใด                
สถำนหนึ่งที่เหมำะสมได ้

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 
   
 



 ๗๗  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๔๗๔ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

                   ๒๙  กรกฎำคม ๒๕๕๒ 
เรื่อง  ขอให้พิจำรณำโทษทำงวินัย 
เรียน  ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส  ๐๒๐๑.๑/๑๗  

ลงวันที ่๓๑  มกรำคม  ๒๕๕๑  ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส  ๐๒๐๑.๑/๑๐๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๕๑ 
และ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส  ๐๒๐๑.๑/๘๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๕๒ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่ำ ประธำน
กรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีหนังสือ ลับ ที่ ปช. ๐๐๐๕/สคด./๕๑๓๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐  เรื่องขอให้พิจำรณำ
โทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่นำย ก. นักวิชำกำรป่ำไม้ ๘ ว ส ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ำ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและ
พันธุ์พืช (เกษียณอำยุรำชกำรที่กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกระท ำควำมผิดกับนำย ข. ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ (นักบริหำร ๑๑)  
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรณีร่วมกันพิจำรณำอนุญำตให้จัดส่งเสือโคร่ง จ ำนวน ๑๐๐ ตัว 
ไปยังสวนสัตว์สำธำรณรัฐ Sanya Maiterr Co., Ltd. ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน และสั่งยุติเรื่อง ต่อมำ
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ 
พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับแล้ว จึงหำรือว่ำ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช สำมำรถพิจำรณำโทษ
ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีมติในควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงได้หรือไม่ ถ้ำสำมำรถด ำเนินกำรได้ส่วนรำชกำรใดเป็น
ผู้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจำรณำ และ อ.ก.พ. กระทรวงใดเป็นผู้พิจำรณำโทษตำมมติคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

   ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เมื่อนำย ก. ได้รับประโยชน์จำกกำรล้ำงมลทิน เพรำะเป็นไปตำมเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมี
พระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว กรณีของนำย ก. ตำมเรื่องนี้ จึงไม่สำมำรถน ำมำด ำเนินกำรทำงวินัยได้อีก 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  
ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 
 (นำยสมโภชน์  นพคุณ) 

รองเลขำธิกำร ก.พ. 
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 



 ๗๘  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๔๘๐ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

   ๓๑  กรกฎำคม  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  อธิบดีกรมศุลกำกร 

อ้ำงถึง หนังสือกรมศุลกำกร ลับ ที่ กค ๐๕๒๔/ล ๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕๑   
และ ลับ ที่ กค ๐๕๒๔(ศ)/๔๐๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎำคม  ๒๕๕๑ 

    ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมศุลกำกรได้หำรือปัญหำเกี่ยวกับผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัย สรุปได้ว่ำ 

ส ำนักงำนศำลปกครอง ได้ส่งเรื่องร้องเรียนกล่ำวโทษ นำย ก. นิติกร ๔ ให้กรมศุลกำกรพิจำรณำด ำเนินกำร

สอบสวนทำงวินัย ฐำนกระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว ซ่ึงเดิม นำย ก. เป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยศำลปกครอง 

ต ำแหน่งพนักงำนคดีปกครอง ๔ ได้ถูกนำงสำว ข. มีหนังสือร้องเรียนต่อส ำนักงำนศำลปกครอง เมื่อวันที่                 

๓๑  มีนำคม ๒๕๕๑ กล่ำวหำว่ำ นำย ก. มีพฤติกำรณ์ประพฤติชั่ว ต่อมำนำย ก. ได้ลำออกจำกกำรเป็น

ข้ำรำชกำรส ำนักงำนศำลปกครองตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๑ และในวันเดียวกันได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งเป็น

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญสังกัดกรมศุลกำกร ส ำนักงำนศำลปกครองเห็นว่ำกรณีดังกล่ำวไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่

ของส ำนักงำนศำลปกครองที่จะด ำเนินกำรสอบสวนทำงวินัย จึงส่งเรื่องให้กรมศุลกำกรด ำเนินกำรทำงวินัย              

กรมศุลกำกรจึงหำรือว่ำ กรมศุลกำกรหรือส ำนักงำนศำลปกครองเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

ด ำเนินกำรทำงวินัย และลงโทษทำงวินัยข้ำรำชกำรรำยนี้ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ นำย ก. ได้ลำออกจำกกำรเป็นข้ำรำชกำรส ำนักงำนศำลปกครอง 

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๑ และในวันเดียวกัน นำย ก. ได้รับคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำร 

พลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งนิติกร ๔ กรมศุลกำกร รับเงินเดือนในอัตรำ ๙,๗๐๐  บำท ซึ่งเป็นขั้นแรกของผู้ที่           

เข้ำรับรำชกำรโดยใช้วุฒิปริญญำโท ซึ่งไม่ได้น ำอำยุรำชกำรขณะเป็นข้ำรำชกำรส ำนักงำนศำลปกครองมำนับ

อำยุต่อเนื่อง แต่เริ่มนับอำยุรำชกำรใหม่ ผู้นี้จึงไม่ได้สิทธิและได้รับประโยชน์จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

ที่ส ำนักงำนศำลปกครอง  เพรำะกรณีนี้ไม่ใช่เป็นกำรโอนหรือบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรพลเรือนสำมัญ และไม่ใช่

กำรออกจำกรำชกำรแล้วกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ ฐำนะกำรเป็นข้ำรำชกำรของนำย ก. ไม่ต่อเนื่องจึงไม่อำจ

นับระยะเวลำต่อเนื่องกันได้ เมื่อฐำนะกำรเป็นข้ำรำชกำรของนำย ก. ขำดตอนลง อธิบดีกรมศุลกำกรจึงไม่มี

อ ำนำจที่จะน ำกรณีที่นำย ก. ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยเมื่อครั้งเป็นข้ำรำชกำรสังกัดส ำนักงำนศำลปกครองกลำง 

ซ่ึงได้ลำออกจำกรำชกำรขำดตอนไปแล้ว มำพิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัยได้  ส ำหรับกรณีที่นำงสำว ข . ได้มี

หนังสือร้องเรียนกล่ำวหำนำย ก. ต่อส ำนักงำนศำลปกครองกลำง  เมื่อวันที่  ๓๑  มีนำคม  ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกำร

กล่ำวหำก่อนนำย ก. ออกจำกรำชกำร  จึงอยู่ในอ ำนำจของส ำนักงำนศำลปกครองกลำงที่จะพิจำรณำว่ำเป็น 



 ๗๙  

 

กรณีตำมมำตรำ ๑๐๖  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมำตรำ  ๑๓๙  

แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ ต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
         ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



 ๘๐  

ที ่นร ๑๐๑๑/๕๔๗ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

                  ๒๖  สิงหำคม  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือข้อกฎหมำย 

เรียน  นำย ก. และนำย ข.  

อ้ำงถึง  หนังสือของท่ำน  ลงวันที่  ๙  เมษำยน  ๒๕๕๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗  

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ท่ำนได้หำรือว่ำ กำรที่ข้ำรำชกำรปฏิบั ติงำนเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร             

ในสหกรณ์ออมทรัพย์ต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำม

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดทำงวินัยของข้ำรำชกำรซึ่งไปปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มิใช่ส่วนรำชกำร               

พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น    

    ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ  กำรที่จะถือว่ำกำรปฏิบัติงำนในสหกรณ์ของข้ำรำชกำรเป็นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดทำงวินัยของข้ำรำชกำรซึ่งไปปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มิใช่        
ส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๔  หรือไม่ ต้องได้ควำมว่ำสหกรณ์นั้น กระทรวง ทบวง กรม  ได้ร่วมทุนหรือให้เงินอุดหนุน
หรือด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ด้วย อย่ำงไรก็ตำม กิจกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขมหำสำรคำม จ ำกัด  
มีลักษณะกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสมำชิกซึ่งเป็นข้ำรำชกำร  พนักงำนของรัฐ หรือลูกจ้ำงประจ ำ              
ในหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  จังหวัดมหำสำรคำม พนักงำนและลูกจ้ำงประจ ำของสหกรณ์ออมทรัพย์
สำธำรณสุขมหำสำรคำม  ซึ่งถือได้ว่ำเป็นสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย 
กำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยข้อ ๑๖ ของระเบียบดังกล่ำวได้ก ำหนดให้กำรปฏิบัติหน้ำที่
ของข้ำรำชกำรตำมระเบียบถือเป็นกำรปฏิบัติรำชกำร ดังนั้น กำรที่ข้ำรำชกำรปฏิบัติงำนเป็นกรรมกำรในสหกรณ์
ออมทรัพย์สำธำรณสุขมหำสำรคำม จ ำกัด จึงถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 



 ๘๑  

 

ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๖๒๑ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

                   ๘  กันยำยน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับกำรสอบสวนกรณีข้ำรำชกำรหย่อนควำมสำมำรถ 

เรียน  อธิบดีกรมบัญชีกลำง 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมบัญชีกลำง ลับ ที่ กค ๐๔๐๒.๓/๐๖๘๕๖  ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๒ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมบัญชีกลำงได้หำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ ข้ำรำชกำรต ำแหน่ง           

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๕๑ - ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๑)  

ไม่ได้มำท ำงำนสม่ ำเสมอทุกวัน บำงครั้งลำติดต่อกัน ๑-๓ วัน โดยไม่ได้รับอนุมัติให้ลำ โดยอ้ำงว่ำตนเอง 

ไม่มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรมบัญชีกลำงเห็นว่ำกรณีน่ำจะมีมูลเข้ำข่ำยเป็นผู ้หย่อน

ควำมสำมำรถในอันที ่จะปฏิบัต ิรำชกำร หรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที ่รำชกำร  

ตำมมำตรำ ๑๑๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมบัญชีกลำงจึงหำรือว่ำ 

กรมบัญชีกลำงจะด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้ำรำชกำรดังกล่ำวกรณีหย่อนควำมสำมำรถ

ในอันที่จะปฏิบัติรำชกำรหรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร  ถ้ำให้ผู้นั้นรับรำชกำรต่อไป  

จะเป็นกำรเสียหำยต่อหน้ำที่รำชกำร ตำมมำตรำ  ๑๑๐ (๖) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้หรือไม่ อย่ำงไร และหำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้กรณีเช่นนี้ควรจะปฏิบัติ

อย่ำงไร จึงจะชอบด้วยกฎ ระเบียบของทำงรำชกำร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

    ก.พ. ขอเรียนว่ำ มำตรำ ๑๑๐ บัญญัติให้น ำมำตรำ ๙๗ วรรคสอง มำใช้กับมำตรำ ๑๑๐ (๖)  

กรณีข้ำรำชกำรหย่อนควำมสำมำรถในอันที ่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  บกพร่องในหน้ำที่รำชกำร หรือ

ประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร  โดยมำตรำ ๙๗ วรรคสอง เป็นกำรพิจำรณำกรณี

ด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง ซึ่งต้องมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ประกอบกับกรณีนี้ตำม

มำตรำ  ๑๑๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำร

โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน จึงเห็นได้ว่ำมำตรำ ๑๑๐ (๖) มีเจตนำรมณ์ให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำร 

โดยต้องแต่งตั ้งคณะกรรมกำรสอบสวนเช่นเดียวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร ้ำยแรง ดังนั ้น                   

ในกรณีนี้กรมบัญชีกลำงจึงต้องด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  โดยหลักเกณฑ์และวิธีกำร

สอบสวนให้ด ำเนินกำรตำม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ทั้งนี ้ ตำมบทเฉพำะกำล มำตรำ ๑๓๒                        
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 ๘๒  

 

แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑   

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๓  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๖๒๓ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

                 ๑๔  กันยำยน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือเก่ียวกับกำรล้ำงมลทินและกำรขอกลับเข้ำรับรำชกำร 

เรียน  อธิบดีกรมสรรพสำมิต 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมสรรพสำมิต ลับ ที่ กค ๐๖๑๘/๕๑๗  ลงวันที่ ๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๒ 

    ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ได้หำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำกรมสรรพสำมิตได้มีค ำสั่งที่ ๒๑๐/๒๕๔๙  
ลงวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๔๙  ให้นำย ก. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสรรพสำมิต ๗ และนำย ข. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ๗  
ออกจำกรำชกำรตำมมติ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง โดย อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 
ในทำงกำรสอบสวนแม้ยังไม่อำจฟังได้ว่ำบุคคลทั้งสองเรียกร้องเงินจำกผู้ต้องหำคดียำเสพติดก็ตำม แต่กรณี  
มีเหตุ อันสงสัยอย่ำงยิ่ งว่ำบุคคลทั้ งสองได้จับกุมผู้ต้องหำคดียำเสพติดพร้อมยำบ้ำ จ ำนวน ๓ เม็ด                     
แล้วไม่ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยโดยปล่อยตัวไป อันเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง แต่กำรสอบสวนไม่ได้
ควำมแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษบุคคลทั้งสอง แต่ถ้ำให้รับรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสียหำยแก่ทำงรำชกำร จึงให้
ออกจำกรำชกำรเพรำะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ต่อมำได้มีพระรำชบัญญัติล้ำงมลทิน             
ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ใช้บังคับ  ซึ่งบุคคลทั้งสองอยู่ในเกณฑ์ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว และได้ยื่นเรื่องขอกลับ           
เข้ำรับรำชกำร กรมสรรพสำมิตจึงหำรือว่ำ บุคคลทั้งสองมีสิทธิที่จะขอกลับเข้ำรับรำชกำร ได้หรือไม่ ถ้ำกรม
สรรพสำมิตรับกลับเข้ำรับรำชกำร จะต้องแต่งตั้งให้บุคคลทั้งสองด ำรงต ำแหน่งเดิมและสถำนที่เดิมก่อนที่จะถูก         
ให้ออกจำกรำชกำร หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำต ำแหน่งเดิม แต่สถำนที่ใดก็ได้  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กรมสรรพสำมิตได้มีค ำสั่งให้นำย ก. และนำย ข. ออกจำกรำชกำร 
เพรำะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ตำมมำตรำ ๑๑๖  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร            
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๔๙ บุคคลทั้งสองจึงได้รับกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๖            
แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ          
๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับประโยชน์จำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ดังนั้น บุคคลทั้งสองจึงมีสิทธิที่จะ 
ขอกลับเข้ำรับรำชกำรได้ และต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย แต่ถ้ำเหตุที่ถูกให้ออกจำกรำชกำรนั้นเป็นกำรบกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่ รั ง เกียจของสั งคม บุคคลทั้ งสองอำจเป็นผู้ มีลั กษณะต้อ งห้ ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข .  (๔ )                          
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  อย่ำงไรก็ตำมเป็นดุลพินิจของกรมสรรพสำมิตว่ำจะรับบุคคลทั้งสองกลับเข้ำรับ
รำชกำรหรือไม่ ซึ่งต้องค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรด้วย  

 



 ๘๔  

  
 ส ำหรับที่หำรือว่ำถ้ำกรมสรรพสำมิตรับบุคคลทั้งสองกลับเข้ำรับรำชกำรจะต้องแต่งตั้ง             
ให้บุคคลทั้งสองด ำรงต ำแหน่งเดิมและสถำนที่เดิมก่อนที่จะถูกให้ออกจำกรำชกำร หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ
ต ำแหน่งเดิมแต่สถำนที่ใดก็ได้นั้น ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗  ลงวันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๕๒ 
เรื่องกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำมบทเฉพำะกำลแห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน                 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรไว้ว่ ำกำรบรรจุ ผู้ เคยเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ                       
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมหนังสือ             
ส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๔๖ แล้วให้เทียบกำรด ำรงต ำแหน่งและระดับ
ดังกล่ำวเป็นต ำแหน่งประเภทและระดับตำมพระรำชบัญญัติระเบยีบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ 

                         จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๕  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๖๒๗ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

                                                         ๑๘  กันยำยน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือปัญหำข้อกฎหมำย 

เรียน  ปลัดกระทรวงกำรคลัง 

อ้ำงถึง  หนังสือ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง ลับ ที่ กค ๐๒๐๕.๔ (อ.ก.พ.)/ล.๒๗๗  ลงวันที่ ๒๒ ตุลำคม ๒๕๕๑ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ได้หำรือปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำร
โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ กรมศุลกำกรมีค ำสั่ง ที่ ๓๑๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนำงสำว ก. มีพฤติกำรณ์ส่อไปในทำงทุจริตกำรสอบ คือ น ำโทรศัพท์มือถือติดตัว 
เข้ำไปในสถำนที่สอบโดยไม่ได้ปิดเครื่อง คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงเห็นควรยุติเรื่อง หัวหน้ำฝ่ำยวินัย  
เสนอควำมเห็นว่ำกำรกระท ำของนำงสำว ก. เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำนไม่ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
แบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร ควรลงโทษภำคทัณฑ์ แต่เป็นควำมผิดเล็กน้อยมีเหตุอันควรงดโทษ โดยให้ 
ว่ำกล่ำวตักเตือน แต่เนื่องจำกคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงยังไม่ได้แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุป
พยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้นำงสำว ก. ทรำบ จึงเห็นควรให้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง
ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดดังกล่ำวให้เป็นกำรถูกต้องก่อนแล้วจึงให้ว่ำกล่ำวตักเตือน รองอธิบดีปฏิบัติรำชกำรแทน
อธิบดีกรมศุลกำกรได้สั่งกำร เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ ว่ำ “ด ำเนินกำรตำมเสนอ” คณะกรรมกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงจึงได้แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้นำงสำว ก . ทรำบ  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๕๐ และให้โอกำสชี้แจงน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำแล้ว ต่อมำนำยด่ำนศุลกำกรลำดกระบัง
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ มกรำคม ๒๕๕๑ ว่ำกล่ำวตักเตือน และกรมศุลกำกรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
ไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง  โดย อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลังพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
กรณีนำงสำว ก. ไม ่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และขั ้นตอนที ่กฎหมำยก ำหนด จึงได้หำรือไปยัง ก.พ.               
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  กำรที ่รองอธิบดีปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมศุลกำกร  
ได้สั่งกำรเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐  เป็นกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำ นำงสำว ก. 
กระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงและลงควำมเห็นโดยข้ำมข้ันตอนตำมกฎหมำยว่ำเป็นกำรกระท ำผิดวินัยเล็กน้อย
และมีเหตุอันควรงดโทษเป็นให้ว่ำกล่ำวตักเตือน  และสั่งกำรให้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงด ำเนินกำร
แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบให้ถูกต้องครบถ้วน
เสียก่อนแล้วจึงให้ว่ำกล่ำวตักเตือน นำงสำว ก. ต่อไป กำรพิจำรณำสั่งกำรในลักษณะดังกล่ำวแม้จะไม่ถูกต้อง             
ตำมข้ันตอนแต่รองอธิบดีกรมศุลกำกรยืนยันว่ำกำรสั่งกำรดังกล่ำวเป็นกำรสั่งงดโทษตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกำยน 
๒๕๕๐ แล้ว และสำระส ำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่กำรงดโทษ  โดยกรณีท ำนองเดียวกันนี้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  
 
 



 ๘๖  

 
ได้เคยพิจำรณำมีควำมเห็น ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ที่ นร ๐๕๐๑/๑๖๖ ลงวันที่               
๒๓ มกรำคม ๒๕๒๗ ว่ำ  “ข้ำรำชกำรถูกลงโทษโดยค ำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยย่อมเป็น “ผู้ถูกลงโทษทำงวินัย”  
ตำมควำมหมำยในบทนิยำมตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ นี้แล้ว จึงได้รับกำรล้ำงมลทิน” ดังนั้น เมื่อกรมศุลกำกร
เห็นว่ำได้มีกำรพิจำรณำสั ่งงดโทษเมื ่อวันที ่ ๗ พฤศจิกำยน  ๒๕๕๐ กำรงดโทษดังกล่ำวจะถูกต้องหรือ                   
ไม่ถูกต้องตำมขั้นตอนกฎหมำย  แต่เมื่อได้สั่งงดโทษก่อนวันที่  ๕  ธันวำคม  ๒๕๕๐  จึงถือว่ำนำงสำว ก. อยู่ในเกณฑ์
ที่จะได้รับประโยชน์ตำมมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ 
ภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐   

                จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๗  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๖๓๙ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

          ๒๓  กันยำยน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ลับ  ที่ มท ๐๘๐๒.๕/๔๘๑  ลงวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้หำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย    
อย่ำงร้ำยแรงกับนำง ศ. เจ้ำหน้ำที่ปกครอง ๕ ส ำนักงำนปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ สรุปควำมว่ำ 
เดิมส ำนักงำนปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำง และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้มี
กำรมอบอ ำนำจในกำรบริหำรงำนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติรำชกำรแทน เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๔๙ 
ส ำนักงำนปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษได้รับหนังสือขอลำออกจำกรำชกำรของนำง ศ. ซึ่งได้ขอลำออก            
ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป  และต่อมำได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๔๙ ขอระงับกำรขอ
ลำออกโดยขอกลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรต่อไป แต่จำกกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ  นำง ศ. ไม่มำ
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตั้งแต่วันที่ระบุในหนังสือขอลำออกเป็นต้นมำซึ่งเป็นระยะเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวัน  
โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ จังหวัดศรีสะเกษพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ พฤติกำรณ์ดังกล่ำวมีมูลเป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติกำรณ์อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรเป็น
ควำมผิดอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๙๒ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และเป็นกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง ควรลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร จึงส่งเรื่องดังกล่ำวให้ อ .ก.พ.  
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นพิจำรณำ ตำมมำตรำ ๑๐๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ก่อนที่จะมีกำรน ำเรื่องดังกล่ำวเสนอ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้เปลี่ยนสถำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค  ตำมกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนรำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ท ำให้ข้ำรำชกำรส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ปฏิบัติหน้ำที่ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคในเขตจังหวัดอยู่ภำยใต้ 
กำรบังคับบัญชำของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกรณีนี้ต้องส่งเรื่อง
ให้ อ.ก.พ. จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่พิจำรณำ และเมื่อมีมติเป็นประกำรใด ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ศรีสะเกษในฐำนะผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น ตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑) มำตรำ 
๙๗ วรรคสอง และมำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมส่งเสริม 
กำรปกครองท้องถิ่นจึงหำรือว่ำ ควำมเห็นดังกล่ำวถูกต้องหรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

 



 ๘๘  

 
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  มำตรำ ๙๗ วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร          

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  บัญญัติว่ำ “ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  
ตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง หรือผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๙๔ เห็นว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรง ให้ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ 
อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจำรณำ เมื่อ อ.ก.พ. ดังกล่ำวมีมติเป็นประกำรใด  
ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ก ำหนด ในกฎ ก.พ.” แต่โดยที่ขณะนี้ ก.พ. ยังไม่มีกำรออกกฎดังกล่ำว จึงไม่อำจที่จะน ำบทบัญญัติ
ข้ำงต้นมำใช้ในกำรด ำเนินกำรได้  ประกอบกับกรณีนี้เป็นกำรด ำเนินกำรในลักษณะกรณีควำมผิดปรำกฏชัดแจ้ง              
ซึ่งไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน จึงไม่อำจที่จะน ำกำรด ำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำลแห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม 
๒๕๕๑ มำใช้ในกำรด ำเนินกำรได้เช่นกัน ก.พ. จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก ำหนดกำรด ำเนินกำรต่อไปเพ่ิมเติม ส ำหรับกรณีควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  
ที่เป็นกรณคีวำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรืออธิบดีเป็นผู้ด ำเนินกำรให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด 
หรือ อ.ก.พ. กรม ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจำรณำ (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) 

ส ำหรับกรณีที่หำรือปรำกฏว่ำ  จังหวัดศรีสะเกษได้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
กำรขอลำออกจำกรำชกำรของ นำง ศ. ซึ่งขณะนั้นเป็นข้ำรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง และผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดศรีสะเกษเห็นว่ำ พฤติกำรณ์ของ นำง ศ. เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และเป็นกรณีควำมผิดที่ปรำกฏ
ชัดแจ้ง เป็นกำรด ำเนินกำรในฐำนะผู้รับมอบอ ำนำจจำกอธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรณีจึงต้อง         
ถือว่ำ อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรทำงวินัย จึงต้องส่งเรื่องให้ อ .ก.พ. กรมส่งเสริม              
กำรปกครองท้องถิ่นพิจำรณำ เมื่อ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมีมติเป็นประกำรใด อธิบดี              
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นในฐำนะผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ จึงสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
 รองเลขำธิกำร ก.พ. 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 



 ๘๙  

ที ่นร ๑๐๑๑/๖๔๒ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

          ๒๕  กันยำยน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  อธิบดีกรมศุลกำกร 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมศุลกำกร ที่ กค ๐๕๑๖/๕๐๒๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๒ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  กรมศุลกำกรได้หำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริง  ดังนี้ 

๑. กรณีมีหนังสือร้องเรียนกล่ำวหำว่ำ เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรส ำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพกระท ำผิด
ต่อหน้ำที่รำชกำรโดยสมคบกับผู้น ำเข้ำสินค้ำ ลดกำรส ำแดงปริมำณสินค้ำให้น้อยกว่ำควำมเป็นจริง  
เพ่ือหลีกเลี่ยงภำษีอำกรและสั่งให้ตรวจปล่อยสินค้ำจำกอำรักขำของกรมศุลกำกรโดยวิธี “ยกเว้นกำรตรวจ” 
อันเป็นกำรขัดต่อประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกำกร ส ำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพ จึงมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งผลกำรสอบสวนเห็นว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวยังไม่ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดวินัย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพจึงมีค ำสั่งลงวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๔๘ เห็นควรยุติเรื่อง พร้อมรำยงำน
กำรพิจำรณำให้กรมศุลกำกรทรำบ 

๒. กรณีมีเจ้ำหน้ำที่ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) จ ำนวน             
๑๐ คน  ได้ข้ำมแดนเข้ำมำท ำกำรจับกุมเรือกำบพร้อมสินค้ำไม้แปรรูปของผู้น ำเข้ำสินค้ำที่จอดอยู่ในอำรักขำ
ของกรมศุลกำกรที่ท่ำเทียบเรือน้ ำลึกด่ำนศุลกำกรเชียงของ ส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ ๓ และน ำเรือยนต์ลำกเรือกำบ
พร้อมไม้แปรรูปบำงส่วนข้ำมแม่น้ ำโขงกลับไปที่ฝั่ง สปป.ลำว ส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ ๓ จึงมีค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง  ซึ่งผลกำรสอบสวนเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติ
หน้ำที่ที่ท่ำเทียบเรือน้ ำลึกเชียงของ ไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมอุตสำหะ ไม่เอำใจใส่ระมัดระวังรักษำ
ประโยชน์ของทำงรำชกำร เป็นควำมผิดวินัยเล็กน้อย เห็นควรงดโทษให้ว่ำกล่ำวตักเตือน ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ ๓ จึงได้มีค ำสั่งลงวันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๔๗ เห็นควรงดโทษทำงวินัย โดยให้                 
ว่ำกล่ำวตักเตือนและท ำทัณฑ์บนไว้เป็นหลักฐำน พร้อมรำยงำนกำรพิจำรณำให้กรมศุลกำกรทรำบ                 
กรมศุลกำกรจึงหำรือแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยกับเจ้ำหน้ำที่ทั้งสองกรณี  ควำมละเอียด
แจ้งแล้ว  นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียน  ดังนี้ 

๑. ตำมที่หำรือว่ำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ศุลกำกรภำคท่ี ๓ มีฐำนะเป็นผู้บังคับบัญชำตำมนัยมำตรำ ๙๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีอ ำนำจยุติเรื่องหรือลงโทษเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดได้หรือไม่ อย่ำงไร 

 



 ๙๐  

 
ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๙๙ 

วรรคห้ำ บัญญัติไว้มีสำระส ำคัญว่ำ เมื่อมีกำรกล่ำวหำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัยโดยยังไม่มี
พยำนหลักฐำน ให้ผู้บังคับบัญชำรีบด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำในเบื้องต้นว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำ  
ผู้นั้นกระท ำผิดวินัยหรือไม่  ถ้ำเห็นว่ำกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย  จึงจะยุติเรื่องได้  ถ้ำเห็นว่ำ
กรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย  ก็ให้ด ำเนินกำรทำงวินัยทันที  ส ำหรับเรื่องที่หำรือนี้  โดยที่
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๓๑ ก ำหนดให้กรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัด
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง  อำจแบ่งส่วนรำชกำรเป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กองหรือ              
ส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบเท่ำกอง  และหำกกรมใดมีควำมจ ำเป็น  จะแบ่งส่วนรำชกำรโดยให้มีส่วนรำชกำร
อ่ืนนอกจำกที่ก ำหนดไว้ก็ได้  และมำตรำ ๓๓ วรรคสอง  บัญญัติให้ส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๓๑ มีอ ำนำจหน้ำที่
ตำมที่ก ำหนดไว้ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้น ๆ  โดยให้มีผู้อ ำนวยกำรกอง หัวหน้ำกอง หรือหัวหน้ำ            
ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่เทียบเท่ำกับผู้อ ำนวยกำรกอง เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบใน
กำรปฏิบัติรำชกำร ดังนั้น เมื่อส ำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพ และส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ ๓ เป็นส่วนรำชกำร 
ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมศุลกำกร กระทรวงกำรคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕ (ใช้บังคับขณะนั้น ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพ  และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ ๓ จึงเป็นผู้บังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำรในสังกัดที่มีอ ำนำจสืบสวนข้อเท็จจริงและสั่งยุติเรื่องได้  ตำมนัยมำตรำ ๙๙ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ส ำหรับอ ำนำจกำรลงโทษนั้น  ถ้ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
ต้องด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐๓ ประกอบกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎ ก.พ.  
ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน 

๒. ตำมที่หำรือว่ำ กำรที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพมีควำมเห็นว่ำกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรดังกล่ำวยังไม่ถือว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัย  จึงยุติเรื่อง และกำรที่
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ ๓ เห็นควรงดโทษวินัยโดยให้ว่ำกล่ำวตักเตือนและท ำทัณฑ์บนเป็น
หนังสือก่อนวันที่  ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ ตำมนัยมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ  พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรม
ศุลกำกรสำมำรถท่ีจะมีควำมเห็นแตกต่ำงและด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นประกำรอื่นได้หรือไม่  อย่ำงไร 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ  มำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำท 
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว่ำ  “......บรรดำ 
ผู้ถูกด ำเนินกำรทำงวินัยในกรณีกระท ำผิดวินัย  ซึ่งผู้บังคับบัญชำได้สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที่            
๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจำรณำเพิ่มโทษหรือถูกด ำเนินกำรทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไป”  ดังนั้น  
เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพเห็นว่ำ กำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร 
ตำมที่มีกำรร้องเรียนกล่ำวหำไม่ถือว่ำเป็นควำมผิดวินัย  จึงได้สั่งยุติเรื่อง  และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกร  
ภำคที่  ๓ เห็นว่ ำกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ผู้ ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยเป็นควำมผิดวินัยเ ล็กน้อย                  
1111111                         



 ๙๑  

 

ให้ว่ำกล่ำวตักเตือนและท ำทัณฑ์บนเป็นหนังสือไปแล้ว ก่อนวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรทั้งสอง      
ไม่ต้องถูกพิจำรณำเพ่ิมโทษหรือไม่ต้องถูกด ำเนินกำรทำงวินัยในกรณีนั้น  ๆ ต่อไป อธิบดีกรมศุลกำกร 
จึงไม่สำมำรถมีควำมเห็นแตกต่ำงและด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นประกำรอื่นได้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
 รองเลขำธิกำร ก.พ. 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๒  

ที ่นร ๑๐๑๑/๖๔๓ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

          ๒๕  กันยำยน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัยกรณี นำง พ.  กับพวกรวม ๔ รำย 

เรียน  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ดว่นที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๕/๑๕๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๕๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขแจ้งว่ำ  จังหวัดตรำดได้มีค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรำดจ ำนวน ๔ รำย  
ได้แก่ นำง พ. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ๕  ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร  นำง อ.  นักวิชำกำร
สำธำรณสุข ๘  นำย ท. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนสำธำรณสุข ๘  และนำย น.  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนสำธำรณสุข ๗  
ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำประมำทเลินเล่อในหน้ำที่รำชกำรเป็นเหตุให้รำชกำรเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง จำกกำรสอบสวน
คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำ บุคคลทั้งสี่กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำมที่ถูกกล่ำวหำ เห็นควรลงโทษ              
ไล่ออกและปลดออกจำกรำชกำร แต่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรำดพิจำรณำเห็นว่ำ ในกรณีของนำง อ. นำย ท.  และ
นำย น. ได้มีกำรน ำเงินมำชดใช้คืนแก่ทำงรำชกำร  หรือได้รับสภำพหนี้และยินยอมผ่อนช ำระแล้ว ถือว่ำ            
ไม่เป็นเหตุให้รำชกำรเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง พฤติกำรณ์จึงเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง เห็นควรลงโทษ
ภำคทัณฑ์ จังหวัดตรำดจึงส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงสำธำรณสุขพิจำรณำโทษตำมมำตรำ ๑๐๔ (๑)               
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  แต่ก่อนที่ อ.ก.พ. กระทรวงสำธำรณสุขจะ
พิจำรณำ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และ
ลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑  และส ำนักงำน ก.พ. ได้
มีหนังสือ  ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ ข้อ ๓ ก ำหนดกำรด ำเนินกำรเพ่ือลงโทษที่จะต้อง
ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สำมัญพิจำรณำ  ตำมมำตรำ ๑๐๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน              
พ.ศ. ๒๕๓๕  กรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรืออธิบดี  เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ให้ส่งเรื่องให้ 
อ.ก.พ. จังหวัด หรือ อ.ก.พ. กรม ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจำรณำ แต่โดยที่กรณีนี้เป็นเรื่อง
ข้ำรำชกำรผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๗ ลงมำ กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงร่วมกับข้ำรำชกำรผู้ด ำรงต ำแหน่ง           
ระดับ ๘ และปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้มีค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ ๕๔๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ 
๔ มีนำคม ๒๕๔๗  มอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรระดับ ๘ ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค จึงมีปัญหำข้อกฎหมำยว่ำ             
กรณีของข้ำรำชกำรทั้ง ๔ รำย  จะต้องเสนอเรื่องให้ อ.ก.พ. สำมัญใดพิจำรณำ  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

 



 ๙๓  

 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ  ขณะนี้ ก.พ. ได้มีหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑   
ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ ก ำหนดกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๓๒ และมำตรำ ๑๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ิมเติมจำกที่เคยก ำหนดไว้ตำมหนังสือส ำนักงำน ก .พ. ที่  
นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ โดยข้อ ๗ ของหนังสือดังกล่ำวได้ก ำหนดให้กรณีที่มีกำรส่งเรื่อง 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยเพื่อลงโทษหรือให้ออกจำกรำชกำรให้ อ.ก.พ. สำมัญใดพิจำรณำโดยถูกต้องตำมกฎหมำย
ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ ให้ อ.ก.พ. สำมัญนั้นพิจำรณำตำมกฎหมำยนั้นจนแล้วเสร็จดังปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่งมำด้วยพร้อมนี้ 

ส ำหรับกรณีที่หำรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นขณะที่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลใช้บังคับ และเป็นกรณีที่ข้ำรำชกำรผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๗ ลงมำ กระท ำผิดวินัย                
อย่ำงร้ำยแรงร่วมกับข้ำรำชกำรผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๘ จึงต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจำรณำตำม 
มำตรำ ๑๐๔ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อปรำกฏว่ำจังหวัดตรำดได้ 
ส่งเรื่องดังกล่ำวให้ อ.ก.พ. กระทรวงสำธำรณสุขพิจำรณำถูกต้องตำมกฎหมำยก่อนที่พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  และลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรือน              
ในพระองค์ จะมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑  อ.ก.พ. กระทรวงสำธำรณสุขจึงมีหน้ำที่ที่จะต้อง
พิจำรณำเรื่องดังกล่ำวต่อไปจนแล้วเสร็จ  ทั้งนี้  ตำมนัยข้อ ๗ ของหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ 
ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ ดังกล่ำวข้ำงต้น 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
 รองเลขำธิกำร ก.พ. 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 



 ๙๔  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๖๔๙ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

        ๒๕  กันยำยน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  อธิบดีกรมศุลกำกร 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมศุลกำกร ลับ ที่ กค ๐๕๑๖/ล ๗๒ ลงวนัที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๕๒ 

ตำมหนังสือท่ีอ้ำงถึง  กรมศุลกำกรหำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
แจ้งผลกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรขำยทอดตลำดรถยนต์ของกลำงของกรมศุลกำกร  โดยให้กรมศุลกำกร
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยและด ำเนินกำรทำงวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งกระทรวงกำรคลังได้ขอให้กรมศุลกำกร
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.พ. ที่ น.ว. ๓/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๔๙๔ เรื่องกำรสอบสวนพิจำรณำโทษข้ำรำชกำร           
ต่ำงสังกัด  กรม  กระทรวงที่กระท ำผิดร่วมกัน  กรมศุลกำกรจึงได้จัดประชุมร่ วมกันระหว่ำงหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องคือ  ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงกำรคลัง  และกรมบัญชีกลำง  ในกำร
ประชุมร่วมดังกล่ำว ผู้แทนส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร  
ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๒๑  ที่บัญญัติให้ประธำน ก.อ. และ/หรือ
อัยกำรสูงสุด  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้ำรำชกำรอัยกำรและกรรมกำรสอบสวนต้องเป็นข้ำรำชกำร
อัยกำรเท่ำนั้น  ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดจึงไม่สำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทำงวินัยร่วมกับหน่วยงำน
อ่ืนได้  กรมศุลกำกรจึงขอหำรือว่ำ  ส ำนักงำน ก.พ. จะก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยกรณี
ดังกล่ำวอย่ำงไร เพ่ือกรมศุลกำกรจะได้ด ำเนินกำรทำงวินัยให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบต่อไป                 
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ โดยที่ข้ำรำชกำรอัยกำรได้มีพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร    
ฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๒๑ ใช้บังคับเป็นกำรเฉพำะอยู่แล้ว  ดังนั้น กรณีที่ข้ำรำชกำรอัยกำรเป็นผู้ถูกกล่ำวหำ 
จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  ส่วนผู้ถูกกล่ำวหำที่เป็นข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญสังกัดกรมศุลกำกร กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง และส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรม รวมทั้งอดีตอธิบดีกรมศุลกำกร รวม ๑๖ คน  ที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยร่วมกัน เป็นกรณีที่จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอำจน ำ 
มติ ก.พ. ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ น.ว. ๓/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๔๙๔ เรื่องกำรสอบสวน
พิจำรณำโทษข้ำรำชกำรต่ำงสังกัด  กรม  กระทรวง ที่กระท ำผิดร่วมกันมำเป็นแนวทำงปฏิบัติได้ส ำหรับรำย 
อดีตอธิบดีกรมศุลกำกร  ถ้ำไม่เป็นกรณีตำมมำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ กล่ำวคือ ผู้นี้ได้ออกจำกรำชกำรไปก่อนมีกรณีถูกกล่ำวหำเป็นหนังสือ หรือได้พ้นจำกรำชกำรไป
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันแล้ว ก็ไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัยกับผู้นี้ได้  ส่วนกำรด ำเนินกำรร่วมกันแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนนั้น โดยที่ปลัดกระทรวงกำรคลังเป็นผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน             



 ๙๕  

 
ผู้ถูกกล่ำวหำที่ เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญสังกัดกรมศุลกำกร  กรมบัญชีกลำง  และส ำนักงำน                     
ปลัดกระทรวงกำรคลัง ตำมมำตรำ ๙๔ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ดังนั้น ปลัดกระทรวงกำรคลังกับปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงควรท ำควำมตกลงร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนตำมมำตรำ ๙๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ประกอบด้วยบุคคลชุดเดียวกัน และถ้ำเห็นเป็นกำร
สมควรที่จะขอให้ข้ำรำชกำรอัยกำรที่เป็นกรรมกำรสอบสวนข้ำรำชกำรอัยกำรที่ถูกกล่ำวหำในเรื่องเดียวกันนี้มำ
หำรือร่วมเป็นคณะกรรมกำรสอบสวนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ถูกกล่ำวหำด้วย ก็อำจขอท ำควำมตกลงกับ
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดเพื่อด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีได้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
 รองเลขำธิกำร ก.พ. 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙๖  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๖๕๐ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

          ๒๕  กันยำยน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  อธิบดีกรมกำรปกครอง 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมกำรปกครอง ลับ ที่ มท ๐๓๐๒.๓/๑๒๔๖  ลงวันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๕๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  กรมกำรปกครองได้หำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ กรมกำรปกครอง 

ได้มีหนังสือส่งเรื่องรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยรำย นำย ท. ปลัดอ ำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองช ำนำญกำร)  

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอห้วยคต  จังหวัดอุทัยธำนี  ซึ่งกรมกำรปกครองได้รับรำยงำนจำกจังหวัดอุทัยธำนี  

ไปยังส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย เพ่ือน ำเรื่องเสนอ อ .ก.พ. กระทรวงมหำดไทยพิจำรณำ   

แต่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย  ได้มีหนังสือแจ้งว่ำกรมกำรปกครองส่งเพียงส ำนวนกำรสอบสวน

และเอกสำรกำรพิจำรณำ โดยที่ยังมิได้สรุปควำมเห็น และจัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเสนอต่อ 

อ.ก.พ. กระทรวงมหำดไทย ถือได้ว่ำเป็นกำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง กรมกำรปกครอง

จ ึงหำร ือว ่ำ  กรมกำรปกครองสำมำรถพิจำรณำให ้ควำมเห ็น เรื ่องที ่จะต ้องรำยงำนให ้ อ .ก .พ . 

กระทรวงมหำดไทย  พิจำรณำได้หรือไม่  และกรมกำรปกครองมีหน้ำที่จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินกำร  

ทำงวินัยในเรื่องดังกล่ำวเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงมหำดไทย หรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

 ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ 

ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ ข้อ ๖ ก ำหนดว่ำ “ในกรณีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้รำยงำนกำรด ำเนินกำร  

ทำงวินัยกำรสอบสวน หรือกำรให้ออกจำกรำชกำรไปยังอธิบดี ตำมมำตรำ ๑๐๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ

ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำร

ด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๓๙  และในวันที่ ๑๑ 

ธันวำคม ๒๕๕๑  อธิบดียังพิจำรณำไม่เสร็จ ให้อธิบดีรำยงำนโดยส่งเรื่องพร้อมทั้งส ำนวนกำรสอบสวน

หรือกำรพิจำรณำไปให้ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี  ตำมมำตรำ ๑๐๓” (ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) 

ดังนั้น  เมื่ออธิบดีกรมกำรปกครองได้รับรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุทัยธำนี 

และในวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ อธิบดีกรมกำรปกครองยังพิจำรณำไม่เสร็จ  อธิบดีกรมกำรปกครองจะต้อง

ส่งเรื ่องรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนำย ท. พร้อมทั้งส ำนวนกำรสอบสวนหรือกำรพิจำรณำไปยัง  

 



 ๙๗  

 

อ.ก.พ. กระทรวงมหำดไทย  โดยไม่ต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นหรือ จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย

เรื่องดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                              สมโภชน์  นพคุณ 

 (นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
 รองเลขำธิกำร ก.พ. 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๐ 



 ๙๘  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๘๒๗ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๒๗  ตุลำคม  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือปัญหำเกีย่วกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ด่วน ลับ ที่ กก ๐๒๐๑/๒๙๗ ลงวันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๕๑ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ส ำเนำหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๔๔๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภำคม 
๒๕๕๒ และบันทึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จ ำนวน ๗ ฉบับ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำหำรือปัญหำเกี่ยวกับ  
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย  โดยแจ้งว่ำผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำชได้ด ำเนินกำรทำงวินัยนำย  ส.  
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ๘ ว เมื่อครั้งนำย ส. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรท่องเที่ยว 
และกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช  และผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำชได ้สั ่งย ุต ิเรื ่องเมื ่อว ันที่                    
๕ กันยำยน ๒๕๕๐ แล้ว ต่อมำเมื่อวันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๕๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้แจ้งให้
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำย  ส. ในกรณีเดียวกันอีก ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำจึงหำรือไปยัง ก.พ. ว่ำ  จะด ำเนินกำรทำงวินัย นำย ส. ได้อีกหรือไม่ 
หรือสมควรด ำเนินกำรอย่ำงไร  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ  คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (ที่ประชุมร่วมกรรมกำรกฤษฎีกำ              
คณะที ่ ๑ คณะที ่ ๒ และคณะที ่ ๑๑) ได ้ว ิน ิจฉ ัยว ่ำ  “กำรที ่ผู ้บ ังค ับบัญชำได ้ด ำ เน ินกำรทำงว ิน ัย 
แก่ข้ำรำชกำรผู ้ใต้บังคับบัญชำและมีค ำสั ่ง . .. .ให้ยุติเรื ่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที ่พระรำชบัญญัติ 
ล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ ผู้นั้นย่อมได้รับประโยชน์จำกกำรล้ำงมลทิน เพรำะเป็นไปตำมเงื่อนไขที่บัญญัติ
ไว้ในมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ซึ่งมีผลให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกเพิ่มโทษหรือถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
ในกรณีนั้น ๆ ต่อไป  อันเป็นผลที่กฎหมำยบัญญัติรับรองไว้ ดังนั้น แม้ว่ำคณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะมีมติว่ำ
เป็นกำรกระท ำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๙๒ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เมื ่อผู ้นั ้นได้ร ับกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๖                
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวไปแล้ว  ผู้บังคับบัญชำจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้นั้นได้อีกต่อไป ” 
ดังนั้น  กรณีนี้เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำชได้สอบสวนและได้สั่งยุติเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
นำย ส. เมื่อวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกำรสั่งยุติเรื่องก่อนวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ นำย ส. ย่อมได้รับ
111 

 



 ๙๙  

 
ประโยชน์จำกมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติล ้ำงมลทินในวโรกำสที ่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร  
มหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไม่ต้องถูกเพิ่มโทษหรือถูกด ำเนินกำร         
ทำงวินัยในกรณีนั ้น ๆ ต่อไป ทั ้งนี ้ ตำมกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำที ่พิจำรณำแนวทำง            
กำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๐  

ที ่นร ๑๐๑๑/๘๘๗ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

            ๓๐  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับกำรขอกลับเข้ำรับรำชกำร 

เรียน  อธิบดีกรมกำรแพทย์ 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมกำรแพทย์  ที่ สธ ๐๓๐๒/๑๕๔๙  ลงวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๒  

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มนีำคม ๒๕๕๒ 
๒. หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ที่ สร ๐๗๑๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๒๓ 

  ๓. หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๘ ลงวันที่ ๙ มนีำคม ๒๕๕๒ 
  ๔. หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ 

    ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมกำรแพทย์ได้หำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ 
ได้มีค ำสั่งที่ ๑๗๘๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๔ กันยำยน ๒๕๔๖  ปลดนำย ม.  นักวิชำกำรสำธำรณสุข ๔ สังกัดสถำนี
อนำมัยบ้ำนทุ่งปรือ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ออกจำกรำชกำรตำมมติ อ.ก.พ.
จังหวัดสงขลำ ฐำนละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวันโดยไม่มีเหตุ ผล            
อันสมควร ตำมมำตรำ ๙๒ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๔๓ กรณีลำบวชเกินก ำหนดและไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ต่อมำนำย ม. 
ได้ขอกลับเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
สนับสนุนวิชำกำร  กลุ่มงำนภำรกิจวิชำกำร  ศูนย์มหำวชิรำลงกรณ์  กรมกำรแพทย์จึงหำรือว่ำจะรับ นำย ม . 
กลับเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งดังกล่ำวได้หรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำพระรำชบัญญัติล้ ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๕ ได้บัญญัติให้         
ล้ำงมลทินให้แก่บรรดำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้กระท ำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐  และได้รับ
โทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่ำผู้นั้นมิได้เคย
ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ ดังนั้น นำย ม. จึงได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว 
อันเป็นผลให้ไม่เป็นผู้ขำดคุณสมบัติ ตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๙) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน            
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีสิทธิจะขอกลับเข้ำรับรำชกำรได้  ส่วนกำรที่กรมกำรแพทย์จะพิจำรณำรับ นำย ม. กลับเข้ำรับ
รำชกำรในต ำแหน่งดังกล่ำวได้หรือไม่ นั้น เป็นอ ำนำจของผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗  แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ที่จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๖๓ วรรคสี่ และมำตรำ ๑๓๒ แห่ง
พระรำชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๕๒ 
เรื่องกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำร ตำมบทเฉพำะกำลแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑         
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 ๑๐๑  

 

ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรไว้ว่ำ กำรบรรจุผู้เคยเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๑/ว ๘ ลงวันที่ 
๒๙ กรกฎำคม ๒๕๒๓  หรือหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๘ ลงวันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๕๒ แล้วแต่กรณี 
ส่วนกำรเทียบต ำแหน่งและระดับตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต ำแหน่ง
ประเภทและระดับตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.พ.  ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๒  ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

      ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 ๑๐๒  

ที ่นร ๑๐๑๑/๒                 ส ำนักงำน ก.พ. 
  ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

           ๖  มกรำคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  ขอพระรำชทำนควำมเป็นธรรม 

เรียน  เลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี

อ้ำงถงึ  หนังสือส ำนักเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๘/ท ๗๙๙๔ ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร ซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก  
หรือไล่ออกจำกรำชกำรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยและข้ำรำชกำรซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก 
หรือไล่ออกจำกรำชกำรแล้วต่อมำได้รับกำรพิจำรณำยกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘ จ ำนวน ๒ แผ่น 

   ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี แจ้งว่ำ นำย ก. ได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยฎีกำว่ำ 
เดิมรับรำชกำรในต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต่อมำถูกสั่งลงโทษปลดออกจำกรำชกำร จึงได้  
ยื่นฟ้องคดีต่อศำลปกครองกลำงและศำลปกครองสูงสุด และศำลดังกล่ำวได้มีค ำพิพำกษำให้เพิกถอนค ำสั่ง
ลงโทษ จำกนั้นจึงได้รับกำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ระดับ ๔  
ซึ่ง นำย ก. เห็นว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว  ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงขอ
ทรำบแนวทำงปฏิบัติในกำรบรรจุกลับในกรณีเช่นนี้ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ เพื่อประกอบ                   
พระบรมรำชวินิจฉัยต่อไป ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ในส่วนของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญมีแนวทำงปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑.  กำรเพิกถอนค ำสั่งทำงปกครองตำมค ำพิพำกษำของศำลและกำรกลับเข้ำรับรำชกำร
ในทำงปฏิบัติ อ.ก.พ. วิสำมัญเกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบข้ำรำชกำรซึ่งท ำหน้ำที่แทน ก.พ. ได้เคย
พิจำรณำปัญหำในท ำนองเดียวกันไว้ว่ำ ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจจะต้องด ำเนินกำรยกเลิกค ำสั่งลงโทษเพื่อให้
เป็นไปตำมค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุด และมีค ำสั่งแต่งตั้ งผู้ถูกลงโทษให้กลับไปด ำรงต ำแหน่งเดิม
หรือต ำแหน่งอื่นในระดับเดียวกันท่ีมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ีมีค ำสั่งเป็นต้นไป 

๒.  ส ำหรับเงินเดือนระหว่ำงถูกออกจำกรำชกำร โดยที่ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย  
กำรจ่ำยเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำรโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย และข้ำรำชกำรซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจำกรำชกำรแล้วต่อมำได้รับกำรพิจำรณำ  
ยกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘ ก ำหนดใน ข้อ ๔ (๑) ว่ำ “...ข้ำรำชกำรผู้ใดถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำก
รำชกำรแล้วต่อมำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำตำมกฎหมำยได้พิจำรณำวินิจฉัยว่ำ ค ำสั่งที่สั่งให้ออก ปลดออก หรือ 
ไล่ออกจำกรำชกำรดังกล่ำวเป็นค ำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือข้ำรำชกำรผู้ใดถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือ
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 ๑๐๓  

 
ไล่ออกจำกรำชกำร แล้วต่อมำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำตำมกฎหมำยได้พิจำรณำวินิจฉัยว่ำข้ำรำชกำรผู้นั้น ไม่ได้
กระท ำผิด จึงสั่งยกโทษและให้กลับเข้ำรับรำชกำร ทั้งนี้  โดยกรณีถึงที่สุดแล้ว ให้ข้ำรำชกำรดังกล่ำวได้รับ
เงินเดือนในระหว่ำงที่มิได้มำปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 

(๑)  ถ้ำปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรผู้นั้นมิได้กระท ำควำมผิดและไม่มีมลทิน หรือมัวหมอง ให้จ่ำยให้
ตำมที่ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำตำมกฎหมำยตำมวรรคหนึ่งก ำหนด ในกรณีที่มิได้ก ำหนดให้จ่ำยให้เต็ม ...” 
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

ดังนั้น ข้ำรำชกำรที่ถูกลงโทษและได้กลับเข้ำรับรำชกำรอีก จึงมีสถำนภำพกำรเป็น
ข้ำรำชกำรต่อเนื่องและสำมำรถรับเงินเดือนในช่วงที่ถูกออกจำกรำชกำรได้ตำมระเบียบดังกล่ำว 

อนึ่ง โดยที่พนักงำนส่วนท้องถิ่นมีกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 
บังคับไว้เป็นกำรเฉพำะ ดังนั้น กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือแนวทำงปฏิบัติส ำหรับเร่ืองนี้อำจมี              
ควำมแตกต่ำงจำกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้ 

จึงเรียนมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

เบญจวรรณ  สร่ำงนิทร 

(นำงเบญจวรรณ  สร่ำงนิทร) 
เลขำธิกำร ก.พ. 

 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 

 

 

 

 
 



 ๑๐๔  

ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๘ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๑๒  มกรำคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือปัญหำข้อกฎหมำย 

เรียน  ปลัดกระทรวงกำรคลัง อนุกรรมกำรใน อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง 

อ้ำงถึง  หนังสือ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง ลับ ที่ กค ๐๒๐๕.๔ (อ.ก.พ.)/ล ๗๗ ลงวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๕๒ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  แจ้งว่ำส ำนักงำนสรรพำกรภำค ๑ กรมสรรพำกร  ได้มีค ำสั่งลงโทษ 

ตัดเงินเดือน นำย ว. นิติกรช ำนำญกำร ส ำนักงำนสรรพำกรภำค ๑  ๕ %                             .  

ยื่นอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษต่อ อ.ก.พ. กรมสรรพำกร  ซึ่งที่ประชุม อ.ก.พ. กรมสรรพำกร ในครำวประชุมครั้งที่  

๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๕๒ ได้พิจำรณำมีมติให้ลดโทษจำกตัดเงินเดือน ๕ %                   

เป็นภำคทัณฑ์ และหลังจำกนั้น กรมสรรพำกรได้มีค ำสั่งกรมสรรพำกรที่ ๒๑๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษำยน 

๒๕๕๒ ลดโทษจำกตัดเงินเดือน ๕ %                   เป็นภำคทัณฑ์ ตำมมติ อ.ก.พ. กรมสรรพำกร 

และในกำรด ำเนินกำรออกค ำสั ่งลงโทษดังกล่ำว กรมสรรพำกรอ้ำงข้อกฎหมำย โดยอำศัยอ ำนำจตำม               

มำตรำ ๑๓๓ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมำตรำ ๑๒๕ (๒) 

ประกอบมำตรำ ๑๐๓ แห ่งพระรำชบ ัญญัต ิระเบ ียบข ้ำรำชกำรพลเร ือน พ .ศ.  ๒๕๓๕  อ.ก .พ. 

กระทรวงกำรคลัง จึงหำรือว่ำกำรออกค ำสั ่งลงโทษดังกล่ำว  โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๓๓ (๓)            

แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมำตรำ ๑๒๕ (๒) ประกอบมำตรำ ๑๐๓ 

แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ .ศ. ๒๕๓๕ นั้น ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ และหำก            

ไม่ชอบด้วยกฎหมำยกำรออกค ำสั่งดังกล่ำวจะต้องอำศัยอ ำนำจตำมข้อกฎหมำยใด ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

  ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  เรื่องนี้เป็นกรณีที่ นำย ว. ได้อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน

ต่อ อ.ก.พ. กรมสรรพำกร ตำมมำตรำ ๑๒๕ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  

พ.ศ. ๒๕๓๕ และ อ.ก.พ. กรมสรรพำกรได้พิจำรณำอุทธรณ์ของ นำย ว . ต่อไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จ   

ตำมบทเฉพำะกำล มำตรำ ๑๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว  

มีมติให้ลดโทษจำกตัดเงินเดือน ๕ %                   เป็นภำคทัณฑ์  กำรที่กรมสรรพำกรมีค ำสั่งลดโทษ

ตำมค ำสั ่งที ่ ๒๑๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๕๒ เป็นกำรสั่งกำรตำมมติของ อ.ก.พ. กรม ซึ่งมี

อ ำนำจพิจำรณำตำมมำตรำ ๑๓๖ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทเฉพำะกำลประกอบกับมำตรำ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง 

แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๒๕ (๒) และมำตรำ ๑๐๓ 

 



 ๑๐๕  

 

แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

เบญจวรรณ  สร่ำงนิทร 

(นำงเบญจวรรณ  สร่ำงนิทร) 

เลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 



 ๑๐๖  

ที ่นร ๑๐๑๑/๖                 ส ำนักงำน ก.พ. 
  ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

          ๑๓  มกรำคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือกำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร 

เรียน  อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๓๑๗/๕๕๙๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๕๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ส ำเนำบันทึกควำมเห็นส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรื่องเสร็จที่ ๗๗๗/๒๕๕๒ จ ำนวน ๔ ฉบับ 
 ๒. ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๕๒ จ ำนวน ๘ ฉบับ 
 ๓. ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ.ที่ สร ๐๗๑๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๒๓  
     จ ำนวน ๕ ฉบับ 

   ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  กรมโรงงำนอุตสำหกรรมได้หำรือไปยัง ก.พ. ว่ำ นำย พ. ผู้ถูกสั่งลงโทษ
ทำงวินัยที่ขอบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรเนื่องจำกได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติ ล้ำงมลทินในวโรกำส 
ที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่อยู่ระหว่ำง
ฟ้องร้องด ำเนินคดีที่ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงต่อศำลปกครองสงขลำ จะถือว่ำนำย พ. ได้รับกำร 
ล้ำงมลทินหรือไม่  และกำรขอบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรเนื่องจำกได้รับกำรล้ำงมลทินในกรณีกระท ำผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรงฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร มีแนวทำงในกำรพิจำรณำอย่ำงไรบ้ำง  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ  ปัญหำว่ำ นำย พ. จะได้รับกำรล้ำงมลทินในขณะที่อยู่ระหว่ำง
ฟ้องร้องด ำเนินคดีต่อศำลปกครองสงขลำหรือไม่ นั้น ปัญหำนี้ควำมเห็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ได้มีแนววินิจฉัยไว้ว่ำ  ผู้ถูกลงโทษที่ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติ
ล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด  แม้ศำลปกครองสูงสุดจะมีค ำพิพำกษำให้เพิกถอน
ค ำสั่งลงโทษ  แต่เป็นเวลำภำยหลังที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินใช้บังคับแล้ว  จึงไม่มีผลกระทบต่อกำร 
ล้ำงมลทินที่มีผลสมบูรณ์ไปแล้ว  ผู้บังคับบัญชำจึงไม่อำจมีค ำสั่งให้ด ำเนินกำรสอบสวนทำงวินัยแก่ผู้ถูกลงโทษ
ซึ่งได้รับกำรล้ำงมลทินในกำรกระท ำเดียวกันนั้นได้อีก กรณีของ นำย พ . จึงได้รับกำรล้ำงมลทินตำม 
ผลค ำวินิจฉัยดังกล่ำว 

  ส่วนปัญหำเรื่องแนวทำงกำรขอบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรในกรณีกระท ำผิดวินัยฐำนทุจริต 
ต่อหน้ำที่รำชกำร นั้น  พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๖๓ วรรคสี่ บัญญัติ 
ไว้ว่ำ “กำรบรรจุข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้ออกจำกรำชกำรไปที่มิใช่เป็นกำรออกจำกรำชกำรในระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรกลับเข้ำรับรำชกำรในกระทรวงหรือกรม  ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทใด  สำยงำนใด  ระดับใด  และให้ได้รับเงินเดือนเท่ำใด  ให้กระท ำได้ตำมหลักเกณฑ์  
 



 ๑๐๗  

 
และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด” ซึ่ง ก.พ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรบรรจุผู้ออกจำกรำชกำรไปแล้ว             
กลับเข้ำรับรำชกำร ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ ซึ่งตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวได้ก ำหนดเงื่อนไขไว้ข้อหนึ่งว่ำ 
“ผู้สมัครกลับเข้ำรับรำชกำรต้องมีคุณสมบัติทั่วไปหรือได้รับกำรยกเว้นในกรณีที่ขำดคุณสมบัติ ” กรณีนี้             
เมื่อ นำย พ. ได้รับกำรล้ำงมลทินจึงถือได้ว่ำไม่เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ ๓๖ (๙) หรือ (๑๐)                         
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีสิทธิที่จะขอกลับเข้ำรับรำชกำรได้ตำมนัย
มำตรำ ๖๓ วรรคสี่ ดังกล่ำว  ส่วนกำรที่ส่วนรำชกำรจะบรรจุ นำย พ. กลับเข้ำรับรำชกำรหรือไม่เพียงใด นั้น 
เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร         
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 

 

 

 

 

     

         



 ๑๐๘  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๑๑๕ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

                       ๑๒  กุมภำพันธ์  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำร 

เรียน  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๕/๒๘๔  
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒  

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง แจ้งว่ำจังหวัดนนทบุรีได้มีค ำสั่งที่ ๑๗๑๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกำยน 
๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่นำย พ. นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  โดยผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดนนทบุรีเป็นผู้รับมอบอ ำนำจจำกปลัดกระทรวงสำธำรณสุขในฐำนะอธิบดี  และคณะกรรมกำรสอบสวน
เห็นว่ำพฤติกรรมของนำย พ. เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรีจึงส่งเรื่องให้
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  เพ่ือส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจำรณำ แต่เนื่องจำกพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ และบัญญัติให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดนนทบุรีมีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต ำแหน่งประเภทวิชำกำ รระดับ 
ช ำนำญกำรพิเศษ ตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ประกอบกับตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ.  
ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ ข้อ ๑ ก ำหนดว่ำ  กำรด ำเนินกำรเพ่ือลงโทษในกรณีกระท ำผิด
วินัยอย่ำงร้ำยแรงให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สำมัญดังต่อไปนี้ (๑) ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือปลัดกระทรวง 
ในฐำนะอธิบดีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ให้ส่งเรื่องให้ อ .ก.พ.จังหวัด หรือ อ.ก.พ.กรม                 
ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่พิจำรณำ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงหำรือว่ำในกรณีของนำย พ . 
นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ จะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือ อ.ก.พ. ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขพิจำรณำ  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เมื่อบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ                  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑  
ตำมบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๑ แล้ว ก็จะน ำบทบัญญัติ ในลักษณะ ๓ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ                    
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มำใช้บังคับไปพลำงก่อนต่อไปอีกไม่ได้ กรณีของ 
นำย พ. ดังกล่ำว จึงจะส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำตำมมำตรำ ๑๐๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได ้

ส่วนกำรส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่ 
แล้วแต่กรณี พิจำรณำ ตำมมำตรำ ๙๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น 
กรณีใดจะส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. ใดพิจำรณำ จะต้องเป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. 

 



 ๑๐๙  

 

ในระหว่ำงที่ยังมิได้ออก กฎ ก.พ. ดังกล่ำว กำรด ำเนินกำรต่อไปในกรณีของนำย พ. จึงต้อง
ด ำเนินกำรตำมที่ ก.พ. ได้มีมติก ำหนดกำรด ำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๒ และมำตรำ ๑๓๗   
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ และเรื่องนี้เป็นกรณีที่ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนโดยได้รับมอบอ ำนำจจำกปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขในฐำนะอธิบดีให้ปฏิบัติรำชกำรแทน ถือได้ว่ำเป็นกรณีที่ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขในฐำนะอธิบดี
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนนำย พ. จึงต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
พิจำรณำ ตำมข้อ ๑ (๑) ของหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ดังกล่ำว  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 

 



 ๑๑๐  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๑๔๔       ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐   

          ๑๖  กุมภำพันธ์  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ลับ ที่ พศ ๐๐๐๑/๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๕๑ 
 ๒. หนังสือส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ลับ ที่ พศ ๐๐๐๑/๔๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๕๒ 

ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ได้หำรือกำรสอบสวนวินัย 
อย่ำงร้ำยแรงนำงสำว ก. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี ๓ เดิมสังกัดกรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
ปัจจุบันสังกัดกองกลำง  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  กรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
ในเรื่องกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ  ซึ่ง อ.ก.พ. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ 
สิงหำคม ๒๕๔๗  ให้ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติตรวจสอบกำรด ำเนินกำรกำรสอบสวนวินัยของ
คณะกรรมกำรสอบสวนที่กรมกำรศำสนำแต่งตั้งก่อน  แล้วจึงน ำเสนอที่ประชุม  ต่อมำส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติได้เสนอ อ.ก.พ. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติว่ำ กำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวนของ
กรมกำรศำสนำ  ไม่ถูกต้องตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ และประธำน
กรรมกำร กรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรสอบสวนชุดเดิม ปัจจุบันมิได้เป็นข้ำรำชกำรในสังกัด
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  เห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนนำงสำว ก . ขึ้นใหม่ อ.ก.พ. 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติพิจำรณำแล้ว  มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๔๗  ให้ถอนเรื่องและมอบให้
ไปศึกษำเรื่องให้ละเอียดรอบคอบก่อนแล้วน ำเสนอที่ประชุมอีกครั้ง  ต่อมำส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  
ได้มีค ำสั่งที่ ๒๔๔/๒๕๔๘  ลงวันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๔๘  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  เพ่ือด ำเนินกำร
สอบสวนนำงสำว ก.  และส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติได้ส่งส ำนวนกำรสอบสวน  พร้อมทั้งเอกสำร  
ที่เก่ียวข้องมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  โดยหำรือ  ดังนี้ 

๑. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  จะต้องปฏิบัติตำมมติ อ.ก.พ. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ 
แห่งชำติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๔๗  หรือไม่ และส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  จะต้องด ำเนินกำร
ประกำรใด จึงจะชอบด้วยกฎหมำย 

๒. กรณีเช่นนี้จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรคณะใหม่หรือไม่  หรือจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 
๓. หำกจะต้องมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนใหม่  มติของคณะกรรมกำรสอบสวน 

คณะเดิมจะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสอบสวนคณะใหม่ได้หรือไม่  เพียงใด 

ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 

 



 ๑๑๑  

 

ส ำนักงำน ก.พ. ได้ พิจำรณำเอกสำรที่ส่ งมำประกอบกำรพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำเรื่องนี้  
กรมกำรศำสนำได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่นำงสำว ก . ตำมค ำสั่งที่  
๕๒/๒๕๔๔  ลงวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๔  ระหว่ำงกำรสอบสวนนำงสำว ก.  ได้โอนไปรับรำชกำรในสังกัด
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  เมื่อกำรสอบสวนแล้วเสร็จกรมกำรศำสนำจึงส่งรำยงำนกำรสอบสวน 
และส ำนวนกำรสอบสวนไปให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  ผู้บังคับบัญชำคนใหม่ของ
นำงสำว ก.  ตำมข้อ ๒๙  ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  ซึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติย่อมมีอ ำนำจตำมข้อ ๓๓  โดยก ำหนดให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน หรือ 
ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๐๒  มำตรำ ๑๐๙ วรรคสำม  มำตรำ ๑๑๕ หรือ อ.ก.พ. กระทรวง  อ.ก.พ. กรม  
อ.ก.พ. จังหวัด สั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติมได้  โดยจะให้คณะกรรมกำรสอบสวนคณะเดิมหรือคณะใหม่ท ำกำร
สอบสวนเพิ่มเติมก็ได้  ดังนั้น ในกรณีที่หำรือ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอเรียน  ดังนี้ 

๑. ส ำหรับข้อหำรือที่ ๑ เมื่อส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรของ
คณะกรรมกำรสอบสวนตำมค ำสั่งกรมกำรศำสนำมีควำมบกพร่อง หรือกำรสอบสวนไม่สิ้นกระแสควำม  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติย่อมมีอ ำนำจด ำเนินกำรสอบสวนเพ่ิมเติมได้ตำมประเด็น  
ที่ก ำหนด  ตำมข้อ ๓๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  ซึ่งมิใช่เป็นกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
ขึ้นท ำกำรสอบสวนซ้ ำในเรื่องเดิม 

๒. ส ำหรับข้อหำรือที่ ๒ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ข้อ ๓๓ ก ำหนดให้คณะกรรมกำร 
สอบสวนคณะเดิมหรือคณะกรรมกำรสอบสวนคณะใหม่  ท ำกำรสอบสวนเพิ่มเติม ก็ได้ตำมควำมจ ำเป็น 

๓. ส ำหรับข้อหำรือที่ ๓ ในกำรให้คณะกรรมกำรสอบสวนคณะเดิมหรือคณะกรรมกำร
สอบสวนคณะใหม่  แล้วแต่กรณี  ท ำกำรสอบสวนเพ่ิมเติมตำมข้อ ๓๓ นั้น เมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว 
ให้คณะกรรมกำรสอบสวนดังกล่ำวส่งพยำนหลักฐำนที่ได้จำกกำรสอบสวนเพ่ิมเติม ไปให้ผู้สั่งสอบสวนเพ่ิมเติม 
โดยไม่ต้องท ำควำมเห็น 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐    



 ๑๑๒  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๑๔๕ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๑๖  กุมภำพันธ์  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ด่วนมำก ที่  ทส ๐๔๐๖/๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๕๒  

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งแจ้งว่ำ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ นำย ธ. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนป่ำไม้ ๖ หัวหน้ำสถำนีพัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลน
ที่ ๔ (น้ ำเชี่ยว ตรำด) สังกัดส่วนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำชำยเลน ที่ ๑  ส ำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน  
ในเรื่องด ำเนินกำรปลูกป่ำชำยเลน แปลงที่ สน. ๔ ปส. ๑/๒๕๕๐ (ตรำด) เนื้อที่ ๓๐๕ ไร่ ในพ้ืนที่ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำปำกคลองบำงพระ ป่ำเกำะเจ้ำ และป่ำเกำะลอย ต ำบลหนองคันทรง อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด   
ซึ่งพ้ืนที่มีสภำพเป็นป่ำพรุอยู่นอกภำรกิจที่กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งรับผิดชอบ  และปลอมแปลงเอกสำร
รำชกำรเพ่ือจูงใจให้ผู้บังคับบัญชำเชื่อว่ำมีกำรประสำนงำนกับผู้น ำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
โดยระหว่ำงกำรสอบสวน นำย ธ. ได้ขอควำมเป็นธรรมให้พิจำรณำกรณี นำย ส. นำย ท. นำย ว. และ นำย ช. 
เข้ำไปรื้อค้นเอกสำรในห้องท ำงำนของตน  และลักเอำเอกสำรทำงรำชกำรไป  อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่งจึงได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีขอควำมเป็นธรรมดังกล่ำว ระหว่ำง 
กำรสืบสวนข้อเท็จจริง นำย ส. กับพวก ได้ขอให้ยกเลิกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง และให้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนชุดใหม่ที่เป็นกลำงเพ่ือสอบสวน นำย ธ. ในเรื่องปลอมแปลงเอกสำรกำรตรวจ
สภำพป่ำร่วมกับคณะ อบต. หนองคันทรง เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๔๙ ในพ้ืนที่พรุน้ ำจืด น้ ำกร่อย กรณีจึงมี
ปัญหำที่ขอหำรือว่ำ เรื่องกำรปลอมแปลงเอกสำร อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจะสำมำรถยกขึ้น
พิจำรณำเพื่อมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ได้อีกหรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้วขอเรียนว่ำ เรื่องนี้อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
ได้มีค ำสั่ง ที่ ๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒ เมษำยน  ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน นำย ธ. ในกรณีถูกกล่ำวหำ
ว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  เรื่อง ด ำเนินกำรปลูกป่ำชำยเลนแปลงที่สน .๔ ปส .๑/๒๕๕๐ (ตรำด) เนื้อที่ 
๓๐๕ ไร่ ในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำปำกคลองบำงพระ  ป่ำเกำะเจ้ำและป่ำเกำะลอย  ต ำบลหนองคันทรง  
อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด  ในพ้ืนที่สภำพเป็นป่ำพรุ ซึ่งเป็นกำรใช้เงินงบประมำณที่ผิดวัตถุประสงค์และ  
ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งว่ำด้วยกำรปลูกและบ ำรุงป่ำชำยเลน พ .ศ. ๒๕๔๙ 
โดยมีกำรปลอมแปลงเอกสำรรำชกำรเพ่ือจูงใจให้ผู้บังคับบัญชำเชื่อว่ำมีกำรประสำนงำนกับผู้น ำชุมนุมและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยผลกำรสอบสวนพิจำรณำ  อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  
ได้พิจำรณำเห็นชอบให้ยุติเรื่องเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๑ ดังนั้น กำรด ำเนินกำรทำงวินัยของอธิบดี 
 
 



 ๑๑๓  

 
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจึงสิ้นสุดลงแล้ว  ทำงปฏิบัติต่อไปส ำหรับเรื่องนี้อธิบดีกรมทรัพยำกร           
ทำงทะเลและชำยฝั่ งจะต้องรำยงำนกำรด ำ เนินกำรทำงวินัยดั งกล่ ำว  ไปยั ง  อ .ก .พ.  กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือพิจำรณำตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  กำรที่อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจะหยิบยกเหตุที่ นำย ส. กับพวก ขอให้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนชุดใหม่  เพ่ือท ำกำรสอบสวนในเรื่องปลอมแปลงเอกสำรซึ่งได้สั่งยุติไปแล้ว          
ขึ้นใหม่  โดยข้อเท็จจริงมิได้เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม จึงเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยทำงปฏิบัติดังกล่ำว ซึ่งเรื่อง
ท ำนองนี้ ก.พ. ได้เคยพิจำรณำวำงหลักกำรไว้ว่ำ กำรกระท ำผิดวินัยที่ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำด ำเนินกำรแล้ว
เห็นว่ำไม่มีควำมผิด หรือสั่งยุติเรื่อง แต่ภำยหลังปรำกฏพยำนหลักฐำนขึ้นใหม่ว่ำเป็นกำรกระท ำผิดวินัย  
ผู้บังคับบัญชำจึงจะสำมำรถด ำเนินกำรสอบสวนในเรื่องเดียวกันนั้น  เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำสั่งให้ถูกต้องตำม
ข้อเท็จจริงได้  ซึ่งหลักกำรของ ก.พ. ดังกล่ำวนี้ สอดคล้องกับหลักกำรมำตรำ ๕๔ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติ         
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๔  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๑๗๙ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

          ๔  มีนำคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือกรณีข้ำรำชกำรต้องค ำพิพำกษำฐำนละเมิดอ ำนำจศำล 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ลับ ด่วนที่สุด ทส ๐๔๐๖/๔๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒  

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง แจ้งว่ำกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งมีค ำสั่งที่ ๓๗๙/๒๕๔๘  
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน  ๒๕๔๘ ลงโทษตัดเงินเดือน นำย ช. ๕ % เป็นเวลำ ๓ เดือน กรณีเมื่อครั้งปฏิบัติ
หน้ำที่ที่กรมประมงได้ท ำกำรจับกุมผู้กระท ำผิดกฎหมำยประมง เมื่อน ำเรือประมงเข้ำเทียบท่ำ ลูกเรือประมง  
ได้วิ่งหลบหนีไป และมีผู้อำสำพำตัวผู้กระท ำผิดมำมอบตัว แต่ นำย ช. ไม่เอำใจใส่เป็นเหตุให้น ำบุคคลอ่ืนที่มิใช่
ผู้กระท ำผิดมำรับสมอ้ำง เมื่อส่งตัวผู้กระท ำผิดไปยังพนักงำนสอบสวนและฟ้องศำล  ปรำกฏว่ำผู้ถูกฟ้องทั้งหมด
มิได้เป็นผู้กระท ำผิด ศำลจึงมีค ำสั่งยกฟ้อง และศำลแขวงนครศรีธรรมรำชสั่งจ ำคุก นำย ช. เป็นเวลำ ๔ เดือน 
ฐำนละเมิดอ ำนำจศำล ต่อมำศำลฎีกำมีค ำพิพำกษำที่ ๓๐๖๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๒ ให้จ ำคุก 
นำย ช. เป็นเวลำ ๔ เดือน ฐำนละเมิดอ ำนำจศำล ซึ่งกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งเห็นว่ำจะต้องสั่งให้ 
นำย ช. ออกจำกรำชกำรเพ่ือรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนแต่เนื่องจำกมำตรำ ๑๑๐ วรรคสอง                    
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่ำ กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรให้เป็นไป
ตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. และขณะนี้ ก.พ. ยังไม่ได้ออกกฎ ก.พ. ที่จะใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติแต่อย่ำงใด จึงหำรือ
ว่ำกรณีดังกล่ำวจะมีแนวทำงปฏิบัติอย่ำงไร ที่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ก.พ. พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ ตำมบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่ำ “ในระหว่ำงที่ยังมิได้ตรำพระรำชกฤษฎีกำหรือออกกฎ ก.พ. 
ข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือก ำหนดกรณีใด เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้น ำพระรำชกฤษฎีกำ  
กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่ก ำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระรำชบัญญัตินี้” นั้น ในเรื่องกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรเพ่ือรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนด้วยเหตุเป็น 
ผู้ต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำสั่งของศำลซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกนี้ ไม่มีกฎ ก.พ. ข้อบังคับ
หรือระเบียบซึ่งใช้อยู่เดิม แต่เป็นกรณีที่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๑๑๗ 
ซึ่งใช้อยู่เดิมบัญญัติให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุสั่งให้ผู้ที่ต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำสั่งของศำลออกจำกรำชกำรเพ่ือรับ
บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนได้ ซึ่งเป็นกำรให้อ ำนำจที่จะสั่งได้โดยตรง ถือได้ว่ำเป็นกรณีที่ก ำหนดไว้แล้วซึ่งใช้
อยู่ เดิมโดยไม่ขัดหรือแย้งกับมำตรำ ๑๑๐ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉะนั้นเมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงแน่ชัดว่ำ นำย ช. ต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำสั่งของศำลโดยถูกจ ำคุก
ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๕๒ มีก ำหนด ๔ เดือน ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ก็มีอ ำนำจ 
ที่จะสั่งให้ผู้นี้ออกจำกรำชกำรเพ่ือรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำมมำตรำ ๑๑๐ (๘) ประกอบกับ               
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 ๑๑๕  

 

ตำมมำตรำ ๑๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ และมำตรำ ๑๑๗                          
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้โดยตรง 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 



 ๑๑๖  

ที ่นร ๑๐๑๑/๑๓๑ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

          ๑๗  มีนำคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ด่วนมำก ที่ มท ๐๖๐๒/๑๐๔๒๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ 
 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยหำรือปัญหำกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  
โดยแจ้งข้อเท็จจริงสรุปได้ว่ำ กระทรวงมหำดไทยได้มีค ำสั่งที่ ๕๕๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๕๑ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงข้ำรำชกำรในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน  
๔ รำย  รวมถึง นำย จ. ข้ำรำชกำรบ ำนำญที่ได้ลำออกจำกรำชกำรตำมมำตรกำรพัฒนำและบริหำรก ำลังคน  
เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงมำตรกำรที่ ๑ ไปเมื่อวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๗ ต่อมำเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ 
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  มีผลใช้บังคับ 
มำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติว่ำ “ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่ำวหำเป็น
หนังสือว่ำกระท ำผิดหรือละเว้นกระท ำกำรใดที่เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  ถ้ำเป็นกำรกล่ำวหำ  
ต่อผู้บังคับบัญชำหรือต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร...
แม้ภำยหลังผู้นั้นจะออกจำกรำชกำรไปแล้ว  โดยมิใช่เพรำะเหตุตำย  ผู้ มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำ  และด ำเนินกำรทำงวินัยตำมที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่ำผู้นั้น  
ยังมิได้ออกจำกรำชกำร  แต่ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ต้องด ำเนินกำรสอบสวน
ตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจำกรำชกำร” กรมป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจึงหำรือว่ำ  กรณีเช่นนี้จะน ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ โดยเฉพำะควำมตอนท้ำยที่ว่ำ                
“...ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ต้องด ำเนินกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง ภำยใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจำกรำชกำร” มำใช้บังคับเพ่ือเป็นคุณแก่นำย จ. ผู้ถูกกล่ำวหำ                
ซึ่งออกจำกรำชกำรไปแล้วเป็นเวลำถึง ๔ ปีเศษได้หรือไม่  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 
  ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  เมื่อกระทรวงมหำดไทยได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
วินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ นำย จ. ตำมมำตรำ ๑๐๒ และมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๕๑ ก่อนที่มำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ จะมีผลใช้บังคับ  
ก็จะต้องสอบสวนตำมกฎหมำยนั้นต่อไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จ ตำมมำตรำ ๑๓๓ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ .ศ.  ๒๕๕๑ กรณี เช่นนี้ จะน ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ ควำมตอนท้ำยที่ ว่ ำ                           
“...ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ต้องด ำเนินกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง ภำยใน 
 
 



 ๑๑๗  

 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจำกรำชกำร” มำใช้บังคับเพ่ือเป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่ำวหำไม่ได้  
ผู้บังคับบัญชำยังคงมีอ ำนำจที่จะด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ นำย จ. ได้ต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 

 

 

 

 

 

     

         
 
 



 ๑๑๘  

ที ่นร ๑๐๑๑/๑๔๗       ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐   

          ๑๙  มีนำคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับกำรสอบสวนพิจำรณำโทษทำงวินัย 

เรียน  กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 

อ้ำงถึง  หนังสือบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) ลับ ที่ ทอท. ๐๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๕๓ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) (ทอท.) ได้หำรือปัญหำ
เกี่ยวกับกำรสอบสวนพิจำรณำโทษทำงวินัยพนักงำนในสังกัด โดยแจ้งข้อเท็จจริงและส่งเอกสำรไปประกอบ  
กำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ ทอท. ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนพนักงำนในสังกัด กรณีส ำนักตรวจสอบ 
ทอท. ตรวจพบควำมผิดปกติและควำมบกพร่องในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ (ทหญ.) 
จำกกำรสอบสวนคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำ มีพนักงำนกระท ำผิดวินัยโดยเป็นพนักงำนระดับสูงจ ำนวน  
๒ คน คือ นำวำอำกำศโท ก. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนและควำมปลอดภัยท่ำอำกำศยำน ทอท .                 
และนำวำอำกำศเอก ข.  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรกำรขนส่ง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (ทสภ.) กระท ำผิดวินัย
อย่ำงไม่ร้ำยแรง เห็นควรลงโทษตัดเงินเดือน แต่เนื่องจำกข้อ ๔๑ แห่งข้อบังคับกำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศ
ไทย  ฉบับที่ (๒) ว่ำด้วย กำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรออกจำกต ำแหน่ง วินัย  และกำรลงโทษของพนักงำน           
พ.ศ. ๒๕๒๒ ก ำหนดให้กำรสั่งลงโทษลดหรือตัดเงินเดือนพนักงำนชั้นที่ปรึกษำ ผู้เชี่ยวชำญ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำขึ้นไป ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรท่ำอำกำศยำนก่อน ทอท . 
จึงน ำเรื่องดังกล่ำวเสนอคณะกรรมกำร ฯ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  ซึ่งคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำเห็นว่ำ 
รำยงำนกำรสอบสวนที่ ทอท. เสนอมำข้อมูลไม่ชัดเจนเพียงพอต่อกำรพิจำรณำ จึงมีมติให้ ทอท . หำรือ           
หน่วยรำชกำรที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัย เช่น ส ำนักงำน ก.พ. ก่อน ทอท. จึงหำรือว่ำ 
กำรสอบสวน ของคณะกรรมกำรสอบสวนตำมส ำเนำส ำนวนกำรสอบสวนที่ส่งไปนั้นชัดเจนเพียงพอที่จะ
พิจำรณำโทษทำงวินัยหรือไม่ อย่ำงไร กำรวินิจฉัยโทษของคณะกรรมกำรสอบสวนเหมำะสมแก่พฤติกำรณ์         
แห่งกรณีหรือไม่ อย่ำงไร และ ทอท. ควรด ำเนินกำรส ำหรับกรณีนี้อย่ำงไรบ้ำง  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียน ดังนี้ 

๑. ตำมที่หำรือว่ำ กำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวนตำมส ำเนำส ำนวนกำรสอบสวน  
ที่ส่งไปมีควำมชัดเจนเพียงพอที่จะพิจำรณำโทษทำงวินัยหรือไม่ อย่ำงไร และ ทอท. ควรด ำเนินกำรอย่ำงไร นั้น 

ขอเรียนว่ำ ตำมระเบียบกำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทยว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ลงโทษผู้ซึ่งต้องหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง พ.ศ. ๒๕๒๘  ข้อ ๑๑ ได้ก ำหนดว่ำ “เมื่อคณะกรรมกำร 
ท ำกำรสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำ ให้จัดท ำรำยงำนกำรสอบสวนโดยสรุปข้อเท็จจริงของค ำให้กำร พยำนหลักฐำน  
 
 



 ๑๑๙  

 
พร้อมทั้งแสดงควำมเห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดวินัยอย่ำงไร หรือไม่ และควรจะได้รับโทษสถำนใด”  
จำกระเบียบดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ รำยงำนกำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวนต้องมีสำระส ำคัญ คือ 
สรุปข้อเท็จจริง พยำนหลักฐำนที่เก่ียวข้อง และควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบสวนว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำ
ผิดวินัยหรือไม่ อย่ำงไร และควรได้รับโทษสถำนใด ซึ่งในกรณีเช่นนี้ หำกเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ  ข้อ ๓๑ ได้ก ำหนดให้ต้องมีกำรวินิจฉัย
เปรียบเทียบพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำกับพยำนหลักฐำนที่หักล้ำงข้อกล่ำวหำด้วย ทั้ งนี้ เพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นที่ยุติที่สำมำรถน ำมำพิจำรณำได้ ส ำหรับรำยงำนกำรสอบสวนที่ ทอท. ส่งไปให้พิจำรณำนั้น 
เห็นว่ำเป็นรำยงำนที่มีสำระส ำคัญตำมที่ระเบียบ ฯ ก ำหนด และมีข้อมูลพอที่จะพิจำรณำได้ในระดับหนึ่ง 
เพียงแต่ในบำงกรณีที่มีประเด็นโต้เถียงข้อเท็จจริงกันอยู่ ยังขำดกำรวินิจฉัยเปรียบเทียบพยำนหลักฐำน 
ที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำกับพยำนหลักฐำนที่หักล้ำงข้อกล่ำวหำ จึงท ำให้เกิดข้อสงสัยว่ำ ข้อเท็จจริง  
ทีค่ณะกรรมกำรสอบสวนน ำมำพิจำรณำนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นที่ยุติแล้วหรือไม่ อย่ำงไร ดังนั้น คณะกรรมกำร 
สอบสวนจึงควรที่จะท ำกำรวินิจฉัยประเด็นโต้เถียงดังกล่ำวให้เกิดควำมชัดเจนก่อน ซึ่งจะท ำให้ผู้มีอ ำนำจทรำบ 
ถึงเหตุผลในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสอบสวนและสำมำรถพิจำรณำสั่งกำรในเรื่องดังกล่ำวได้               
อย่ำงถูกต้องและเป็นธรรมยิ่งขึ้น 

๒. ตำมที่หำรือว่ำ กำรวินิจฉัยโทษของคณะกรรมกำรสอบสวนเหมำะสมแก่พฤติกำรณ์           
แห่งกรณีหรือไม่ อย่ำงไร นั้น 

ขอเรียนว่ำ โดยที่ข้อบังคับกำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย ฉบับที่  (๒) ว่ำด้วยกำรบรรจุ 
กำรแต่งตั้ง กำรออกจำกต ำแหน่ง และกำรลงโทษของพนักงำน พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก ำหนดให้กำรพิจำรณำควำมผิด
และก ำหนดโทษแก่พนักงำน ทอท. เป็นอ ำนำจของผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจของ ทอท. ส ำนักงำน ก.พ. จึงไม่อยู่
ในฐำนะที่จะพิจำรณำให้ควำมเห็นในเรื่องดังกล่ำวได้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐   



 ๑๒๐  

ที ่นร ๑๐๑๑/๓๐๙             ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

          ๙  เมษำยน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือกำรออกค ำสั่งลงโทษ 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ที่ วช ๐๐๐๑.๓/๘๘๗๑ ลงวันที ่๒๕ ธันวำคม ๒๕๕๒ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  หำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรออกค ำสั่งลงโทษโดยแจ้งข้อเท็จจริงและ 
ส่งเอกสำรไปประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติได้มีค ำสั่ง ที่ ๑๒๐/๒๕๕๐ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๕๐ และท่ี ๓๑๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
นำง ก. ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งที่ปรึกษำด้ำนกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ (นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
เชี่ยวชำญ) ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง และคณะกรรมกำรสอบสวนได้รำยงำนผลกำร
สอบสวนต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๑ โดยเห็นสมควรลงโทษ 
ลดขั้นเงินเดือน แต่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติได้พิจำรณำเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๕๒ ให้งดโทษ
โดยให้ท ำหนังสือลงทัณฑ์ ต่อมำวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๒ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
ได้เกษียณอำยุรำชกำร โดยยังมิได้มีกำรท ำหนังสือลงทัณฑ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ จึงขอทรำบ
แนวทำงปฏิบัติว่ำ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ สำมำรถพิจำรณำลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้นี้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบสวนได้หรือไม่ หรือ
ต้องด ำเนินกำรตำมท่ีเลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติได้พิจำรณำไว้ และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว
ต้องรำยงำน อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจำรณำก่อนออกค ำสั่งหรือต้องออกค ำสั่งก่อนแล้วจึงรำยงำน อ .ก.พ. 
กระทรวง เพื่อพิจำรณำ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ มำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ.๒๕๕๑ บัญญัติว่ำ “ข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ใดมีกรณีกระท ำผิดวินัย ...อยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติ 
ในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ . . .แห่งพระรำชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชำตำม                
พระรำชบัญญัตินี้มีอ ำนำจสั่งลงโทษผู้นั้น... ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น  
ส่วนกำรสอบสวนกำรพิจำรณำและกำรด ำเนินกำรเพื่อลงโทษ... ให้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้...” ส ำหรับ
กรณีที่หำรือ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำง                   
ไม่ร้ำยแรงแก่นำง ก. และคณะกรรมกำรสอบสวนได้รำยงำนผลกำรสอบสวนก่อนที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีผลใช้บังคับ 
แต่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติในฐำนะผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนไม่ได้พิจำรณำสั่งกำรใด 
จนกระทั่งบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
 
 



 ๑๒๑  

 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ จึงเป็นผลให้กำรด ำเนินกำรต่อไปต้องเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติดังกล่ำว โดยมำตรำ ๙๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้กำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ และมำตรำ ๕๗ (๘) บัญญัติว่ำ “กำรบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ ให้ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับ
กรมที่อยู่ในบังคับบัญชำหรือรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้ง” ดังนั้นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติจึงมีฐำนะเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมี
อ ำนำจสั่งบรรจุของนำง ก. ตำมมำตรำ ๕๗ (๘) และมีอ ำนำจที่จะพิจำรณำสั่งกำรในเรื่องที่สอบสวนดังกล่ำวได้  
กำรที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ได้พิจำรณำเรื่องนี้แล้วสั่งให้งดโทษนำง ก. โดยให้ท ำหนังสือลงทัณฑ์ไว้ 
จึงเป็นกำรสั่งกำรที่ชอบด้วยกฎหมำย  แม้ต่อมำเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ จะเกษียณอำยุรำชกำร
ไปก่อนที่จะมีกำรท ำหนังสือลงทัณฑ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติก็ยังคงต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
ค ำสั่งดังกล่ำว จำกนั้นจึงรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไปยัง อ.ก.พ. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ปฏิบัติหน้ำที่ อ.ก.พ.กระทรวง เพื่อพิจำรณำตำมนัยมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ต่อไป 

ส ำหรับควำมเห็นของรองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติที่เห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบสวนนั้น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติสำมำรถน ำควำมเห็นดังกล่ำวเสนอพร้อมรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
ไปเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ อ.ก.พ. กระทรวงได้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 



 ๑๒๒  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๒๑๕       ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐   

          ๒๑  เมษำยน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือกำรปฏิบัติตำม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำน ป.ป.ช. ลับ ด่วน ที่ ปช ๐๐๑๓/๘๐๙  ลงวันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๕๓ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำน ป.ป.ช. แจ้งว่ำ ได้รับเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
สังกัดกรุงเทพมหำนคร ว่ำกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือกระท ำควำมผิดต่อต ำ แหน่งหน้ำที่
รำชกำร กรณีกล่ำวหำคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ซึ่งมีหน้ำที ่ด ำเนินกำรสอบสวนตำมกฎ ก .พ.  
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ไม่อนุญำตให้คัดส ำเนำเอกสำรในระหว่ำงกำรสอบสวน ทั้งที่ไม่มีกฎระเบียบใด
ห้ำมมิให้ผู้ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดวินัยขอคัดส ำเนำเอกสำรที่เกี่ยวข้องแต่อย่ำงใด ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
จึงขอหำรือว่ำ คณะกรรมกำรสอบสวนมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรอนุญำตให้ผู้ถูกกล่ำวหำขอคัดส ำเนำเอกสำร
ในระหว่ำงกำรสอบสวน ตำมที่ผู้ถูกกล่ำวหำร้องขอได้หรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวน
พิจำรณำ ได้ก ำหนดหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสอบสวนไว้ใน ข้อ ๑๑ ว่ำ คณะกรรมกำรสอบสวนมีหน้ำที่
สอบสวนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. นี้ เพื่อแสวงหำควำมจริงในเรื่องที่
กล่ำวหำ และดูแลให้เกิดควำมยุติธรรมตลอดกระบวนกำรสอบสวน ในกำรนี้ให้คณะกรรมกำรรวบรวม
ประวัติและควำมประพฤติของผู้ถูกกล่ำวหำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่ำวหำเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำ และในกำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวนห้ำมมิให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมท ำกำรสอบสวน  
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูลระหว่ำงกำรสอบสวน กฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำว ให้อ ำนำจคณะกรรมกำรสอบสวน
กระท ำได้เฉพำะกรณีตำมข้อ ๑๕ คือ สรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำแจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ 
โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ และกำรกระท ำที่มีลักษณะเป็นกำรสนับสนุนข้อกล่ำวหำ ส ำหรับพยำนบุคคล  
จะระบุหรือไม่ระบุพยำนก็ได้  ทั้งนี้ โดยมีเจตนำรมณ์เพื่อให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่ำวหำและคุ้มครอง
พยำนมิให้ต้องได้รับควำมเดือดร้อน  ตลอดจนเป็นกำรป้องกันมิให้กำรสอบสวนเสียหำย  แต่อย่ำงไรก็ตำม 
ทำงปฏิบัติเกี ่ยวกับกำรให้ข้อมูลระหว่ำงกำรสอบสวนนั ้น คณะกรรมกำรสอบสวนยังถือปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที ่เกี่ยวข้อง คือ พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  
พ.ศ. ๒๕๔๐  พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 
 
 
 



 ๑๒๓  

 
ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะรัฐมนตรีตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๒ ด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๔  
 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๒๔๗ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐   

          ๑๑  พฤษภำคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือปัญหำข้อกฎหมำยในกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลับ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๓๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๓ และ ลับ ด่วนมำก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๙๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๕๓ 

       ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  แจ้งว่ำประธำนกรรมกำร ป.ป.ช. ส่งรำยงำนกำรไต่สวนข้อเท็จจริง 

ไปยังปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเพ่ือพิจำรณำลงโทษทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ สังกัดส ำนักงำนปลัด 

กระทรวงสำธำรณส ุขและกรมสน ับสน ุนบร ิก ำรส ุขภำพ รวม ๖ รำย ซึ ่งกระท ำผ ิดว ิน ัยร ่วมก ัน 

ตำมฐำนควำมผิดที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีมติ กำรด ำเนินกำรต่อไปต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ

ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยส่งเรื ่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. 

กระทรวง แล้วแต่กรณี พิจำรณำ ประกอบกับหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ 

ธันวำคม ๒๕๕๑ และหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ ก ำหนดไว้

ไม่ชัดเจนว่ำจะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. ใดเป็นผู้พิจำรณำ จึงหำรือว่ำกรณีดังกล่ำวจะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. ใด  

เป็นผู้พิจำรณำ  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ตำมที่ ก.พ. ได้มีมติก ำหนดกำรด ำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำล 

มำตรำ ๑๓๒ และมำตรำ ๑๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำมหนังสือ

ส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ ข้อ ๑ (๒) ก ำหนดให้กำรด ำเนินกำร 

เพื่อลงโทษในกรณีกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ในกรณีที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน หรือในกรณีที่

เป็นกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง ในกรณีที่ปลัดกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน หรือเป็น

ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่ พิจำรณำ แต่ส ำหรับกรณีตำม

เรื ่องนี้ เป็นกรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต่ำงกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย

ร่วมกัน ซึ่งตำมมำตรำ ๙๔ (๒) บัญญัติให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน แม้ตำม

เรื ่องนี ้เป็นกรณีที ่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีมติชี ้มูลควำมผิด และตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตบัญญัติให้ผู ้มีอ ำนำจพิจำรณำลงโทษโดยไม่ต้องแต่งตั ้งคณะกรรมกำรสอบสวน  

แต่ถือได้ว่ำปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ จึงต้องส่งเรื่องให้ อ .ก.พ. กระทรวงสำธำรณสุข 



 ๑๒๕  

ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่เป็นผู้พิจำรณำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน 

๒๕๕๒ ข้อ ๑ (๒)  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 



  ๑๒๖  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๒๗๔            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

        ๒๒  มิถุนำยน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรืออ ำนำจในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำร 

เรียน  ปลัดกระทรวงแรงงำน 

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงแรงงำน ลับ ที่ รง ๐๒๐๑.๕/๐๓๔ ลงวันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๕๓ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กระทรวงแรงงำนได้หำรือปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย กรณีส ำนักงำนประกันสังคมรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรในสังกัด  
รำยนำงสำว ก. นักวิชำกำรเงินและบัญชี ๓  ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร มำยัง อ .ก.พ. 
กระทรวงแรงงำน เพื่อพิจำรณำตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
โดยแจ้งข้อเท็จจริงสรุปได้ว่ำ เดิมนำงสำว ก. รับรำชกำรที่กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ได้ถูกร้องเรียนกล่ำวหำ
ว่ำท ำร้ำยร่ำงกำยเพ่ือนข้ำรำชกำร กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ จึงมีค ำสั่งที่  ๖๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที่                  
๒๙ กันยำยน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง หลังจำกนั้น เมื่อวันที่ ๒ ตุลำคม 
๒๕๕๑ นำงสำว ก. ได้โอนไปรับรำชกำรที่ส ำนักงำนประกันสังคม ในต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี ๓ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อกำรสอบสวนแล้วเสร็จ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ได้มี
หนังสือที่ ๐๗๐๑.๘๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๕๒ ส่งรำยงำนกำรสอบสวนไปยังส ำนักงำนประกันสังคม 
เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคมได้พิจำรณำเห็นว่ำ พฤติกำรณ์ของนำงสำว ก. 
เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ให้งดโทษโดยว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นหนังสือ และได้มีหนังสือว่ำกล่ำวตักเตือน
นำงสำว ก. จำกข้อเท็จจริงที่ปรำกฏ กระทรวงแรงงำนเห็นว่ำ  เรื่องดังกล่ำวยังมีปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับ  
ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัย เพ่ือควำมถูกต้องชัดเจน จึงหำรือว่ำผู้บังคับบัญชำคนใดมีอ ำนำจด ำเนินกำร 
ทำงวินัยนำงสำว ก. ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กรณีที่หำรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑  
ซึ่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ยังไม่มีผล 
ใช้บังคับ และมำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้น ำ
บทบัญญัติในลักษณะ ๓ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน                     
พ.ศ.๒๕๓๕ มำใช้บังคับไปพลำงก่อน ซึ่งมำตรำ ๑๐๒ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชำ 
มีหน้ำที่ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ ส ำหรับกรณีที่หำรือ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำขณะที่อธิบดี  
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงนั้น นำงสำว ก . 
ยังรับรำชกำร สังกัดกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพจึงมีฐำนะเป็นผู้บังคับบัญชำ 
 
 



  ๑๒๗  

 
ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยตำมมำตรำ ๑๐๒ จึงสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
แก่นำงสำว ก. ได ้

แต่อย่ำงไรก็ตำม  โดยที่ปรำกฏว่ำเมื่อวันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๕๑ หลังกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวน นำงสำว ก. ได้โอนไปรับรำชกำรที่ส ำนักงำนประกันสังคม  จึงมีผลท ำให้อ ำนำจในกำรด ำเนินกำร  
ทำงวินัยแก่ผู้นี้ตกเป็นของเลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคมผู้บังคับบัญชำคนใหม่ที่จะเป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรต่อ 
และแม้ต่อมำพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคมก็ยังคงมีฐำนะเป็นผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ที่สำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยแก่นำงสำว ก. ได้ต่อไป ตำมนัยมำตรำ ๙๐ 
ประกอบมำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 



 ๑๒๘  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๒๗๕ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐   

          ๒๒  มิถุนำยน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือมำตรำ ๘๓ (๖) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เรียน  ปลัดกระทรวงพลังงำน 

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงพลังงำน ลับ ที่ พน ๐๒๐๑/๑๕  ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๒ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กระทรวงพลังงำนหำรือกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมำยให้นำย ก . 
ปลัดกระทรวงพลังงำน เป็นประธำนกรรมกำรกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย แล้วต่อมำคณะกรรมกำร 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยมีมติให้ นำย ก. เป็นประธำนกรรมกำร บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ ำกัด (มหำชน) 
จะเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมมำตรำ ๘๓ (๖) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ตำมมำตรำ ๘๓ (๖) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้บัญญัติเป็นข้อห้ำมว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องไม่ เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร 
หรือผู้จัดกำรหรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกันในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท โดยมิได้ห้ำมเป็น
ประธำนกรรมกำร ดังนั้น ถ้ำกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ ำกัด (มหำชน) ของนำย ก. 
ไม่มีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกับต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้จัดกำร ก็ไม่ต้องห้ำมตำมมำตรำดังกล่ำว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 



 ๑๒๙  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๒๗๖       ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐   

        ๒๒  มิถุนำยน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือกรณีข้ำรำชกำรติดยำเสพติด 

เรียน  อธิบดีกรมป่ำไม้ 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมป่ำไม้ ด่วนที่สุด ลับ ที่ ทส ๑๖๐๑.๖/๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๒ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมป่ำไม้หำรือว่ำ นำย ก. เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ ๕ เมื่อครั้งท ำหน้ำที่หัวหน้ำ 
หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่ สข.๕ (ควนเขำวัง) มีพฤติกำรณ์ติดยำเสพติดและได้เข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล 
จิตเวชสงขลำรำชนครินทร์ ซึ่งแพทย์ได้ลงควำมเห็นว่ำนำย ก. เป็นโรคจิตจำกกำรเสพยำบ้ำ และหลังจำกรักษำ
อำกำรดีขึ้นบ้ำง กรณีนี้จะถือว่ำนำย ก. เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๐ (๕) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  ประกอบ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำม                     
ในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยโรค (๔) โรคติดยำเสพติดให้โทษ หรือไม่ 
และหำกถือว่ำนำย ก. เป็นผู้ขำดคุณสมบัติดังกล่ำว กรมป่ำไม้จะต้องมีค ำสั่งให้นำย ก. ออกจำกรำชกำรเมื่อใด
จึงจะถูกต้อง ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดออกจำกรำชกำรตำม 
มำตรำ ๑๑๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยเหตุเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
ตำมมำตรำ ๓๐ (๕) โดยเป็นโรคติดยำเสพติดให้โทษ นั้น ต้องปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรผู้นั้นเป็นโรคดังกล่ำว          
อยู่ในขณะที่มีค ำสั่ง ดังนั้น หำกกรมป่ำไม้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำปัจจุบันนำย ก. ไม่เป็นผู้เป็นโรคติดยำเสพติด           
ให้โทษแล้ว  ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน           
พ.ศ. ๒๕๕๑  ก็ไม่อำจสั่งให้นำย ก. ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร         
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  ประกอบมำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐  



 ๑๓๐  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๒๙๑            ส ำนักงำน ก.พ. 
               ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

          ๒ กรกฎำคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือปัญหำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำร 

เรียน  ปลัดกระทรวงกำรคลัง 

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงกำรคลัง ลับ ที่ กค ๐๒๐๕.๔/ล.๓๖๖  ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๕๓ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  กระทรวงกำรคลังแจ้งข้อเท็จจริงว่ำปลัดกระทรวงกำรคลังมีค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ตำมค ำสั่งที่ ๙๗๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๕๒  
แก่ข้ำรำชกำร ๖ รำย  ได้แก่  นำย ก. รองปลัดกระทรวงกำรคลัง นำย ข. รองอธิบดีกรมสรรพสำมิต ร้อยเอก ค.  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ ๔ นำงสำว ง. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี ๑ 
นำย จ. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบป้องกันและปรำมปรำม และนำย ฉ. สรรพสำมิตพ้ืนที่สมุทรสำคร   
กรณีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรกองทุนสรรพสำมิตเพ่ือกำรพัฒนำสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และพลังงำน  
ได้มีมติให้โอนเงินจำกกองทุนสรรพสำมิต ฯ ไปให้มูลนิธิกองทุนสรรพสำมิตเพ่ือสังคม (มูลนิธิ ลด ละ เลิก)  
โดยไม่เป็นไปตำมประกำศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำในระหว่ำงสอบสวน นำย ข.  ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำด้ำนพัฒนำระบบควบคุมทำงสรรพสำมิต (นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ระดับทรงคุณวุฒิ) ท ำให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ซึ่งเดิมคือปลัดกระทรวงกำรคลัง
เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง กระทรวงกำรคลังจึงหำรือว่ำ 

๑. กำรพิจำรณำควำมผิดและก ำหนดโทษจะต้องแยกด ำเนินกำรโดยผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจ
สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ทั้งนี้เป็นไปตำมมำตรำ ๙๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน                  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช่หรือไม ่

๒. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังในฐำนะผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุที่มีต ำแหน่ง
เหนือปลัดกระทรวงกำรคลังซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุรำยอ่ืนจะเป็น ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ
ควำมผิดและก ำหนดโทษข้ำรำชกำรทั้ง ๖ รำยได้หรือไม่  อย่ำงไร  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียน  ดังนี้ 

ตำมข้อหำรือที่ ๑. จำกข้อเท็จจริง แม้ขณะแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำง 
ไม่ร้ำยแรงข้ำรำชกำรทั้ง ๖ รำย ปลัดกระทรวงกำรคลังจะเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจ สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 
ซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงตำมมำตรำ ๙๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ตำม แต่ต่อมำเมื่อมีกำรแต่งตั้งนำย ข. ผู้ถูกกล่ำวหำรำยหนึ่งให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น
อันท ำให้ปลัดกระทรวงกำรคลังมิใช่ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ แล้ว กรณีนี้จะอยู่                
ในบังคับของมำตรำ ๙๖ หรือไม่นั้น  เห็นว่ำ  มำตรำ ๙๖ ได้ก ำหนดให้กำรพิจำรณำและกำรสั่งลงโทษวินัย 
อย่ำงไม่ร้ำยแรงหรือกำรงดโทษเป็นอ ำนำจของผู้บังคับบัญชำซึ่ งมีอ ำนำจสั่ งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗  



 ๑๓๑  

 
กำรด ำเนินกำรจึงต้องกระท ำโดยผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ของผู้ถูกกล่ำวหำแต่ละรำย 
ดังนั้น กรณีนี้เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้รำยงำนผลกำรสอบสวนไปยังปลัดกระทรวงกำรคลังเพ่ือพิจำรณำ 
ปลัดกระทรวงกำรคลังจะต้องส่งรำยงำนผลกำรสอบสวนเฉพำะรำยนำย ข. ไปยังรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง  
กำรคลังซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๖ ต่อไป 

ส ำหรับข้อหำรือที่ ๒ เห็นว่ำ ตำมนัยมำตรำ ๙๖ ผู้บังคับบัญชำที่มิใช่ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจ
สั ่งบรรจ ุตำมมำตรำ ๕๗ ย ่อมไม ่ม ีอ ำนำจด ำ เน ินกำรสั ่งลงโทษว ิน ัยอย ่ำงไม ่ร ้ำยแรงหร ืองด โทษ 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิด ดังนั้น แม้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังจะเป็นผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุที่มีต ำแหน่งเหนือกว่ำปลัดกระทรวงกำรคลังซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำของผู้ถูกกล่ำวหำรำยอ่ืน  
ที่ร่วมกระท ำผิดวินัยก็ไม่เป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังมีอ ำนำจลงโทษวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
หรืองดโทษแก่ผู้ถูกกล่ำวหำรำยอื่น ที่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังมิได้เป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจ 
สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ได ้

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 



 ๑๓๒  

ที ่นร ๑๐๑๑/๗๓๕             ส ำนักงำน ก.พ. 
               ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

          ๙  กรกฎำคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือกรณีคัดค้ำนคณะกรรมกำรสอบสวน 

เรียน  ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๑.๑/๒๔๗๒ ลงวันที่               
๑ ตุลำคม ๒๕๕๒ ที่ ทส ๐๒๐๑.๑/๒๖๘๙  ลงวันที่ ๘ ตุลำคม ๒๕๕๒  ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๑.๑/
๕๗๕๒  ลงวันที่  ๔  ธันวำคม  ๒๕๕๒  ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๑.๑/๘๑  ลงวันที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๕๓  
หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๙  ลงวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๑.๑/๑๑๑๔  ลงวันที่ ๒๙ เมษำยน  ๒๕๕๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  รำยงำนกำรสอบสวนพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง  จ ำนวน ๗๖ แผ่น 

ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง  หำรือว่ำกรมป่ำไม้ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย 
อย่ำงร้ำยแรงแก่ นำย ก. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนป่ำไม้ ๘ และนำย ข. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนป่ำไม้ ๗  กับพวก  
ปรำกฏว่ำบุคคลดังกล่ำวได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๔๒ คัดค้ำนและขอเปลี่ยนตัวคณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัย ตำมข้อ ๘  ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘  ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ (พ.ศ.๒๕๔๐) ซึ่งต้องยื่น
หนังสือคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวนภำยในเจ็ดวันนับแต่วันทรำบเหตุแห่งกำรคัดค้ำน บุคคลดังกล่ำวอ้ำงว่ำ 
ทรำบเหตุแห่งกำรคัดค้ำนเมื่อวันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๔๒  ซึ่งข้อ ๘ วรรคสำม ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำว
ก ำหนดว่ำ  ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนต้องพิจำรณำสั่งกำรภำยในสิบห้ำวันว่ำหนังสือคัดค้ำนมีเหตุผล
รับฟังได้หรือไม่  แต่ปรำกฏว่ำอธิบดีกรมป่ำไม้ไม่พิจำรณำสั่งกำรใด ๆ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรคัดค้ำนคณะกรรมกำรสอบสวนดังกล่ำวได้ยื่นคัดค้ำนเกินกว่ำเจ็ดวันนับแต่
วันทรำบเหตุแห่งกำรคัดค้ำน  ดังนั้น กำรที่อธิบดีกรมป่ำไม้ไม่พิจำรณำสั่งกำรใด ๆ  ภำยในสิบห้ำวัน หรือ 
แจ้งให้ผู้คัดค้ำนทรำบว่ำกำรยื่นค ำคัดค้ำนเกินก ำหนด ส่งผลให้กำรสอบสวนเสียไปทั้งหมดหรือคณะกรรมกำร
สอบสวนต้องพ้นจำกกำรเป็นคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยหรือไม่ 

ก.พ.  ขอเรียนว่ำ  ในเรื่องของกำรคัดค้ำนคณะกรรมกำรสอบสวน กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘   
ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ได้ก ำหนดไว้แต่เพียงให้ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิ
คัดค้ำนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรสอบสวน  โดยให้ยื่นคัดค้ำนเป็นหนังสือภำยในเจ็ดวันนับแต่รับทรำบ
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  แต่ไม่ได้ก ำหนดต่อไปว่ำหำกผู้ถูกกล่ำวหำไม่ยื่นหนังสือคัดค้ำนภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดแล้วผู้มีอ ำนำจต้องพิจำรณำสั่งกำรอย่ำงหนึ่งหรือไม่ และกำรที่ข้อ ๘  วรรคสำม  ก ำหนดให้
ผู้มีอ ำนำจต้องพิจำรณำสั่งกำรว่ำหนังสือคัดค้ำนมีเหตุผลรับฟังได้หรือไม่  ก็หมำยถึงเฉพำะค ำคัดค้ำนที่ได้มีกำร
ยื่นไว้โดยถูกต้องแล้วเท่ำนั้น  ซึ่งหำกผู้มีอ ำนำจไม่พิจำรณำสั่งกำรใดภำยในเวลำที่ก ำหนดก็จะมีผลท ำให้  
ผู้ซึ่งถูกคัดค้ำนพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวน  ดังนั้น เมื่อกฎหมำยไม่ได้ก ำหนดเรื่องกำรยื่นค ำคัดค้ำน 
 



 ๑๓๓  

 
เกินก ำหนดว่ำผู้มีอ ำนำจต้องพิจำรณำสั่งกำรใด กรณีจึงต้องเป็นไปตำมหลักทั่วไปคือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
สอบสวนต้องไม่รับไว้พิจำรณำ  ซึ่งเรื่องในท ำนองเดียวกันนี้ได้เคยมีแนวกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำร             
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองไว้ว่ำ กรณีที่มีกำรยื่นอุทธรณ์  เมื่อพ้นระยะเวลำอุทธรณ์แล้วคู่กรณีย่อมเสียสิทธิ
ที่จะได้รับกำรพิจำรณำอุทธรณ์  เจ้ำหน้ำที่จะมีอ ำนำจรับอุทธรณ์ที่ล่วงเลยระยะเวลำไว้พิจำรณำ ได้ก็แต่เฉพำะ 
ในกรณีที่มีบทบัญญัติกฎหมำยก ำหนดให้อ ำนำจไว้เท่ำนั้น  ส ำหรับกรณีนี้เมื่อเจ้ำหน้ำที่ไม่มีอ ำนำจในกำร 
รับเรื่องไว้พิจำรณำ  กำรสั่งกำรก็ไม่อำจที่จะกระท ำได้  ดังนั้น ตำมกรณีที่หำรือ กำรที่ผู้ถูกกล่ำวหำยื่นค ำคัดค้ำน 
เกินก ำหนดเวลำแล้วผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนไม่ได้พิจำรณำสั่งกำรใด จึงไม่อำจที่จะตีควำมไป           
ในทำงท่ีมีผลท ำให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้ำนพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวนได้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 



 ๑๓๔  

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๓๖๗             ส ำนักงำน ก.พ. 
               ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

          ๒  สิงหำคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือกำรออกค ำสั่งลงโทษข้ำรำชกำร 

เรียน  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลับ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๓/๑๘๖ ลงวันที่  ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๕๓ 

       ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขแจ้งว่ำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน นำง ส. เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชนช ำนำญงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี จ ำนวน ๐.๕ ขั้น กรณีกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำนรำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ  
ตำมมำตรำ ๘๓ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเร ือน พ .ศ.  ๒๕๕๑ ซึ ่งส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขพิจำรณำแล้วเห็นว่ำจังหวัดอุบลรำชธำนีสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน จ ำนวน ๐.๕ ขั้น นั้น  
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย เนื่องจำก ก.พ. ยังไม่ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรลงโทษลดเงินเดือน จึงไม่สำมำรถที่จะ
ลงโทษลดเงินเดือนกรณีกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงได้ แต่สำมำรถสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ         
๓ เดือน จึงหำรือว่ำ จังหวัดอุบลรำชธำนีสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน นำง ส . จ ำนวน ๐.๕ ขั้น นั้นชอบด้วย
กฎหมำยหรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เรื่องนี้เป็นกำรลงโทษ นำง ส. ในกรณีกระท ำผิดวินัยก่อนวันที่
ลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑  
ใช้บังคับ กำรลงโทษจึงต้องปรับบทควำมผิดและก ำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร  
พลเร ือน พ .ศ.  ๒๕๓๕ ซึ ่ง เป ็นกฎหมำยที่ใช้อยู่ ในขณะกระท ำผิด ตำมบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๓                 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำรที่จังหวัดอุบลรำชธำนีปรับบทควำมผิด
ของนำง ส. ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไม่ถูกต้อง 

ส่วนกำรลงโทษลดขั้นเงินเดือน นำง ส. ในวันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๕๓ นั้น ถ้ำอัตรำเงินเดือนของ 
นำง ส. ในขณะนั้นยังอยู่ในขั้นเงินเดือนตำมตำรำงเลื่อนเงินเดือนชั่วครำวที่ ก.พ. ก ำหนดตำมหนังสือส ำนักงำน 
ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒ ก็สำมำรถลงโทษลดขั้นเงินเดือน ตำมตำรำงนั้นได้       
ไม่เกิน ๑ ขั้น ตำมนัยที่ อ.ก.พ. วิสำมัญเกี่ยวกับวินัยและกำรออกจำกรำชกำรได้เคยพิจำรณำตอบข้อหำรือ 
ในกำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓  

แต่ถ้ำในวันที่มีค ำสั่งลงโทษนั้น นำง ส. ได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนงวดวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๓ 
ไปแล้ว ซึ่งมีผลท ำให้อัตรำเงินเดือนของ นำง ส. ไม่มีอยู่ในตำรำงดังกล่ำวแล้ว โดยสภำพจึงไม่อำจลงโทษ           
ลดขั้นเงินเดือนได ้

 

 



 ๑๓๕  

 
อนึ่ง เรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัยรำยนี้ อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.พ. กระทรวงสำธำรณสุข 

ตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

         ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

 ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๓๖๘             ส ำนักงำน ก.พ. 
               ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

          ๒  สิงหำคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำน ป.ป.ช. ลับ ที่ ปช ๐๐๑๔/๑๗๙๐  ลงวันที่  ๑๐ มีนำคม ๒๕๕๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๐๙ 

       ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำน ป.ป.ช. แจ้งว่ำ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำ 
นำย ช. ผู้ เชี่ยวชำญวิชำชีพเฉพำะด้ำนวิศวกรรมชลประทำน (ด้ำนจัดสรรน้ ำและบ ำรุงรักษำ) สังกัด 
กรมชลประทำน กับพวก ว่ำเมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง นำย ช . และ
คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง ได้พิจำรณำเสนอควำมเห็นให้ยุติเรื่องโดยไม่รอผลคดีอำญำ ซึ่งผู้ร้องเรียน
อ้ำงว่ำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวขัดต่อหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๐๙ เรื่อง
กำรสอบสวนพิจำรณำโทษข้ำรำชกำร ส ำนักงำน ป.ป.ช. จึงขอทรำบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำยในกรณี
ดังกล่ำว พร้อมทั้งขอเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันที่ ๖ ตุลำคม 
๒๕๐๙ เป็นกรณีที่ผู ้บ ังคับบัญชำด ำเนินกำรสอบสวนเพื ่อ พิจำรณำโทษทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรแล้ว 
กำรสอบสวนทำงวินัยยังฟังไม่ได้ว่ำข้ำรำชกำรผู้ถูกสอบสวนกระท ำผิดวินัย ซึ่งผู้นั้นถูกฟ้องคดีอำญำหรือ  
ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดอำญำในเรื่องที่ถูกสอบสวนอยู่ด้วย ในกรณีเช่นนี้จึงสมควรรอกำรสั่งกำรเด็ดขำด  
ทำงวินัยไว้ก่อนจนกว่ำจะทรำบผลคดีอำญำ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย) ส ำหรับกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงเพ่ือทรำบว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัยหรือไม่นั้น ไม่ใช่
กำรสอบสวนพิจำรณำโทษทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำร จึงไม่ต้องปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙  
ลงวันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๐๙ 

     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
        ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 



๑๓๗ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๔๐๖             ส ำนักงำน ก.พ. 
               ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

          ๓๑  สิงหำคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  ขอหำรือปัญหำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำร 

เรียน  ปลัดกระทรวงกำรคลัง 

อ้ำงถึง  หนังสือ อ.ก.พ.กระทรวงกำรคลัง ลับ ที่ กค ๐๒๐๕.๔ (อ.ก.พ.)/๙๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ 

       ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  แจ้งข้อเท็จจริงว่ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ ๓ ซึ่งเป็น
ผู้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมสรรพสำมิตมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
นำย ส. โดยระบุรำยละเอียดในค ำสั่งว่ำมีพฤติกรรมไม่มำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเป็นประจ ำโดยไม่มีกำรลำหยุด                
ใช้กิริยำวำจำไม่สุภำพ โดยอ้ำงว่ำมีผู้ใหญ่หนุนหลังท ำให้ไม่กลัวใคร ปรำกฏผลกำรสอบสวนข้อเท็จจริงมีมูล
กรณีเดียวคือ กรณีไม่มำปฏิบัติหน้ำที ่รำชกำรเป็นประจ ำ แต่คณะกรรมกำรสอบสวนได้ท ำกำรแจ้ง 
ข้อกล่ำวหำนำย ส. ดังนี้ 
    ๑. ไม่ได้ปฏิบัติตำมค ำสั่งออกตรวจและไม่ได้ออกตรวจร่วมกับสำยตรวจของส ำนักงำน
สรรพสำมิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด ตำมค ำสั่งของกรมสรรพสำมิต  
    ๒. ไม่ลงลำยมือชื่อในสมุดมำปฏิบัติรำชกำร   

     ทั้งสองกรณีเป็นกำรด ำเนินกำรที่เกินและไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ปรำกฏในค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทำงวินัย อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง จึงหำรือว่ำ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
จะมีอ ำนำจแจ้งข้อกล่ำวหำในลักษณะดังกล่ำว และเป็นกำรแจ้งข้อกล่ำวหำโดยชอบด้วยกฎหมำย ตำมนัย
มำตรำ ๙๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ หำกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ
ดังกล่ำวไม่ชอบดว้ยกฎหมำยจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง มำตรำ ๙๒  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก ำหนดให้ต้องท ำกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและ
สรุปพยำนหลักฐำนให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ พร้อมทั้งรับฟังค ำชี้แจงของผู้ถูกกล่ำวหำ ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีกำร
จะต้องท ำอย่ำงไรนั้น  ขณะนี้ ก.พ. ยังมิได้ตรำกฎ ก.พ. ส ำหรับกรณีออกมำใช้บังคับ กำรด ำเนินกำรจึงต้อง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๙  ลงวันที่ ๑๔ กรกฎำคม 
๒๕๔๗  ประกอบมำตรำ ๑๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในส่วนของกำร
แจ้งข้อกล่ำวหำ ข้อ ๒.๑ ได้ก ำหนดว่ำ “เรียกให้ผู้ถูกกล่ำวหำมำแจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำที่ปรำกฏตำมเรื่อง
กล่ำวหำให้ทรำบ...”  กำรแจ้งข้อกล่ำวหำจึงเป็นรำยละเอียดที่ต้องอยู่ในกรอบของเรื่องกล่ำวหำ หำกกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยพบว่ำมีเรื่องอ่ืนนอกเหนือไปจำกเรื่องกล่ำวหำ คณะกรรมกำรดังกล่ำวก็ต้อง รำยงำน              
ให้ผู้มีอ ำนำจทรำบเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป ไม่อำจพิจำรณำแจ้งข้อกล่ำวหำ เพิ่มเติม       
ไปจำกเรื่องที่กล่ำวหำได้ เพรำะจะเป็นกำรกระท ำนอกเหนืออ ำนำจที่ได้รับมอบหมำย กำรที่คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยแจ้งข้อกล่ำวหำนอกเหนือเรื่องกล่ำวหำจึงท ำให้กำรสอบสวนในกรณีนั้นเสียไป ดังนั้น  



๑๓๘ 

 

 
เมื่อค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนำย ส. ได้ระบุว่ำ ปรำกฏผลกำรสอบสวนข้อเท็จจริงว่ำมีมูล
ควำมจริงในกรณีเดียวคือ กรณีไม่มำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเป็นประจ ำ กำรแจ้งข้อกล่ำวหำก็ต้องแจ้งรำยละเอียด
ภำยในกรอบของเรื่องกล่ำวหำนี้เท่ำนั้น  กำรที่คณะกรรมกำรดังกล่ำวแจ้งข้อกล่ำวหำนำย ส. ว่ำไม่ได้ปฏิบัติตำม
ค ำสั่งออกตรวจและไม่ได้ออกตรวจร่วมกับสำยตรวจของส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ดตำมค ำสั่งของ 
กรมสรรพสำมิต จึงเป็นกำรแจ้งข้อกล่ำวหำที่เกินข้อเท็จจริงที่ปรำกฏในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัย ดังควำมเห็นของ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง กำรแจ้งข้อกล่ำวหำดังกล่ำวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
ตำมนัยมำตรำ ๙๒  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งถือเป็นสำระส ำคัญที่ท ำให้
กำรด ำเนินกำรสอบสวนนั้นเสียไป  ส ำหรับกำรแจ้งข้อกล่ำวหำกรณีไม่ลงลำยมือชื่อในสมุดมำปฏิบัติรำชกำรนั้น 
เป็นกำรแจ้งข้อกล่ำวหำที่ยังถือได้ว่ำอยู่ในกรอบของเรื่องที่กล่ำวหำ ดังนั้ นกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนำย ส.  
ในกรณีอ่ืน นอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  จึงต้องให้
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ด ำเนินกำรทำงวินัยใหม่ 

     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

สมโภชน์  นพคุณ 

(นำยสมโภชน์  นพคุณ) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๙๙๑             ส ำนักงำน ก.พ. 
               ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

          ๑๐  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือแนวปฏิบัติในกำรจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงพักรำชกำร 

เรียน  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด่วนที่สุด ลับ ที่ ยธ ๐๘๑๔/๒๒๐ ลงวันที่  ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๕๓ 

       ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอหำรือแนวทำงปฏิบัติในกำรจ่ำยเงินเดือน
ระหว่ำงพักรำชกำร ดังนี้ 

๑. กรณีที่พันต ำรวจเอก อ. ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง กรณีมีพฤติกำรณ์ 
ในกำรเบิกจ่ำยเงินให้แหล่งข่ำวโดยไม่ถูกต้อง โดยจัดท ำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยไม่ตรงกับควำมจริง ซึ่งผลกำร
สอบสวนทำงวินัยของกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่ำพันต ำรวจเอก อ . ไม่ได้กระท ำผิดตำมที่ข้อกล่ำวหำ  
โดย อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมมีมติ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๕๒ ให้ผู้บังคับบัญชำก ำชับพันต ำรวจเอก อ.  
ให้ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรอย่ำงต่อเนื่องและเคร่งครัด และระมัดระวังอย่ำให้เกิดเหตุกำรณ์ท ำนองนี้อีก 
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชำทรำบและรำยงำนกำรสอบสวนให้ส ำนักงำน ก.พ. ทรำบแล้ว  
จึงถือว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงได้ถึงที่สุดตั้งแต่ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมได้มีมติดังกล่ำวแล้ว 
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๐๓ ประกอบกับมำตรำ ๙๗ 
ถึงแม้ว่ำเป็นกรณีด ำเนินกำรคำบเกี ่ยวกับพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ .ศ. ๒๕๓๕               
ก็ไม่ต้องรอให้ส ำนักงำน ก.พ. ตอบรับผลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยดังกล่ำว ควำมเห็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ถูกต้องหรือไม่ อย่ำงไร และกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยใด 

๒. กรณีที่พันต ำรวจเอก อ. ถูกสั่งพักรำชกำรตำมกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นตำมข้อ ๑ จึงถือได้ว่ำ 
พันต ำรวจเอก อ. ไม่ได้ถูกลงโทษทำงวินัยตำมข้อกล่ำวหำที่เป็นเหตุให้ถูกสั่งพักรำชกำร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
จึงต้องจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงพักรำชกำรให้กับพันต ำรวจเอก อ .  เต็มจ ำนวนตำมมำตรำ ๗ (๑)                        
แห่งพระรำชบัญญัติเงินเดือนของข้ำรำชกำรผู้ถูกสั่งพักรำชกำร พ.ศ. ๒๕๐๒  ควำมเห็นของกรมสอบสวน       
คดีพิเศษถูกต้องหรือไม่ อย่ำงไร และกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยใด  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ส ำหรับกรณีที่ ๑ ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ พระรำชบัญญัติเงินเดือนของข้ำรำชกำร 
ผู้ถูกสั่งพักรำชกำร พ.ศ. ๒๕๐๒ มำตรำ ๕ บัญญัติว่ำ “ข้ำรำชกำรผู้ใดถูกสั่งพักรำชกำร ให้งดเบิกจ่ำยเงินเดือน
ส ำหรับข้ำรำชกำรผู้นั้นตั้งแต่วันพักรำชกำรเป็นต้นไป” และมำตรำ ๗ บัญญัติว่ำ “เงินเดือนระหว่ำงพักรำชกำรนั้น
เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด (๑) ถ้ำปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรผู้ถูกสั่งพักมิได้กระท ำควำมผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมอง
ให้จ่ำยเต็ม...” ดังนั้น กำรจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงพักรำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำรผู้ถูกสั่งพักรำชกำรจึงต้องพิจำรณำว่ำ 
 



๑๔๐ 

 

 
กรณีกำรด ำเนินกำรทำงวินัยที่เป็นเหตุให้ข้ำรำชกำรถูกสั่งพักรำชกำรได้ถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ซึ่งกรณีถึงที่สุดของ
กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนั้นมีแนวตอบข้อหำรือของ ก.พ. ว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร                
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มีบทบัญญัติว่ำกรณีถึงที่สุดเมื่อใด แต่ตำมมำตรำ ๑๐๒ ถึงมำตรำ ๑๐๙ ได้บัญญัติ
กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไปยัง อ .ก.พ. กระทรวง 
หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณีไว้ตำมระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและ           
กำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๓๙ ว่ำ ในกรณีที่ ก.พ. เห็นว่ำกำรด ำเนินกำร         
ทำงวินัยไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม จะรำยงำนนำยกรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรให้กระทรวง ทบวง กรม 
ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมำะสม ตำมมำตรำ ๘ (๘) และมำตรำ ๙ ในกรณีกระทรวง ทบวง กรม รำยงำน           
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยไปยัง ก.พ. และ ก.พ. ตอบรับทรำบโดยไม่มีกำรด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอ่ืน ในทำงปฏิบัติ
ถือว่ำกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นอันสิ้นสุด ส่วนกรณีที่ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยได้อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษ         
ให้ถือว่ำกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเสร็จสิ้นเมื่อกำรพิจำรณำชั้นอุทธรณ์ถึงที่สุด โดยนำยกรัฐมนตรีได้         
สั่งกำรตำมมติ ก.พ. หรือคณะรัฐมนตรีมีมติ และได้มีกำรด ำเนินกำรตำมนั้นแล้ว 

ในเรื่องนี้ผลกำรสอบสวนทำงวินัยของกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่ำ  พันต ำรวจเอก อ. ไม่ได้
กระท ำผิดตำมข้อกล่ำวหำ ผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำมิได้กระท ำควำมผิดวินัยและไม่มีกรณีต้องออกจำกรำชกำร  
จึงสั่งยุติเรื่อง และได้รำยงำน อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ในครำวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม 
๒๕๕๑ ครั้งแรก แต่พิจำรณำยังไม่แล้วเสร็จ และรำยงำน อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม พิจำรณำครั้งสุดท้ำย  
ในกำรประชุม อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ในครำวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๕๒ 
พิจำรณำแล้วมีมติให้ผู้บังคับบัญชำก ำชับพันต ำรวจเอก อ . ให้พึงปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
อย่ำงต่อเนื่องและเคร่งครัด และระมัดระวังอย่ำให้เกิดเหตุกำรณ์ท ำนองดังกล่ำวเกิดขึ้นอีก ซึ่งกรมสอบสวน  
คดีพิเศษได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมมติ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม และได้รำยงำนกำรสอบสวน 
ให้ส ำนักงำน ก.พ. ทรำบแล้ว จึงเป็นกรณีด ำเนินกำรคำบเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร  
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ กรณีที่ได้มีกำร
รำยงำนหรือส่งเรื ่อง หรือน ำส ำนวนเสนอ หรือส่งเรื ่องให้ อ .ก.พ. สำมัญใดพิจำรณำโดยถูกต้องตำม
กฎหมำยที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และ อ.ก.พ. สำมัญพิจำรณำเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ ก็ให้ อ.ก.พ. สำมัญพิจำรณำ
ตำมกฎหมำยนั้นต่อไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จตำมมำตรำ ๑๓๓ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมพิจำรณำแล้วเสร็จขณะพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ กำรด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไปต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำมมำตรำ ๑๐๓ และมำตรำ ๑๐๔ คือ เมื่อผู้บังคับบัญชำได้สั่ง
ลงโทษหรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแล้ว ให้รำยงำน อ.ก.พ. กระทรวง หำก อ.ก.พ. กระทรวง ไม่มีมติ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเป็นอย่ำงอ่ืน และหำกผู้แทน ก.พ. ซึ่งเป็นกรรมกำรใน อ.ก.พ. กระทรวง เห็นว่ำกำร
ด ำเนินกำรของผู้บังคับบัญชำหรือ มติ อ.ก.พ. กระทรวง ถูกต้องแล้ว โดยไม่มีควำมเห็นแย้ง โดยปกติถือว่ำ
กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นอันสิ้นสุด ดังนั้น ควำมเห็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษดังกล่ำวจึงถูกต้องแล้ว 



๑๔๑ 

 

 

ส่วนกรณีที่ ๒ เมื่อผลกำรสอบสวนทำงวินัยปรำกฏว่ำ พันต ำรวจเอก อ. ผู้ถูกสั่งพักรำชกำร 
ไม่ได้ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำมข้อกล่ำวหำ กรณีมีพฤติกำรณ์ในกำรเบิกจ่ำยเงินให้แหล่งข่ำวโดย           
ไม่ถูกต้อง โดยจัดท ำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยไม่ตรงกับควำมจริง ที่เป็นเหตุให้ถูกสั่งพักรำชกำรนั้น กรมสอบสวน 
คดีพิเศษจึงต้องจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงพักรำชกำรให้พันต ำรวจเอก อ . เต็มจ ำนวนตำมมำตรำ ๗ (๑)                      
แห่งพระรำชบัญญัติเง ินเดือนของข้ำรำชกำรผู ้ถูกสั่งพักรำชกำร พ.ศ. ๒๕๐๒ ดังนั้น ควำมเห็นของ              
กรมสอบสวนคดีพิเศษดังกล่ำวจึงถูกต้องแล้ว 

     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
 ที่ปรึกษำระบบรำชกำร 

รักษำรำชกำรแทนรองเลขำธิกำร ก.พ. 
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๙๙๓             ส ำนักงำน ก.พ. 
               ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

         ๑๑  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับกำรบรรจุผู้เคยเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญกลับเข้ำรับรำชกำร 

เรียน  อธิบดีกรมศุลกำกร 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมศุลกำกร ที่ กค ๐๕๑๖/๑๑๕๔๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๕๓ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง หำรือกรณี นำย ถ. อดีตข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญสังกัดกรมศุลกำกร  
ซึ่งถูกกรมศุลกำกรลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร ฐำนไม่ปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 
และฐำนกระท ำกำรใด ๆ อันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๙๑ และมำตรำ ๙๘ วรรคสอง 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ .ศ. ๒๕๓๕ และต่อมำได้รับกำรล้ำงมลทินตำม
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ 
พรรษำ พ.ศ.๒๕๕๐ นำย ถ. จึงได้ยื่นแบบค ำร้องขอบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรที่กรมศุลกำกร กรมศุลกำกร 
จึงหำรือว่ำ นำย ถ. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำม หรือได้รับกำรยกเว้นกรณีที่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วหรือไม่ เพรำะ 
แนวกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำและ ก.พ. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรล้ำงมลทินในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
กับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แตกต่ำงกัน และหำกเป็นกรณีที่ได้รับกำรยกเว้นกรณีที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว จะต้องด ำเนินกำรบรรจุ นำย ถ. กลับ           
เข้ำรับรำชกำรตำมแนวทำงของพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจำก นำย ถ. ได้ออกจำกรำชกำรเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมเหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในโอกำส
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ระบุว่ำ “สมควรให้มีกำรล้ำงมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษ...ผู้ถูกลงโทษ
ทำงวินัย...เพ่ือให้บุคคลเหล่ำนี้ได้มีสิทธิสมบูรณ์เช่นเดียวกับบุคคลทั้งหลำยซึ่งไม่เคยรับโทษ ...” ซึ่งตำม
เจตนำรมณ์ของกฎหมำยฉบับนี้ ไม่อำจถือว่ำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยที่ได้รับกำรล้ำงมลทินไปแล้วเป็นผู้บกพร่อง    
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม อันจะมีผลให้เป็นผู้ขำดคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรพลเรือน ซึ่งแตกต่ำงจำกเหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำท  
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ระบุว่ำ “สมควร 
ล้ำงมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษ...ผู้ถูกลงโทษทำงวินัย...ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจำรณำเพ่ิมโทษ...ในกรณีนั้น ๆ ต่อไป” 
ท ำให้กำรที่ นำย ถ. ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว มีผลทำงกฎหมำยเพียงว่ำ
เป็นผู้ไม่เคยได้รับโทษทำงวินัยเท่ำนั้น กล่ำวคือ  นำย ถ. ไม่เป็นผู้ขำดคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๖ ก. (๑๐) 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่อย่ำงไรก็ดี กฎหมำยฉบับนี้ล้ำงเฉพำะโทษ 
ทำงวินัย ไม่ได้ล้ำงกำรกระท ำอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษ ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุอำจน ำพฤติกรรมที่เคย 



๑๔๓ 

 

 
กระท ำผิดวินัยมำวินิจฉัยว่ำเป็นกำรขำดคุณสมบัติทั่ว ไปตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๔) ในกรณีเป็นผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมได้ ดังนั้น กรณีของ นำย ถ. ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุ 
ยังอำจยกเอำเหตุว่ำ กำรกระท ำอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรนั้นถือว่ำเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รั งเกียจของสังคมหรือไม่  มำประกอบในกำรพิจำรณำรับหรือไม่รับกลับเข้ำรับรำชกำรได้   
โดยด ำเนินกำรตำมระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยกำรขอยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรกรณีมีลักษณะต้องห้ำมเป็นข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒   

  อนึ่ง หำกเป็นกรณีที่ นำย ถ. ได้รับกำรยกเว้นกรณีที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖          
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำรด ำเนินกำรบรรจุ นำย ถ. กลับเข้ำรับรำชกำร  
ต้องปฏิบัติตำมมำตรำ ๖๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบหนังสือ
ส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๕๓ เรื่องกำรบรรจุพนักงำนส่วนท้องถิ่นและ
ข้ำรำชกำรที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ เนื่องจำก นำย ถ. 
เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งถูกระบุไว้           
ในบัญชีรำยชื่อพนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ของหนังสือเวียนส ำนักงำน ก.พ. ฉบับดังกล่ำว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

  ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
 ที่ปรึกษำระบบรำชกำร 

 รักษำรำชกำรแทนรองเลขำธิกำร ก.พ. 
 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๕๓๕             ส ำนักงำน ก.พ. 
               ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

          ๑๕  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  อธิบดีกรมท่ีดิน 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมที่ดิน ลับ ที่ มท ๐๕๐๒.๕/๔๖๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๕๓ 

       ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง  ได้หำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำจังหวัดหนองคำยได้รำยงำนกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย นำย ส. นักวิชำกำรที่ดินปฏิบัติกำร และ ส.ต.อ. ก. นักวิชำกำรที่ดินปฏิบัติกำร ส ำนักงำน
ที่ดินจังหวัดหนองคำย สำขำท่ำบ่อ ไปยังกรมที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรที่จังหวัดหนองคำย 
โดยเจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดหนองคำย ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สืบสวนข้อเท็จจริงบุคคลทั้งสองเป็นกำรด ำเนินกำรระหว่ำงใช้พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เมื ่อกำรสืบสวนแล้วเสร็จจนมีกำรรำยงำนผลกำรสืบสวนข้อเท็จจริงต่อ ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง ปรำกฏว่ำพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ มีผลใช ้บ ังค ับแล ้ว  กระบวนกำรด ำ เน ินกำรทำงว ิน ัย จ ึงต ้องปฏิบ ัต ิต ำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กล่ำวคือ อ ำนำจในกำรพิจำรณำด ำเนินกำร 
ทำงวินัยตำมมำตรำ ๙๐ เป็นอ ำนำจของผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ซึ่งตำมมำตรำ ๙๐ 
วรรคสำม บัญญัติว่ำอ ำนำจของผู้บังคับบัญชำดังกล่ำวจะมอบหมำยให้ผู้บังคับบัญชำระดับต่ ำลงไปปฏิบัติแทน
ตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. ก ำหนดก็ได้ แต่ ก.พ. ยังไม่ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่ำว กำรที่เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัด
หนองคำยปฏิบัติรำชกำรแทนจังหวัดหนองคำย โดยอำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งจังหวัดหนองคำย ที่ ๓๑๑๗/๒๕๕๑ 
ลงวันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกำรมอบอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ประกอบพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกำรที่ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุ 
ไม่ได้เป็นผู้ด ำเนินกำรทำงวินัย ดังนั้น กำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรสองรำยนี้จึงไม่ชอบ กรมที่ดินจึงหำรือว่ำ
ควำมเห็นกรมที่ดินถูกต้องหรือไม่ประกำรใด หำกกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรสองรำยนี้มิชอบจะต้ อง
ด ำเนินกำรอย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ในเรื่องกำรมอบอ ำนำจมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติว่ำอ ำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำรหรือ 
กำรด ำเนินกำรอ่ืนที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ หรือ
ค ำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งใดหรือมติคณะรัฐมนตรี  
ในเรื ่องนั ้น มิได้ก ำหนดเรื ่องกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น หรือมิได้ห้ำมเรื ่องกำรมอบอ ำนำจไว้           
ผู้ด ำรงต ำแหน่งนั้นอำจมอบอ ำนำจให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนในส่วนรำชกำรเดียวกันหรือส่วนรำชกำรอ่ืน หรือ  
 



๑๔๕ 

 

 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนได้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ ส ำหรับกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย มำตรำ ๙๐ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ได้บัญญัติให้เป็นอ ำนำจของผู ้บังคับบัญชำซึ ่งมีอ ำนำจสั ่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ซึ ่งอำจมอบหมำยให้
ผู้บังคับบัญชำระดับต่ ำลงไปปฏิบัติแทนตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก ำหนดก็ได้ จึงถือเป็นกรณีที่มีกำรก ำหนดเรื่อง
กำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอ่ืน แต่อย่ำงไรก็ตำม เมื่อ ก.พ. ยังไม่ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรมอบอ ำนำจตำม
มำตรำดังกล่ำว กรณียังคงสำมำรถด ำเนินกำรมอบอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ได้ต่อไป 

  ส่วนกรณีที่หำรือ ก.พ. เห็นว่ำ เป็นเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรในรำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำค เมื่อบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ แล้ว กรณีก็เป็นเรื่องอยู่ใน
อ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑) ที่จะเป็น
ผู้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติฉบับนี้ และเป็นอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดโดยตรง มิใช่
เป็นอ ำนำจที่กระทรวงหรือกรมมอบให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ปฏิบัติรำชกำรแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๔ ของค ำสั่งจังหวัดหนองคำย ที่ ๓๑๑๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ 
ตุลำคม ๒๕๕๑ ดังนั้น กำรที่เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดหนองคำย ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หนองคำย พิจำรณำสั่งกำรในเรื่องดังกล่ำวเมื่อวันที่  ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นเวลำหลังจำกที่
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ มีผลใช้บังคับแล้ว โดยเห็นด้วยกับ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วว่ำกล่ำวตักเตือนบุคคลทั้งสอง จึงเป็นกำรด ำเนินกำร  
ที่ไม่ถูกต้อง และโดยที่กำรด ำเนินกำรทำงวินัยกรณีนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง  
ที่จะเป็นผู้พิจำรณำตำมมำตรำ ๑๐๓ กรมที่ดินจึงควรรำยงำนโดยส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงมหำดไทย
พิจำรณำต่อไป 

     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

  ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
 ที่ปรึกษำระบบรำชกำร 

   รักษำรำชกำรแทนรองเลขำธิกำร ก.พ. 
  ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐



๑๔๖ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๙๙๖ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐ 

          ๑๘  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือกำรขอยกเว้นคุณสมบัติของข้ำรำชกำรพลเรือน 

เรียน  อธิบดีกรมป่ำไม ้

อ้ำงถึง  หนังสือกรมป่ำไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/๑๔๙๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๕๓ 

    ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง หำรือกรณีที่นำย ช. อดีตข้ำรำชกำรกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและ
พันธุ์พืช ขอบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร เนื่องจำกได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ว่ำกรมป่ำไม้
จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยกำรขอยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรกรณีมีลักษณะต้องห้ำมเป็นข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือไม่  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

    ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรที่นำย ช. ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติ
ล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ถือว่ำนำย ช. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อน และไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑๐) 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องขอยกเว้น
คุณสมบัติตำมข้อ ๓ ของระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยกำรขอยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรกรณีมีลักษณะต้องห้ำมเป็น
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่อย่ำงไรก็ตำม นำย ช. จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปอ่ืน ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้           
ในมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวด้วย กล่ำวคือ หำกนำย ช. ขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง อำทิ 
พฤติกำรณ์ที่เป็นเหตุให้ถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรเข้ำข่ำยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของ
สังคม เป็นต้น กรณีเช่นนี้ย่อมเข้ำหลักเกณฑ์ที่จะต้องขอยกเว้นคุณสมบัติต่อ ก.พ. ตำมข้อ ๓ ของระเบียบ
ข้ำงต้น 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   

  ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
 ที่ปรึกษำระบบรำชกำร 

   รักษำรำชกำรแทนรองเลขำธิกำร ก.พ. 
  ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 



๑๔๗ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๕๔๓ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐ 

           ๑๙  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หำรือกำรน ำเรื่องเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ อ.ก.พ. สำมัญ และกำรสั่งลงโทษข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

เรียน  อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๕/๓๗๑ ลงวันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๕๓ 

       ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้หำรือกรณีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หนองคำย แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยนำย น. เจ้ำพนักงำนปกครอง ๕  นำย ป. เจ้ำหน้ำที่ปกครอง ๓ และ
นำงสำว ม. เจ้ำหน้ำที่ปกครอง ๒ กลุ่มส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคำย เมื่อครั้งข้ำรำชกำรทั้ง ๓ รำย 
ปฏิบัติหน้ำที่ ณ ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคำย ได้ท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนให้กับ
บุคคลที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนในเขตพ้ืนที่อ ำเภอบึงโขงหลง รวม ๒๕ รำย ต่อมำกระทรวงมหำดไทยได้ออก
กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๙ ตุลำคม ๒๕๔๕ ก ำหนดให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นเป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำง และท ำให้
ข้ำรำชกำรทั้ง ๓ รำย ถูกตัดโอนมำรับรำชกำรที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น โดยถือว่ำเป็นข้ำรำชกำรจำก
รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัดหนองคำย เมื่อกำรสอบสวนแล้วเสร็จ จังหวัดหนองคำยได้ส่ง
ส ำนวนกำรสอบสวนและพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นพิจำรณำ ต่อมำ
กระทรวงมหำดไทยได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอีก โดยมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๑ ก ำหนดให้ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นรำชกำรบริหำร
ส่วนภูมิภำค ท ำให้ข้ำรำชกำรทั้ง ๓ รำย เป็นข้ำรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค สังกัดส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคำย ปัจจุบันกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้พิจำรณำส ำนวนกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยของข้ำรำชกำรทั้ง ๓ รำย เสร็จแล้ว และเห็นว่ำได้กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ๒ รำย และ
กระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ๑ รำย และอยู่ในระหว่ำงน ำเรื่องเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ อ .ก.พ. สำมัญ  
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจึงหำรือว่ำ จะต้องส่งส ำนวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของข้ำรำชกำร 
ที่กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำย ในฐำนะผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งน ำเรื่อง
เข้ำสู่กำรพิจำรณำของ อ.ก.พ. จังหวัดหนองคำย และให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำยสั่งลงโทษในกรณีควำมผิด
วินัยไม่ร้ำยแรง หรือจะสำมำรถน ำเรื่องเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและให้
อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้สั่งลงโทษในควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงได้หรือไม่ อย่ำงไร  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 

 

 



๑๔๘ 

 

 
  ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำยได้ส่งส ำนวนกำรสอบสวนมำให้
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นพิจำรณำ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๔๖ เนื่องจำกขณะนั้น ผู้ถูกกล่ำวหำ 
ทั้ง ๓ รำย มีสถำนภำพเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำย           
จึงมิได้เป็นผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งลงโทษ และ อ.ก.พ. จังหวัดหนองคำย ก็มิได้เป็น อ.ก.พ. จังหวัด 
ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่ จึงไม่มีอ ำนำจที่จะพิจำรณำ แต่เมื่อปรำกฏว่ำระหว่ำงกำรพิจำรณำของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ผู้ถูกกล่ำวหำทั้ง  ๓ รำย ได้กลับไปมีสถำนภำพเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในรำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำคจังหวัดหนองคำย และกรณีเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำล มำตรำ ๑๓๗  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง ก.พ. ได้มีมติก ำหนดกำรด ำเนินกำรต่อไป 
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓  ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ ข้อ ๓ (๑) และเรื่องนี้เป็นกรณีที่         
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำยเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น จึงควร
ส่งส ำนวนกำรสอบสวนคืนจังหวัดหนองคำย เพ่ือให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำยส่งเรื่องให้ อ .ก.พ. จังหวัด
หนองคำย ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำที่กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงสังกัดอยู่พิจำรณำตำมที่ ก.พ. ก ำหนด กำรด ำเนินกำร
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ข้ำงต้น และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุ
ตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑) พิจำรณำโทษตำมท่ีเห็นสมควร ตำมมำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร       
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ส ำหรับผู้ถูกกล่ำวหำที่กระท ำควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง    

     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
 ที่ปรึกษำระบบรำชกำร 

 รักษำรำชกำรแทนรองเลขำธิกำร ก.พ. 
 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๑๐๗๔            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

                  ๒๓  ธันวำคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  ขอหำรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยและขอรับกำรสนับสนุนคู่มือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  วัฒนธรรมจังหวัดชัยภมูิ 

อ้ำงถึง  ส ำเนำหนังสือส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย ๐๐๓๑/๘๐๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  หนังสือคู่มือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย จ ำนวน ๓ เล่ม 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ส ำนักงำนจังหวัดชัยภูมิหำรือเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติตำม กฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๑๘  (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วย
กำรสอบสวนพิจำรณำ ข้อ ๓ ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมกำรสอบสวน ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น   

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติ
นิยำมควำมหมำยของ “ข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน” ไว้ในมำตรำ ๔ ควำมว่ำ “ข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน 
หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือนและข้ำรำชกำรอ่ืนในกระทรวง กรมฝ่ำยพลเรือน ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรประเภทนั้น” ดังนั้น ข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน จึงได้แก่ ข้ำรำชกำรพลเรือนตำม
พระรำชบัญญัตินี้  ข้ำรำชกำรครู  ข้ำรำชกำรต ำรวจ  ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย เป็นต้น แต่ไม่รวมถึง
ข้ำรำชกำรฝ่ำยทหำร ส ำหรับข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ กระทรวงศึกษำธิกำร 
ถือเป็นข้ำรำชกำรอ่ืนในกระทรวงศึกษำธิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ จึงจัดเป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน สำมำรถได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำรสอบสวน ตำมนัยของ               
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำได้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และได้จัดส่งคูม่ือกำรด ำเนินกำรทำงวินัยมำพร้อมนี้แล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

 (นำยปรีชำ นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 



๑๕๐ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๗๖              ส ำนักงำน ก.พ. 
                ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

            ๔  กุมภำพันธ์  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรือกำรลงโทษทำงวินัยข้ำรำชกำร  

เรียน  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม 

อ้ำงถึง  หนังสือศำลำกลำงจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๑๖.๕/๕๘๒๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๕๓  
  และท่ี นพ ๐๐๑๖.๕/๘๐๒๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎำคม ๒๕๕๓ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง จังหวัดนครพนมได้หำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 
นำง ส. เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม โรงพยำบำลนครพนม ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดนครพนม จ ำนวน ๕ % เป็นเวลำ ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหำคม ๒๕๕๒ กรณีรับรองบุคคล 
ในเอกสำรประกอบกำรเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้ำนที่ส ำนักทะเบียนอ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  
อันเป็นเท็จ ท ำให้มีกำรเพ่ิมชื่อบุคคลต่ำงด้ำวให้มีสัญชำติไทยโดยมิชอบ จ ำนวน ๔ รำย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนำยน 
๒๕๔๘ และวันที่ ๔ มีนำคม ๒๕๔๙ จนเกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร ต่อมำจังหวัดนครพนมได้ตรวจสอบ
เพ่ิมเติมพบว่ำ นำง ส. ได้ลงลำยมือชื่อรับรองบุคคลโดยมิชอบ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๔๙ อีกจ ำนวน ๔ รำย 
ซึ่งจังหวัดนครพนมได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนแล้วพบว่ำเป็นกำรรับรองบุคคลโดยมิชอบเช่นเดียวกับ  
ครั้งก่อนที่ได้ลงโทษไปแล้ว แต่มำตรวจสอบพบเพ่ิมเติมในภำยหลัง คณะกรรมกำรสอบสวนจึงมีควำมเห็นว่ำ
เป็นกำรกระท ำผิดต่ำงกรรมต่ำงวำระ จึงได้เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้พิจำรณำลงโทษตัดเงินเดือน ๕ %  
เป็นเวลำ ๓ เดือน ดังนี้ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนมจะพิจำรณำลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ ๓ เดือน 
เป็นครั้งที่สองได้หรือไม่ นั้น 

  ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เรื่องท ำนองเดียวกันนี้ ก.พ. เคยตอบข้อหำรือไปยังกรมกำรปกครอง 
โดยเห็นว่ำ กำรที่จะพิจำรณำว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยในเรื่องใดเป็นกำรด ำเนินกำรซ้ ำในเรื่องที่มีกำรกล่ำวหำ
เดียวกันหรือไม่ นั้น ควรยึดหลักเจตนำของผู้กระท ำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องๆ ไป หำกเป็นเรื่อง
กล่ำวหำที่มีกำรกระท ำหลำยครั้ง โดยแต่ละครั้งมีเพียงเจตนำเดียวต่อเนื่องกัน ก็ต้องถือว่ำกำรกระท ำทั้งหลำย  
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอยู่ในเรื่องเดียวกัน ซึ่งหำกมีกำรด ำเนินกำรทำงวินัยกับผู้กระท ำผิดในกำรกระท ำครั้ง ใด  
และได้มีกำรสั่งลงโทษผู้กระท ำผิดอย่ำงถูกต้องเหมำะสมไปแล้ว  กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรสั่งลงโทษ
ผู้กระท ำผิดในกำรกระท ำนั้น  ย่อมมีผลเป็นกำรผูกพันว่ำกำรกระท ำผิดแต่ละครั้งในเรื่องที่กล่ำวหำนั้น  ได้มีกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยแล้ว กรณีเช่นนี้จึงไม่สำมำรถที่จะน ำเอำกำรกระท ำผิดในเรื่องที่กล่ำวหำซึ่งยังไม่ได้
ด ำเนินกำรทำงวินัยมำกล่ำวหำเป็นเรื่องกล่ำวหำใหม่อีกได้ เพรำะจะเป็นกำรด ำเนินกำรทำงวินัยซ้ ำในเรื่อง
เดียวกัน   

 

 



๑๕๑ 

 

 

ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ ในวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๔๘ และวันที่ ๔ มีนำคม ๒๕๔๙ 
นำง ส. ได้ลงลำยมือชื่อรับรองบุคคลในเอกสำรประกอบกำรเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้ำนที่ส ำนักทะเบียนอ ำเภอเมือง
นครพนม โดยมิชอบ จ ำนวน ๔ รำย โดยจังหวัดนครพนมได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนและสั่งลงโทษ 
ตัดเงินเดือนนำง ส. ในกรณีดังกล่ำว จ ำนวน ๕ % เป็นเวลำ ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหำคม ๒๕๕๒ แล้ว แม้ต่อมำ 
จะตรวจสอบเพ่ิมเติมแล้วพบว่ำ นำง ส. ได้รับรองบุคคลโดยมิชอบในลักษณะเดียวกันอีกจ ำนวน ๔ รำย โดยได้
กระท ำเมื่อวันที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๔๙ ก็ตำม ก็เป็นเรื่องที่มีพฤติกำรณ์ในลักษณะเดียวกันกับกรณีที่ได้
ด ำเนินกำรทำงวินัยไปแล้ว เพียงแต่โอกำสที่จะกระท ำผิดต่ำงกันเท่ำนั้น  ประกอบกับกำรกระท ำผิดดังกล่ำว
เกิดขึ้นก่อนที่จะมีกำรสอบสวนและสั่งลงโทษนำง ส . เมื่อเดือนสิงหำคม ๒๕๕๒ กำรด ำเนินกำรทำงวินัย
ดังกล่ำวข้ำงต้นจึงครอบคลุมถึงกำรกระท ำผิดที่ตรวจพบเพ่ิมเติมในภำยหลังด้วยแล้ว กรณีจึงเป็นกำรพิจำรณำ
กำรกระท ำควำมผิดในเรื่องเดียวกัน ซึ่งไม่สำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยได้อีก เพรำะเป็นกำรด ำเนินกำรทำงวินัยซ้ ำ 
อย่ำงไรก็ตำม ก.พ. มีข้อสังเกตว่ำ จังหวัดนครพนมควรรำยงำนกำรกระท ำผิดที่ตรวจสอบพบเพ่ิมเติมดังกล่ำว
ไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงมหำดไทย ตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน              
พ.ศ.๒๕๕๑ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของสถำนโทษและอัตรำโทษต่อไป  

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
      
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๒ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๗๗ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

       ๔  กุมภำพันธ์  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรือแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพังงำ 

อ้ำงถึง  หนังสือศำลำกลำงจังหวัดพังงำ  ที่ พง ๐๐๑๖.๕/๑๑๘๑๐ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓ 

    ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง จังหวัดพังงำได้หำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำร
รำยนำง ท. นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร โดยแจ้งข้อเท็จจริงพร้อมจัดส่งเอกสำรไปประกอบกำรพิจำรณำ
สรุปได้ว่ำ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ ศำลจังหวัดพังงำได้มีค ำพิพำกษำจ ำคุกนำง ท. ตลอดชีวิต  
ในควำมผิดฐำนพยำยำมฆ่ำผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และเมื่อวันที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๕๓ จังหวัดพังงำได้มีค ำสั่ง
ที่ ๑๐๐๖/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่นำง ท . ในกรณีที่ถูกฟ้องคดีอำญำ
ดังกล่ำวข้ำงต้น และค ำสั่งที่  ๑๐๐๗/๒๕๕๓ สั่งพักรำชกำรผู้นี้  ในกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย 
อย่ำงร้ำยแรงจนถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอำญำ หรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ
ตำมล ำดับ ซึ่งต่อมำผลกำรสอบสวนทำงวินัย คณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำ ทำงกำรสอบสวน  
ไม่ปรำกฏว่ำ นำง ท. กระท ำผิดวินัย เห็นควรให้เพิกถอนค ำสั่งพักรำชกำรและสั่งให้ผู้นี้กลับเข้ำรับรำชกำรต่อไป 
ซึ่งจังหวัดพังงำพิจำรณำเห็นว่ำ ส ำนักงำน ก.พ. ได้เคยมีหนังสือ ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๐๙ 
แจ้งส่วนรำชกำรทรำบว่ำ ในกรณีที่กำรสอบสวนทำงวินัยยังฟังไม่ได้ว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัย กรณีเช่นนี้ผู้นั้นยังตกอยู่
ในฐำนะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอำญำ หรือถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดอำญำอยู่ ซึ่งถ้ำไม่ใช่คดีควำมผิดที่เป็นลหุโทษ  
หรือควำมผิดที่มีก ำหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำทแล้ว แม้ผู้บังคับบัญชำจะเห็นว่ำ
กรณีมีมลทินมัวหมองไม่ปรำกฏชัด ก็ให้รอกำรสั่งกำรเด็ดขำดทำงวินัยไว้ก่อนจนกว่ำจะทรำบผลทำงคดีอำญำ 
ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรสั่งพักและสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) และฉบับที่ ๒๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๘) ข้อ ๒ ที่ก ำหนดให้กำรสั่งพักรำชกำรให้สั่งพักตลอดเวลำที่สอบสวนพิจำรณำ เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพัก
รำชกำรได้ร้องทุกข์ ซึ่งกรณีนี้ไม่ปรำกฏว่ำนำง ท . ได้ร้องทุกข์ กำรพิจำรณำเรื่องกำรสั่งให้กลับเข้ำรับรำชกำร 
จึงไม่ต้องหยิบยกขึ้นพิจำรณำ จังหวัดพังงำจึงหำรือว่ำควำมเห็นดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องหรือไม่ ควำมละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น 

   ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมที่กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ว่ำด้วยกำรสั่งพักและ
สั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ข้อ ๒ ก ำหนดว่ำ “กำรสั่งพักรำชกำรให้สั่งพักตลอดเวลำที่สอบสวนพิจำรณำ  
เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักรำชกำรผู้นั้นได้ร้องทุกข์ ...” นั้น กำรสอบสวนพิจำรณำดังกล่ำวหมำยถึง กำรสอบสวน
พิจำรณำของคณะกรรมกำรสอบสวน และกำรพิจำรณำคดีอำญำของศำลด้วย ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำได้มีค ำสั่ง 
พักรำชกำรข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใด โดยค ำสั่งได้ระบุว่ำเป็นกำรสั่งพักรำชกำรกรณีที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำ
ผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและถูกฟ้องคดีอำญำ กำรสั่งให้กลับเข้ำรับรำชกำรในกรณีดังกล่ำว จะกระท ำได้ต่อเมื่อ
กำรสอบสวนพิจำรณำทำงวินัยได้เสร็จสิ้น และกำรพิจำรณำของศำลได้ถึงที่สุดแล้วด้วยเช่นกัน 



๑๕๓ 

 

 
   ส ำหรับกรณีที่หำรือ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ จังหวัดพังงำได้มีค ำสั่งพักรำชกำรนำง ท. โดยระบุว่ำ
เป็นกำรพักรำชกำรในกรณีท่ีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยจนถูกตั้งกรรมกำรสอบสวนและกรณีถูกฟ้องคดีอำญำ
หรือต้องหำว่ำกระท ำผิดอำญำ ซึ่งแม้ต่อมำผลกำรสอบสวนทำงวินัย คณะกรรมกำรสอบสวนจะเห็นว่ำ นำง ท .  
ไม่ได้กระท ำผิดตำมที่ถูกกล่ำวหำ แต่โดยที่ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๐๙ 
ได้วำงแนวปฏิบัติไว้ส ำหรับกรณทีี่กำรสอบสวนทำงวินัยยังฟังไม่ได้ว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัย กรณีเช่นนี้ผู้นั้นยังตกอยู่
ในฐำนะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอำญำ หรือถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดอำญำอยู่ ซึ่งถ้ำไม่ใช่คดีควำมผิดที่เป็นลหุโทษ  
หรือควำมผิดที่มีก ำหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำทแล้ว แม้ผู้บังคับบัญชำจะเห็นว่ำ
กรณีมีมลทินมัวหมองไม่ปรำกฏชัด ก็ให้รอกำรสั่งกำรเด็ดขำดทำงวินัยไว้ก่อนจนกว่ำจะทรำบผลทำงคดีอำญำ 
กรณีนี้จังหวัดพังงำจึงควรต้องรอกำรพิจำรณำสั่งกำรเด็ดขำดทำงวินัยในเรื่องดังกล่ำวไว้ก่อนจนกว่ำจะทรำบผล
ทำงคดีอำญำ กรณีเช่นนี้จึงต้องถือว่ำกำรสอบสวนพิจำรณำทำงวินัยยังไม่เสร็จสิ้น และกำรพิจำรณำทำงคดีอำญำ
ของศำลยังไม่ถึงที่สุด ผู้บังคับบัญชำจึงยังไม่อำจที่จะสั่งให้ผู้นี้กลับเข้ำรับรำชกำรได้ ประกอบกับข้อเท็จจริง 
ไม่ปรำกฏว่ำ นำง ท. ได้ใช้สิทธิร้องทุกข์ในเรื่องที่ตนถูกสั่งพักรำชกำร กรณีจึงไม่เข้ำข้อยกเว้นที่ผู้มีอ ำนำจ
จะต้องพิจำรณำสั่งกำรให้ผู้นี้กลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรก่อนกำรสอบสวนพิจำรณำเสร็จสิ้นแต่อย่ำงใด ดังนั้น 
ตำมที่จังหวัดพังงำมีควำมเห็นว่ำ จังหวัดไม่จ ำต้องหยิบยกเรื่องกำรสั่งให้ผู้นี้กลับเข้ำรับรำชกำรขึ้นพิจำรณำ  
จึงเป็นควำมเห็นที่ถูกต้องแล้ว 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

                    (นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย   
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑   
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 

 

 



๑๕๔ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๘๖            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

       ๙  กุมภำพันธ์  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  ข้อหำรือเกี่ยวกับอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  
ตำมมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  ที่ ทก ๐๕๐๑/๑๔๖๘  ลงวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๕๓ 

  ตำมที่ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้หำรือปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร  
ทำงวินัยโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้รับแจ้งจำกศูนย์ด ำรงธรรมว่ำมีกำรร้องเรียนกล่ำวหำ
ข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนสถิติจังหวัด ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว   
และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพร้อมพยำนหลักฐำนในเบื้องต้นไปยังผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ   
ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้พิจำรณำในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ำ กรณีมีมูลเป็นควำมผิดวินัย 
อย่ำงไม่ร้ำยแรง แต่เนื่องจำกเป็นกำรกล่ำวหำสถิติจังหวัดซึ่งเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต ำแหน่งประเภท
อ ำนวยกำรระดับต้น ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ตำมมำตรำ ๕๗ ร่วมกระท ำผิดกับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรและ
ระดับปฏิบัติกำรในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุ  
และแต่งตั้งตำมมำตรำ ๕๗ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจึงหำรือว่ำ กรณีข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร ระดับช ำนำญกำรและระดับปฏิบัติกำร ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคที่ถูกกล่ำวหำว่ำร่วมกระท ำ
ควำมผิดวินัยจะอยู่ในอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่จะด ำเนินกำรทำงวินัยและสั่งลงโทษ  
ได้หรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ แม้มำตรำ ๕๗ (๑๐) บัญญัติให้อธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมี
อ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรลงมำ  
แต่มำตรำ ๕๗ (๑๑) เองก็บัญญัติให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ ง
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๕๗ (๑๐) ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคได้เช่นกัน  
จึงมีผลให้อธิบดีและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต่ำงมีอ ำนำจคู่เคียงที่จะพิจำรณำหรือด ำเนินกำรตำมบทบัญญัติต่ำง ๆ  
ที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจของผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ด ำรงต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร ระดับช ำนำญกำรลงมำ ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ซึ่งหมำยรวมถึงอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรตำม
หมวด ๗ กำรด ำเนินกำรทำงวินัยด้วย ดังนั้น ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจึงมีอ ำนำจแต่งตั้ง  
 
 
 



๑๕๕ 

 

 
คณะกรรมกำรสอบสวนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรลงมำ ในรำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำคได้ 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๙๐            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

              ๙  กุมภำพันธ์  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรือลักษณะต้องห้ำมในกำรเข้ำรับรำชกำร 

เรียน  อธิบดีกรมทำงหลวง 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมทำงหลวง ที่ คค ๐๖๐๕/๔๓๗๙ ลงวันที ่๑๔ กรกฎำคม ๒๕๕๓  

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมทำงหลวงได้หำรือเกี่ยวกับพฤติกำรณ์อันเป็นลักษณะต้องห้ำมในกำร
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑  
โดยแจ้งว่ำนำย ส. หรือ ม. อดีตวิศวกรโยธำ ๘ วช ซึ่งกรมทำงหลวงโดยมติ อ.ก.พ. กระทรวงคมนำคม  
สั่งลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร ตำมมำตรำ ๘๒ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตำมมติของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. กรณีเมื่อครั้งเป็นนำยช่ำงโครงกำร
ก่อสร้ำงสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ได้อำศัยต ำแหน่งหน้ำที่ดั งกล่ำวหำประโยชน์จำกกรรมกำรผู้จัดกำร ซึ่งเป็น
คู่สัญญำกับกรมทำงหลวง อันเป็นกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเอง  
หรือผู้ อ่ืน และต่อมำได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประสงค์จะขอบรรจุกลับ 
เข้ำรับรำชกำร กรมทำงหลวงจึงหำรือว่ำ พฤติกรรมของนำย ส. หรือ ม. ที่ได้กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงดังกล่ำว
เป็นลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมหรือไม่ และสมควรที่กรมทำงหลวงจะบรรจุ 
ผู้นี้กลับเข้ำรับรำชกำรหรือไม่ ประกำรใด ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ก.พ. พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ กำรที่จะพิจำรณำว่ำพฤติกำรณ์ใดเข้ำลักษณะเป็นกำร
บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป ส ำหรับกรณีของ
นำย ส. หรือ ม. ซึ่งจำกกำรไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้พิจำรณำมีมติว่ำ ผู้นี้กระท ำควำมผิด
วินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร จำกข้อเท็จจริงที่ปรำกฏจึงถือได้ว่ำ ผู้นี้มีลักษณะต้องห้ำม  
โดยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๔) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว 

  ส่วนกรณีท่ีหำรือว่ำ กรมทำงหลวงสมควรที่จะบรรจุผู้นี้กลับเข้ำรับรำชกำรหรือไม่ ประกำรใด นั้น 
ขอเรียนว่ำ เป็นเรื่องที่อยู่ในดุลยพินิจของกรมทำงหลวงที่จะต้องพิจำรณำตำมมำตรำ ๖๕ โดยค ำนึงถึง 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 

 
ประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับ และควรพิจำรณำด้วยควำมระมัดระวังตำมที่ ก .พ. ได้เคยวำงแนวทำงไว้ตำม 
หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นว ๒/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๐๔ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๒๒๒             ส ำนักงำน ก.พ. 
               ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

         ๑๘  พฤษภำคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรือแนวทำงกำรลงโทษ 

เรียน  อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ลับ ด่วนที่สุด ที ่อก ๐๓๑๗/๒๓๔๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมโรงงำนอุตสำหกรรมได้หำรือแนวทำงกำรลงโทษ กรณีข้ำรำชกำร
กรมโรงงำนอุตสำหกรรมถูกเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจับกุมพร้อมของกลำงเป็นยำเสพติดให้โทษประเภทที่  ๕ (กัญชำ) 
ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมำย บริเวณหน้ำกรมโรงงำนอุตสำหกรรมภำยในกระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งเป็น
สถำนที่รำชกำร หลังกำรจับกุม เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจได้ท ำกำรตรวจพบอำวุธปืนพร้อมแมกกำซีน และเครื่องกระสุนปืน
ในรถยนต์ และเมื่อฟ้องคดีต่อศำลข้ำรำชกำรรำยนี้ได้ให้กำรว่ำเป็นผู้ป่วยที่ติดยำเสพติด สมควรได้รับกำรบ ำบัด  
ซึ่งศำลอำญำได้มีค ำพิพำกษำว่ำพฤติกำรณ์เป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติด ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒   
ให้ลงโทษจ ำคุก ๓  เดือน และปรับ ๓,๐๐๐ บำท มีเหตุบรรเทำโทษ จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงลงโทษจ ำคุก ๑ เดือน  
๑๕ วัน และปรับ ๑,๕๐๐ บำท โดยโทษจ ำคุกให้รอกำรลงโทษไว้มีก ำหนด ๒ ปี และผลแห่งคดีถึงที่สุด กรมโรงงำน
อุตสำหกรรมจึงหำรือเกี่ยวกับแนวทำงกำรลงโทษในเรื่องดังกล่ำวรวม ๓ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

  ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำเรื่องนี้แล้วขอเรียน  ดังนี้ 

 ๑. ตำมที่หำรือว่ำ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๔๖ ให้เข้มงวด กวดขัน
เกี่ยวกับเรื่องยำเสพติด หำกพบว่ำผู้ใดกระท ำผิดให้พิจำรณำลงโทษอย่ำงเด็ดขำด จริงจัง เพ่ือเป็นตัวอย่ำง  
แก่ผู้ อ่ืน ดังนั้น กำรที่ข้ำรำชกำรกรมโรงงำนอุตสำหกรรมได้กระท ำผิดกรณีมีกัญชำไว้ในครอบครอง 
โดยผิดกฎหมำยจะถือว่ำข้ำรำชกำรผู้นี้กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือไม่ นั้น 

   ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรลงโทษอย่ำงเด็ดขำดกับข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
ตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวนั้น จะต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไปว่ำ กรณีเป็นควำมผิดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรงหรือไม่ร้ำยแรง โดยพิจำรณำจำกประเภทของยำเสพติด และพฤติกรรมแห่งกำรกระท ำที่เข้ำไปเกี่ยวข้อง
กับยำเสพติดนั้น เช่น หำกข้ำรำชกำรผู้ใดเสพยำเสพติด หรือมียำเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยำบ้ำ) ไว้ใน
ครอบครองโดยผิดกฎหมำย พฤติกำรณ์ถือว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง  
ตำมมำตรำ ๘๕ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่หำกข้ำรำชกำรผู้ใดเสพยำเสพติด 
หรือมียำเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ (กัญชำ) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมำย พฤติกำรณ์อำจเป็นควำมผิดวินัย 
 
 
 



๑๕๙ 

 

 
อย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำนไม่รักษำชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ตำมมำตรำ ๘๒ (๑๐) หรืออำจ
เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง มำตรำ ๘๕ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้  
โดยจะต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำเป็นเรื่อง ๆ ไป ทั้งนี้ ก .พ. ได้วำงแนวทำง 
กำรพิจำรณำลักษณะควำมผิดดังกล่ำวไว้ ๓ ประกำร ดังนี้ 

  (๑) เป็นกำรกระท ำที่ท ำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
โดยพิจำรณำจำกต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของผู้กระท ำกับพฤติกำรณ์ในกำรกระท ำของผู้นั้นประกอบกัน 
โดยมีแนวคิดที่ว่ำ ข้ำรำชกำรสมควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่ำง เป็นที่ยกย่อง นับถือ ศรัทธำ  
แก่ประชำชน เนื่องจำกข้ำรำชกำรเป็นตัวแทนและเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมนโยบำย
ของรัฐบำล ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในควำมดีงำม และเหมำะสมกับเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรของตน 

  (๒) เป็นกำรกระท ำที่สังคมรู้สึกรังเกียจหรือเป็นที่รังเกียจของสังคม โดยพิจำรณำ 
จำกควำมรู้สึกของประชำชนหรือของข้ำรำชกำรทั่วไป 

  (๓) เป็นกำรกระท ำโดยเจตนำ 

  ๒. ตำมที่หำรือว่ำ ข้ำรำชกำรรำยนี้ให้กำรว่ำตนเป็นบุคคลที่น่ำสงสำร เนื่องจำกเป็นผู้ป่วย 
ที่ติดยำเสพติด ควรที่จะได้รับกำรบ ำบัด รักษำ โดยอ้ำงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับเรื่อง กำรให้โอกำสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิกำร และผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด ซึ่งพ้นจำกสภำพกำรใช้ยำเสพติด
เข้ำท ำงำน หรือรับกำรศึกษำต่อในหน่วยงำนภำครัฐ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๐ ได้หรือไม่ นั้น 

 ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ มติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่ำว มุ่งเน้นกำรให้โอกำสกับผู้เสพหรือ 
ผู้ติดยำเสพติดซึ่งพ้นจำกสภำพกำรใช้ยำเสพติด โดยมิให้อ้ำงเหตุดังกล่ำวเป็นกำรลิดรอนสิทธิในกำรเข้ำรับ
กำรศึกษำ กำรรับทุนกำรศึกษำ หรือเข้ำท ำงำน ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำ กำรให้ออกจำกกำรศึกษำ  หรือให้ออก
จำกงำน ซึ่งหมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรผู้เสพหรือติดยำเสพติดซึ่งพ้นจำกสภำพกำรใช้ยำเสพติดแล้ว ส่วนรำชกำร
จะพิจำรณำให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นออกจำกรำชกำรไม่ได้ ส ำหรับกรณีตำมที่หำรือดังกล่ำว หำกปรำกฏว่ำข้ำรำชกำร
ผู้เสพหรือติดยำเสพติดนั้นยังไม่พ้นจำกสภำพกำรใช้ยำเสพติด ย่อมไม่อำจน ำมติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่ำว  
มำใช้บังคับได้ กำรพิจำรณำลงโทษจึงต้องเป็นไปตำมแนวทำงกำรพิจำรณำในข้อ ๑. 

 ๓. ตำมที่หำรือว่ำ ข้ำรำชกำรรำยนี้ได้ให้กำรต่อศำลว่ำตนเองมีปริมำณกัญชำเพียงเล็กน้อย 
และได้หำซื้อมำไว้เพ่ือน ำมำผสมกับบุหรี่เพ่ือสูบ เนื่องจำกสูบบุหรี่มำเป็นเวลำนำนแล้ว จึงถือว่ำเป็นเพียงผู้ป่วย
คนหนึ่ง  ไม่ได้เป็นผู้ขำยหรือจ ำหน่ำย หำกแต่เป็นบุคคลที่น่ำสงสำร เนื่องจำกเป็นผู้ที่ติดยำเสพติด ควรอย่ำงยิ่ง 
ที่จะได้รับกำรบ ำบัด รักษำ และกำรที่ข้ำรำชกำรรำยนี้ถูกจับกุมในข้อหำมีกัญชำไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมำย
ในบริเวณสถำนที่ท ำงำน แสดงให้เห็นว่ำอำจมีพฤติกรรมเสพยำเสพติดในที่ท ำงำนได้ พฤติกรรมดังกล่ำว  
จะถือว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรงหรือไม่ นั้น 



๑๖๐ 

 

 
 ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมที่หำรือนี้เป็นปัญหำท ำนองเดียวกับในข้อ ๑. ดังนั้น กำรจะ

พิจำรณำว่ำข้ำรำชกำรผู้ใดมีพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรงหรือไม่  
ควรพิจำรณำตำมแนวทำงที่ ก.พ. ก ำหนดไว้ดังกล่ำวข้ำงต้น 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   

  ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๒๔๐            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐        

           ๓๑  พฤษภำคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรือแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  

เรียน  อธิบดีกรมศุลกำกร 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมศุลกำกร ลับ ที่ กค ๐๕๑๖ /ล ๔๒ ลงวนัที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๕๓  
 และ ลับ ที่ กค ๐๕๑๖ /ล ๑๑๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๓ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมศุลกำกรได้หำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กรณีนำย ว . 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ๔ กรมศุลกำกร ได้กระท ำผิดอำญำขณะรับรำชกำร 
ที่อ ำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ กรมกำรปกครอง ซึ่งนำย ว. ได้ลำออกจำกกรมกำรปกครองเมื่อวันที่ ๑ สิงหำคม 
๒๕๔๑ ต่อมำ เมื่อวันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๔๑ นำย ว. ได้เข้ำรับรำชกำรที่กรมศุลกำกรต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ๑ 
โดยไม่ได้น ำอำยุรำชกำรขณะเป็นข้ำรำชกำรกรมกำรปกครองมำนับต่อ ทั้งนี้ กำรกระท ำผิดอำญำของนำย ว. นั้น
ศำลจังหวัดสุรินทร์ได้มีค ำพิพำกษำเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๔๙ ว่ำมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
ฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด   
ให้จ ำคุกเป็นเวลำ ๓ ปี แต่มีเหตุบรรเทำโทษ จึงลดโทษให้หนึ่งในสำม คงจ ำคุกมีก ำหนด ๒ ปี ต่อมำ 
ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยืน และขณะนี้คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ จึงขอหำรือแนวทำงปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยว่ำ กรมศุลกำกรจะพิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำย ว. ในมูลกรณีกระท ำผิด
จนเป็นเหตุให้ถูกฟ้องคดีอำญำ และศำลจังหวัดสุรินทร์มีค ำพิพำกษำลงโทษจ ำคุกแต่คดียังไม่ถึงที่สุด  
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อครั้งรับรำชกำรที่กรมกำรปกครองในระหว่ำงที่รอค ำพิพำกษำถึงที่สุดได้หรือไม่ อย่ำงไร  
นอกจำกนั้น หำกศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดแล้ว กรมศุลกำกรสำมำรถน ำผลของค ำพิพำกษำมำพิจำรณำ
ด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำย ว. ฐำนกระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุกหรือโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุก 
โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุกตำมมำตรำ ๘๕ (๖) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้หรือไม่ อย่ำงไร และหรือเกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้ำมของผู้ที่จะ
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนตำมมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร นั้น 

ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรที่ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุจะพิจำรณำด ำเนินกำร 
ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชำได้นั้น จะต้องปรำกฏว่ำผู้นั้นมีกำรกระท ำที่เป็น
ควำมผิดเกิดขึ้นในขณะที่มีสภำพเป็นข้ำรำชกำร และได้มีกำรลงโทษในขณะที่ผู้นั้นยังรับรำชกำรอยู่ (เว้นแต่ 
จะเข้ำข้อยกเว้นที่กฎหมำยบัญญัติให้สำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไปได้แม้ผู้นั้นจะไม่มีสภำพเป็นข้ำรำชกำรแล้ว
ตำมมำตรำ ๑๐๐)  ส ำหรับกรณีนำย ว. ปรำกฏว่ำได้กระท ำควำมผิดในขณะที่รับรำชกำรอยู่ที่กรมกำรปกครอง 
และได้ลำออกจำกรำชกำรเมื่อวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๔๔๑ ย่อมถือว่ำผู้นี้ได้ขำดจำกกำรเป็นข้ำรำชกำรแล้ว เมื่อผู้นี้ 
 
 



๑๖๒ 

 

 
ได้มำบรรจุเข้ำรับรำชกำรใหม่ที่กรมศุลกำกรเมื่อวันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๔๑ กำรกระท ำผิดในขณะที่รับรำชกำร 
ที่กรมกำรปกครองจึงถือเป็นกำรกระท ำที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้นี้จะเข้ำรับรำชกำรที่กรมศุลกำกร กรมศุลกำกรจึง  
ไม่อำจที่จะน ำพฤติกำรณ์ของนำย ว. ดังกล่ำวมำด ำเนินกำรทำงวินัยได้ นอกจำกนี้ โดยที่ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ  
กำรกระท ำควำมผิดอำญำดังกล่ำว นำย ว. ได้ถูกร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๔ กันยำยน 
๒๕๔๑ ซึ่งเป็นระยะเวลำภำยหลังจำกที่นำย ว. ได้มำบรรจุเข้ำรับรำชกำรที่กรมศุลกำกรแล้ว กรณีจึงไม่เข้ำ
เงื่อนไขตำมมำตรำ ๖๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติว่ำ “ผู้ได้รับ
บรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ... หำกภำยหลังปรำกฏว่ำ ขำดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะ
ต้องห้ำมโดยไม่ได้รับกำรยกเว้นตำมมำตรำ ๓๖ หรือ...อยู่ก่อนก็ดี มีกรณีต้องหำอยู่ก่อนและภำยหลังเป็น 
ผู้ขำดคุณสมบัติเนื่องจำกกรณีต้องหำนั้นก็ดี ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งให้ผู้นั้น
ออกจำกรำชกำรโดยพลัน...” กรมศุลกำกรจึงไม่อำจที่จะสั่งให้นำย ว . ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำดังกล่ำว 
ได้เช่นกัน  

แต่อย่ำงไรก็ตำม ก.พ. ได้เคยพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ ควำมผิดฐำนกระท ำควำมผิดอำญำ
จนได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด ตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (บัญญัติควำมเช่นเดียวกันกับมำตรำ ๘๕ (๖) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) ไม่ได้ตั้งฐำนจำกกำรกระท ำเดิมของผู้กระท ำผิด แต่เป็นควำมผิดใหม่เพรำะถูกจ ำคุกเดิม 
จะกระท ำผิดกรณีใดมิใช่สำระส ำคัญ แต่ภำยหลังถูกศำลพิพำกษำจ ำคุกก็ต้องลงโทษฐำนกระท ำผิดอำญำ 
จนได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก ดังนั้น กรณีนี้กรมศุลกำกรสำมำรถที่จะด ำเนินกำรทำงวินัย
แก่นำย ว. ได้ก็ต่อเมื่อศำลได้มีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกนำย ว. แล้ว  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

  (นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย   
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑   
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐          
 
 
 



๑๖๓ 

 

ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๔๕ ส ำนักงำน ก.พ. 
               ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๖   มิถุนำยน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับผลแห่งคดีอำญำ 

เรียน  อธิบดีกรมท่ีดิน 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมท่ีดิน ลับ ที่ มท ๐๕๐๒.๕/๓๕๒  ลงวันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๕๓ 

ตำมหนังสือที ่อ้ำงถึง กรมที่ดินได้หำรือปัญหำเกี ่ยวกับผลแห่งคดีอำญำ กรณีกรมที่ดิน  
โดยมติ อ.ก.พ. กระทรวงมหำดไทย มีค ำสั่งลงโทษไล่นำย ป. ออกจำกรำชกำร ต่อมำนำย ป. ได้อุทธรณ์
ค ำสั่งลงโทษต่อ ก.พ. และ ก.พ. มีมติเห็นควรยกอุทธรณ์ และนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำสั่งกำรให้ยกอุทธรณ์
ตำมมติของ ก.พ. จำกนั้นนำย ป. ได้ยื ่นฟ้องต่อศำลปกครองกลำงขอให้เพิกถอนค ำสั ่งลงโทษและค ำสั ่ง  
ยกอุทธรณ์ดังกล่ำว ซึ่งศำลปกครองกลำงได้พิจำรณำแล้วพิพำกษำยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และในผลส่วนคดีอำญำ 
กรณีเดียวกันนี้ พนักงำนอัยกำรได้เป็นโจทก์ฟ้องนำย ป . ซึ่งต่อมำศำลฎีกำมีค ำพิพำกษำยกฟ้อง โดยฟัง
ข้อเท็จจริงว่ำโจทก์น ำสืบยังไม่พอรับฟังได้ว่ำนำย ป. กระท ำควำมผิดทำงอำญำ ดังนั้นนำย ป. จึงได้ร้องขอ 
ให้กรมที่ดินเบิกจ่ำยเงินเดือนในระหว่ำงที่ถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรจนถึงวันเกษียณอำยุรำชกำร รวมทั้ง
เงินบ ำเหน็จด้วยเหตุเกษียณอำยุรำชกำร เนื่องจำกเห็นว่ำกำรลงโทษทำงวินัยนั้นได้อำศัยเหตุจำกกำร
กล่ำวหำว่ำกระท ำผิดทำงอำญำ เมื่อศำลฎีกำมีค ำพิพำกษำยกฟ้อง แสดงว่ำตนไม่ได้กระท ำผิด กำรลงโทษ 
ไล่ตนออกจำกรำชกำรจึงขัดต่อค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ดังนั ้น กรมที่ดินจึงขอหำรือว่ำ ค ำพิพำกษำหรือ
ข้อเท็จจริงที่ปรำกฏในคดีอำญำที่ศำลฎีกำรับฟังในทำงที่เป็นคุณแก่นำย ป . ดังกล่ำว กรมที่ดินจะน ำมำ
ด ำเนินกำรเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงค ำสั่งลงโทษนำย ป. ได้หรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ.ขอเรียนว่ำ ก.พ. เคยพิจำรณำเรื่องท ำนองนี้แล้ว เห็นว่ำกำรด ำเนินกำร
สอบสวนพิจำรณำโทษทำงวินัย กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และ
วิธีกำรสอบสวนพิจำรณำโทษทำงวินัยไว้เป็นส่วนหนึ่งต่ำงหำกจำกกำรด ำเนินคดีอำญำ กำรสอบสวน
พิจำรณำทำงวินัยไม่จ ำเป็นที่จะต้องรอฟังผลคดีอำญำ แม้ภำยหลังศำลฎีกำจะพิพำกษำยกฟ้องก็ไม่ได้ท ำให้
กำรพิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัยเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่ำงใด 

อย่ำงไรก็ดี โดยที่พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ .ศ.๒๕๓๙ มำตรำ ๕๔ 
บัญญัติว่ำ “เมื่อคู่กรณีมีค ำขอ เจ้ำหน้ำที่อำจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมค ำสั ่งทำงปกครองที่พ้นก ำหนด
อุทธรณ์.....ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) มีพยำนหลักฐำนใหม่ อันอำจท ำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้น
เปลี่ยนแปลงไปในสำระส ำคัญ.....กำรยื่นค ำขอให้พิจำรณำใหม่ต้องกระท ำภำยในเก้ำสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึง 
 
 
 



๑๖๔ 

 

 
เหตุซึ่งอำจขอให้พิจำรณำใหม่ได้” ดังนั้น หำกผู้ถูกลงโทษเห็นว่ำมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขึ้นมำที่อำจท ำให้           
ผลกำรพิจำรณำมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในสำระส ำคัญ ผู้ถูกลงโทษก็อำจมีค ำขอเพื่อให้มีกำรพิจำรณำใหม่ได้
ตำมมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ข้ำงต้น 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๒๒๔  ส ำนักงำน ก.พ. 
   ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

              ๑๐   มิถุนำยน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑) แห่งพระรำชบัญญัตริะเบียบข้ำรำชกำร 
    พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เรียน  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๖/๓๐๒๕ ลงวันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๕๔ 

ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง กระทรวงสำธำรณสุขหำรือเกี่ยวกับอ ำนำจบรรจุและแต่งตั้งของ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่ำเหตุใดส ำนักงำน ก.พ.  
เคยตอบข้อหำรือตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๑/๗๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๕๓ ว่ำผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร  
ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน และอำวุโส ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค แต่ต่อมำได้
ตอบข้อหำรือเรื่องท ำนองเดียวกันตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๙๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๔ ว่ำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งพักรำชกำรและสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมมำตรำ 
๑๐๑ กำรอนุญำตให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญลำออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐๙ และกำรสั่งให้ข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญลำออกจำกรำชกำร ตำมมำตรำ ๑๑๐ และกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญไปรับรำชกำร
ทหำร ตำมมำตรำ ๑๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ส ำหรับข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร และช ำนำญกำรพิเศษ และต ำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน และอำวุโส ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรตอบข้อหำรือในกรณีแรกนั้น เป็นกำรหำรือเกี่ยวกับอ ำนำจ
ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนำยแพทย์ระดับปฏิบัติกำรออกไปรับรำชกำรทหำร  
ตำมมำตรำ ๑๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่ง ก.พ. เห็นว่ำ เรื่องดังกล่ำว
เป็นอ ำนำจของผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะผู ้บังคับบัญชำซึ ่งมีอ ำนำจสั ่งบรรจุที ่จะสั ่งให้นำยแพทย์  
ระดับปฏิบัติกำรออกไปรับรำชกำรทหำรได้ ทั้งนี้ตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑) ประกอบมำตรำ ๕๗ (๑๐) เท่ำนั้น  
โดยหนังสือตอบข้อหำรือดังกล่ำวไม่ได้กล่ำวถึงมำตรำ ๕๗ (๙)  ซึ่งอำจท ำให้เข้ำใจได้ว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ตำมมำตรำ ๕๗ (๙) มิได้อยู่ในอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เมื่อเปรียบเทียบกับควำมเห็นของส ำนักงำน ก.พ. ในกำรตอบข้อหำรือในกรณีที่สอง    

ก.พ. ได้พิจำรณำในประเด็นเรื่องกำรเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 
ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแล้ว มีมติให้ถือเป็นหลักกำรว่ำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะผู้บังคับบัญชำในรำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำคมีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับ 
 
 



๑๖๖ 

 

 
ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร และช ำนำญกำรพิเศษ และต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน และอำวุโส 
ตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หำกมีกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ใดที่ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มีอ ำนำจ
พิจำรณำด ำเนินกำรในเรื่องใดแล้ว ให้ถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑) 
มีอ ำนำจพิจำรณำด ำเนินกำรในเรื่องนั้น ๆ ด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๑๖๗ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๒๗๘            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

                   ๒๓   มิถุนำยน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรืออ ำนำจในกำรด ำเนนิกำรทำงวินยัข้ำรำชกำร   

เรียน  ปลัดกระทรวงแรงงำน 

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงแรงงำน ลับ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๑.๕/๐๒๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ส ำเนำหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๔๔๔ 
                 ลงวันที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๒ รวม ๗ แผ่น 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กระทรวงแรงงำนได้หำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำนได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่นำย ส. กรณีเมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งแรงงำนและ
สวัสดิกำรจังหวัด (เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ๘) ส ำนักงำนแรงงำนและสวัสดิกำรจังหวัดเชียงรำย 
ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบสืบสวนเรื่องกำรจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรที่ท ำกำร
ส ำนักงำนแรงงำนและสวัสดิกำรจังหวัดเชียงรำย ปรำกฏว่ำผู้รับจ้ำงได้ขอเปลี่ยนแปลงเสำเข็มอำคำรที่ท ำกำร
ส ำนักงำนแรงงำนและสวัสดิกำรจังหวัดเชียงรำย โดยผู้รับจ้ำงยินยอมให้ปรับลดค่ำจ้ำง ซึ่งจังหวัดเชียงรำยได้
เปลี่ยนแปลงและปรับลดค่ำจ้ำงไปแล้ว ต่อมำในวันที่ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนตำมสัญญำงวดสุดท้ำย ผู้ควบคุมงำน
ได้มีหนังสือเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำยเพ่ือให้พิจำรณำปรับลดค่ำเสำเข็มอีก แต่นำย ส. ในฐำนะหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจ้ำงดังกล่ำว ไม่ด ำเนินกำรเสนอผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดเชียงรำยเพ่ือพิจำรณำปรับลดค่ำเสำเข็มตำมอ ำนำจหน้ำที่ก่อนที่จะมีกำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำงงวดสุดท้ำย  
ท ำให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำยเป็นเงิน ๘๙๕,๔๙๔.๗๐ บำท 

ปลัดกระทรวงแรงงำนพิจำรณำผลกำรสอบสวนแล้ว ได้สั่งยุติเรื่องในกรณีดังกล่ำวเมื่อวันที่ 
๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๗ และได้รำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงแรงงำน ซึ่ง อ.ก.พ. 
พิจำรณำแล้วมีมติว่ำไม่เห็นชอบด้วยที่จะให้ยุติเรื่องในประเด็นกำรปรับลดค่ำเสำเข็มดังกล่ำวเนื่องจำกเป็นเรื่องที่
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำลังด ำเนินกำรสืบสวนเพ่ือด ำเนินคดีอำญำกับนำย ส. เห็นควรให้คณะกรรมกำรสอบสวน
วินัยอย่ำงร้ำยแรงที่จะแต่งตั้งเพ่ือสอบสวนนำย ก. และนำย บ. ผู้ควบคุมงำน ได้สอบสวนเพ่ือให้ปรำกฏ
ข้อเท็จจริงว่ำนำย ส. มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับกำรขอปรับลดเงินค่ำเสำเข็มที่ผู้ควบคุมงำนน ำเรื่องเสนอต่อผู้ว่ำจ้ำง  
ให้หักเงินค่ำจ้ำงงวดสุดท้ำยหรือไม่ หำกกำรสอบสวนปรำกฏว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้รำยงำนปลัดกระทรวง
แรงงำนเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรต่อไป ต่อมำเม่ือวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งให้
ปลัดกระทรวงแรงงำนพิจำรณำโทษทำงวินัยแก่นำย ส. ตำมมติคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในกรณีเดียวกันอีก 
กระทรวงแรงงำนจึงหำรือว่ำในกรณีนี้นำย ส. ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ อย่ำงไร 
และปลัดกระทรวงแรงงำนซึ่งเป็นผู ้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้งจะต้องด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไร 
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 



๑๖๘ 

 

 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (ที่ประชุมร่วมกรรมกำรกฤษฎีกำคณะที่ ๑ 
คณะที่ ๒ และคณะที่ ๑๑) ได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่ำวไว้ว่ำ “กำรที่ผู้บังคับบัญชำได้ด ำเนินกำรทำงวินัย 
แก่ข้ำรำชกำรผู้ใต้บังคับบัญชำและมีค ำสั่ง .... ให้ยุติเรื่องหรืองดโทษ ก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทิน
ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐  
มีผลใช้บังคับ ผู้นั้นย่อมได้รับประโยชน์จำกกำรล้ำงมลทิน เพรำะเป็นไปตำมเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๖ 
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ซึ่งมีผลให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกเพ่ิมโทษหรือถูกด ำเนินกำรทำงวินัยในกรณีนั้นๆ ต่อไป 
อันเป็นผลที่กฎหมำยรับรองไว้ ดังนั้น แม้ว่ำคณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะมีมติว่ำเป็นกำรกระท ำควำมผิดวินัย
ร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๙๒ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เมื่อผู้นั้นได้รับกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวไปแล้ว ผู้บังคับบัญชำ
จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้นั้นได้อีกต่อไป” ดังนั้น เมื่อปลัดกระทรวงแรงงำนได้สอบสวนและ 
สั่งยุติเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนำย ส. ในวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกำรสั่งยุติเรื่องก่อนวันที่  
๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ นำย ส. ย่อมได้รับประโยชน์จำกมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไม่ต้อง         
ถูกเพ่ิมโทษหรือถูกด ำเนินกำรทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ตำมค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ดังกล่ำว รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๒๕๗  ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

          ๒๘  มิถุนำยน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรือปัญหำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยกับข้ำรำชกำรที่เกษียณอำยุรำชกำรหรือลำออกจำกรำชกำร 

เรียน  ปลัดกระทรวงพลังงำน 

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงพลังงำน ด่วนที่สุด ที่ พน ๐๒๐๑/๔๒๙๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๕๓ 

    ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง กระทรวงพลังงำนได้หำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
รำยนำย ป. อดีตเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนช่ำง ๘ สังกัดส ำนักงำนพลังงำนภูมิภำคที่ ๓ ซึ่งออกจำกรำชกำรไปแล้ว   
โดยแจ้งข้อเท็จจริงและส่งเอกสำรไปประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำนำย ป. เดิมรับรำชกำรสังกัดกรมโยธำธิกำร 
ต่อมำเมื่อวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๔๕ ได้โอนมำรับรำชกำรสังกัดกรมธุรกิจพลังงำน และได้ลำออกจำกรำชกำรตำม
โครงกำรเกษียณอำยุรำชกำรก่อนก ำหนดเมื่อวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๗ หลังจำกนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้มีหนังสือถึงกรมธุรกิจพลังงำน แจ้งว่ำจำกกำรตรวจสอบสืบสวนของส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภำคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี พบว่ำ ในกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ระยอง ผู้ที่เกี่ยวข้องมีพฤติกำรณ์ที่มิชอบหลำยประกำร รวมถึงพฤติกำรณ์ของคณะกรรมกำรจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษที่มี
นำย ป. ร่วมเป็นกรรมกำร ซึ่งมีพฤติกำรณ์ส่อไปในทำงทุจริต ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงขอให้
กรมธุรกิจพลังงำนด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ต่อไป กรมธุรกิจพลังงำนจึงมีค ำสั่งที่ ๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ มกรำคม 
๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่นำย ป. ซึ่งต่อมำคณะกรรมกำรสอบสวนได้เสนอ
ควำมเห็นต่ออธิบดีว่ำ ไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัยแก่นำย ป. ได้  เนื่องจำกกรมธุรกิจพลังงำนได้รับเรื่องกล่ำวหำจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนภำยหลังจำกท่ีนำย ป. ได้ลำออกจำกรำชกำรไปแล้ว  ซึ่งอธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงำนได้พิจำรณำเห็นชอบให้ยุติกำรสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๕๑ จึงขอหำรือปัญหำรวม ๓ ข้อ  ดังนี้ 
   ๑. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนร้ำยแรงของกรมธุรกิจพลังงำนถูกต้องหรือไม่ อย่ำงไร   
หำกข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ  ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี ได้รับหนังสือร้องเรียน 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งไม่ได้ระบุชื่อและพฤติกำรณ์ในกำรกระท ำผิดของนำย ป. ไว้อย่ำงชัดเจน โดยเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อผู้อ ำนวยกำรตรวจเงินแผ่นดิน  
เมื่อวันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๔๔ เสนอต่อส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๔๔ และ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินได้พิจำรณำเมื่อวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๔๗ โดยมีมติให้ด ำเนินกำรแจ้งหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง แต่กรมธุรกิจพลังงำนไม่ได้รับหนังสือแจ้งจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินแต่อย่ำงใด 
   ๒. หำกกรมธุรกิจพลังงำนสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน นำย ป. ได้ คณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัยที่เสนอควำมเห็นต่ออธิบดีให้ยุติกำรสอบสวน สำมำรถกลับมำด ำเนินกำรสอบสวนใหม่โดยที่ไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนชุดใหม่ได้หรือไม่ 



๑๗๐ 

 

   ๓. หำกกรมธุรกิจพลังงำนไม่สำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมข้อ ๒. ได้ กำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว และท ำให้นำย ป. ได้รับควำมเสียหำย ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
กรมธุรกิจพลังงำนต้องรับผิดหรือไม่  อย่ำงไร 

ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

   ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กรณีนี้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี  ได้รับ
หนังสือร้องเรียนซึ่งมิได้มีกำรระบุชื่อและพฤติกำรณ์ในกำรกระท ำผิดของนำย ป . ให้ปรำกฏ จนกระทั่ง 
เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๒ เข้ำท ำกำรตรวจสอบ และเสนอรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบต่อผู้อ ำนวยกำรตรวจเงินแผ่นดิน  และส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  เมื่อวันที่ ๒๒ และ           
๓๐ มกรำคม ๒๕๔๔ ตำมล ำดับ  จึงปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ คณะกรรมกำรจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษที่มีนำย ป. ร่วมเป็น
กรรมกำร มีพฤติกำรณ์ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ ซึ่งกำรรำยงำนดังกล่ำวถือเป็นกำรกล่ำวหำต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวน
สอบสวนหรือตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร ตำมมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นแล้ว และเป็นกำรกล่ำวหำก่อนที่         
นำย ป. จะออกจำกรำชกำรไปเมื่อวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๗ ดังนั้น อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนจึงมีอ ำนำจด ำเนินกำร           
ทำงวินัยแก่นำย ป. ได้ กำรที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน นำย ป. จึงเป็นกำร
ด ำเนินกำรและเป็นค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย แม้ต่อมำอธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนจะได้พิจำรณำเห็นชอบและสั่งยุติ       
กำรสอบสวนตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบสวน  ก็ถือว่ำเป็นกำรพิจำรณำสั่งกำรโดยส ำคัญผิด หำมีผลเป็นกำร
ยกเลิกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนที่สั่งไปโดยชอบด้วยกฎหมำยไม่ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนย่อมที่จะสั่งกำร
ให้คณะกรรมกำรสอบสวนชุดเดิมกลับมำด ำเนินกำรสอบสวนต่อไปได้  โดยไม่จ ำต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
ชุดใหม่ข้ึนท ำกำรสอบสวนแต่อย่ำงใด 

  ส ำหรับข้อหำรือที่ว่ำ  หำกกรมธุรกิจพลังงำนไม่สำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  
นำย ป. ได้ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนที่ด ำเนินกำรไปแล้วและท ำให้นำย ป. ได้รับควำมเสียหำย ข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของกรมธุรกิจพลังงำนต้องรับผิดชอบหรือไม่ อย่ำงไร นั้น เมื่อปรำกฏว่ำ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนของกรมธุรกิจพลังงำนเป็นกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้องตำมกฎหมำย ปัญหำดังกล่ำวจึงไม่จ ำต้องพิจำรณำอีกต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 



๑๗๑ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๒๘๔            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

           ๓๐  มิถุนำยน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรือปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลับ ด่วน ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๓/๕๘ ลงวันที่ ๘ มีนำคม ๒๕๕๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ น.ว. ๓/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๔๙๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้หำรือปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย  โดยแจ้งข้อเท็จจริงสรุปได้ว่ำ จังหวัดยโสธรได้มีค ำสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริง กรณีข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ประเภททั่วไประดับช ำนำญงำน
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเลิงนกทำ ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย กรณีที่
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเลิงนกทำได้จ่ำยค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงโดยมี ยอดเงินสูงกว่ำบิลต้นขั้วที่สั่งซื้อ  
เนื่องจำกมีกำรแก้ไขจ ำนวนเงินให้สูงกว่ำต้นขั้ว และจำกกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นปรำกฏว่ำ
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเลิงนกทำ (นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  ด้ำนเวชกรรม) ในฐำนะ
ผู้บังคับบัญชำอำจมีส่วนบกพร่องในกำรปฏิบัติหน้ำที่  ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยโสธรไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัย
แก่ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลดังกล่ำวได้  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  กรณีดังกล่ำว
เป็นกำรกล่ำวหำข้ำรำชกำรหลำยรำยซึ่งมีต ำแหน่งและระดับต่ำงกันว่ำกระท ำผิดร่วมกัน  ซึ่งอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นของผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุคนละคนกัน กล่ำวคือ ส ำหรับข้ำรำชกำรต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร และประเภททั่วไประดับช ำนำญงำน เป็นอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ยโสธร และส ำหรับข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ เป็นอ ำนำจของปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจึงหำรือว่ำ ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนสอบสวน  
แก่ข้ำรำชกำรที่มีต ำแหน่งและระดับต่ำงกันดังกล่ำว  ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุข้ำรำชกำรระดับ
เชี่ยวชำญ  จะเป็นผู้ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรระดับช ำนำญงำน  และระดับช ำนำญกำร  ไปพร้อมกัน  
หรือโดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนสอบสวนในค ำสั่งเดียวกันได้หรือไม่  อย่ำงไร  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ก.พ. เคยพิจำรณำเรื่องท ำนองนี้แล้วเห็นว่ำ กรณีข้ำรำชกำร
ต ำแหน่งต่ำงกันในกรมเดียวกันถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยร่วมกัน  แต่หำกมิได้เป็นกำรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิด
วินัยร่วมกับอธิบดีหรือปลัดกระทรวงแล้ว กรณีไม่ เข้ำเงื่อนไขที่จะด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๔ (๑)                   
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ถือเป็นกรณีอ่ืนตำมมำตรำ ๙๔ (๔) ที่จะต้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. ซึ่งขณะนี้ ก.พ. ยังไม่ได้ก ำหนดกรณีดังกล่ำว จึงไม่อำจที่จะ
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๔ ได้ อย่ำงไรก็ตำม  เมื่อพิจำรณำถึงเจตนำรมณ์ของมำตรำ ๙๔  ที่บัญญัติให้กรณีที่ 
 
 



๑๗๒ 

 

 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต ำแหน่งต่ำงกัน หรือต่ำงกรมหรือต่ำงกระทรวงกันถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดร่วมกัน  
ต้องด ำเนินกำรสอบสวนโดยคณะกรรมกำรสอบสวนชุดเดียวกัน  หรือให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุ  
แต่ละคนแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนร่วมกัน  ก็เนื่องจำกต้องกำรให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปในมำตรฐำน
เดียวกัน  เกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ดังกล่ำว ส ำนักงำน ก.พ. จึงเห็นว่ำ
เรื่องนี้อำจด ำเนินกำรได้ ๒  แนวทำง  คือ 

 ๑) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ ก.พ. เคยมีมติไว้เกี่ยวกับกำรสอบสวนพิจำรณำโทษข้ำรำชกำร
ต่ำงสังกัดกรมกระทรวงที่กระท ำผิดร่วมกันตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยโดยอนุโลม  กล่ำวคือ ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ปรึกษำหำรือกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยโสธร  เพ่ือปลัดกระทรวงและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต่ำงมีค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำที่อยู่ในอ ำนำจ  โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวประกอบด้วยบุคคลชุดเดียวกัน  
เพ่ือให้กำรสอบสวนพิจำรณำเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  ตำมแนวทำงตำมหนังสือเวียนส ำนักงำน ก.พ. ที่ น.ว. 
๓/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๔๙๔ ที่ ก.พ. ได้ก ำหนดไว้เดิม 

 ๒) ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๗ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยโสธรในฐำนะผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ส ำหรับ 
ผู้ถูกกล่ำวหำระดับช ำนำญงำน และระดับช ำนำญกำร ไม่ใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง โดยมีเหตุผล 
อันสมควร  เสนอขอให้ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗  
ส ำหรับผู้ถูกกล่ำวหำที่ด ำรงต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญ  และเป็นผู้บังคับบัญชำตำมมำตรำ ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไป  
เป็นผู้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำทั้งหมดตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง 

 อนึ่ง  ส ำหรับกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ อำจน ำแนวทำง             
กำรด ำเนินกำรข้ำงต้นมำใช้บังคับเพ่ือให้เป็นไปในมำตรฐำนเดียวกัน 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 



๑๗๓ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๑ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๔ 

เรื่อง  ขอหำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  อธิบดีกรมป่ำไม้ 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมป่ำไม้ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๖/๔๗๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๔ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมป่ำไม้ได้หำรือปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรลงโทษ 
ลดขั้นเงินเดือนนำย ป. เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ช ำนำญงำน เมื่อครั้งปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำสวนป่ำกลำงดง ต ำบลกลำงดง 
อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ กรณีได้ปล่อยปละละเลยให้กลุ่มบุคคลเข้ ำไปแผ้วถำงป่ำ ตัดโค่นต้นสัก 
เพ่ือเข้ำครอบครองปลูกบ้ำนเรือน และเข้ำท ำประโยชน์ในพื้นท่ีสวนป่ำกลำงดง ระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อเนื่อง
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่ำอธิบดีกรมป่ำไม้ในฐำนะผู้บังคับบัญชำสำมำรถด ำเนินกำรลงโทษลดขั้นเงินเดือนนำย ป . 
ตำมที่ อ.ก.พ. กรมป่ำไม้  มีมติได้หรือไม่ อย่ำงไร เนื่องจำกสถำนโทษดังกล่ำวอำจไม่สอดคล้องกับสถำนโทษ 
ตำมมำตรำ ๘๘ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้ก ำหนดให้โทษทำงวินัย 
มี ๕ สถำน คือ ๑. ภำคทัณฑ์ ๒. ตัดเงินเดือน ๓. ลดเงินเดือน ๔. ปลดออก ๕. ไล่ออก และหลักเกณฑ์              
กำรเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ก.พ. ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เรื่องนี้นำย ป. กระท ำผิดวินัยก่อนบทบัญญัติในลักษณะ ๔ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ จึงต้อง
พิจำรณำปรับบทควำมผิดและลงโทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
ตำมนัยบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีนี้ 
กรมป่ำไม้จึงต้องก ำหนดสถำนโทษตำมมำตรำ ๑๐๐ ประกอบมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังนั้น กรมป่ำไม้จึงสำมำรถสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนนำย ป. ตำมมติ อ.ก.พ.  
กรมป่ำไม้ได้ หำกนำย ป. มีอัตรำเงินเดือนตรงตำมเงินเดือนฐำนตำมตำรำงกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนชั่วครำว 
ที่ ก.พ. ก ำหนดตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ แต่อย่ำงไรก็ดี  
ปัจจุบันได้มี กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกใช้บังคับแล้ว ท ำให้กำรลงโทษลดขั้น
เงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในกรณีที่กระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่อำจด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกไม่มีอัตรำเงินเดือนที่ใช้ระบบเงินเดือนแบบขั้น  ก.พ. จึงได้
ก ำหนดกำรด ำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๒ และมำตรำ ๑๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยในกรณีที่จะต้องสั่งลงโทษข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ ใดตำม 
 
 
 



๑๗๔ 

 

 
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในสถำนโทษลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น   
ก็ให้เปลี่ยนสถำนโทษเป็นลดเงินเดือน และสั่งได้ครั้งหนึ่งในอัตรำโทษ ๒ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๔ เปอร์เซ็นต์ของ         
อัตรำเงินเดือนของผู้นั้น ตำมควรแก่กรณี รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๓ ส ำนักงำน ก.พ. 
               ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

           ๒๙ กรกฎำคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับกำรรำยงำนผลกำรสอบสวน  

เรียน  อธิบดีกรมสรรพำกร 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมสรรพำกร ลับ ที่ กค ๐๗๒๑/๑๑๗๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓  
และ ลับ ที่ กค ๐๗๒๑/๓๒๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๕๔ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  กรมสรรพำกรได้หำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรพิจำรณำผลกำรสอบสวนของ
คณะกรรมกำรสอบสวนที่แต่งตั้งโดยผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๙๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่ำ กรณีที่ปลัดกระทรวงกำรคลังมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้ำรำชกำรต ำแหน่งต่ำงกัน
กระท ำผิดวินัยร่วมกัน ตำมมำตรำ ๙๔ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนท ำกำร
สอบสวนแล้วเสร็จ จะต้องรำยงำนผลกำรสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมที่มำตรำ ๙๓ 
ก ำหนด หรือรำยงำนผลกำรสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๔ นั้น 

ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ มำตรำ ๙๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่ำเมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรเสร็จ  ให้รำยงำนผลกำรสอบสวนและควำมเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ (ซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน)  ส่วนกรณีที่ 
ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๙๔ เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  มำตรำนี้ไม่ได้บัญญัติให้รำยงำนผลกำร
สอบสวนต่อผู้ใด จึงต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ตำมที่ก ำหนดในกฎ ก .พ. ตำมมำตรำ ๙๕  
ซึ่งในระหว่ำงที่ยังไม่ได้ออกกฎ ก.พ. ตำมมำตรำดังกล่ำว บทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๒ บัญญัติให้น ำกฎ ก.พ.  
ซ่ึงใช้อยู่เดิมมำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้  กรณีจึงต้องด ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ คือ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนท ำรำยงำน 
ผลกำรสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน คือปลัดกระทรวง และให้ปลัดกระทรวงพิจำรณำ 
สั่งกำรตำมที่เห็นสมควรเท่ำท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 
(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 



๑๗๖ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๕ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๒๙  กรกฎำคม ๒๕๕๔ 

เรื่อง  ขอหำรือกำรลงโทษลดเงินเดือนข้ำรำชกำร 

เรียน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๒๐๓.๓/๘๒๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๔ 

ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้หำรือปัญหำกำรลงโทษ 
ลดเงินเดือนว่ำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยข้ำรำชกำรตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจ
สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ พิจำรณำเห็นชอบให้ลงโทษลดเงินเดือนข้ำรำชกำรตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
สอบสวน  แต่ปัจจุบันกำรลงโทษลดเงินเดือน ก.พ. ยังไม่ได้ออกกฎ ระเบียบ หรือก ำหนดหลักเกณฑ์แนวทำง 
ให้ถือปฏิบัติ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอหำรือหลักเกณฑ์ แนวทำงปฏิบัติ ในเรื่องกำรลงโทษ  
ลดเงินเดือนว่ำจะเห็นสมควรด ำเนินกำรอย่ำงไร เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปโดยถูกต้องตำมกฎหมำย  
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

   ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ  กำรลงโทษลดเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่กระท ำผิดวินัย
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น  บัดนี้  ก.พ. ได้มีมติก ำหนดกำรด ำเนินกำร
ตำมบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๒ และมำตรำ ๑๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวแล้ว  โดยให้ลงโทษลดเงินเดือน
ได้ครั้งหนึ่งในอัตรำ ๒ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๔ เปอร์เซ็นต์ของอัตรำเงินเดือนของผู้นั้น ตำมควรแก่กรณี รำยละเอียด
ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 



๑๗๗ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๓๒๐           ส ำนักงำน ก.พ. 
             ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

           ๓  สิงหำคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรือกรณีข้ำรำชกำรต่ำงสังกัดกระท ำผิดวินัยร่วมกัน  

เรียน  อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๒.๓/๐๘๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๕๓  

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ น.ว. ๓/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๔๙๔ 
  ๒. ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๑๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๒ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้หำรือกรณีข้ำรำชกำรกรมโยธำธิกำร  
และผังเมืองและข้ำรำชกำรในสถำบันอุดมศึกษำกระท ำผิดวินัยร่วมกัน  โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ กรมโยธำธิกำร
และผังเมืองมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนนำย ก. นำยช่ำงโยธำอำวุโส  ส ำนักงำนโยธำธิกำรและ 
ผังเมืองจังหวัดสุรินทร์  ในกรณีที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงร่วมกับข้ำรำชกำรในสถำบัน 
อุดมศึกษำ  สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  โดยคณะกรรมกำรสอบสวนประกอบด้วยบุคคลชุดเดียวกันกับ  
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีค ำสั่งแต่งตั้งท ำกำรสอบสวนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
กับพวก ต่อมำกรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้รับแจ้งจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏว่ำ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  มีข้ำรำชกำรในสังกัดกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็น
กรรมกำรร่วมอยู่ด้วย  ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ
เพ่ือลงโทษทำงวินัยข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อำจส่งผลให้กำรสอบสวน
เสียไป  และเรื่องอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำข้อกฎหมำย ประกอบกับเรื่องนี้สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ รินทร์มีมติให้
ด ำ เนินกำรทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ ำยแรงแก่ผู้ ถูกกล่ำวหำ แต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
ไม่เห็นพ้องด้วยกับมติดังกล่ำว เนื่องจำกเห็นว่ำพฤติกำรณ์เข้ำข่ำยเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ท ำให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำยังไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้ ถูกกล่ำวหำทั้งหมดได้ อย่ำงไรก็ตำม 
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองเห็นว่ำเรื่องนี้ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนนำย ก . ข้ำรำชกำรสังกัด 
กรมโยธำธิกำร เป็นระยะเวลำนำนแล้ว และกำรสอบสวนยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ซึ่งส่งผลกระทบกับกำร
เลื่อนเงินเดือนของนำย ก. กรมโยธำธิกำรและผังเมืองจึงประสงค์ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ด ำเนินกำรทำงวินัยเฉพำะกรณีของนำย ก. ไปก่อน ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเห็นว่ำ  
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยแก่นำย ก. โดยไม่จ ำเป็นต้องเป็นบุคคล
ชุดเดียวกับคณะกรรมกำรสอบสวนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแต่งตั้งก็ได้  ซึ่งกรมโยธำธิกำรและ
ผังเมืองเห็นว่ำ มำตรำ ๙๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่ำ กรณี
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต่ำงกระทรวงกันถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยร่วมกัน ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่ งมีอ ำนำจ 
 
 



๑๗๘ 

 

 
สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ดังนั้น หำกกรมโยธำธิกำรและผังเมืองแต่งตั้ง  
คณะกรรมกำรสอบสวนเพียงฝ่ำยเดียวในกรณีข้ำรำชกำรต่ำงกระทรวงกัน ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยร่วมกัน 
จะเป็นกำรขัดต่อกฎหมำย  กรมโยธำธิกำรและผังเมืองจึงขอหำรือเพ่ือทรำบแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

  ๑. กรณีที่กรมโยธำธิกำรและผังเมืองและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ร่วมกัน
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว  แต่ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยได้  เนื่องจำกมีปัญหำเรื่องควำมเห็น 
ที่ไม่ตรงกันระหว่ำงสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ซึ่งอยู่ระหว่ำง
กำรหำรือไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เป็นเหตุให้นำย ก. ข้ำรำชกำรสังกัดกรมโยธำธิกำรและ 
ผังเมือง ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่ำวหำตำมค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนดังกล่ำว ได้รับผลกระทบจำกกำร  
ถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนซึ่งยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ กรมโยธำธิกำรและผังเมืองจึงขอหำรือว่ำ 
ควรด ำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป 

๒. กรณีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีควำมเห็นว่ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
ควรตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยแก่นำย ก. ไปก่อน โดยไม่จ ำเป็นต้องเป็นบุคคลชุดเดียวกันกับคณะกรรมกำร 
สอบสวนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแต่งตั้งก็ได้  กรมโยธำธิกำรและผังเมืองสมควรด ำเนินกำร
อย่ำงไร และจะเป็นกำรขัดต่อมำตรำ ๙๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หรือไม ่  

ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ส ำหรับข้อหำรือที่ ๑ เกี่ยวกับปัญหำควำมชอบด้วยกฎหมำยของ
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ นั้น  คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ได้ให้ควำมเห็นในเรื่องเสร็จที่ ๗๐๔/๒๕๕๓ โดยสรุปว่ำ ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ลับ ที่ 
๑๖๓/๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๑ นั้น ชอบด้วยกฎหมำยแล้ว 
แต่เนื่องจำกมีกรรมกำรสอบสวนบำงคนเกษียณอำยุรำชกำรและเสียชีวิต  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
กำรอุดมศึกษำจึงได้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรสอบสวนชุดใหม่เพ่ือให้กำรสอบสวนด ำเนินไปอย่ำงถูกต้อง  
ตำมขั้นตอนของกฎหมำย ดังนั้น เมื่อปัญหำข้อกฎหมำยอันเป็นเหตุที่ท ำให้กำรสอบสวนไม่สำมำรถด ำเนินกำร 
ไปได้นั้นยุติลงโดยกำรตอบข้อหำรือของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแล้ว และกำรสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำทั้งหมด
สำมำรถด ำเนินกำรไปได้  จึงไม่มีประเด็นที่ส ำนักงำน ก.พ. จะตอบข้อหำรือตำมท่ีท่ำนได้หำรือมำในข้อนี้ 

  ส่วนข้อหำรือที่ ๒ นั้น ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมมำตรำ ๙๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็นกรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต่ำงกระทรวงถูกกล่ำวหำว่ำ
กระท ำผิดวินัยร่วมกัน จึงให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวน  แต่กรณีตำมที่หำรือนี้ มิใช่กรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดร่วมกัน แต่เป็น
กำรกระท ำผิดร่วมกันระหว่ำงข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญกับข้ำรำชกำรประเภทอ่ืน ซึ่งไม่อยู่ภำยใต้บังคับของ  
 



๑๗๙ 

 

 
มำตรำ ๙๔ (๓) ผู้บังคับบัญชำของแต่ละส่วนรำชกำรจึงไม่ต้องด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๔ (๓)  อย่ำงไรก็ตำม 
แนวทำงปฏิบัติในกรณีที่ข้ำรำชกำรต่ำงสังกัดกรม กระทรวง กระท ำผิดวินัยร่วมกัน  โดยให้ผู้มีอ ำนำจแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนประกอบด้วยบุคคลชุดเดียวกัน ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. 
ที่ น.ว. ๓/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๔๙๔ (สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑) นั้น มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ผลกำรสอบสวน
พิจำรณำโทษเป็นไปในแนวทำงเดียวกันและได้ระดับควำมยุติธรรมไม่ผิดแผกแตกต่ำงกันเท่ำนั้น ทั้งนี้ เป็นไปตำม
หนังสือตอบข้อหำรือกรมโยธำธิกำรและผังเมืองของส ำนักงำน ก.พ. ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ 

อย่ำงไรก็ตำม หำกกรมโยธำธิกำรและผังเมืองประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  
คนละชุดกับที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแต่งตั้ง ก็สำมำรถท ำได้ เนื่องจำกหนังสือส ำนักงำน ก .พ. 
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ เป็นเพียงแนวทำงปฏิบัติในกรณีท่ีข้ำรำชกำรต่ำงสังกัดกระท ำผิดวินัยร่วมกันเท่ำนั้น ไม่ได้
เป็นบทบังคับว่ำจะต้องด ำเนินกำรตำมหนังสือดังกล่ำวทุกกรณี  ทั้งนี้ ควรพิจำรณำในเบื้องต้นด้วยว่ำ กรณีที่
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๔ ชี้มูลควำมผิดมำนั้น มีมูลเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือ 
ไม่ร้ำยแรงด้วย 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

        ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑   
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๓๙๒                ส ำนักงำน ก.พ. 
             ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

            ๔  ตุลำคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือน 

เรียน  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ลับ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๖๐๑/ ๓๑๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย บันทึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๑๖/๒๕๕๔  เรื่องกำรบรรจุข้ำรำชกำร
ซึ่งถูกค ำสั่งไล่ออกกลับเข้ำรับรำชกำรในกรณีที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ  
๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกำศใช้บังคับ ซึ่งต่อมำศำลปกครองกลำงมีค ำพิพำกษำให้เพิกถอน
ค ำสั่งลงโทษ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนได้หำรือไปยังส ำนักงำน ก.พ. ในกรณี
ตรวจสอบพบว่ำ นำย ก. ซึ่งเป็นผู้สอบผ่ำนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) และมีสิทธิเข้ำรับ
กำรประเมินภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.) เพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งนักวิชำกำรอบรมและ 
ฝึกวิชำชีพปฏิบัติกำร  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน  เคยถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร  ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
รำชกำร  ฐำนจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรอันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง  และ          
ฐำนกระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๘๒ วรรคสำม  มำตรำ ๘๕ วรรคสอง และ
มำตรำ ๙๘ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  กรณีอำศัยโอกำสที่ได้รับ
มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ครูเวร รับฝำกเงินและสิ่งของจำกเด็กและเยำวชนแล้วไม่บันทึกรำยกำรรับฝำกลงใน         
สมุดรับฝำกเงินและสิ่งของของเด็กไว้เป็นหลักฐำน รวมทั้งไม่ส่งมอบเงินสดให้กับเจ้ำหน้ำที่กำรเงินในวันรุ่งขึ้น          
รวม ๑๗ รำย โดยมีเจตนำทุจริตเบียดบังเงินสดดังกล่ำวไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน โดยนำย ก. ได้อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษ
ทำงวินัยต่อ ก.พ.  และยื่นฟ้องอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนต่อศำลปกครองกลำง ซึ่ง ก.พ. พิจำรณำ
อุทธรณ์แล้วมีค ำสั่งยกอุทธรณ์ และศำลปกครองกลำงพิพำกษำยกฟ้อง นำย ก. จึงได้อุทธรณ์ค ำพิพำกษำของศำล
ปกครองกลำงต่อศำลปกครองสูงสุด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจึงขอหำรือเกี่ยวกับคุณสมบัติ และ
ลักษณะต้องห้ำมที่จะเข้ำรับรำชกำรของบุคคลดังกล่ำว จ ำนวน ๓ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้ว  มีควำมเห็นดังนี้ 

  ข้อหำรือที่ ๑  ที่ว่ำ กำรที่นำย ก. ซึ่งเคยถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรเพรำะกระท ำผิดวินัยตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้อุทธรณ์ค ำพิพำกษำของศำลปกครองกลำง 
ต่อศำลปกครองสูงสุดเพ่ือเพิกถอนค ำสั่งลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ จะได้รับ
กำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม ่
   



๑๘๑ 

 

 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ  เมื่อนำย ก. ได้กระท ำควำมผิดและถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
ไปก่อนวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ นำย ก. จึงได้รับล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ ดังกล่ำวแล้ว  กำรที่               
นำย ก. จะฟ้องคดีไปยังศำลปกครอง และขณะนี้กำรด ำเนินกำรอยู่ในระหว่ำงพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุดก็ตำม 
กำรด ำเนินกำรนี้ก็หำมีผลกระทบต่อกำรล้ำงมลทินที่มีผลสมบูรณ์ไปแล้วแต่อย่ำงใดไม่ ทั้งนี้เป็นไปตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) 

ข้อหำรือที่ ๒  ที่ว่ำ หำกนำย ก. ได้รับกำรล้ำงมลทินดังกล่ำว  กำรที่ผู้นี้เคยกระท ำผิดวินัยกรณีที่
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรควบคุม ดูแลและกำรฝึกอบรมเด็กหรือเยำวชน ในขณะที่ เคยรับรำชกำร 
ในต ำแหน่งเดียวกันนี้ในหน่วยงำนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จะถือว่ำผู้นี้มีลักษณะต้องห้ำม 
ตำมควำมในมำตรำ ๓๖ ข. (๔) ของพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเป็นผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม หรือไม่ 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ระบุว่ำ “สมควรล้ำงมลทินให้แก่ 
ผู้ต้องโทษ...ผู้ถูกลงโทษทำงวินัย...ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจำรณำเพ่ิมโทษ...ในกรณีนั้น ๆ ต่อไป” มีผลทำงกฎหมำย 
เพียงว่ำเป็นผู้ไม่เคยได้รับโทษทำงวินัยเท่ำนั้น กรณีเป็นเพียงกำรล้ำงเฉพำะโทษทำงวินัย  ไม่ได้ล้ำงกำรกระท ำ 
อันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษ ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อำจน ำพฤติกรรมที่ข้ำรำชกำรผู้นั้นเคยกระท ำผิดวินัยมำวินิจฉัยว่ำ เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมควำมในมำตรำ ๓๖ ข. (๔)  โดยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมได้ 

  ข้อหำรือที่ ๓  ที่ว่ำ นำย ก. เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ำรับรำชกำร และไม่มีลักษณะต้องห้ำม 
ตำมควำมในมำตรำ ๓๖ ของพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม ่  

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ เรื่องนี้ เป็นเรื่องกำรใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจ 
สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่ำพฤติกรรมกำร 
กระท ำผิดวินัยในครั้งก่อนของนำย ก.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมหรือไม่ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

        ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑   
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐      



๑๘๒ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๕๑๖            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

          ๓๐  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง หำรือกรณีควำมหมำยของค ำว่ำ “ผู้บังคับบัญชำ” ตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร  
  พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

เรียน  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๕/๔๔  ลงวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๔   
          และ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๕/๗๕ ลงวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๕๔ 

ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้หำรือพร้อมทั้ งส่งเอกสำร 
มำประกอบกำรพิจำรณำ กรณีควำมหมำยของค ำว่ำ “ผู้บังคับบัญชำ”และผู้ที่จะต้องด ำเนินกำรทำงวินัยไปยัง 
ก.พ. เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับกำรทะเบียนประวัติของข้ำรำชกำรพลเรือน ตำมควำมในมำตรำ ๑๐๓  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ก.พ. พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น ดังนี้  

๑. ข้อที่ หำรื อว่ ำ  ค ำว่ ำ “ผู้ บั งคับบัญชำ”  ตำมควำมในมำตรำ ๑๐๓ วรรคสอง  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมำยถึง ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำม
มำตรำ ๕๗ เท่ำนั้น หรือผู้บังคับบัญชำต ำแหน่งใดก็ได้ 

ก.พ. เห็นว่ำค ำว่ำ “ผู้บังคับบัญชำ” ตำมมำตรำ ๑๐๓ หมำยถึง ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจ 
สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 

๒. ข้อที่หำรือว่ำ กรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสั่งลงโทษทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร 
ระดับช ำนำญกำร แล้วรำยงำนให้ อ.ก.พ. กระทรวงสำธำรณสุขพิจำรณำ หำก อ.ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยดังกล่ำวเป็นกำรไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม มีมติให้ลดโทษ เพ่ิมโทษ งดโทษ หรือ  
ยกโทษ ผู้บังคับบัญชำที่จะต้องเป็นผู้ออกค ำสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมติดังกล่ำว ตำมควำมในมำตรำ ๑๐๓ 
วรรคสอง นั้น จะเป็นปลัดกระทรวงสำธำรณสุขในฐำนะหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวง หรือปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขในฐำนะอธิบดี หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่เป็นผู้ออกค ำสั่งลงโทษ 

ก.พ. เห็นว่ำ ผู้บังคับบัญชำที่จะต้องค ำสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมติของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ตำมมำตรำ ๑๐๓ วรรคสอง โดยปกติควรเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ที่เป็น 
ผู้สั่งลงโทษ 

๓. ข้อที่หำรือว่ำ ผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมติ อ.ก.พ. กระทรวงสำธำรณสุขไปยัง ก.พ. 
เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับกำรทะเบียนประวัติและกำรอ่ืนฯ นั้น จะเป็นส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
หรือจังหวัดที่เป็นผู้ด ำเนินกำรทำงวินัย  



๑๘๓ 

 

 
ก.พ. เห็นว่ำ เนื่องจำกขณะนี้ ก.พ. ยังมิได้ออกระเบียบ ก.พ. เกี่ยวกับกำรรำยงำนกำรด ำเนินกำร

ทำงวินัย ตำมมำตรำ ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจึงเป็นผู้ที่จะต้องรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไปยัง ก.พ. โดยอำศัย
อ ำนำจตำมข้อ ๑๖ แห่งระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรออกจำก
รำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 

 

 
ที ่นร ๑๐๑๑/๕๒๑           ส ำนักงำน ก.พ. 
             ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

          ๑๔  ธันวำคม ๒๕๕๔ 

เรื่อง  ขอหำรือเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำร 

เรียน  เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๖๐๒/๔๓๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุม อ.ก.พ.วิสำมัญเกี่ยวกับวินัยและกำรออกจำกรำชกำร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒   
       วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๕๒ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ส ำนักงำนประกันสังคมได้หำรือเกี่ยวกับกำรบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญรำยนำย ก. โดยแจ้งข้อเท็จจริงไปเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ 
ส ำนักงำนประกันสังคมได้มีค ำสั่งที่ ๑๒๗๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓  บรรจุและแต่งตั้งนำย ก.  
เข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนประจ ำภำคตะวันออก  
(จังหวัดระยอง) ต่อมำส ำนักงำนประกันสังคมได้มีกำรตรวจสอบข้อมูลข้ำรำชกำรรำยดังกล่ำวพบว่ำ กรมชลประทำน
ได้เคยมีค ำสั่งที่ ๒๙๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๕๐ ลงโทษไล่ผู้นี้ออกจำกรำชกำรตำมมติคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. มำก่อน ในควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร ฐำนปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบของทำงรำชกำร  มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบำยของรัฐบำล  อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 
และฐำนกระท ำกำรอ่ืนใดอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๘๒ วรรคสำม มำตรำ ๘๕ วรรคสอง 
และมำตรำ ๙๘ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  ส ำนักงำนประกันสังคม 
จึงหำรือว่ำ กำรที่ส ำนักงำนประกันสังคมได้มีค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนำย ก. โดยกำรขอน ำบัญชีรำยชื่อจำก 
ส ำนักงำน ก.พ. มำ จะถือว่ำข้ำรำชกำรรำยนี้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมในกำรเป็นข้ำรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ หำกผู้นี้มีลักษณะต้องห้ำมไม่สำมำรถบรรจุแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรได้ 
และส ำนักงำนประกันสังคมได้มีค ำสั่งบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว  จะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบใด อย่ำงไร ควำมละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น 

 ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ในเรื่องกำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรนั้น มำตรำ ๓๖                    
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำร 
พลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้ ซึ่งลักษณะต้องห้ำมประกำรหนึ่ง  
ตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑๐) คือ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือ 
 
 
 



๑๘๕ 

 

 
ตำมกฎหมำยอ่ืน ซึ่งลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ก.พ. อำจยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ แต่ต้องมิใช่กรณีออกจำกงำน
หรือออกจำกรำชกำรเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ ทั้งนี้ ตำมมำตรำ ๓๖ วรรคสอง 

 ส ำหรับกรณีที่หำรือ แม้ข้อเท็จจริงจะปรำกฏว่ำ กรมชลประทำนได้เคยมีค ำสั่งลงโทษ 
ไล่ผู้นี้ออกจำกรำชกำรตำมมติคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรมำก่อน ซึ่งถือว่ำ 
ผู้นี้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑๐)  ดังกล่ำวข้ำงต้น และเป็นกรณีที่ ก.พ. ไม่อำจยกเว้นลักษณะต้องห้ำม
ได้ก็ตำม  แต่โดยที่ต่อมำพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่  ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ ซึ่ งมำตรำ ๕                   
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้ล้ำงมลทินให้แก่บรรดำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้กระท ำก่อนหรือ              
ในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ  โดยให้ถือว่ำผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ กรณีจึงต้องถือว่ำนำย ก.  ไม่เคย 
ถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรมำก่อน  จึงไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑๐) แต่อย่ำงไรก็ตำม 
กำรล้ำงมลทินดังกล่ำวเป็นกำรล้ำงแต่เฉพำะโทษ  หำได้ล้ำงกำรกระท ำไม่ พฤติกำรณ์กำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร
ของนำย ก. จึงยังคงมีอยู่ และมีผลท ำให้ผู้นี้มีลักษณะต้องห้ำมในกำรเข้ำรับรำชกำรในกรณีเป็นผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๔)  ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงกำรพิจำรณำที่ผ่ำนมำ  
และส ำหรับกรณีนี้จำกกำรตรวจสอบข้อมูลของส ำนักงำน ก.พ. ปรำกฏว่ำ ก.พ. ได้เคยพิจำรณำข้อหำรือของ 
กรมชลประทำนกรณีผู้ถูกลงโทษทำงวินัยที่ได้รับกำรล้ำงมลทินฯ จ ำนวน ๔ รำย ขอบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร 
ซึ่งรวมถึงนำย ก. อดีตนำยช่ำงเครื่อง ๕ ที่ถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร  ปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบของทำงรำชกำร อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 
และประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง  กรณีที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ชี้มูลควำมผิดว่ำผู้นี้ขณะด ำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่พัฒนำ
ชุมชน ๓ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจรับกำรจ้ำง ได้ลงชื่อรับรองว่ำงำนเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ และมีกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำก่อสร้ำงให้แก่พ่ีสำวและภรรยำของตน ซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงตำมสัญญำ ทั้งที่งำนก่อสร้ำงไม่เป็นตำมแบบ
รำยกำรท้ำยสัญญำจ้ำงหลำยรำยกำร และบำงรำยกำรสำมำรถตรวจสอบหรือมองเห็นได้จำกภำยนอก โดยเห็นว่ำ
กรณีควำมผิดดังกล่ำวถือได้ว่ำเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๔)  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยพร้อมนี้ และโดยที่
มำตรำ ๖๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติว่ำ “ผู้ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับ
รำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใด ... หำกภำยหลังปรำกฏว่ำขำดคุณสมบัติทั่วไป
หรือมีลักษณะต้องห้ำมโดยไม่ได้รับกำรยกเว้นตำมมำตรำ ๓๖ ...  อยู่ก่อนก็ดี ... ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจ 
สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรโดยพลัน”  ดังนั้น  ส ำหรับกรณีนี้ แม้ส ำนักงำนประกันสังคม 
จะได้มีค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นี้เข้ำรับรำชกำรแล้วก็ตำม  เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคมในฐำนะผู้บังคับบัญชำ 
 
 
 



๑๘๖ 

 

 
ซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗  ก็จะต้องสั่งให้ผู้นี้ออกจำกรำชกำรโดยพลันตำมนัยมำตรำ ๖๗ ดังกล่ำว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๕๔๗  ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๒๘  ธันวำคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรือกำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ สธ  ๐๒๐๑.๐๕๕/๘ ลงวันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำเอกสำรหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๓ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้หำรือกำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยไปยังส ำนักงำน ก.พ. โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีค ำสั่ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ท่ี ๑๗๙๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๕๓ โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐ มอบอ ำนำจให้                
นำย ก. รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏบิัติรำชกำรแทน ในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และต่อมำนำย ก. ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีมี 
ผู้ร้องเรียนนำย น. แต่เป็นกำรมอบอ ำนำจหลังวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์กำรมอบอ ำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไว้เป็นกำรเฉพำะให้เริ่มใช้บังคับ จึงหำรือว่ำค ำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์  
ที่มอบอ ำนำจให้นำย ก. รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  
ในเรื่องเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ชอบด้วย
กฎหมำยและยังมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่ และหำกชอบด้วยกฎหมำยและยังมีผลบังคับใช้อยู่ แต่ในค ำสั่ง  
มอบอ ำนำจระบุไว้แต่เพียงกว้ำง ๆ ว่ำ “กำรด ำเนินกำรทำงวินัย” โดยไม่ได้ระบุรำยละเอียดของเรื่องที่จะ
มอบหมำยอ ำนำจไว้ ค ำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่แต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงจะชอบด้วยกฎหมำย
หรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  กำรที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุ    
ตำมมำตรำ  ๕๗ (๑๑)  มอบอ ำนำจกำรด ำเนินกำรทำงวินัยให้แก่ผู้บังคับบัญชำระดับต่ ำลงไปปฏิบัติรำชกำรแทน  
ถือเป็นกรณีที่มีกฎหมำยบัญญัติเรื่องกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอ่ืน  จึงไม่อำจน ำเรื่องของกำรมอบอ ำนำจตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมมำตรำ ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมำใช้ได้ ดังนั้น กรณีที่หำรือนี้ จึงเห็นควรให้จังหวัดเพชรบูรณ์
ด ำเนินกำรแก้ไขค ำสั่งที่ออกภำยหลังจำกที่ ก.พ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยไปแล้ว โดยเปลี่ยนกำรอ้ำงอิงกฎหมำยที่จะใช้ประกอบในกำรออกค ำสั่งดังกล่ำวจำก  
“พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจ 
พ.ศ. ๒๕๕๐” เป็น “มำตรำ ๙๐  วรรคสำม  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ 
 



๑๘๘ 

 

 
หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๓ เรื่องหลักเกณฑ์กำรมอบอ ำนำจ 
ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย” (ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๘            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

         ๒๐ มกรำคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ลับ ที่ ตผ ๐๐๐๔/๑ ลงวันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๕๓  
 ลับ ด่วน ที่ ตผ ๐๐๐๔/๑๕๘ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓ และ ลับ ด่วน ที่ ตผ ๐๐๐๔/๑๘๕ 
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินหำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัย  กรณีที่ส ำนักงำน ก.พ. ได้ตอบข้อหำรือของกรมสรรพสำมิตเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ย. ว่ำ 
กรมสรรพสำมิตได้ด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงกับนำง ย . กรณีกำรรับและน ำส่งเงินไม่เป็นไปตำม
ระเบียบว่ำด้วยวิธีกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และกำรจัดท ำบัญชีต่ำง ๆ ไม่เป็นปัจจุบัน และมีค ำสั่งลงโทษ
ตัดเงินเดือนไปแล้ว นำง ย. จึงได้รับกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำส 
ที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อมำ
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๑๓ (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี)  แจ้งให้กรมสรรพสำมิตด ำเนินกำรทำงวินัย
อย่ำงร้ำยแรงกับ นำง ย. ในเรื่องเดียวกันอีก กรมสรรพสำมิตจึงไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ย . ได้ นั้น 
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ กรณีที่กรมสรรพสำมิตลงโทษทำงวินัยกับนำง ย . เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ นั้น เป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนำง ย. เฉพำะในเดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยน 
๒๕๔๙ โดยพบว่ำนำง ย. รับและน ำส่งเงินไม่เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยวิธีกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐   
และจัดท ำบัญชีต่ำง ๆ ไม่เป็นปัจจุบัน  แต่ส ำหรับกรณีที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่  ๑๓  
(จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี )  ได้แจ้งให้กรมสรรพสำมิตด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงกับนำง ย. ในภำยหลังนั้น  
เป็นมูลกรณีที่นำง ย. ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำให้ท ำหน้ำที่รับและน ำเงินส่งคลัง  เมื่อรับเงินมำแล้ว
ขณะที่ยังไม่น ำเงินส่งคลังย่อมมีหน้ำที่รักษำเงินด้วย แต่นำง ย. ได้น ำเงินไปใช้ส่วนตัวแล้วจัดท ำรำยกำรเงิน
คงเหลือประจ ำวันเสนอต่อคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน และรำยงำนกำรรับและน ำส่งหรือน ำฝำกเงินเป็นเท็จ 
ต่อผู้บังคับบัญชำว่ำ ได้น ำเงินฝำกธนำคำรและน ำส่งคลังครบถ้วน ซึ่งเป็นควำมผิดตำมนัยกฎหมำยอำญำและ
เป็นควำมผิดส ำเร็จในแต่ละครั้งที่ได้กระท ำควำมผิด กรณีดังกล่ำวจึงเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง
ตำมมำตรำ ๘๕  และมำตรำ ๙๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยของนำง ย. ในระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๔๘ ถึงเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๔๙ จึงไม่ใช่มูลกรณี
เดียวกันกับที่กรมสรรพสำมิตได้ลงโทษทำงวินัยนำง ย. ไปแล้ว  ดังนั้น จึงไม่ตกอยู่ในบังคับแห่งพระรำชบัญญัติ
ล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 



๑๙๐ 

 

 
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจึงหำรือว่ำ กรมสรรพสำมิตจะต้องด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ย . ตำมที่
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๑๓ (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) แจ้งให้ด ำเนินกำรใช่หรือไม่ อย่ำงไร   
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

 ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กรมสรรพสำมิตได้ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของนำง ย. ตั้งแต่เดือน
ตุลำคม ๒๕๔๘ ถึงเดือนเมษำยน ๒๕๔๙ และพบว่ำในระหว่ำงเดือนมีนำคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนเมษำยน ๒๕๔๙  
นำง ย. ได้รับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร และจัดท ำบัญชีต่ำง  ๆ  
ไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จึงได้ด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงกับนำง ย . ในกรณีรับและน ำส่งเงินรำยได้
แผ่นดินไม่เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยวิธีกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และจัดท ำบัญชีต่ำงๆ ในเดือนมีนำคม 
๒๕๔๙  ถึงเดือนเมษำยน  ๒๕๔๙  ไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีค ำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ  
๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐  โดยนำง ย. ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทิน 
ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐                
ไปแล้ว ดังนั้น กำรที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๑๓ (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) ชี้มูลควำมผิด 
ให้กรมสรรพสำมิตด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงกับนำง ย. ในกรณีได้รับเงินค่ำธรรมเนียม ใบอนุญำต ภำษี 
ค่ำปรับ และอ่ืน ๆ  จำกงำนจัดเก็บภำษีเพ่ือน ำส่งคลังแต่กลับน ำไปหมุนใช้ส่วนตัว และจัดท ำรำยงำน 
กำรรับและน ำส่งหรือน ำฝำกเงินเป็นเท็จในระหว่ำงวันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๔๙ จึงเป็น
มูลกรณีเดียวกันกับกรณีที่กรมสรรพสำมิตได้ด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ย. ไปแล้ว และได้รับกำรล้ำงมลทิน  
กรมสรรพสำมิตจึงไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ย. ตำมที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๑๓ 
(จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) ชี้มูลควำมผิดได้อีก 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

      ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 



๑๙๑ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๔๑            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

           ๒๕  มกรำคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  อธิบดีกรมสรรพสำมิต 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมสรรพสำมิต ลับ ที่ กค ๐๖๑๘/๑๕๕  ลงวันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๕๔ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมสรรพสำมิตได้หำรือปัญหำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำร
ในสังกัด โดยแจ้งข้อเท็จจริงพร้อมจัดส่งเอกสำรไปประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ กรมสรรพสำมิตได้รับ
รำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยจำกจังหวัดพิจิตร รำยนำย ก. เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต ๕ ส ำนักงำนสรรพสำมิต
พ้ืนที่ พิจิตร ซึ่ งผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจิตรในฐำนะผู้รับมอบอ ำนำจจำกอธิบดีกรมสรรพสำมิต ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้มีค ำสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ ต่อมำกรมสรรพสำมิตได้
รำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยดังกล่ำวไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง โดยมีควำมเห็นว่ำ กำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัยและค ำสั่งลงโทษของจังหวัดพิจิตรมีควำมคลำดเคลื่อนหลำยประกำร ซึ่ง อ .ก.พ. กระทรวงกำรคลัง 
ได้พิจำรณำเห็นด้วยกับควำมเห็นดังกล่ำว และมีมติให้ส่งส ำนวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนำย ก. กลับคืนมำยัง
กรมสรรพสำมิต เพ่ือด ำเนินกำรสอบสวนและพิจำรณำควำมผิดให้ถูกต้องตำมกฎหมำยก่อนน ำเสนอ อ .ก.พ. 
กระทรวงกำรคลัง แต่โดยที่ขณะนี้ส ำนักงำน ก.พ. ได้มีหนังสือ ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน 
๒๕๕๓ ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่กำรด ำเนินกำรทำงวินัยให้ผู้บังคับบัญชำระดับต่ ำลงไป
ปฏิบัติแทนตำมมำตรำ ๙๐ วรรคสำม ซึ่งก ำหนดให้อธิบดีในฐำนะผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗  
สำมำรถมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่กำรด ำเนินกำรทำงวินัยให้รองอธิบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำระดับต่ ำลงไปปฏิบัติ
แทนได้ แต่ไม่สำมำรถมอบหมำยให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ กรมสรรพสำมิตจึงมีค ำสั่งมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่  
ในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยให้รองอธิบดีสั่งและปฏิบัติรำชกำรแทน และยกเลิกกำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่  
ในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยที่เคยมอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
สั่งและปฏิบัติรำชกำรแทน ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กรมสรรพสำมิต 
จึงหำรือปัญหำทำงปฏิบัติ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ก.พ. พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น ดังนี้ 

  ๑. ตำมท่ีหำรือว่ำ กำรที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง มีมติให้ส่งส ำนวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
ดังกล่ำวกลับคืนมำยังกรมสรรพสำมิต เพื่อให้ด ำเนินกำรสอบสวนพิจำรณำควำมผิดให้ ถูกต้องตำมกฎหมำย
ก่อนน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง พิจำรณำ ผู้ที่จะต้องปฏิบัติตำมมติดังกล่ำวเป็นผู้ใด ระหว่ำงผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดพิจิตร หรืออธิบดีกรมสรรพสำมิต และในกำรด ำเนินกำรจะกล่ำวอ้ำงกฎหมำย ระเบียบ หรือค ำสั่งใด นั้น 

 

   



๑๙๒ 

 

 
ก.พ. เห็นว่ำ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๗ วรรคสอง ได้บัญญัติ

ว่ำ “เมื่อมีกำรมอบอ ำนำจแล้ว หำกผู้มอบอ ำนำจเห็นว่ำผู้รับมอบอ ำนำจใช้อ ำนำจที่รับมอบโดยไม่ถูกต้อง หรือ
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย ผู้มอบอ ำนำจอำจมีค ำสั่งแก้ไขกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับมอบอ ำนำจ หรือให้ผู้รับมอบ
อ ำนำจหยุดกำรปฏิบัติรำชกำรไว้ก่อน และผู้มอบอ ำนำจเป็นผู้ใช้อ ำนำจนั้นโดยตรงก็ได้” ดังนั้น กำรที่ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจิตรซึ่งได้รับมอบอ ำนำจจำกอธิบดีกรมสรรพสำมิตได้ด ำเนินกำรทำงวินัยนำย ก. และมี
ค ำสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ โดยมีควำมผิดพลำดคลำดเคลื่อนหลำยประกำร อธิบดีกรมสรรพสำมิตจึงมีอ ำนำจ
ตำมมำตรำ ๗ วรรคสอง แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่จะสั่งแก้ไขกำรปฏิบัติรำชกำร
ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจิตรผู้รับมอบอ ำนำจได้ และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง ได้พิจำรณำเห็นด้วย
กับควำมเห็นของกรมสรรพสำมิต และมีมติให้ส่งส ำนวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนำย ก . กลับคืนมำยัง 
กรมสรรพสำมิตเพ่ือด ำเนินกำรสอบสวนและพิจำรณำควำมผิดให้ถูกต้องตำมกฎหมำยก่อนน ำเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงกำรคลังพิจำรณำ อธิบดีกรมสรรพสำมิตจึงเป็นผู้ต้องปฏิบัติตำมมติ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลังดังกล่ำว 
ส ำหรับหลักเกณฑ์กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ตำมข้อ ๑๐ ของหนังสือส ำนักงำน 
ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๓ ก ำหนดให้ใช้กับกรณีกำรมอบอ ำนำจตั้งแต่วันที่  
๑ ตุลำคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

  ๒. ตำมที่หำรือว่ำ ในกรณีที่กรมสรรพสำมิตได้รับเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำข้ำรำชกำรในสังกัด  
ที่ปฏิบัติงำนอยู่ในภูมิภำคว่ำกระท ำผิดวินัย กำรด ำเนินกำรที่ถูกต้องตำมขั้นตอนของกฎหมำยและระเบียบ  
ควรปฏิบัติอย่ำงไร นั้น 

  ก.พ. เห็นว่ำ มำตรำ ๙๑  ได้บัญญัติว่ำ “เมื่อได้รับรำยงำนตำมมำตรำ ๙๐ หรือควำมดังกล่ำว
ปรำกฏต่อผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗  ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 
รีบด ำเนินกำรหรือสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำในเบื้องต้นว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้นั้นกระท ำผิด
วินัยหรือไม่ ถ้ำเห็นว่ำกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้ 

  ในกรณีที่เห็นว่ำมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัย โดยมี
พยำนหลักฐำนในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๒ หรือมำตรำ ๙๓ แล้วแต่กรณ”ี  

ดังนั้น เมื่อมีกำรกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิด
วินัย ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ต้องท ำกำรพิจำรณำในเบื้องต้น หรือด ำเนินกำรสืบสวน 
หรือสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนในเรื่องดังกล่ำวเพ่ือให้ทรำบว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัย
หรือไม่เสียก่อน จำกนั้นจึงค่อยพิจำรณำให้ยุติเรื่อง หรือสั่งให้ด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไปแล้วแต่กรณี ส ำหรับ
วิธีกำรสืบสวน โดยที่ขณะนี้ ก.พ. ยังไม่ได้ออก กฎ ก.พ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย ตำมมำตรำ ๙๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑  
กรณีจึงต้องด ำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำล มำตรำ ๑๓๒ ที่บัญญัติให้น ำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกรณีที่เคย
ก ำหนดไว้เดิมมำใช้บังคับเท่ำท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ ดังนั้น กำรสืบสวนในขณะนี้จึงต้องด ำเนินกำร 



๑๙๓ 

 

 
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๙  ลงวันที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๔๗ ที่ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมี
อ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สำมำรถที่จะด ำเนินกำรเอง หรือมอบให้ผู ้ใต้บังคับบัญชำ หรือแต่งตั ้ง
คณะกรรมกำรสืบสวนให้ด ำเนินกำรสืบสวนแทนก็ได้ 

  ๓. ตำมที่หำรือว่ำ กรณีที่กรมสรรพสำมิตได้รับเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำข้ำรำชกำร
กรมสรรพสำมิตที่ปฏิบัติงำนอยู่ในภูมิภำคว่ำกระท ำผิดวินัย อธิบดีกรมสรรพสำมิตจะส่งเรื่อง ร้อง เรียน
ดังกล่ำวไปให้ผู ้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคด ำเนินกำรสืบข้อเท็จจริง  โดยผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรในนำมของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคขึ้นท ำกำร
สืบสวนข้อเท็จจริงแล้วสรุปควำมเห็นว่ำมีมูลกระท ำผิดวินัยหรือไม่ และรำยงำนให้กรมสรรพสำมิตทรำบ 
เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไป จะสำมำรถท ำได้หรือไม่ อย่ำงไร นั้น 

  ก.พ. เห็นว่ำ เมื่อมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำข้ำรำชกำรในสังกัด อธิบดีกรมสรรพสำมิตย่อมใช้
อ ำนำจตำมมำตรำ ๙๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สั่งให้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชำด ำเนินกำรสืบสวน โดยส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวไปยัง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคเพ่ือด ำเนินกำรแทนได้ ส่วนกำรที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค
จะแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นท ำกำรสืบสวนในนำมของตนนั้น เป็นเพียงกำรรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยำนหลักฐำนเพื่อน ำมำประกอบกำรพิจำรณำของอธิบดีกรมสรรพสำมิต ว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำ
กระท ำผิดวินัยหรือไม่ ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่ออ ำนำจหน้ำที่ของอธิบดีกรมสรรพสำมิตตำมมำตรำ ๙๑ ในฐำนะ
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ที่จะเป็นผู้พิจำรณำว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญผู้นั้นกระท ำผิดวินัยหรือไม่ จึงสำมำรถที่จะกระท ำได้โดยไม่ถือเป็นกำรด ำเนินกำรที่ขัดหรือแย้ง
กับพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่อย่ำงใด 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

          ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑   
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐     

 



๑๙๔ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๔๗ ส ำนักงำน ก.พ.   
    ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

        ๖  กุมภำพันธ์  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หำรือเรื่องกำรออกค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรสอบสวน 

เรียน  พัฒนำกำรจังหวัดสระแก้ว 

อ้ำงถึง  หนงัสือส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระแก้ว ลับ ที่ สก ๐๐๑๘/๑๖๕  ลงวันที่ ๒ สิงหำคม ๒๕๕๔  

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึงส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระแก้วได้หำรือว่ำ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัดสระแก้วได้ท ำค ำสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรในสังกัด  
ตำม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสระแก้วลงนำมแล้ว โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนจำกข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนจ ำนวน ๔ คน ซึ ่งค ำสั ่งดังกล่ำวระบุว ่ำนำย ก . 
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำรพิเศษ “เป็นเลขำนุกำร” โดยมิได้ระบุว่ำเป็น “กรรมกำรและเลขำนุกำร”  
กรณีนี้เป็นกำรออกค ำสั่งที่ถูกต้องหรือไม่ เป็นค ำสั่งที่ชอบหรือไม่เพรำะเหตุใด และนำย ก . มีฐำนะเป็น
กรรมกำรสอบสวนหรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนของจังหวัดสระแก้วดังกล่ำว  
ไม่เป็นไปตำมข้อ ๓ แห่ง กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ ซึ่งก ำหนดว่ำ 
ให้แต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่งเป็นเลขำนุกำร อย่ำงไรก็ดี ก .พ. ได้ทรำบข้อเท็จจริงจำกกำรประสำนงำนกับ
เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระแก้วว่ำจังหวัดสระแก้วได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนขึ้นใหม่
เพ่ือสอบสวนใหม่แล้ว ดังนั้น กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนในครั้งต่อไปให้ปฏิบัติให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดด้วย 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

       ขอแสดงควำมนับถือ 

                                            ปรีชำ  นิศำรัตน ์

                                         (นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐    

/ตรวจ 
/ทำน 

ศุจิดำ/ร่ำง/พิมพ ์

 



๑๙๕ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๕๙            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

           ๑๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  ขอหำรือแนวทำงปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ลับ ด่วนที่สุด ที่ พม  ๐๔๐๑/๐๒๙  
 ลงวันที่ ๙ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 

       ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวได้หำรือไปยังส ำนักงำน ก.พ. 
กรณีท่ีคณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้มีค ำวินิจฉัยให้ยกเลิกค ำสั่งปลด นำง ว. นักพัฒนำสังคม
ช ำนำญกำรพิเศษ ออกจำกรำชกำร และให้พิจำรณำด ำเนินกำรกับผู้นี้ให้ถูกต้องเหมำะสมต่อไป ส ำนักงำน
กิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวจึงขอหำรือในประเด็นต่ำง ๆ จ ำนวน ๓ ข้อ  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้ว  มีควำมเห็นดังนี้ 

  ข้อหำรือที่ ๑ ที่ว่ำ กำรมีค ำสั่งให้ นำง ว. กลับเข้ำรับรำชกำรต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับ
ช ำนำญกำรพิเศษ (นักพัฒนำสังคมช ำนำญกำรพิเศษ) อันเป็นต ำแหน่งเดิมในขณะถูกลงโทษปลดออก 
จำกรำชกำร จะต้องด ำเนินกำรโดยอธิบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้รับควำมเห็นชอบ 
จำกปลัดกระทรวงตำมมำตรำ ๕๗ (๙) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือจะต้อง
ด ำเนินกำรตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘ /ว ๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๓ และในส่วนของ 
ค ำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กรณีให้พิจำรณำด ำเนินกำรกับ นำง ว. ให้ถูกต้องเหมำะสมนั้น จะต้องด ำเนินกำรตำม
แนวทำง หรือมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรสั่งให้ นำง ว. กลับเข้ำรับรำชกำร นั้น เป็นไปตำมค ำวินิจฉัย
ของ ก.พ.ค. ในเรื่องกำรยกเลิกค ำสั่งปลดออกจำกรำชกำรอันสืบเนื่องมำจำกกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  
อย่ำงร้ำยแรงกับ นำง ว. ซึ่งเป็นคนละกรณีกับที่ระบุไว้ในหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘ /ว ๔๖ ลงวันที่ 
๓๐ กันยำยน ๒๕๕๓ อันเป็นเรื่องของกำรด ำเนินกำรกรณี ก.พ.ค. มีค ำวินิจฉัยให้ยกเลิกค ำสั่งแต่งตั้งข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญ ดังนั้น กรณีนี้อธิบดีผู้บังคับบัญชำซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุจึงต้องสั่งให้ นำง ว. กลับ              
เข้ำรับรำชกำรตำมมติของ ก.พ.ค. ต่อไป 

   ส ำหรับกรณีของค ำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ที่ให้พิจำรณำด ำเนินกำรกับ นำง ว. ให้ถูกต้อง
เหมำะสมต่อไปนั้น  เป็นกรณีที่ให้ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวใช้ดุลพินิจพิจำรณำว่ำ นำง ว . 
กระท ำผิดวินัยกรณีอ่ืนหรือไม่  ประกำรใด  เพ่ือใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ต่อไป 

 

   



๑๙๖ 

 

 
ข้อหำรือที่ ๒ และ ๓  ที่ว่ำ ตำมค ำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ที่ให้ยกเลิกค ำสั่งลงโทษนั้น เมื่อได้ 

มีค ำสั่งให้ นำง ว. กลับเข้ำรับรำชกำรแล้ว จะต้องพิจำรณำโทษในฐำนควำมผิดดังกล่ำวใหม่ และจะต้ อง
ด ำเนินกำรในส่วนของโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงต่อไปตำมมติของ อ.ก.พ. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์หรือไม่  อย่ำงไร 

   ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ค ำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ในส่วนของกำรยกเลิกค ำสั่งลงโทษนั้น
หมำยควำมว่ำ ก.พ.ค. มีค ำวินิจฉัยให้ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวซึ่งเป็นคู่กรณีในอุทธรณ์ 
ยกเลิกค ำสั่งลงโทษผู้อุทธรณ์ กรณีที่กล่ำวหำว่ำผู้อุทธรณ์สั่งกำรผู้ใต้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำกลุ่มและ 
หัวหน้ำฝ่ำยของส ำนักส่งเสริมสถำบันครอบครัวในที่ประชุมเม่ือเดือนตุลำคม ๒๕๕๐  ให้ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ
ในกำรจัดประชุม อบรม หรือสัมมนำแล้วมีกำรปฏิบัติตำมค ำสั ่งดังกล่ำว โดยเห็นว่ำพยำนหลักฐำน  
ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่ำผู้อุทธรณ์กระท ำควำมผิดวินัย สมควรยกโทษให้ยกเลิกค ำสั่งลงโทษดังกล่ำว  
ดังนั้น ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวจึงไม่อำจพิจำรณำลงโทษในกรณีควำมผิดเดียวกันใหม่ได้อีก 

   ส่วนกำรด ำเนินกำรในส่วนของโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงตำมมติของ อ.ก.พ. กระทรวง 
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์นั้น  อยู่ในดุลพินิจของส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว  
ที่จะด ำเนินกำรพิจำรณำให้ถูกต้องเหมำะสมต่อไป 

     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๗๖ ส ำนักงำน ก.พ.   
    ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

           ๑๔  มีนำคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  กำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 

เรียน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๒๐๓.๓/๒๔๑๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๕๔ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กระทรวงวัฒนธรรมได้หำรือว่ำกรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรในสังกัด โดยแต่งตั้งกรรมกำรและเลขำนุกำร
จำกบุคคลซึ่งมิได้เป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน จะกระท ำได้หรือไม่ และจะมีผลท ำให้กำรสอบสวนทั้งหมดเสียไป
หรือไม ่อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ขณะนี้ ก.พ. ยังไม่ได้ออก กฎ ก.พ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และระยะเวลำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมมำตรำ ๙๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ.๒๕๕๑ จึงยังไม่มีหลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงตำมพระรำชบัญญัตินี้  
ซึ่งในระหว่ำงที่ ก.พ. ยังไม่ได้ออก กฎ ก.พ. เกี่ยวกับกำรดังกล่ำว มำตรำ ๙๒ แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน
ได้วำงหลักกำรไว้ว่ำ กำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงจะไม่ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนก็ได้  โดยในกรณีที่  
ผลกำรสืบสวนหรือพิจำรณำปรำกฏว่ำกรณีมีมูลเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง และได้แจ้งข้อกล่ำว หำ 
และสรุปพยำนหลักฐำนให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ พร้อมทั้งรับฟังค ำชี้แจงของผู้ถูกกล่ำวหำแล้ว ผู้บังคับบัญชำ  
ซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ เห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดตำมข้อกล่ำวหำ ให้ผู้บังคับบัญชำ 
สั่งลงโทษตำมควรแก่กรณี ดังนั้น กำรที่ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง โดยกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนขึ้นมำด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่กฎหมำยก ำหนดไว้ดังกล่ำว แม้จะแต่งตั้งกรรมกำร
และเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรสอบสวนจำกบุคคลซึ่งมิได้เป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน ก็ไม่เป็นสำระส ำคัญ  
ที่จะท ำให้เสียควำมเป็นธรรม และไม่เป็นผลให้กำรสอบสวนทั้งหมดเสียไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

/ตรวจ 
/ทำน 

ศุจิดำ/ร่ำง/พิมพ ์

 



๑๙๘ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๑๖๒ ส ำนักงำน ก.พ.   
    ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

           ๑๘  เมษำยน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรที่ลำออกจำกรำชกำรไปแล้ว 

เรียน  อธิบดีกรมท่ีดิน 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมท่ีดิน ลับ ที่ มท ๐๕๐๒.๕/๑๐๓๕  ลงวันที่ ๘ กันยำยน ๒๕๕๓ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมที่ดินหำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำร 
ที่ลำออกจำกรำชกำรไปแล้ว โดยแจ้งข้อเท็จจริงไปเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของ ก.พ. ว่ำ เมื่อวันที่ ๖ สิงหำคม 
๒๕๕๓ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมที่ดินว่ำ ได้รับหนังสือร้องเรียนจำกรำษฎร เมื่อวันที่ 
๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๔ กล่ำวหำ นำย ก. อดีตเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนที่ดิน ๕ ฝ่ำยอ ำนวยกำร ส ำนักงำนที่ดิน
จังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำฉวำง เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนที่ดินอ ำเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมรำช ได้กระท ำกำรขำยที่ดินให้สุขำภิบำลขนอมในรำคำแพงแล้วแบ่งผลประโยชน์ พฤติกำรณ์ของ
นำย ก. มีมูลควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง แต่กำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรกระท ำ
ควำมผิดวินัยในฐำนะส่วนตัว มิใช่ในฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำน จึงขอให้อธิบดีกรมที่ดินพิ จำรณำด ำเนินกำร 
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ ซึ่งกรมที่ดินพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กรณีดังกล่ำวเป็นกำรกล่ำวหำต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช.  
ซึ่งมีหน้ำที่สืบสวนสอบสวนไว้ขณะที่นำย ก. ยังมีสภำพเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญอยู่ ต่อมำนำย ก. ได้รับ
อนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ และคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีค ำสั่งที่  
๗๑/๒๕๕๒  ลงวันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒  ชี้มูลว่ำ พฤติกรรมของนำย ก. มีมูลเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง ขอให้กรมที่ดินด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  แต่โดยที่ปัจจุบันมำตรำ ๑๐๐  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้อธิบดีผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจ 
สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ต้องด ำเนินกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
นำย ก. พ้นจำกรำชกำร  แต่นำย ก. ได้พ้นสภำพข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญล่วงเลยก ำหนดระยะเวลำ ๑๘๐ วันแล้ว  
จึ งขอหำรือว่ำ กรณีนี้ อธิบดีกรมที่ ดินจะแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวนนำย ก . ตำมมำตรำ ๑๐๐                        
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้หรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ นำย ก. ได้ถูกกล่ำวหำเป็นหนังสือว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง
ต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ซึ่งมีหน้ำที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นเวลำก่อนที่นำย ก. จะได้รับอนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรเมื่อวันที่ 
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ จึงเป็นกรณีที่อธิบดีกรมท่ีดินสำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำย ก. ต่อไปได้ แม้นำย ก.  
จะออกจำกรำชกำรไปแล้ว ตำมนัยมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
อย่ำงไรก็ดี  เรื่องนี้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมที่ดินว่ำพฤติกำรณ์ของนำย ก. มีมูลเป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้อธิบดีกรมที่ดินด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เมื่อวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๓ 
 



๑๙๙ 

 

 
ซึ่งเป็นเวลำหลังจำกพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับแล้ว ซึ่งบทเฉพำะกำล
มำตรำ ๑๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติว่ำ กำรใดที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรหรือเคยด ำเนินกำรได้ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิได้บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ หรือมีกรณี
ที่ไม่อำจด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  กำรด ำเนินกำรต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรประกำรใดให้เป็นไป
ตำมท่ี ก.พ. ก ำหนด ซึ่ง ก.พ. ได้ออกหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓  ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ 
เรื่องกำรด ำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำลแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยข้อ ๒ 
ของหนังสือฉบับนี้ก ำหนดว่ำ กำรใดที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำรด ำเนินกำรต่อไป ตั้ งแต่วันที่  ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป  
ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐๐ และมำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ดังนั้น อธิบดีกรมที่ดินในฐำนะผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗  ต้องด ำเนินกำรสอบสวนตำม
มำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่ำวหำพ้นจำกรำชกำรตำมที่บัญญัติไว้ 
ในมำตรำ ๑๐๐  เมื ่อข ้อเท ็จจร ิงปรำกฏว ่ำนำย ก .  ได ้ร ับอน ุญำตให ้ลำออกจำกรำชกำรไปตั ้งแต่ 
วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ และยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยเป็นเวลำล่วงเลยหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่นำย ก. พ้นจำกรำชกำรไปแล้ว อธิบดีกรมที่ดินจึงไม่อำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย  
แก่นำย ก. ได ้

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

        ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 

/ตรวจ 
/ทำน 

ศุจิดำ/ร่ำง/พิมพ ์

 

/ตรวจ 
/ทำน 

ศุจิดำ/ร่ำง/พิมพ ์

 



๒๐๐ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๑๑๓            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

          ๒๓  เมษำยน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  ขอหำรือแนวทำงปฏิบัติของต้นสังกัดตำมค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.  

เรียน  นำง ว. 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือหำรือของท่ำน  ลงวันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๕๔   
            ๒.  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑ / ๕๕๑  ลงวันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ระเบียบกรมบัญชีกลำงว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำร 
โดยค ำสั่งลงโทษทำงวินัยหรือค ำสั่งให้ออกจำกรำชกำรแล้วได้รับกำรพิจำรณำยกเลิก เพิกถอน      
หรือเปลี่ยนแปลงค ำสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๒. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๓ เรื่อง กำรด ำเนินกำร
กรณี ก.พ.ค. มีค ำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกค ำสั่งแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

       ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ท่ำนได้หำรือเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติของต้นสังกัดตำมค ำวินิจฉัยอุทธรณ์
ของ ก.พ.ค.  กรณีที่ท่ำนอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษปลดออกจำกรำชกำร และคณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) ได้มีค ำวินิจฉัยให้ยกเลิกค ำสั่งปลดท่ำนออกจำกรำชกำร และให้พิจำรณำด ำเนินกำรให้ถูกต้อง
เหมำะสมต่อไป ซึ่งส ำนักงำน ก.พ. ได้แจ้งให้ทรำบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรว่ำ เพ่ือควำมถูกต้อง ชัดเจน  
เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของ ก.พ.ค. และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ส ำนักงำน ก.พ. จึงได้มีหนังสือสอบถำมไปยัง 
ก.พ.ค. เกี่ยวกับประเด็นตำมค ำวินิจฉัยเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำตอบข้อหำรือ และหำกส ำนักงำน ก.พ. ได้รับ
แจ้งผลเป็นประกำรใดจะแจ้งให้ท่ำนทรำบต่อไป นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้ว  มีควำมเห็น ดังนี้  

   ข้อหำรือที่ ๑  ที่ว่ำ กำรที่ค ำสั่งลงโทษปลดออกจำกรำชกำร แจ้งข้อหำท่ำนเพียงประเด็นเดียว
ท ำให้ท่ำนได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่ำว และ ก.พ.ค. ก็ได้วินิจฉัยให้ยกเลิกค ำสั่งลงโทษนั้น ประกอบกับ
ผลกำรสอบสวนท่ำนทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำก็ปรำกฏว่ำท่ำนไม่มีควำมผิดตำมข้อกล่ำวหำ กรณีเช่นนี้ถือว่ำ
เรื่องวินัยของท่ำนถึงที่สุดและสมควรยุติทั้งหมดใช่หรือไม่  และต้นสังกัดได้ด ำเนินกำรอย่ำงไรเกี่ยวกับประวัติ
ด้ำนวินัยของท่ำน 

   ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ค ำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ในส่วนของกำรยกเลิกค ำสั่งลงโทษนั้น 
หมำยควำมว่ำ ก.พ.ค. มีค ำวินิจฉัยให้ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวซึ่งเป็นคู่กรณี ในอุทธรณ์
ยกเลิกค ำสั่งลงโทษท่ำน กรณีที่กล่ำวหำว่ำท่ำนสั่งกำรผู้ใต้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำกลุ่มและหัวหน้ำฝ่ำย  
ของส ำนักส่งเสริมสถำบันครอบครัวในที่ประชุมเมื่อเดือนตุลำคม ๒๕๕๐ ให้ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบในกำร 
 
 



๒๐๑ 

 

 
จัดประชุม อบรม หรือสัมมนำแล้วมีกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งดังกล่ำว  โดยเห็นว่ำพยำนหลักฐำนยังไม่เพียงพอที่จะ
รับฟังได้ว่ำท่ำนกระท ำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  สมควรยกโทษและให้ยกเลิกค ำสั่งลงโทษ
ดังกล่ำว ดังนั้น ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวจึงไม่อำจพิจำรณำลงโทษในกรณีควำมผิดเดียวกันใหม่
ได้อีก อย่ำงไรก็ตำม ก.พ.ค. ได้มีค ำวินิจฉัยให้พิจำรณำด ำเนินกำรกับท่ำนให้ถูกต้องเหมำะสมต่อไปด้วย   
กล่ำวคือ ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวสำมำรถ ใช้ดุลพินิจพิจำรณำว่ำท่ำนได้กระท ำผิด
วินัยกรณีอ่ืนหรือไม่ ประกำรใด เพ่ือใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ต่อไป 

   ส ำหรับประวัติด้ำนวินัยของท่ำนนั้น  ต้นสังกัดจะระบุให้เห็นว่ำได้มีค ำสั่งยกเลิกค ำสั่งลงโทษ
ปลดท่ำนออกจำกรำชกำรแล้ว  

  ข้อหำรือที่ ๒  ที่ว่ำ กำรอุทธรณ์เพ่ือขอควำมเป็นธรรมจนได้รับกำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร  
ท่ำนสมควรได้รับกำรเยียวยำจำกต้นสังกัดบ้ำง หรือไม่ และในเรื่องใดบ้ำง 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ เนื่องจำกปัจจุบันยังไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเยียวยำใช้บังคับ   
แต่ในเรื่องของกำรจ่ำยเงินเดือน  หำกข้ำรำชกำรผู้ใดออกจำกรำชกำรโดยค ำสั่งลงโทษทำงวินัยแล้ว ต่อมำได้มี
กำรยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงค ำสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน ให้จ่ำยเงินเดือนให้ผู้นั้นในระหว่ำงที่มิได้มำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ตำมค ำสั่งนั้น โดยพิจำรณำจำกกรณีมิได้กระท ำควำมผิดหรือกรณีถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรที่มิใช่ค ำสั่งลงโทษ
ทำงวินัยให้จ่ำยเต็มจ ำนวนของเงินเดือนที่มีสิทธิได้รับ กรณีได้กระท ำควำมผิดให้จ่ำยได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
เงิน เดือนที่มีสิทธิ ได้ รับตำมที่ รั ฐมนตรี เจ้ ำสั งกัดก ำหนด ทั้ งนี้ เป็นไปตำมระเบียบกรมบัญชีกลำง  
ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำรโดยค ำสั่งลงโทษทำงวินัยหรือค ำสั่งให้ออก  
จำกรำชกำรแล้วได้รับกำรพิจำรณำยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงค ำสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑  

  ข้อหำรือที่ ๓ ที่ว่ำ กำรปลดท่ำนออกจำกต ำแหน่งอ ำนวยกำรต้น ทั้งที่กำรสอบสวนยังไม่ได้ 
ข้อยุติ ไม่มีขั้นตอนน ำเรื่องผ่ำน อ.ก.พ. กรม และไม่เคยแจ้งค ำสั่งดังกล่ำวให้ท่ำนรับทรำบตำมสิทธิ เป็นกำร 
ใช้อ ำนำจโดยมิชอบหรือไม่ อีกทั้ง เมื่อ ก.พ.ค. มีค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกเลิกค ำสั่งลงโทษท่ำน สมควรคืนต ำแหน่ง
อ ำนวยกำรต้นแก่ท่ำนถูกต้องหรือไม่ 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กรณีนี้รองนำยกรัฐมนตรี ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี  
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน จึงต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่พิจำรณำ 
ทั้งนี้ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ เรื่องกำรด ำเนินกำรตำม
บทเฉพำะกำล แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนั้น กำรที่ส ำนักงำนกิจกำรสตรี 
และสถำบันครอบครัวส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจำรณำจึงถูกต้องแล้ว ส่วนกำรสอบสวนยังไม่ได้ข้อยุติ   
 
 



๒๐๒ 

 

 
และไม่เคยแจ้งค ำสั่งให้ท่ำนรับทรำบตำมสิทธิ เป็นกำรใช้อ ำนำจโดยมิชอบหรือไม่ นั้น ไม่มีข้อเท็จจริง  
เพียงพอที่จะพิจำรณำได ้

  ส ำหรับ กรณีที่ ก.พ.ค. มีค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกเลิกค ำสั่งลงโทษท่ำนแล้ว กำรสั่งให้ท่ำน 
กลับเข้ำรับรำชกำรจะต้องสั่งแต่งตั้งให้ท่ำนกลับไปด ำรงต ำแหน่งใดนั้น ให้เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก .พ.  
ที่ นร ๑๐๐๘ / ว ๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๓ เรื่องกำรด ำเนินกำรกรณี ก.พ.ค. มีค ำวินิจฉัย หรือ ก.พ.  
มีมติให้ยกเลิกค ำสั่งแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ โดยหลัก คือ จะต้องสั่งแต่งตั้งท่ำนกลับไปด ำรงต ำแหน่งเดิม  
เว้นแต่ไม่อำจกระท ำได้ก็ให้แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนในประเภทและระดับเดียวกัน หำกมิอำจกระท ำได้อีก 
ก็ให้ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดต ำแหน่ง ซึ่งกรณีของท่ำนต ำแหน่งเดิมเป็นต ำแหน่งประเภท
อ ำนวยกำรระดับต้น หำกไม่อำจกระท ำได้ ก็ให้ก ำหนดเป็นต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  
หรือต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส แล้วแต่กรณี รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ 

     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
  รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๒๔๑ ส ำนักงำน ก.พ.   
    ถนนติวำนนท ์จังหวัดนนทบุร ี๑๑๐๐๐ 

           ๑๒  กรกฎำคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หำรือคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำร 

เรียน  อธิบดีกรมบัญชีกลำง 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๒๑๕๗๘  ลงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๕  

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมบัญชีกลำงแจ้งว่ำ ปัจจุบันหน่วยรำชกำรต่ำง ๆ มีกำรจ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลธรรมดำเข้ำมำปฏิบัติงำนเป็นจ ำนวนมำก แต่โดยที่ลักษณะกำรจ้ำงดังกล่ำวมิได้มีควำมมั่นคงต่ออำชีพ  
ส่งผลให้พนักงำนจ้ำงเหมำมีกำรลำออกบ่อยครั้ง อันก่อให้เกิดปัญหำกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ และน ำไปสู่กำร  
สั่งให้เป็นผู้ทิ้งงำน เพ่ือควำมรอบคอบมิให้ เกิดปัญหำในภำยหลัง และเพ่ือน ำไปเป็นแนวทำงประกอบกำร
พิจำรณำลงโทษผู้ทิ้งงำนต่อไป จึงหำรือว่ำ หำกบุคคลธรรมดำที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงำนประสงค์จะเข้ำรับรำชกำร 
จะถือว่ำบุคคลนั้นขำดคุณสมบัติในกำรเข้ำรับรำชกำรหรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ.  ขอเรียนว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๓๖  
ได้บัญญัติให้ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมที่ก ำหนด โดยลักษณะต้องห้ำมประกำรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับควำมประพฤติ คือ กำรไม่เป็ นผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๔) ซึ่งกำรที่จะพิจำรณำว่ำพฤติกำรณ์ใด 
เข้ำลักษณะเป็นกำรบกพร่องต่อศีลธรรมอันดีหรือไม่นั้น ต้องพิจำรณำจำกองค์ประกอบ คือ ควำมรู้สึกของสังคม
ต่อกำรกระท ำนั้นเทียบกับฐำนะต ำแหน่งหน้ำที่ที่ผู้นั้นจะเข้ำปฏิบัติ ดังนั้น กำรที่จะพิจำรณำว่ำผู้ที่ถูกสั่งให้
เป็นผู้ทิ ้งงำนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ .ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำม 
ในกรณีดังกล่ำวหรือไม่  จึงเป็นเรื ่องที่ต้องพิจำรณำจำกรำยละเอียดของพฤติกำรณ์ที่เป็นเหตุให้ผู ้นั ้น  
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงำนเป็นกรณี ๆ ไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

          ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕    

/ตรวจ 
/ทำน 

ศุจิดำ/ร่ำง/พิมพ ์

 



๒๐๔ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๒๙๕ ส ำนักงำน ก.พ.   
    ถนนติวำนนท ์จังหวัดนนทบุร ี๑๑๐๐๐ 

         ๒๖  กันยำยน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  ขอหำรือกรณีข้ำรำชกำรออกจำกรำชกำรเพรำะขำดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ำม 

เรียน  เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ที่ วท ๐๔๐๑.๒.๒/๔๐๙๒  ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๕ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๓๒๒๘๗  ลงวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๕๕ 

       ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติได้หำรือกรมบัญชีกลำงในกรณีที่ส ำนักงำน
ปรมำณูเพ่ือสันติแจ้งว่ำ นำง ก. ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ  แต่ภำยหลังปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ นำง ก. ได้ปกปิดข้อเท็จจริงที่ตนเคยรับรำชกำร 
ที่ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดและถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร  แต่กลับแจ้งว่ำ 
ตนออกจำกรำชกำรเนื่องจำกหมดสัญญำจ้ำง ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติจึงได้สั่งให้ นำง ก. ออกจำกรำชกำร
ตำมมำตรำ ๖๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมำตรำ ๕๑  
แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติได้หำรือ 
กรณีกำรรับเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนใดที่นำง ก. ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจำกทำงรำชกำรก่อนมีค ำสั่งให้ออก
จำกรำชกำรว่ำ นำง ก. จะต้องส่งเงินคืนให้กับส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติหรือไม่ อย่ำงไร ไปยังกรมบัญชีกลำง  
และกรมบัญชีกลำงได้มีหนังสือหำรือมำยังส ำนักงำน ก.พ. โดยขอให้แจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังส ำนักงำนปรมำณู
เพ่ือสันติทรำบโดยตรงต่อไป นั้น  

  ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ มำตรำ ๖๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้ผู้ที่ได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ หำกภำยหลัง
ปรำกฏว่ ำขำดคุณสมบั ติทั่ วไปหรือมีลักษณะต้องห้ ำมโดยไม่ ได้ รับกำรยกเว้นตำมมำตรำ ๓๖ หรือ 
ขำดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจำก ก.พ. ตำมมำตรำ ๖๒ อยู่ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกำรใด 
ที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ และกำรรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับ
จำกทำงรำชกำรก่อนมีค ำสั่งให้ออกนั้น และถ้ำกำรเข้ำรับรำชกำรเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่ำเป็นกำรสั่ง 
ให้ออกเพ่ือรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ดังนั้น กรณีนี้
เมื่อส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ได้บรรจุแต่งตั้ง นำง ก. ให้ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำนแล้ว  
แม้ภำยหลังจะปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ นำง ก. จะปกปิดข้อเท็จจริงที่ตนเคยรับรำชกำรที่ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด
และถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร จนท ำให้ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติสั่งให้
นำง ก. ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๖๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ตำม 
 



๒๐๕ 

 

 
ก็ไม่กระทบกระเทือนถึงกำรใดที่ นำง ก. ได้ปฏิบัติไปตำมอ ำนำจและหน้ำที ่ และกำรรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจำกทำงรำชกำรก่อนมีค ำสั่งให้ออกจำกรำชกำรนั้น  แต่เมื่อ
นำง ก. ได้ปกปิดข้อเท็จจริงเพ่ือขอเข้ำรับรำชกำรดังกล่ำว กำรเข้ำรับรำชกำรในกรณีนี้จึงเป็นไปโดยไม่สุจริต 
ส่งผลให้กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรในกรณีนี้ไม่ถือว่ำเป็นกำรสั่งให้ออกเพ่ือรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร    

     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ตรวจ 
/ทำน 

ศุจิดำ/ร่ำง/พิมพ ์

 

/ตรวจ 
/ทำน 

ศุจิดำ/ร่ำง/พิมพ ์

 



๒๐๖ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๓๐๕           ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          ๑๒  ตลุำคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หำรือประเด็นข้อกฎหมำยเรื่องหลักเกณฑ์กำรมอบหมำยอ ำนำจเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมกำรขนส่งทำงบก ที่ คค ๐๔๐๕.๔/๒๖๗๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  กรมกำรขนส่งทำงบกได้หำรือประเด็นข้อกฎหมำยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่เก่ียวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ตำมมำตรำ ๙๐ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตำมหนังสือเวียนส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ 
กันยำยน ๒๕๕๓ ซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรมอบอ ำนำจหน้ำที่กำรด ำเนินกำรทำงวินัยของผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ให้ผู้บังคับบัญชำระดับต่ ำลงไปปฏิบัติแทน โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ
กรมกำรขนส่งทำงบกมีส่วนรำชกำรทั้งที่สังกัดรำชกำรบริหำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค โดยมีขนส่งจังหวัด 
(ผู้อ ำนวยกำรระดับต้นและระดับสูง) เป็นผู้บังคับบัญชำในรำชกำรส่วนภูมิภำค  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. ได้พิจำรณำแล้ว  ขอเรียนดังนี้  

๑. กรณีที่กรมกำรขนส่งทำงบกมีข้อขัดข้องในประเด็นข้อกฎหมำยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมำตรำ ๕๗ (๑๑)               
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่หำรือมำจ ำนวน  ๒ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑.๑ ตำมท่ีมำตรำ ๕๗ (๑๑) บัญญัติว่ำ ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดเป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำมมำตรำ ๕๓ นั้น หมำยถึงเฉพำะกำรบรรจุและแต่งตั้ง
จำกผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (กำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำรบรรจุใหม่)               
ใช่หรือไม่ อย่ำงไร  

  ๑.๒ ตำมท่ีมำตรำ ๕๗ (๑๑) บัญญัติว่ำ ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดเป็นผู้มีอ ำนำจย้ำย โอน หรือเลื่อนข้ำรำชกำรไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในกรมตำมมำตรำ ๖๓  หมำยถึง  
กำรย้ำย  โอน หรือกำรเลื่อนข้ำรำชกำรไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในส ำนักงำนขนส่งจังหวัด หรือส ำนักงำน
ขนส่งจังหวัด สำขำอ ำเภอ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน และอำวุโส และให้
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร และช ำนำญกำร ใช่หรือไม่  อย่ำงไร 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ  มำตรำ ๕๗ (๑๑) บัญญัติให้ในรำชกำรส่วนภูมิภำค ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดมีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรจำกผู้สอบแข่งขันได้ตำมมำตรำ ๕๓ 
และย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมมำตรำ ๖๓ ให้ด ำรงต ำแหน่งตำม (๙) ซึ่งไม่ใช่ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
 



๒๐๗ 

 

 
ระดับทักษะพิเศษ  และต ำแหน่งตำม (๑๐)  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำยกร่ำงกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรย้ำย กำรโอน หรือกำรเลื่อนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. .... อยู่  
อย่ำงไรก็ดี  เรื่องนี้เป็นกำรหำรือเกี่ยวกับอ ำนำจของผู้บั งคับบัญชำในกำรมอบหมำยให้ผู้บังคับบัญชำระดับ
ต่ ำลงไปด ำเนินกำรทำงวินัยแทน ตำมนัยมำตรำ ๙๐ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน           
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง ก.พ. เคยมีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ำ บทบัญญัติที่กล่ำวถึงผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำม
มำตรำ ๕๗  มีเจตนำรมณ์ท่ีจะดูถึงตัวบุคคลที่กฎหมำยให้อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรเรื่องนั้น โดยไม่เกี่ยวกับข้อจ ำกัด
ในเรื่องวิธีกำรด ำเนินกำรตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๕๗ (๑๑) โดย ก.พ. วำงหลักว่ำ หำกมีกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ใดที่ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗  มีอ ำนำจพิจำรณำ
ด ำเนินกำรในเรื่องใดแล้ว ให้ถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑)  
มีอ ำนำจพิจำรณำด ำเนินกำรในเรื่องนั้น ๆ ด้วย โดยให้ถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร  
และช ำนำญกำรพิเศษ รวมทั้งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน และอำวุโส ตำมนัยกฎหมำยนี้ 

โดยสรุป เมื่อพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๗ กำรด ำเนินกำร
ทำงวินัย มำตรำ ๙๐ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้กับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ถูกกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำกระท ำควำมผิดวินัย และ
วรรคสำม บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำม มำตรำ ๕๗ จะมอบหมำยให้ผู้บังคับบัญชำระดับ
ต่ ำลงไปปฏิบัติแทนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่  ก.พ. ก ำหนดก็ได้ ดังนั้น ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะ
ผู้บังคับบัญชำในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคจึงมีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร และช ำนำญกำรพิเศษ และต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน 
ช ำนำญงำน  และอำวุโส หรือจะมอบหมำยให้ผู้บังคับบัญชำระดับต่ ำลงไปปฏิบัติแทนตำมหนังสือส ำนักงำน 
ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน  ๒๕๕๓ ซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจหน้ำที่
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยก็ได้  

๒. กรณีที่กรมกำรขนส่งทำงบกมีข้อขัดข้องในประเด็นข้อกฎหมำยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนังสือส ำนักงำน ก .พ. ที่  
นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๓ ที่ก ำหนดในข้อ ๒ วรรคสอง ว่ำ “กรณีที่ผู้บังคับบัญชำซึ่งมี
อ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ จะมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ ำลงไปที่ไม่มีกฎหมำยบัญญัติโดย
แน่ชัดให้เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร จะต้องมอบอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดินให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ ำลงไป นั้น มีอ ำนำจด ำเนินกำรในฐำนะผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร                           
ในส่วนรำชกำรนั้นควบคู่กันด้วย”  โดยหำรือใน  ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

 

 



๒๐๘ 

 

     

  ๒.๑ ค ำว่ำ “..ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ ำลงไปที่ ไม่มีกฎหมำยบัญญัติ โดยแน่ชัด . .” 
หมำยควำมว่ำอย่ำงไร ขนส่งจังหวัด (ผู้อ ำนวยกำรระดับต้น และผู้อ ำนวยกำรระดับสูง) อยู่ในควำมหมำยนี ้              
ใช่หรือไม่ อย่ำงไร และหำกอยู่ในควำมหมำยนี้ อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบกจะมอบหมำยให้ขนส่งจังหวัดด ำเนินกำร
ทำงวินัยข้ำรำชกำรในส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนั้น ๆ ได้หรือไม่ อย่ำงไร 

  ๒.๒  ค ำว่ำ “...จะต้องมอบอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน...ควบคู่กันด้วย” นั้น ค ำว่ำ “ควบคู่กันด้วย” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ  ค ำว่ำ “ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ ำลงไปท่ีไม่มีกฎหมำยบัญญัติโดยแน่ชัด” 
ซึ่งปรำกฏอยู่ในหมำยเหตุแนบท้ำยหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๓ 
ข้ำงต้นนั้น ระบุเพียง ต ำแหน่ง “รองนำยกรัฐมนตรี” “รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี” “รัฐมนตรี 
ช่วยว่ำกำรกระทรวง” และ “รองปลัดกระทรวง” ที่ถือเป็นต ำแหน่งที่ยังไม่มีกฎหมำยบัญญัติแน่ชัดให้เป็นต ำแหน่ง
ผู้บังคับบัญชำส่วนรำชกำร ดังนั้น ต ำแหน่งขนส่งจังหวัดตำมที่กรมกำรขนส่งทำงบกหำรือมำ จึงมิใช่                     
ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ ำลงไปที่ไม่มีกฎหมำยบัญญัติโดยแน่ชัดในควำมหมำยนี้ อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบกจึงไม่อำจ
มอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่กำรด ำเนินกำรทำงวินัยให้ขนส่งจังหวัดไปปฏิบัติแทนได้ 

   ส่วนค ำว่ำ “...จะต้องมอบอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน...ควบคู่
กันด้วย” นั้น หมำยถึง กรณีที่ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ จะมอบอ ำนำจให้
ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ ำลงไปที่ไม่มีกฎหมำยบัญญัติโดยแน่ชัดให้เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรเป็น
ผู้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมมำตรำ ๙๐ วรรคสำม นั้น จะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ ำลงไป
ดังกล่ำวให้มีอ ำนำจด ำเนินกำรในฐำนะผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรนั้นควบคู่กันด้วย เพ่ือให้              
ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ ำลงไปนั้นมีอ ำนำจที่จะด ำเนินกำรกับข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรของตนได้อย่ำงสมบูรณ์ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

พันธุ์เรือง  พันธุหงส์ 

(นำยพันธุ์เรือง  พันธุหงส์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร  ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 
 



๒๐๙ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๔๖๑      ส ำนักงำน ก.พ. 
        ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  

          ๒  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดทำงอำญำ 

เรียน  เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๑/ท ๒๙๗๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษำยน ๒๕๕๕  

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๑๘๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๑ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีหำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร  
ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดทำงอำญำ โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีได้มีค ำสั่งพักรำชกำรและสั่งให้นำง ช. ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๓๑ 
เนื่องจำกนำง ช. ต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำในเรื่องกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  ต่อมำ  
นำง ช. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๕๔ ร้องขอควำมเป็นธรรมเพ่ือชดเชยตำมสิทธิอันพึงมีพึงได้ 
เนื่องจำกกำรพิจำรณำคดีดังกล่ำวได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยศำลได้มีค ำพิพำกษำถึงที่สุดเมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๔ ว่ำ
นำง ช. ไม่มีควำมผิดให้ยกฟ้อง  ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงขอหำรือว่ำ เมื่อผลกำรสอบสวนพิจำรณำคดี
ดังกล่ำวถึงที่สุดแล้วว่ำให้ยกฟ้องนำง ช.  แต่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมิได้มีค ำสั่งให้นำง ช. กลับเข้ำรับ
รำชกำร เนื่องจำกนำง ช. มีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์และหำกยังอยู่ในรำชกำรก็ต้องพ้นจำกรำชกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และโดยที่มำตรำ ๑๐๐  
วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่ำ “ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ผู้ใดมีกรณีถูกกล่ำวหำเป็นหนังสือว่ำกระท ำหรือละเว้นกระท ำกำรใดที่เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอำญำหรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำอันมิใช่เป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท
หรือควำมผิดลหุโทษ แม้ภำยหลังผู้นั้นจะออกจำกรำชกำรไปแล้ว โดยมิใช่เพรำะเหตุตำย  ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำร 
ทำงวินัยมีอ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำและด ำเนินกำรทำงวินัยเสมือนว่ำผู้นั้นยังมิได้ออกจำกรำชกำร  
แต่ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ต้องด ำเนินกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง 
ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจำกรำชกำร” ดังนั้น กำรนับเวลำพ้นจำกรำชกำรของนำง ช.  
ให้นับตั้งแต่เมื่อใด และจะต้องด ำเนินกำรทำงวินัยหรือไม่ ประกำรใด ทั้งนี้ ควรด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไร   
เพ่ือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ จำกบทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ำงต้น กำรที่จะด ำเนินกำรทำงวินัยกับข้ำรำชกำรที่ออกจำกรำชกำร
ไปแล้วได้นั้น นอกจำกจะต้องมีกำรกล่ำวหำเป็นหนังสือว่ำข้ำรำชกำรผู้นั้นกระท ำหรือละเว้นกระท ำกำรใดที่เป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอำญำหรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำก่อนออกจำกรำชกำรแล้ว 
 



๒๑๐ 

 

 
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ จะต้องด ำเนินกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง 
กล่ำวคือ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ข้ำรำชกำรผู้นั้น
พ้นจำกรำชกำรด้วย ซึ่งกำรนับวันพ้นจำกรำชกำรกรณีเกษียณอำยุรำชกำรนั้น มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ .ศ. ๒๔๙๔ บัญญัติว่ำ “ข้ำรำชกำรซึ่ งมีอำยุครบ 
หกสิบปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจำกรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณที่ข้ำรำชกำรผู้นั้นมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์” 
ดังนั้น วันที่พ้นจำกรำชกำรเพรำะเกษียณอำยุรำชกำรคือวันที่ ๑ ตุลำคม โดยวันสุดท้ำยที่อยู่ในรำชกำรคือ 
วันที่ ๓๐ กันยำยน ซึ่งเป็นวันสิ้นปีงบประมำณ   

อนึ่ง เรื่องท ำนองเดียวกันนี้ ส ำนักงำน ก.พ. เคยตอบข้อหำรือไปยังปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๑๘๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๑ ว่ำ โดยที่มำตรำ ๑๔๒ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมำตรำ ๑๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นบทเฉพำะกำล ได้บัญญัติควำมไว้ในท ำนองเดียวกันว่ำ กำรใดที่ 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรหรือเคยด ำเนินกำรได้ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับก่อนในวันที่
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับใหม่ใช้บังคับ หรือเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ หรือมีกรณีที่ไม่อำจ
ด ำเนินกำรได้ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับใหม่ กำรด ำเนินกำรต่อไปในเรื่องนั้น  
ให้เป็นไปตำมที่ ก.พ. ก ำหนด ซึ่งกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนมีลักษณะเป็นกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรออกจำก
รำชกำรเป็นกำรชั่วครำว โดยผู้บังคับบัญชำยังคงมีหน้ำที่ที่จะต้องสั่งกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเมื่อกำรสอบสวน
พิจำรณำเสร็จสิ้น จึงถือเป็นกรณีที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรที่ ก.พ. สำมำรถจะก ำหนดกำรด ำเนินกำรต่อไป  
ตำมบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๔๒ และมำตรำ ๑๓๗ ดังกล่ำวได้ ซึ่ง ก.พ. ได้ก ำหนดกำรด ำเนินกำรและ 
ตอบข้อหำรือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวไว้ว่ำ “กรณีที่มีกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมมำตรำ ๙๐  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ จนกระทั่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับตำมล ำดับ  กำรด ำเนินกำรต่อไป
ส ำหรับกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนให้เป็นไปตำมมำตรำ ๑๐๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ดังนั้น จึงสำมำรถน ำหลักกำรในเรื่องดังกล่ำว
มำเทียบเคียงกับกรณีหำรือนี้ได ้

 กรณีนี้เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ นำง ช. มีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ ๔ มิถุนำยน 
๒๕๕๓ จึงพ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และถือว่ำวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๓ เป็นวันที่นำง ช. พ้นจำกรำชกำร เพรำะเกษียณอำยุรำชกำร ดังนั้น 
เมื ่อนำง ช. ได้พ้นจำกรำชกำรไปแล้วในวันดังกล่ำว และส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรียังไม่ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่นำง ช. พ้นจำกรำชกำร 
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ช. ได้ ตำมนัยมำตรำ ๑๐๐ 

 



๒๑๑ 

 

 
 เมื่อส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีไม่สำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ช. ได้ อีกทั้งคดีอำญำ

ซึ่งเป็นเหตุแห่งกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนถึงที่สุดเมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๔ และผลของคดีปรำกฏว่ำ
นำง ช. ไม่มีควำมผิด ให้ยกฟ้อง ประกอบกับเป็นกรณีที่ไม่อำจสั่งให้นำง ช. กลับเข้ำรับรำชกำรได้ เนื่องจำก 
มีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์และสิ้นปีงบประมำณท่ีมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
จึงต้องสั่งยุติเรื่อง และมีค ำสั่งยกเลิกค ำสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนเพื่อให้นำง ช . เป็นผู้พ้นจำกรำชกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ตำมข้อ ๑๒ (๙) ของ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่ง
ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ทั้งนี้เป็นไปตำมหลักกำรที่ ก.พ. ได้วำงไว้ดังกล่ำวข้ำงต้น 

ส ำหรับเงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ำยเป็นรำยเดือน และเงินช่วยเหลืออย่ำงอ่ืน และกำรจ่ำยเงิน
ดังกล่ำวของผู้ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือนของข้ำ รำชกำร
ผู้ถูกสั่งพักรำชกำร พ.ศ. ๒๕๐๒ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   

ขอแสดงควำมนับถือ 

พันธุ์เรือง พันธุหงส์ 

(นำยพันธุ์เรือง พันธุหงส์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๔๐๘            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  

        ๖  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หำรือแนวทำงปฏิบัติตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

เรียน  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๐๒.๕/๓๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๕ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ส ำเนำหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ีที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘  ลงวนัที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๐ 
      ๒. ส ำเนำหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ท ๘๓๐๔  ลงวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๕๕ 

ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง กรมควบคุมโรคได้หำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงพร้อมทั้งส่งเอกสำร 
ไปประกอบกำรพิจำรณำว่ำ กรมควบคุมโรคได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง
แก่ข้ำรำชกำรกรมควบคุมโรค กรณีศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำข้ำรำชกำรดังกล่ำวกระท ำผิดอำญำ 
ฐำนเสพเมทแอมเฟตำมีน (ยำบ้ำ) และมีอำวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญำต โดยโทษจ ำคุก
ให้รอกำรลงโทษไว้มีก ำหนด ๒ ปี ซึ่งคณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำน
ที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ (สว.๓) ครั้งแรกว่ำ กำรกระท ำของผู้ถูกกล่ำวหำเป็นควำมผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรง ต่อมำได้แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลัก ฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำในครั้งที่ ๒  
ว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ซึ่งกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ (สว.๓) 
ทั้ง ๒ ครั้งใช้พยำนหลักฐำนเดียวกัน และได้ท ำรำยงำนกำรสอบสวนเสนออธิบดีกรมควบคุมโรคว่ำพฤติกำรณ์
ของข้ำรำชกำรรำยนี้เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำนไม่รักษำชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
ของตนมิให้เสื่อมเสีย ตำมมำตรำ ๘๒ (๑๐) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กรมควบคุมโรคจึงหำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและแนวทำงกำรลงโทษกรณีข้ำรำชกำรเกี่ ยวข้อง
กับยำเสพติดมำยัง ก.พ. รวม ๒ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำเรื่องนี้แล้ว ขอเรียนดังนี้ 

๑. ตำมที่หำรือว่ำ หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๑/ป ๕๓๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยำยน 
๒๕๔๓ วำงแนวทำงกำรลงโทษข้ำรำชกำรที่กระท ำผิดเกี่ยวกับยำเสพติด กรณีเสพเมทแอมเฟตำมีน (ยำบ้ำ)  
ว่ำเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และต้องถูกลงโทษถึงปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร หำกมี  
เหตุลดหย่อนให้น ำมำประกอบกำรพิจำรณำได้ แต่ห้ำมมิให้ลดโทษลงต่ ำกว่ำปลดออกจำกรำชกำรถูกต้อง
หรือไม่  หำกถูกต้อง  กรมควบคุมโรคสำมำรถน ำเรื่องเข้ำ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค  เพ่ือพิจำรณำในเรื่อง 
ฐำนควำมผิดและระดับโทษ และด ำเนินกำรตำมมติ อ.ก.พ. ได้เลยหรือไม่ หรือต้องแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุป
พยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ (สว.๓)  ให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบอีกครั้งว่ำกำรกระท ำของผู้ถูกกล่ำวหำ 
เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง โดยอ้ำงกฎหมำยที่ใช้ขณะผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดก่อนที่จะลงโทษ
ข้ำรำชกำรรำยนี้ นั้น 



๒๑๓ 

 

 
ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๑/ป ๕๓๑ ลงวันที่  

๒๑ กันยำยน ๒๕๔๓ เคยวำงแนวทำงกำรลงโทษข้ำรำชกำรที่เสพหรือมีเมทแอมเฟตำมีน (ยำบ้ำ) 
ไว้ในครอบครองว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และต้องถูกลงโทษถึงปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร 
หำกมีเหตุอันควรลดโทษ ห้ำมมิให้ลดโทษลงต่ ำกว่ำปลดออกนั้น ปัจจุบันได้มีมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘ 
ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่องกำรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องกำรให้โอกำสผู้ติดเชื้อเอดส์  
คนพิกำร และผู้เสพยำเสพติด ซึ่งพ้นสภำพจำกกำรใช้ยำเสพติดเข้ำท ำงำน หรือรับกำรศึกษำต่อในหน่วยงำนภำครัฐ 
โดยมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้มุ่งเน้นกำรให้โอกำสกับผู้เสพหรือผู้ติดยำเสพติดซึ่งพ้นสภำพจำกกำรใช้ยำเสพติด 
โดยมิให้อ้ำงเหตุดังกล่ำวเป็นกำรลิดรอนสิทธิในกำรเข้ำรับกำรศึกษำ กำรรับทุนกำรศึกษำหรือเข้ำท ำงำน 
ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำ กำรให้ออกจำกกำรศึกษำหรือให้ออกจำกงำน ซึ่งหมำยรวมถึง ข้ำรำชกำร  
ผู้เสพหรือติดยำเสพติดซึ่งพ้นจำกสภำพกำรใช้ยำเสพติดแล้ว ส่วนรำชกำรจะพิจำรณำให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำร
ด้วยเหตุดังกล่ำวมิได้ (รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) ดังนั้น กรณีที่หำรือ หำกปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรรำยนี้
พ้นจำกสภำพกำรใช้ยำเสพติดแล้ว ส่วนรำชกำรจะพิจำรณำลงโทษไล่หรือปลดข้ำรำชกำรรำยนี้ออกจำก
รำชกำรมิได้ เนื่องจำกจะเป็นกำรขัดต่อเจตนำรมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่ำว แต่ถ้ำข้ำรำชกำรรำยนี้
ย ังไม่พ้นสภำพจำกกำรใช้ยำเสพติด ก็ย่อมไม่อำจน ำมติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่ำวมำใช้บังคับได้ ทั้งนี้  
ต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ของข้ำรำชกำรรำยนี้โดยละเอียดต่อไป 

อย่ำงไรก็ดี หำกอธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำ พฤติกำรณ์ของข้ำรำชกำรรำยนี้เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ก็ต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค
พิจำรณำ ตำมมำตรำ ๙๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยไม่ต้อง
แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ (สว.๓) ในควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
แก่ผู้ถูกกล่ำวหำอีก เนื่องจำกคณะกรรมกำรสอบสวนได้ด ำเนินกำรดังกล่ำวไปแล้ว  และผู้ถูกกล่ำวหำได้ให้ถ้อยค ำ
รับสำรภำพทุกข้อกล่ำวหำ ส่วนกำรที่คณะกรรมกำรสอบสวนได้ด ำเนินกำรดังกล่ำวโดยปรับบทควำมผิด  
ว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๘๕ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งไม่ใช่กฎหมำยที่ใช้อยู่ในขณะกระท ำผิดนั้น ก็ไม่ใช่สำระส ำคัญที่จะท ำให้เสียควำมเป็นธรรม 
อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค มีอ ำนำจพิจำรณำและมีมติให้ปรับบทควำมผิดให้ถูกต้องตำมกฎหมำยที่ใช้อยู่  
ในขณะกระท ำผิดได ้

๒. ตำมที่หำรือว่ำ กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรสอบสวนในกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ                 
และสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ (สว.๓) ครั้งที่ ๒ โดยมิได้มีพยำนหลักฐำนใหม่ แต่อ้ำงหนังสือ
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/ ว ๒๙ ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๔๖ เรื่อง กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด แล้วมีมติว่ำ กำรกระท ำของผู้ถูกกล่ำวหำเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง พร้อมทั้งแจ้ง
ให้ผู้ถูกกล่ำวหำรับทรำบ ส่วนรำชกำรจะต้องถือเป็นแนวทำงในกำรลงโทษว่ำข้ำรำชกำรผู้เสพยำเสพติด
เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงใช่หรือไม่ นั้น 

 



๒๑๔ 

 

 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ มติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่ำว ให้ส่วนรำชกำรลงโทษ
อย่ำงเด็ดขำดกับข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด แต่กำรจะพิจำรณำโทษข้ำรำชกำรผู้เสพหรือติดยำเสพติด  
ว่ำกรณีจะเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือไม่ร้ำยแรงนั้น ส ำนักงำน ก .พ. ได้ให้ควำมเห็นไว้แล้ว
ตำมข้อหำรือที่ ๑ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

พันธุ์เรือง พันธุหงส์ 

(นำยพันธุ์เรือง พันธุหงส์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

  ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๔๗๑  ส ำนักงำน ก.พ. 
            ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  

   ๒๐  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ลับ ที่ ลต ๐๑๐๑/๑๑๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๕ 

   ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งได้หำรือปัญหำเกี่ยวกับ 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่พนักงำนในสังกัด  โดยจัดส่งระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ และแจ้งข้อเท็จจริงไปประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งได้ด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่พนักงำนรำยหนึ่ง รวม ๒ กรณี กรณีแรกอยู่ระหว่ำง 
กำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ส่วนกรณีที่สองคณะอนุกรรมกำร  
เพ่ือพิจำรณำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยได้พิจำรณำมีมติไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ โดยให้ปลดผู้นี้ 
ออกจำกงำน  ซึ่งตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๕ 
วรรคสอง (๑) ก ำหนดให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น แต่โดยที่
ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรทำงวินัยดังกล่ำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำ รเลือกตั้งได้ 
ตรวจพบว่ำ ในขณะที่มีกำรบรรจุแต่งตั้งพนักงำนดังกล่ำว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้นี้ยังไม่ได้รับวุฒิปริญญำตรี        
แต่ได้มีกำรบรรจุแต่งตั้งในต ำแหน่งเดียวกับพนักงำนที่ได้รับวุฒิปริญญำตรี  จึงได้มีค ำสั่งเพิกถอนค ำสั่งบรรจุ
แต่งตั้งดังกล่ำว  โดยให้มีผลย้อนไปถึงวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันบรรจุแต่งตั้ง จึงหำรือว่ำ ในกรณีเช่นนี้ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งยังคงสำมำรถที่จะด ำเนินกำรทำงวินัยแก่พนักงำนผู้นี้ต่อไปได้หรือไม่ 
อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

 ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนดังนี้ 

 ๑. โดยที่ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗  
ข้อ ๓๘ ก ำหนดว่ำ “ผู้ใดได้รับบรรจุเข้ำเป็นพนักงำนแล้ว หำกภำยหลังปรำกฏว่ำผู้นั้นขำดคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งตำมข้อ ๒๑  โดยไม่ได้รับอนุมัติกำรยกเว้นจำกคณะกรรมกำรตำมข้อ ๓๐ อยู่ก่อน...                
ให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมข้อ ๒๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรโดยพลัน...” ซึ่งเป็นกำรก ำหนดควำมไว้ท ำนอง
เดียวกับพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๖๗ ส ำหรับกรณีที่หำรือ เมื่อ
ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้บรรจุแต่งตั้งผู้นี้ในต ำแหน่งเดียวกับพนักงำนที่
ได้รับวุฒิปริญญำตรี  ทั้งที่ผู้นี้ยังไม่ได้รับวุฒิปริญญำตรี จึงต้องถือว่ำผู้นี้เป็นผู้ขำดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งอยู่ก่อนบรรจุแต่งตั้ง  ซึ่งหำกไม่ได้รับอนุญำตกำรยกเว้นจำกคณะกรรมกำร เมื่อมีกำรตรวจพบ              
ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมข้อ ๒๗ ต้องสั่งให้ผู้นี้ออกจำกงำนโดยพลัน ซึ่งหมำยถึงให้สั่งในทันทีที่ทรำบเหตุ       
111      



๒๑๖ 

 

 

ตำมนัยข้อ ๓๘ ของระเบียบดังกล่ำว กำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีค ำสั่งเพิกถอนค ำสั่งบรรจุ
แต่งตั้งพนักงำนผู้นี้ โดยให้มีผลย้อนไปถึงวันบรรจุ จึงเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำมข้อ ๓๘ ของระเบียบ
ดังกล่ำว กรณีนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งควรยกเลิกค ำสั่งที่เพิกถอนค ำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงำนผู้นี้ 
แล้วมีค ำสั่งให้ผู้นี้ออกจำกงำนตำมข้อ ๓๘ ให้เป็นกำรถูกต้องต่อไป ส่วนกำรมีผลของค ำสั่งนั้นให้เป็นไปตำม
ระเบียบที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด ซึ่งในกรณีเช่นนี้ หำกเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
กำรสั่งให้ออกจำกงำนดังกล่ำวจะสั่งย้อนหลังไปถึงวันที่มีค ำสั่งเพิกถอนค ำสั่งบรรจุแต่งตั้งเดิม ซึ่งถือเป็นวันที่          
ผู้นั้นควรออกจำกงำนตำมกรณีดังกล่ำว ทั้งนี้ ตำมระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยวันออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำร         
พลเรือนสำมัญ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓ 

 ๒. โดยที่ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๖ 
ก ำหนดว่ำ “พนักงำนผู้ใดมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำ หรือละเว้นกระท ำกำรใดที่พึงเห็นได้ว่ำเป็นควำมผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรง และเป็นกำรกล่ำวหำเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวน หรือ
ตรวจสอบตำมกฎหมำย หรือระเบียบของส ำนักงำน หรือเป็นกำรกล่ำวหำเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชำของ  
ผู้นั้น...แม้ภำยหลังผู้นั้นจะออกจำกงำนไปแล้ว เว้นแต่ออกจำกงำนเพรำะตำย ผู้มีอ ำนำจตำมข้อ ๗๓ วรรคสำม  
มีอ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวน หรือพิจำรณำตำมข้อ ๖๙ และด ำเนินกำรทำงวินัยตำมที่ก ำหนดในส่วนนี้ต่อไปได้
เสมือนว่ำผู้นั้นยังมิได้ออกจำกงำน เว้นแต่กรณีที่ผลกำรสอบสวนพิจำรณำปรำกฏว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัย  
ที่จะต้องลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ให้งดโทษเสียได้” ส ำหรับกรณีนี้ เมื่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ยกเลิกค ำสั่งที่สั่งเพิกถอนค ำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงำนผู้นี้ และมีค ำสั่งให้ผู้นี้
ออกจำกงำน ตำมข้อ ๓๘ ให้เป็นกำรถูกต้องตำมข้อ ๑ แล้ว ย่อมถือว่ำผู้นี้ได้พ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำน
นับแต่วันที่ระบุในค ำสั่งดังกล่ำว ซึ่งย่อมเป็นเวลำหลังจำกที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงทั้งสองกรณีแก่ผู้นี้แล้ว ดังนั้น แม้ต่อมำผู้นี้จะถูกสั่งให้
ออกจำกงำนไป ผู้มีอ ำนำจก็ยังคงสำมำรถที่จะด ำเนินกำรทำงวินัยทั้งสองกรณีแก่ผู้นี้ได้ต่อไป ทั้งนี้ ตำมนัยข้อ ๗๖ 
ของระเบียบฯ ดังกล่ำวข้ำงต้น 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

พันธุ์เรือง พันธุหงส์ 

(นำยพันธุ์เรือง พันธุหงส์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

  ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

เรียบเรียงจากการตอบข้อหารือ ระหว่างปี  พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

พิมพ์ครั้งแรก   มีนาคม  ๒๕๕๗ 
     จ านวนพิมพ์  ๓,๐๐๐  เล่ม 
 
เจ้าของ    ส านักมาตรฐานวินัย 
     ส านักงาน  ก.พ. 

 

 




