โครงการจัดทาหนังสือตอบข้อหารือ
เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน
ที่ปรึกษาโครงการ ๑. นายชนะ อินสว่าง
ที่ปรึกษา สานักงาน ก.พ.
๒. นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานวินัย
หัวหน้าโครงการ นางสาวสุจินตนา ปิยธรรม นิติกรชานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ผู้จัดทา
๑. นายศักดริน โต๊ะเฮง

นิติกรชานาญการ

๒. นายมานนท์ วงค์มงคุณ

นิติกรชานาญการ

๓. นางสาวต้องตา ตันตรัตนพงษ์

นิติกรชานาญการ

๔. นางสาวสุดชีวัน ดีเหลือ

นิติกรชานาญการ

๕. นางสาววรรณวิมล มะละเจริญ

นิติกรปฏิบัติการ

คานา
การดาเนินการทางวินัยเป็นกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
ในการรั กษาวินั ย ของผู้ ใต้บั ง คับ บั ญ ชา การด าเนิน การทางวินั ยจะยุ ติธ รรมและเป็น ธรรมหรือไม่ เพี ยงใด
ย่อมขึ้นอยู่กับการดาเนินการทางวินัยในแต่ละขั้นตอนว่า ได้มีการดาเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่
โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งเรื่องกล่าวหา การสอบสวน การพิจารณาความผิดและกาหนดโทษ การสั่ งลงโทษรวมทั้ง
การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการดาเนินการทางวินัย ได้แก่ กฎหมายล้างมลทิน กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เป็นต้น โดยสานักงาน ก.พ. ได้รวบรวมตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน
มาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันได้มีกฎหมายข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้มีการวางหลักการใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมอยู่บ้าง จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะ
ได้รวบรวมเนื้ อหาการตอบข้อหารื อ เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ และจั ดพิ มพ์ เพื่ อเผยแพร่ เป็ นแนวทางประกอบการพิ จ ารณาด าเนิ น การทางวิ นั ย
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ
หนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจากกรณีการตอบข้อหารือที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้หารือไปยัง ก.พ.
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ สานักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัยตามสมควร

สานักมาตรฐานวินัย
สานักงาน ก.พ.
มีนาคม ๒๕๕๗

สารบัญ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หน้า

มาตรา ๓๖
๑. ถูกสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อนขณะใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ด้วยเหตุต้องหาว่ากระทาผิดอาญาและตกเป็นบุคคลล้มละลายด้วย
ต่อมาคดีอาญาถึงที่สุดโดยศาลพิพากษายกฟ้อง และได้พ้นจากล้ มละลายแล้ ว ไม่เป็นผู้ ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่ ก.พ. จะกาหนดการดาเนินการต่อไป ให้สั่งกลับเข้ารับราชการ
(หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๑๘๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑)

๑๘

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

๔๐

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

๘๓

๔. ผู้ถูกสั่งลงโทษปลดออก ฐานละทิ้งหน้าที่ ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็ นเวลาเกิน กว่าสิ บ ห้าวัน โดยไม่มีเหตุผ ลอันสมควร กรณีล าบวชเมื่อเกินกาหนดแล้ ว ไม่มา
ปฏิบัติหน้าที่ และได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้วไม่ถือเป็นผู้มีลักษณะ
ต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๓๖ ข. (๙) (หนั งสื อส านั กงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๘๘๗ ลงวั นที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๒)

๑๐๐

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

๑๔๖

หน้า
๖. ถูกลงโทษไล่ออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ กรณีเป็นนายช่างโครงการ
ก่อสร้างแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้จากคู่สัญญา แม้จะได้รับการล้างมลทินโดยให้ถือว่ามิได้เคย
ถูกลงโทษ แต่มิได้ล้างการกระทา และการกระทาในกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อั น ดี จ นเป็ น ที่ รั งเกี ย จของสั งคมเป็ น ผู้ มี ลั กษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๔) ในกรณี ที่
ผู้นี้ขอกลับเข้ารับราชการ ส่วนราชการควรพิจารณาด้วยความระมัดระวัง และถ้าต้องการจะรับ
กลับเข้ารับราชการจะต้องดาเนินการตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการ
ด้วย (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๙๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

๑๕๖

๗. ผู้ถูกสั่ งให้ เป็ นผู้ ทิ้งงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ จะถือว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการโดยเป็นผู้บ กพร่อ งในศีล ธรรมอัน ดี
จนเป็น ที่ รังเกียจของสังคมหรือไม่นั้น เป็ นเรื่องที่ต้องพิจารณาจากรายละเอียดของพฤติการณ์
เป็นกรณี ๆ ไป (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๒๔๑ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

๒๐๓

มาตรา ๖๗
๑. สั่งบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ต่อมาตรวจพบว่าผู้นั้นเคยถูกลงโทษไล่ออก
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกรณีตรวจรับงานจ้างโดยทุจริตเพื่อประโยชน์แก่ญาติและภรรยา
ของตน แม้จะได้รับการล้างมลทินโดยถือว่ามิได้เคยถูกลงโทษ แต่ก็ยังเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๖ ข. (๔) โดยเป็ น ผู้ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี จ นเป็ น ที่ รั ง เกี ย จของสั ง คม
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลันตาม
มาตรา ๖๗ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๕๒๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔)

๑๘๔

๒. การสั่งให้ออกตามมาตรา ๖๗ ด้วยเหตุเป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เป็นผู้ มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ อยู่ก่อนได้รับการบรรจุ โดยปกปิดเรื่องที่เคยถูกไล่ออกและบิดเบือน
ข้อเท็จจริง แจ้งว่าออกจากราชการเนื่องจากหมดสัญญาจ้าง เป็นการเข้ารับราชการโดยไม่สุจริต
การสั่งให้ผู้นี้ออกตามมาตรา ๖๗ จึงไม่ถือเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๒๙๕
ลงวันที่ ๒๖ กัน ยายน ๒๕๕๕)

๒๐๔

๓. มาตรา ๖๗ และมาตรา ๑๐๐ การดาเนินการในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้ได้รับบรรจุ
ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอยู่ก่อนได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ผู้มีอานาจสั่งบรรจุต้องสั่งให้
ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน การดาเนินการด้วยวิธีเพิกถอนคาสั่งบรรจุ เป็นการไม่ถูกต้อง
ควรยกเลิกคาสั่งเพิกถอนนั้นแล้วสั่งใหม่โดยสั่งให้ออกให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคาสั่งเพิกถอนคาสั่งบรรจุ
ส่วนกรณีที่ผู้นั้นถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนและอยู่ระหว่างดาเนินการ

๒๑๕

หน้า
ทางวินัย ก็ สามารถดาเนินการทางวินัยต่อไปได้ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๗๑
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิ กายน ๒๕๕๕)

มาตรา ๘๓
๑. การที่ส่วนราชการจะแต่งตั้งข้าราชการไปร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารโครงการของบริษัท จะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามทางวินัยที่บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่ เป็น เรื่องที่จะต้องมีข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยว่า
ตาแหน่งดังกล่าว มีลักษณะงานคล้ายคลึง กันกับตาแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ คือ
มีลักษณะเข้าไปจัดการหรือเป็นตัวกระทาการในบริษัทนั้น หรือไม่ (หนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร
๑๐๑๑/ล ๑๒๐๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑)

๖๐

๒. การดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท ถ้าตาแหน่งดังกล่าวไม่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกับตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ก็ไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๘๓ (๖) (หนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓)

๑๒๘

มาตรา ๘๕
ข้าราชการผู้มีกรณีกระทาความผิดอาญาและได้รับอนุญาตให้ลาออกไปแล้ว
ต่อมาได้ รั บ การบรรจุ เ ข้ารั บ ราชการในอีกกรมหนึ่ง และถูก ฟ้องคดี อาญาในกรณีก ระทาผิ ด
เมื่อครั้งรับราชการคราวก่อน ผู้บังคับบัญชาของกรมใหม่จะนาเอากรณีกระทาผิดเมื่อครั้งเป็น
ข้าราชการคราวก่อน ที่การเป็นข้าราชการได้ขาดตอนไปแล้ว มาดาเนินการทางวินัยหาได้ไม่
อย่ า งไรก็ ต าม ถ้ า ปรากฏผลคดี ว่ า ผู้ นั้ น ได้ รั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๖) ซึ่งความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดสาเร็จ
เมื่ อ ต้ อ งรั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ซึ่ ง เป็ น เวลาขณะรั บ ราชการในกรมใหม่
ผู้บังคับบัญชาสามารถดาเนินการทางวินัย ได้ (หนังสื อสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๔๐
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

๑๖๑

มาตรา ๙๐
๑. การมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อยู่ในบังคับมาตรา ๙๐ วรรคสาม
สามารถมอบได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนการมอบหมายอานาจหน้าที่

๖๗

หน้า
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่าลงไปปฏิบัติแทนในระหว่างที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว แต่ ก.พ. ยั ง มิ ไ ด้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารมอบหมายตาม
มาตรา ๙๐ วรรคสาม สามารถมอบอานาจได้ตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบบริห ารราชการ
แผ่นดิน (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒)
๒. ระหว่างการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ผู้ถูกกล่าวหาได้โอนไปอยู่
นอกบังคับบัญชาของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จึงมีผลทาให้อานาจในการดาเนินการ
ทางวิ นั ย ตกเป็ น ของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาคนใหม่แ ละต่อ มาเมื่ อบทบัญ ญัติ ลั ก ษณะ ๔ ข้า ราชการ
พลเรื อ นสามั ญ มี ผ ลใช้บั งคั บ เมื่ อวั น ที่ ๑๑ ธัน วาคม ๒๕๕๑ ผู้ บั ง คั บ บัญ ชาคนใหม่ซึ่ งเป็ น
ผู้ มีอานาจสั่ งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ สามารถดาเนินการทางวินั ยแก่ผู้ นั้นได้ ตามมาตรา ๙๐
(หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๗๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓)

๑๒๖

๓. ในระหว่างที่ ก.พ. ยังมิได้กาหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการมอบหมายอานาจหน้าที่
ดาเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๐ วรรคสาม ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ก็ ยั ง สามารถมอบอ านาจด าเนิ น การทางวิ นั ย ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น ปฏิ บั ติ ร าชการแทนได้
ตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ นดิน แต่ตามคาสั่ งของผู้ ว่าราชการจังหวั ด
ที่มอบอานาจตามกฎหมายดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดปฏิบัติราชการแทน นั้น
มอบอานาจให้เฉพาะอานาจที่กระทรวงหรือกรมมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
โดยมอบต่อให้หัวหน้าส่ว นราชการประจาจังหวัดเท่านั้น มิได้มอบอานาจที่เป็นอานาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ (๑๑) ผู้มีอานาจ
ดาเนินการทางวินัยโดยตรงแต่อย่างใด การที่เจ้า พนักงานที่ดินจังหวัดพิจารณาสั่งการให้งดโทษ
และให้ดาเนินการว่ากล่าวตักเตือนผู้ถูกกล่าวหา จึงเป็นการดาเนินการที่ไม่ถูกต้อง (หนังสื อ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๕๓๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

๑๔๔

๔. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
สาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชานาญการ และชานาญการพิเศษ และตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชานาญงาน และอาวุโส ตามมาตรา ๕๗ (๑๑) (หนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๑๑/๒๒๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔)

๑๖๕

๕. เมื่ อ ก.พ. ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารมอบหมายอ านาจหน้ า ที่ ต าม
มาตรา ๙๐ วรรคสาม ปรากฏตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๓ ซึ่ งใช้บั งคั บตั้ งแต่วั นที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๓ แล้ ว เมื่ อผู้ ว่าราชการจังหวั ดจะมอบหมาย
อ านาจหน้ าที่ ใ ห้ ร องผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ก็ ต้ อ งมอบตามหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว จะน าเรื่ อ ง
การมอบอานาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การมอบอานาจมาใช้หาได้ไม่ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔)

๑๘๗

หน้า
๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอานาจจากอธิบดีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินสั่งลงโทษ อธิบดีเห็นว่าการดาเนินการทางวินัยไม่ถูกต้อง อ.ก.พ. กระทรวง
มีมติส่งเรื่องให้กรมดาเนินการให้ถูกต้องก่อนเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง กรณีเช่นนี้ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอานาจ อธิบดีมีอานาจแก้ไขการปฏิบัติของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับมอบอานาจอยู่แล้ว
อธิบดีจึงต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง
การสืบสวน หรือพิจารณาในเบื้องต้นตามมาตรา ๙๑ นั้น ในระหว่างที่ยังมิได้
ออกกฎ ก.พ. เกี่ยวกับการนี้ ให้ดาเนินการตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๙ ลงวันที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕)

๑๙๑

๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับบัญชามีอานาจดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ตาแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิบัติการ ชานาญการ และชานาญการพิเศษ
และตาแหน่ งประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน และอาวุโส หรือจะมอบหมายให้
ผู้บังคับบัญชาระดับต่าลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ ก็ได้
ขนส่งจังหวัดเป็นตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดและมีกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินบัญญัติแน่ชัดให้เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหาร
ส่วนภูมิภาค ซึ่งสังกัดกรม และไม่ใช่ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ไม่อยู่ในตารางท้ายหลักเกณฑ์
อธิบดีจึงไม่อาจมอบหมายอานาจหน้าที่ให้ขนส่งจังหวัดปฏิบัติแทน ส่วนกรณีนี้จะต้องมอบอานาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินควบคู่กันด้วย หมายถึง การมอบให้ผู้ที่ไม่ได้เป็น
ผู้บังคับบัญชามีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามมาตรา ๙๐ วรรคสาม
(หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๐๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุล าคม ๒๕๕๕)

๒๐๖

มาตรา ๙๑
กรณีมีการกล่าวหาหลายครั้งในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันสามารถจะ
รวมการดาเนินการสืบสวนหรือสอบสวนทางวินัยในคราวเดียวกันได้ ส่วนการสั่งลงโทษในกรณีที่
กระท าผิ ดวิ นั ย หลายครั้ งต่างวาระกัน ถ้ าการกระทาดัง กล่ าวเป็นผลจากเจตนาในลั กษณะ
เดียวกันต่อเนื่องกันมาก็สามารถรวมการกระทาแล้วสั่งลงโทษสถานใดสถานหนึ่งที่เหมาะสมได้
(หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๗๕

หน้า

มาตรา ๙๒
การด าเนิ น การทางวิ นั ย อย่ างไม่ ร้ ายแรง ตามมาตรา ๙๒ ต้ องท าการแจ้ ง
ข้ อ กล่ า วหา และสรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ กล่ า วหาให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาทราบ
ส่ว นหลั กเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการนี้ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการนี้ ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ าราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ จึ ง ต้ อ งด าเนิ น การตามหนั ง สื อ
ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ คือ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาอยู่ในกรอบของเรื่อง
กล่าวหาตามคาสั่งเท่านั้น การแจ้งข้อกล่าวหานอกเหนือเรื่องกล่าวหา ทาให้การสอบสวนในกรณี
ที่นอกเหนื อนั้ น เสี ยไป (หนั งสื อส านั กงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๐๖ ลงวันที่ ๓๑ สิ งหาคม
๒๕๕๓)

๑๓๗

มาตรา ๙๔
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่ข้าราชการตาแหน่งต่างกันต่างกรม
หรือต่างกระทรวง ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมกัน ที่ให้ดาเนินการตามมาตรา ๙๔ นั้น ใช้ได้
ทั้งวินัยอย่างร้ายแรงและไม่ร้ายแรง (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๔๗ ลงวันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๗๓

๒. การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนกรณี ข้ า ราชการพลเรื อ นต่ า งกรม
ในกระทรวงเดียวกัน และต่างกระทรวง ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมกัน ซึ่งปลัดกระทรวงหนึ่ง
เป็ น ผู้ มีอานาจตามมาตรา ๙๔ (๒) และปลั ดกระทรวงอีกกระทรวงหนึ่งเป็นผู้ มีอานาจตาม
มาตรา ๙๔ (๓) ปลัดกระทรวงทั้งสองควรทาความตกลงร่วมกันเพื่อกระทรวงทั้งสองต่างมีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๔ (๓) ประกอบด้วยบุคคลชุดเดียวกัน (หนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๖๔๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒)

๙๔

๓. ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมกันคนหนึ่ง
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น อธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ (๖)
ส่ วนอี ก ๒ คน ต าแหน่ งประเภทวิ ชาการ ระดับช านาญการ และระดับปฏิ บั ติ การ อธิ บดี เป็ น
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ (๑๐) และผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ (๑๑) สาหรับ ๒ คนนี้ อธิบดีและผู้ว่าราชการจังหวัดต่างมี
อานาจคู่เคียงกัน เรื่องนี้กรณีป รากฏขึ้นทางจังหวัด และผู้ถูกกล่าวหาคนที่หนึ่งไม่อยู่ในอานาจ
ของผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ทางจั งหวั ดจึ งรายงานมายั งอธิ บดี กรณี เช่ นนี้ อธิ บดี ย่ อมสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนผู้ ถูกกล่าวหาทั้ง ๓ คนได้ (หนั งสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๘๖
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

๑๕๔

หน้า
๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีที่ข้าราชการตาแหน่ง ต่างกัน
ในกรมเดีย วกันถูกกล่ าวหาว่ากระทาผิ ดวินัยร่วมกัน และผู้ บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่ งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ต่างกัน ในระหว่างที่ ยั งไม่ได้ ออกกฎ ก.พ. ว่าด้ว ยการดาเนินการทางวินัย
มีแนวทางที่อาจดาเนินการเพื่อให้มีคณะกรรมการคณะเดียวทาการสอบสวนได้ ๒ แนวทาง คือ
ผู้บังคับบัญชาซึง่ มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่ละคนทาความตกลงกัน เพื่อแต่ละคนต่างมี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่ในอานาจ ประกอบด้วยบุคคลชุดเดียวกัน
หรืออีกแนวทาง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ที่ตาแหน่งต่ากว่าไม่ใช้อานาจ
ของตนและขอให้ผู้ บังคับบั ญชาซึ่งมีอานาจสั่ง บรรจุตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนื อขึ้นไปเป็นผู้ สั่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๘๔
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔)

๑๗๑

๕. กรณี ที่ ปลั ดกระทรวงแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๔ (๒)
เมื่อสอบสวนเสร็ จ คณะกรรมการก็ต้องทารายงานการสอบสวนเสนอต่อ ปลัดกระทรวงผู้ สั่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (หนั งสื อส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๓ ลงวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๔)

๑๗๕

๖. กรณี ที่ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ กั บ ข้ า ราชการในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมกัน ไม่อยู่ ในบังคับของมาตรา ๙๔ (๓) (หนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๒๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔)

๑๗๗

มาตรา ๙๕
ในระหว่างที่ยังมิได้ออก กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย ตามมาตรา ๙๕
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วิ นั ย อย่ างไม่ ร้ ายแรง โดยแต่ งตั้ งกรรมการและเลขานุ การจากบุ คคลซึ่ งมิ ได้ เป็ นข้ าราชการ
ฝ่ายพลเรือน ไม่เป็นสาระสาคัญที่จะทาให้เสียความเป็นธรรม และไม่ทาให้การสอบสวนเสียไป
(หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๗๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕)

๑๙๗

มาตรา ๙๖
กรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ ผู้บังคับบัญชาจะงดโทษให้
โดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ การว่ากล่าวตักเตือนนั้นกฎหมายไม่ได้บัญญัติ
ไว้ว่าจะต้องทาด้วยวิธีการใด กรณีจึงสามารถว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือทาเป็นลายลักษณ์อักษร
ก็ได้ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๗๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑)

๔๘

หน้า

มาตรา ๙๗
๑. ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดปฏิ บั ติ ราชการแทนอธิ บดี ด าเนิ นการทางวิ นั ยแก่
ข้าราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในเขตจังหวัด และได้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรม
พิจารณา ระหว่างที่ อ.ก.พ. กรม ยังมิได้พิจารณา แม้หน่วยงานและผู้ถูกกล่าวหาได้เปลี่ยนสถานะ
เป็นข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่กรณีนี้ถือเป็นการดาเนินการของอธิบดี การส่งเรื่อง
ให้ อ.ก.พ. พิจารณา ถูกต้องแล้ว ไม่ต้องส่งกลับให้ อ.ก.พ. จังหวัด (หนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๖๓๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒

๘๗

๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับมอบอานาจจากปลัดกระทรวงในฐานะอธิบดีได้ สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แก่ข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชานาญการพิเศษ ระหว่างการดาเนิน การเพื่อ ส่ง เรื่อ งให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจ ารณา ตาม
พระราชบัญญัติร ะเบีย บข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ปรากฏว่าพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลใช้บังคับ และระหว่างที่
ยังมิได้ออกกฎ ก.พ. ตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง ก.พ. ได้กาหนดการในกรณีที่ ปลัดกระทรวง
ในฐานะอธิบดีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรม พิจารณา เรื่องนี้
จึงต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวง พิจารณาตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง (หนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)

๑๐๘

มาตรา ๑๐๐
๑. การกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัยร้ายแรง ตามนัย
มาตรา ๑๐๖ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น จะต้องเป็น
การกล่าวหาที่ระบุโดยชัดแจ้งถึงพฤติการณ์และตัวผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทาหรือการละเว้น
การกระทาใดที่พึง เห็ น ได้ว่า เป็ น ความผิ ด วินัย อย่ างร้ ายแรง (หนั งสื อ ส านัก งาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๑๑/ล ๔๙๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑)

๑๖

๒. การดาเนิ นการทางวินัยกับผู้ ซึ่งพ้นจากราชการไปแล้ว กฎหมายว่าด้ว ย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนทั้งสองฉบับนี้ มีหลักการและหลักเกณฑ์ทานองเดียวกัน แต่สาหรับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๐ ได้บัญญัติเงื่อนไขว่า
ผู้มีอานาจต้องดาเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ภายใน ๑๘๐ วัน
นับ แต่วัน ที่ผู้ นั้ น พ้น จากราชการ (หนั งสื อส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๒๕๙ ลงวันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๕๑)

๓๑

หน้า
๓. การกล่าวหาข้าราชการผู้ใดว่ากลับก่อนเวลา ไม่ลงชื่อกลับในบัญชีลงเวลา
ปิดสานักงานก่อน ๑๖.๓๐ น. นารถราชการไปใช้ส่วนตัว ถือเป็นเพียงการกล่าวหาว่ากระทาผิด
วิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรงเท่ า นั้ น เมื่ อ ผู้ ถู ก กล่ า วหานั้ น ได้ อ อกจากราชการไปแล้ ว ก็ ไ ม่ ส ามารถ
ดาเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๒๖๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม
๒๕๕๑)

๓๕

๔. ผู้ยื่นหนังสือขอลาออกแล้วถอนคืนไปก่อนการลาออกมีผล ถือเป็ น การระงั บ
การขอลาออก ต่อมายื่นหนังสือ ขอลาออกอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ระบุวันขอลาออก
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นการยื่นล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้มีอานาจ ซึ่งตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
ให้ ถื อวั น ถั ด จากวั น ครบก าหนด ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ยื่ น เป็ นวั น ขอลาออก ซึ่ ง ตรงกั บ วั น ที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถ้าผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจยังมิได้อนุญาตให้ลาออกและมิได้ยับยั้งการ
ลาออก การลาออกของผู้นี้ก็มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ตามมาตรา ๑๑๓
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนนี้ปรากฏว่า ในระหว่าง
การลาออกยังไม่มีผล ผู้นี้ไม่ได้มาปฏิบัติราชการ หากมีการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาว่า
ผู้นี้ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
อันเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยกล่าวหาก่อนวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่
การลาออกมีผล ผู้บังคับบัญชาก็สามารถดาเนินการทางวินัยแก่ผู้นี้ได้ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๑๑/ล ๑๐๓๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ )

๕๓

๕. ข้ า ราชการมี ก รณี ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงอยู่ ก่ อ น
ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ต่อมาพระราชบั ญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือน
สามั ญ ใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๑ ธั น วาคม ๒๕๕๑ แล้ ว เป็ น กรณี ที่ ต้ อ งด าเนิ น การตาม
มาตรา ๑๐๐ คือผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะต้องดาเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาเบื้องต้นเห็นว่ากรณีมีมูลและสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง
ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากราชการ ถ้าล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
ก็ไม่สามารถที่ ดาเนินการต่อไปได้ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๕๘ ลงวันที่ ๑๗
มิถุนายน ๒๕๕๒)

๗๑

๖. มีกรณีถูกร้ องกล่ าวหาว่ากระทาผิ ด วิ นัย ต่อมาได้รับ อนุญาตให้ ล าออก
และในวันเดียวกันได้รับการคัดเลือกและบรรจุเป็นข้าราชการอีกกรมหนึ่ง โดยไม่ได้นาอายุราชการ
ในส่วนราชการเดิมมานับต่อ ฐานะการเป็นข้าราชการไม่ต่อเนื่อง และขาดตอนไปแล้ว อธิบดีกรมใหม่

๗๘

หน้า
ไม่มีอานาจดาเนินการทางวินัย (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๘๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๒ )
๗. ผู้บังคับบัญชาได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
แก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ได้ออกจากราชการไปแล้ว ซึ่งสามารถดาเนินการได้ตามมาตรา ๑๐๒ และ
มาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมาเมื่อบทบัญญัติ
ลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มี ผ ลใช้ บั ง คั บ และมี ม าตรา ๑๐๐ ให้ อ านาจผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาท านองเดี ย วกั บ มาตรา ๑๐๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่บัญญัติเพิ่มเติมว่าผู้มีอานาจ
ต้องดาเนิ น การสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่ง ร้อยแปดสิ บ วัน แต่ ก รณี นี้
ผู้บังคับบัญชาได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายไปก่อนมาตรา ๑๐๐
มีผลใช้บังคับ จึงมีอานาจดาเนินการทางวินัยต่อไปได้ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๑๓๑
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓)

๑๑๖

๘. การที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ นเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อผู้อานวยการตรวจเงินแผ่นดิน ระบุตัวข้าราชการผู้มีพฤติการณ์ปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ถือเป็นการกล่าวหาต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการ และเป็นการกล่าวหาก่อนผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการ ผู้บังคับบัญชา
จึงยังมีอานาจดาเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นได้ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๒๕๗ ลงวันที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔)

๑๖๙

๙. กรณีตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้อานาจผู้บังคับบัญชาดาเนินการต่อไปได้โดยไม่มีกาหนดเวลา แต่เมื่อบทบัญญั ติ
ลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไปแล้ว ก.พ. มีมติกาหนดการดาเนินการ
ต่อไปเป็นไปตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวั น ที่ ๑๑ ธั น วาคม ๒๕๕๑
ข้ อ ๒ โดยกาหนดให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องดาเนินการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากราชการ ถ้าล่ว งเลยกาหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว ก็ไม่ อาจดาเนินการต่อไปได้ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๖๒ ลงวันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๕๕)

๑๙๘

หน้า
๑๐. ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ออกไว้ก่อนด้วยเหตุต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา
โดยยังไม่มีการสอบสวนทางวินัย ต่อมาผู้นั้นมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และต่อมาคดีอาญาถึงที่สุด
โดยศาลมีคาพิพากษายกฟ้อง ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยต้องสั่งยกเลิกคาสั่งให้ออกไว้ก่อน
เพื่อให้ ผู้ นั้ น เป็น ผู ้พ้น จากราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ยบาเหน็จ บานาญ และเมื่อ ล่ว งเลย
กาหนด ๑๘๐ วัน ตามมาตรา ๑๐๐ แล้ว แม้จะเห็นว่ากรณียังมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ก็ไม่อาจดาเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๖๑
ลงวันที่ ๒ พฤศจิ กายน ๒๕๕๕)

๒๐๙

มาตรา ๑๐๓
๑. กรณี ที่อธิ บ ดีผู้ บั งคั บ บัญ ชาได้แต่ งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนทางวินั ย
อย่างร้ายแรงและได้สั่งยุติเรื่องแล้ว การดาเนินการทางวินัยของอธิบดีได้สิ้ นสุดลงแล้ว และต้อง
รายงานการดาเนินการทางวินัยดังกล่าวไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓
กรณีที่มีผู้ร้องขอให้อธิบดีสอบสวนใหม่ โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐานใหม่ ไม่อาจดาเนินการได้
(หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๔๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)

๑๑๒

๒. ผู้บังคับ บัญชาซึ่งมีอานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗ บันทึกสั่ งให้ งดโทษ
ผู้ถูกกล่ าวหาโดยให้ทาหนังสื อลงทัณฑ์ หลังจากนั้นได้เกษียณอายุไปโดยยังไม่ได้ดาเนินการ
ดังกล่าว ผู้รักษาราชการแทนก็ยังคงต้องดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าว และรายงาน
ไปยั ง อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๑๐๓ หากผู้ รักษาราชการแทนมีความเห็นแตกต่างกับ
ความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ก็สามารถเสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการ
พิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง ได้ (หนั งสื อส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๐๙ ลงวั นที่ ๙
เมษายน ๒๕๕๓)

๑๒๐

๓. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการ
ต่างกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมกัน จานวน ๖ ราย กรณีเช่นนี้
ถ้าเป็นกรณีที่จะต้องสอบสวนก็เป็นอานาจของปลัดกระทรวงที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน แต่เมื่อเป็นกรณีที่ไม่ต้องสอบสวนก็ถือเป็นกรณีที่ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอานาจพิจารณา
ตามที่ ก.พ. ได้กาหนดการดาเนินการตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๑ (๒) จึงต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงเป็นผู้พิจารณา (หนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๔๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓)

๑๒๔

หน้า
๔. ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สั่ ง ลงโทษแล้ ว รายงาน อ.ก.พ. กระทรวงตาม
มาตรา ๑๐๓ เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติให้ลดโทษ เพิ่มโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ผู้บังคับบัญชา
ที่จะต้องสั่งให้เป็นไปตามมติดังกล่าว โดยปกติควรเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ ที่เป็นผู้สั่งลงโทษ

๑๘๒

การรายงาน ก.พ. เพื่ อ ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ การทะเบี ย นประวั ติ ส าหรั บ
ข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวง ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกระเบียบตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง
สานักงานปลัดกระทรวงเป็น ผู้รายงานตามระเบียบที่ใช้อยู่เดิม (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๑๑/๕๑๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
๕. ผู้ว่าราชการจั งหวัด ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรงแก่ข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่ต่อมามีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการมีผ ลให้ผู้ ถูกกล่ าวหาเป็ นข้าราชการในราชการบริหารส่ วนกลาง เมื่อสอบสวนเสร็จ
จังหวัดจึงส่งสานวนการสอบสวนมาให้กรมพิจารณา ระหว่างการพิจารณา ได้มีการแบ่งส่วนราชการ
ใหม่ อีก มีผ ลให้ ผู้ถูกกล่ าวหากลั บมาเป็ น ข้าราชการในราชการบริหารส่ วนภูมิภาค เมื่อกรม
พิจารณาเสร็ จและเป็ นกรณีที่จะต้องส่ งเรื่ องให้ อ.ก.พ. สามัญ พิจารณา และเรื่องนี้เป็นกรณี ที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรมจึงควรส่งสานวนการสอบสวน
คืน ให้ จังหวัดดาเนิ น การต่อไป (หนั งสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๕๔๓ ลงวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

๑๔๗

มาตรา ๑๑๐
๑. เมื่ อ สั่ ง ลงโทษไล่ อ อกแล้ ว กรณี ก ล่ า วหาว่ า หย่ อ นความสามารถยั ง อยู่
ระหว่ า งสอบสวน ซึ่ ง เป็ น การด าเนิ น การเพื่ อ สั่ ง ให้ อ อก ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาก็ ไ ม่ มี อ านาจที่ จ ะ
ดาเนินการต่อไป จึงต้องยุติเรื่อง (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๘๘ ลงวันที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๕๒)

๖๕

๒. การดาเนินการเพื่อสั่งให้ออกกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ ในระหว่างที่ยังมิได้ออก กฎ ก.พ. ตามมาตรา
๑๑๐ ต้องดาเนินการตามกฎ ก.พ. ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิมคือ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) โดย
บัญญัติให้นามาตรา ๙๗ วรรคสอง มาใช้กับมาตรา ๑๑๐ (๖) โดยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เช่นเดียวกับการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง แล้วส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. พิจารณา ตามมาตรา ๙๗
วรรคสอง โดยอนุโลม (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑ /ล ๖๒๑ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒)

๘๑

หน้า
๓. กรณี ที่จ ะต้องสั่ งให้ ออกตามมาตรา ๑๑๐ (๘) ในระหว่างที่ยังมิได้ออก
กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๑๑๐ วรรคสอง ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๓๒ ให้ น ากฎ ก.พ.
ข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือกรณีที่กาหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ สาหรับกรณีนี้ไม่มีกฎ ก.พ. ข้อบังคับหรือระเบียบซึ่งใช้อยู่เดิม และเป็นกรณี
ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๗ ให้ อ านาจ
ผู้บังคับบัญชาที่จะสั่งได้โดยตรง ถือได้ว่าเป็นกรณีที่กาหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้อยู่เดิม ฉะนั้นกรณีนี้
ผู้บังคับบัญชาจึงสั่งให้ออกตามมาตรา ๑๑๐ (๘) ได้โ ดยตรง (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๑๑/ล ๑๗๙ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓)

๑๑๔

๔. การสั่งให้ออกด้วยเหตุเป็นโรคติดยาเสพติดให้โทษ นั้น ต้องในขณะที่ผู้ นั้น
เป็นโรคดังกล่าวอยู่ หากปรากฏว่าผู้นั้นพ้นจากการเป็นโรคติดยาเสพติดให้โทษแล้ว ผู้บังคับบัญชา
ก็ไม่อาจสั่งให้ออกได้ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๗๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓)

๑๒๙

มาตรา ๑๒๐
๑. การสอบสวนทางวินัย กล่าวหาว่ากระทาผิดหลายกรณี และสั่งลงโทษ
ปลดออกกรณีเ ดีย ว เมื่อ ก.พ.ค. มีคาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงยังไม่พอฟังลงโทษจึงให้ยกเลิกคาสั่ง
ปลดออก และให้พิจารณาดาเนินการกับผู้นั้นให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปนั้น หมายถึงว่า เมื่อยกเลิก
คาสั่งลงโทษและสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการแล้ว ก็ให้พิจารณาดาเนินการสาหรับข้อกล่าวหา
อื่น ๆ ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕)

๑๙๕

๒. กรณีสั ่ง ยกโทษหรือ ยกเลิก คาสั ่ง ลงโทษปลดออกและให้ก ลับ เข้า รับ
ราชการ มี สิ ทธิ ได้รั บเงินเดือนในระหว่างที่มิ ได้มาปฏิ บัติ ราชการตามระเบียบกรมบั ญชีกลาง
(หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๑๑๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕)

๒๐๐

บทเฉพาะกาล
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับตั้งแต่
วัน ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ แต่ ส าหรั บ ลั กษณะ ๔ ข้า ราชการพลเรื อนสามั ญ วินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย อยู่ในลักษณะนี้ ยังไม่ได้บังคับทันที เพิ่งจะใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๕๑ ฉะนั้นกรณีที่ดาเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๐ ธันวาคม
๒๕๕๑ จึงต้องปรับบทความผิด สอบสวนพิจารณา และลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๙

หน้า
ส่วนกรณีกระทาผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
แต่เพิ่งดาเนินการทางวินัยตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป หรือดาเนินการมาก่อนแล้ว
แต่จนถึงวันดังกล่าวยังดาเนินการไม่เสร็จ ต้องปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายที่ใช้อยู่
ขณะกระทาผิด คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ส่วนการสอบสวน
พิจารณาและดาเนินการเพื่อลงโทษต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๓ (๑) (๒) และ (๓) และกรณีที่ ก.พ. กาหนด
ตามมาตรา ๑๓๗ สาหรับกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกฟ้องคดีอาญาอยู่ด้วย การดาเนินการทางวินัย
ไม่จาเป็นต้องรอฟังผลคดีอาญา เว้นแต่การสอบสวนทางวินัย ยังฟังไม่ได้ว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
(หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๗๓๑ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑)
๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ใช้บังคับตั้งแต่
วัน ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็ นวัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว แต่ทั้งนี้
สาหรับบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือน
ในพระองค์ ยังไม่ได้ใช้บังคับในขณะนั้น และเพิ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
เป็นต้นไป ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๑๓๑ ดังนั้น กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วย
การสอบสวนพิ จ ารณา ซึ่ ง เป็ น กฎ ก.พ. เดิ ม ที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ในระหว่างที่ยังมิได้ออก กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ให้นากฎ ก.พ. ที่ใช้อยู่เดิมมาใช้
บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งตามมาตรา ๑๓๒ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๑๑/๒๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑)

๓๑

๓. เมื่อบทบัญญัติลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไปแล้ว ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่เคยมีอานาจสั่งลงโทษตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ มี อ านาจอี ก ต่ อ ไป (หนั ง สื อ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒)

๖๘

๔. กระทาผิ ดวินั ย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใด
ต้องใช้โทษตามพระราชบัญญัติฉบับนั้น (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๓ ลงวันที่
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒)

๖๙

๕. ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณาโดยถูกต้องตามมาตรา 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 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๕๒ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑ /๖๔๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ )

๙๒

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

๙๖

๗. อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ลงโทษที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของ อ .ก.พ. กรม
เมื่อบทบัญญัติลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ อ.ก.พ. กรม ย่อมมีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ต่อไปตาม
มาตรา ๑๓๖ ส่วนการลดโทษตามมติ อ.ก.พ. กรม ก็ต้องใช้โทษตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่
นร ๑๐๑๑/ล ๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓)

๑๐๔

๘. การสั่ ง ลงโทษข้ า ราชการที่ ก ระท าผิ ด วิ นั ย อยู่ ก่ อ นวั น ที่ ลั ก ษณะ ๔
ข้าราชการพลเรือนสามัญ มีผลใช้บังคับ ต้องปรับบทความผิดและกาหนดโทษตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ในขณะกระทาผิด (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่
นร ๑๐๑๑/ล ๓๖๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓)

๑๓๔

๙. การลงโทษผู้ ก ระท าผิ ด ในกรณี ก ระท าผิ ด วิ นั ย ขณะที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ สาหรับสถานโทษลดขั้นเงินเดือน นั้น ระบบ
เงิน เดือนในปั จ จุ บั น ได้เปลี่ ย นไปเป็ น แบบไม่มีขั้นแล้ ว การลงโทษลดขั้นเงินเดือนจึงไม่อาจ
ดาเนินการได้ ก.พ. จึงกาหนดการดาเนินการในกรณีที่จะลงโทษลดขั้นเงินเดือนก็ให้เปลี่ยนเป็น
ลดเงินเดือน (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๑ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

๑๗๓

๑๐. การลงโทษลดเงิน เดือนในระหว่างที่ ยังมิได้อ อกกฎ ก.พ. ว่า ด้ว ยการ
ดาเนิ น การทางวินั ย ก.พ. ได้มีม ติก าหนดการด าเนินการให้ ล งโทษลดเงิ นเดือนได้ ครั้ง หนึ่ ง
ในอัตราโทษ ๒ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๔ เปอร์เซ็นต์ ของอัตราเงินเดือนของผู้นั้น ตามควรแก่กรณี
(หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

๑๗๖

หน้า

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. สั่ งพักราชการด้ว ยเหตุถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่า งร้ายแรง
และต้องหาคดีอาญาข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา และถูกขังอยู่ในเรือนจา ทางวินัยรอผลคดีอาญา
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จาคุก ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง แต่ให้ขังระหว่างฎีกา ต่อมาศาลฎีกาอนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราวและคดียังอยู่ระหว่างพิจารณา ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการที่ใช้อยู่
ในขณะนั้น กาหนดว่า การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา ... ซึ่งการสอบสวน
พิจารณานี้รวมถึงการพิจารณาของศาลด้วย ผู้บังคับบัญชายั งไม่อาจสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการรายนี้กลับปฏิบัติราชการ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๕๔ ลงวันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๕๑)

๔๖

๒. การที่ จะลงโทษผู้ ถูกสั่ งพักราชการในกรณี กระท าผิ ดวิ นัยอย่ างไม่ ร้ายแรง
จะสั่ ง ลงโทษได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ สั่ ง ให้ ผู้ นั้ น กลั บ เข้ า รั บ ราชการแล้ ว (หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๐๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑)

๕๕

๓. กรณีที่สั่งพักราชการเพราะเหตุถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
และถูกฟ้องคดีอาญา แม้ผลการสอบสวนทางวินัยจะเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิด แต่เมื่อ
คดีอาญายังไม่ถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาให้ยกฟ้อง ก็จะสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ยังไม่ได้ (หนังสือสานักงาน 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. ผู้บังคับบัญชาที่สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
มีความเห็นไม่สอดคล้องกับคณะกรรมการสอบสวน จึงส่งเรื่องมาขอทราบแนวทาง กรณีเช่นนี้
สานั กงาน ก.พ. ไม่อยู่ ในฐานะที่จะพิจารณาให้ความเห็นได้ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๑๑/๓๗๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑)

๕๐

หน้า
๒. คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และผู้ถูกกล่าวหา
ได้โอนไปส่วนราชการอื่นแล้ว ต้องส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ตรวจสอบและพิจารณาสั่งการ
ต่อไป ส่วนในกรณีสานวนการสอบสวนสูญหาย และไม่มีสาเนาที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐาน
ก็ต้องทาการสอบสวนใหม่ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๐๗๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๕๑)

๕๗

๓. การสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ยังไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหายังไม่ถือเป็นการสืบสวน
ในกระบวนการดาเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไม่มีข้อห้ามที่จะแต่งตั้งข้าราชการบานาญร่วมเป็นกรรมการ สาหรับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนเบื้องต้นตามมาตรา ๙๑ และคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎตามมาตรา ๙๕ ไม่ควรแต่งตั้งข้าราชการบานาญ และคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง จะแต่งตั้งข้าราชการบานาญไม่ได้ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๑๑/๑๑๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒)

๖๑

๔. ระหว่างการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาได้โอนไปอยู่นอกบังคับบัญชาของผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน เมื่อการสอบสวนแล้ ว เสร็จให้ ผู้ สั่ งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน
ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อดาเนินการต่อไป หากผู้บังคับบัญชาคนใหม่
เห็นว่าการดาเนินการของคณะกรรมการสอบสวนมีความบกพร่อง หรือการสอบสวนไม่สิ้นกระแสความ
เห็น สมควรให้ สอบสวนเพิ่มเติมตามประเด็นที่กาหนด ตามข้อ ๓๓ ได้ โดยให้ คณะกรรมการ
สอบสวนคณะเดิมหรือแต่งตั้งคณะกรรมกรรมการสอบสวนคณะใหม่ ทาการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้
ตามความจาเป็น แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวส่งพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวน
เพิ่มเติมไปให้ผู้สั่งสอบสวนเพิ่มเติมโดยไม่ต้องทาความเห็น (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/
ล ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)

๑๑๐

๕. การท ารายงานสอบสวน ต้ องมี ส าระส าคั ญประการหนึ่ ง คื อ วิ นิ จฉั ย
พยานหลักฐานแสดงเหตุผลควรหรือไม่ควรรับฟัง อย่างไร (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/
๑๔๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓)

๑๑๘

๖. กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาขอคัดสาเนาเอกสาร คณะกรรมการสอบสวนควรถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๑๕
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓)

๑๒๒

หน้า
๗. ปลัดกระทรวงตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยมีผู้ถูกกล่าวหา
หลายคน ระหว่างสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่งเลื่อนตาแหน่ง ทาให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สาหรับผู้นั้นเปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เมื่อสอบสวนเสร็จปลัดกระทรวง
การคลังต้องส่งรายงานสาหรับผู้ที่เลื่อนตาแหน่งนั้นไปให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาดาเนินการ
และมีอานาจเฉพาะผู้ที่ได้เลื่อนเท่านั้น (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๙๑ ลงวันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

๑๓๐

๘. หนั ง สื อคั ดค้านกรรมการสอบสวนที่ยื่นเกินกาหนดเวลาแม้ผู้ สั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้พิจารณาสั่งการใด ก็ไม่มีผลทาให้ ผู้ ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็น
กรรมการสอบสวน (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๗๓๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

๑๓๒

๙. ข้ าราชการต าแหน่ งนิ ติ กรสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาฯ กระทรวง
ศึกษาธิการ ถือเป็นข้าราชการอื่นในกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน สามารถได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
สอบสวนได้ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๑๐๗๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓)

๑๔๙

๑๐. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงที่แต่งตั้งเลขานุการ
โดยมิได้ระบุให้เป็น “กรรมการและเลขานุการ” ไม่ถูกต้องตามกฎ ก.พ. (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่
นร ๑๐๑๑/ล ๔๗ ลงวันที่ ๖ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๕)

๑๙๔

พ.ร.บ. ล้างมลทิน ฯ
๑. ผู้ บังคับ บัญชาสั่งลงโทษตัดเงินเดือน อ.ก.พ. กระทรวง มีมติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ต่อมาเมื่อผู้ถูกลงโทษนั้นได้รับการล้างมลทินแล้ว
จึงไม่อาจดาเนินการทางวินัยกับผู้ถูกลงโทษทางวินัยต่อไปได้ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๑๑/๒๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑)

๑

๒. การได้รับล้างมลทิน ไม่มีผลทาให้มีสิทธิที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนที่ได้งด
ไปคืน (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๑๒๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑)

๗

๓. ถู ก ลงโทษตั ด เงิ น เดื อ นแล้ ว ได้ รั บ การถู ก ล้ า งมลทิ น ถื อ ได้ ว่ า ไม่ เ คย
ถูกลงโทษทางวินั ย มีสิท ธิได้รั บการพิจ ารณาเลื่ อนเงินเดือน (หนังสื อสานักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๑๑/๑๕๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑)

๑๔

หน้า
๔. ระหว่างถูกลงโทษตัดเงินเดือนเมื่อได้ล้างมลทินตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ก็ไม่ต้องตัดเงิน เดือนต่อไป แต่หากได้รั บการล้างมลทินแล้ว ก็มีสิ ทธิที่สมควรได้รับตามปกติ
ส่วนกรณีถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือน แต่ยังมิได้มีการตัดเงินเดือนจริงเลยเท่ากับยังไม่ได้รับโทษ
ไม่ได้รับการล้างมลทินและไม่สามารถเลื่อนเงินเดือนในรอบถัดไปได้ (หนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๑๑/๑๙๒ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑)

๒๑

๕. ผลของการล้ างมลทิ น กฎหมายให้ ถื อ ว่า ผู้ นั้น ไม่เ คยถู ก ลงโทษทางวิ นั ย
ในกรณีนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงโทษเป็นอย่างอื่นได้ และเมื่อได้รับการล้างมลทิน
ไปก่อนแล้ ว ผู้ นั้ น ก็ มีสิ ทธิได้รั บ การพิจ ารณาเลื่ อนเงินเดือน (หนังสื อส านักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๑๑/๑๙๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑)

๒๕

๖. ผู้ บั งคั บ บั ญชาสั่ งลงโทษตั ดเงิ นเดื อน แต่ ยั งมิ ได้ ด าเนิ นการตั ดเงิ นเดื อน
ของผู้ถูกลงโทษ เนื่องจากรอให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อผู้ถูกลงโทษ
ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ โทษเลยย่ อ มไม่ ไ ด้ รับ การล้างมลทิน (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๙๒๑
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑)

๔๒

๗. ผู้ถูกลงโทษตัดเงินเดือนและได้รับการล้างมลทินแล้ว จึงมีสิทธิได้รับการเลื่อน
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นเช่นเดียวกับข้าราชการทั่วไปที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสม (หนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๐๔/ว ๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔) (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่
นร ๑๐๑๑/๓๔๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑)

๔๔

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

๘๕

๙. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นที่เป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริห ารราชการแผ่นดิน มีอานาจสืบสวน
ข้อเท็จจริงและสั่งยุติเรื่องได้ แต่ถ้าจะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนต้อง
เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญชาตามที่ กาหนดในกฎ ก.พ. ฉบับ ที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) แก้ ไขเพิ่ม เติ มโดย
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๘) กรณีผู้บังคับบัญชาชั้น ต้นสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ และได้รับ
การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว อธิบดีไม่สามารถดาเนินการ
ทางวินัยเป็นประการอื่น (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑ /๖๔๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒)

๘๙

หน้า
๑๐. ผู้ถูกลงโทษที่ได้รับ การล้ างมลทิน ตามมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญญัติ
ล้ า งมลทิ น ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดชมี พระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว แม้ภายหลังศาลปกครองสูงสุดจะมีคาพิพากษาให้เพิกถอนคาสั่ง
ลงโทษ ก็ไม่มีผลกระทบต่อการล้างมลทินที่มีผลสมบูรณ์ไปแล้ว ผู้บังคับบัญชาไม่อาจดาเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้ถูกลงโทษซึ่งได้รับการล้างมลทินในการกระทาเดียวกันนั้นอีก
เมื่ อ ผู้ นั้ น ได้ รั บ การล้ า งมลทิ น แล้ ว ก็ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
มาตรา ๓๖ ข. (๙) หรือ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมี
สิทธิที่จ ะขอกลับ เข้ารับ ราชการได้ตามมาตรา ๖๓ วรรคสี่ แต่ส่วนราชการจะบรรจุผู้นั้ นกลับ
เข้ารับราชการหรือไม่ เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ที่จะ
พิจารณา (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓)

๑๐๖

๑๑. การล้า งมลทิน ตามพระราชบัญ ญัติล ้า งมลทิน ในโอกาสสมโภชน์
กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ กฎหมายมีเจตนารมณ์เพื่อให้ผู้ได้รับการล้างมลทินได้มี
สิ ท ธิ ส มบู ร ณ์ เ ช่ น เดี ย วกั บ บุ ค คลทั้ ง หลายซึ่ ง ไม่เ คยรั บ โทษ คือ ล้ า งทั้ ง โทษและการกระท า
ส่วนพระราชบัญญัติล้างมลทิน ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ล้างให้เฉพาะโทษ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษ
เท่า นั้ น มิไ ด้ล้ างการกระทาอัน เป็ น เหตุให้ ถูก ลงโทษ ดั งนั้น จึง ต้องนาเอาการกระท านั้ นมา
พิจารณาว่าผู้นั้นเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมตามมาตรา ๓๖ ข. (๔)
หรือไม่ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๙๙๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

๑๔๒

๑๒. กรณีที่ผู้ บังคับ บัญชาได้ดาเนินการทางวินัยและสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ
และผู้นั้นได้รับประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินแล้ว แม้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมี
มติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาก็ไม่สามารถดาเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นได้อีก
ต่อไป (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๗๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔)

๑๖๗

๑๓. ผู้ถูกลงโทษไล่ ออกและอยู่ในเกณฑ์ได้รับการล้ างมลทินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการล้างมลทิน แม้ผู้นั้นจะได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษ และคดี
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลหามีผลกระทบต่อการล้างมลทินที่สมบูรณ์ไปแล้ว แต่การล้างมลทินนี้
เป็นเพียงการล้างเฉพาะโทษ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษ ไม่ได้ล้างการกระทาอันเป็นเหตุ
ให้ถูกลงโทษ จึงอาจนาเอาการกระทานั้นมาพิจารณาวินิจฉัยว่า เป็นผู้มีลั กษณะต้องห้ ามตาม
มาตรา ๓๖ ข. (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมได้ (หนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๙๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔)

๑๘๐

หน้า
๑๔. ผู้บังคับ บัญชาสั่งลงโทษตัดเงินเดือนข้าราชการ กรณีรับและนาส่งเงิน
ไม่เ ป็น ไปตามระเบีย บ ในเดือนมีนาคมถึงเมษายน ๒๕๔๙ และได้รับการล้างมลทินไปแล้ว
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิดผู้นั้น ในกรณีรับและนาส่งเงิน รวมทั้งนาเงินไปหมุนใช้
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงมีนาคม ๒๕๔๙ ถือเป็นมูลกรณีเดียวกันกับที่ได้รับการล้างมลทินแล้ว
ผู้บังคับบัญชาไม่อาจดาเนินการทางวินัยตามที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิดได้อีก
(หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕)

๑๘๙

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
๑. กรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษไล่ออก ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามที่
คณะกรรมการ ปปช. มีมติชี้มูลความผิด และศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคาวินิฉัยว่าองค์กรที่มีอานาจ
พิจารณาอุทธรณ์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามที่ คณะกรรมการ ปปช. วินิจฉัย ให้เป็น
อย่ า งอื่ น ได้ ก.พ. เห็ น ว่ า กรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ค วามแน่ ชั ด แม้ มิ อ าจเปลี่ ย นฐานความผิ ด ตามที่
คณะกรรมการ ปปช. วิ นิ จ ฉั ย องค์ ก รดั ง กล่ า วก็ มี อ านาจใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ก าหนดระดั บ โทษ
ลดจากไล่เป็นปลดออกได้ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๘๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๑)

๔

๒. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ด าเนิ น การทางวิ นั ย และสั่ ง ยุ ติ เ รื่ อ งไปแล้ ว ต่ อ มา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก่อนมีพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ
พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่เมื่อมี พ.ร.บ. ดังกล่าวใช้บังคับ และผู้นี้ได้รับประโยชน์จากมาตรา ๖ ผู้บังคับบัญชา
จึงไม่สามารถดาเนินการลงโทษผู้นี้ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑ /ล ๔๗๔ ลงวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๗๗

๓. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ด าเนิ น การทางวิ นั ย และได้ สั่ งยุ ติ เ รื่ องไปแล้ ว เมื่ อ มี
พระราชบั ญญั ติ ล้ า งมลทิ น ฯ พ.ศ. ๒๕๕๐และผู้ นี้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากมาตรา ๖ แม้ ต่ อ มา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูล ความผิ ดทางวินัยกับผู้ นี้ในกรณีเดียวกัน ผู้ บังคับบัญชา
ก็ไม่สามารถดาเนินการทางวินัยแก่ผู้นี้ได้อีกต่อไป (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๘๒๗
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒)

๙๘

หน้า

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑. ข้าราชการถูกลงโทษและถูกเพิ่มโทษโดยมิได้อุทธรณ์คาสั่งลงโทษ ภายหลัง
ได้ร้องขอความเป็นธรรม อธิบดีมีอานาจยกคาสั่งเพิ่มโทษขึ้นพิจารณาใหม่ได้ ตามนัยมาตรา ๕๔
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๑๑/ล ๓๒๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑)

๑๒

๒. ผลการอุทธรณ์คาสั่งไล่ออก ให้ยกอุทธรณ์ ไปฟ้องศาลปกครอง คดีถึงที่สุด

๑๖๓

โดยศาลพิพากษายกฟ้อง แต่คดีอาญาในเรื่องเดียวกันศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง อาจขอให้มีการ
พิจารณาคดีใหม่ได้ตามมาตรา ๕๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๔๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔)

อื่น ๆ
๑. อุท ธรณ์ค าสั ่ง ลงโทษ และได้ รั บการลดโทษ แต่ ได้ ใช้ สิ ทธิ ยื่น ฟ้ อ งคดี ต่ อ
ศาลปกครองต่อไป กรณีก็ จ ะถือเป็ น อัน ถึง ที่สุ ด ตามมาตรา ๗๓ แห่ ง พระราชบั ญญั ติจั ดตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๓
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑)

๒

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

๑๐

๓. ผู้ บั งคับ บั ญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและสั่ ง
ยุติเรื่องแล้ว แต่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นแตกต่างและชี้มูลความผิดให้สอบสวน
ผู้ ถู ก กล่ า วหาในกรณี เ ดี ย วกั น นั้ น อี ก ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาไม่ อ าจด าเนิ น การได้ เพราะเป็ น การ
ดาเนินการทางวินัยซ้า (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๗๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๕๑)

๓๓

๔. กรณีสานวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงระหว่างการพิจารณาได้สูญหาย
โดยไม่มีเอกสารเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าสานวนที่สูญหายมีพยานหลักฐานอย่างไรบ้าง ก็ควรให้
คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนใหม่ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทาการสอบสวนใหม่

๓๘

หน้า
และพิจารณาดาเนินการให้เสร็จสิ้นไปตามกระบวนการตามกระบวนการของกฎหมาย (หนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๒๖๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ )
๕. ยื่นหนังสือขอลาออกเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยขอลาออกตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุได้สั่งอนุญาตเป็นหนังสือแล้ว
การอนุญาตการลาออกจึงมีผลตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ขอลาออกและสาหรับ ทางปฏิบัติ จะทา
เป็นคาสั่งอนุญาตการลาออกอีกหรือไม่ก็ได้ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๒๑๓ ลงวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๒)

๖๓

๖. สั่ งให้ ออกไว้ ก่ อนด้ วยเหตุ ถู กฟ้ องคดี อาญา ศาลชั้ นต้ นพิ พากษาจ าคุ ก
ศาลอุ ทธรณ์ พิ พ ากษาให้ ย กฟ้ อ ง คดี อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของศาลฎี ก า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ยังไม่สามารถสั่งให้กลับเข้ารับราชการ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๒๘๕ ลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๒)

๖๖

๗. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ของส่วนราชการที่เป็นการ
จัดสวัส ดิการภายในส่ว นราชการตามระเบี ยบส านัก นายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการจัดสวัส ดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่
นร ๑๐๑๑ /๕๔๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒)

๘๐

๘. การเพิ ก ถอนค าสั่ ง ลงโทษปลดออกหรื อ ไล่ อ อกตามค าพิ พ ากษาของ
ศาลปกครอง และการกลั บเข้ารั บราชการ ผู้ บัง คับบัญชาจะต้องยกเลิ กคาสั่ งลงโทษ และมี
ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ ผู้ นั้ น กลั บ ไปด ารงต าแหน่ ง เดิ ม หรื อ ต าแหน่ ง อื่ น ในระดั บ เดี ย วกั น ที่ มี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่มีคาสั่งเป็นต้นไป
สาหรับเงินเดือนระหว่างถูกออกจากราชการ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือ
ไล่ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการแล้วต่อมาได้รับการพิจารณายกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๑๑/๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓)

๑๐๒

๙. กรณีที่ การสอบสวนพิจารณาโทษทางวินั ย ยังฟั งไม่ไ ด้ว่ าผู้ ถู กกล่ า วหา
กระทาผิดวินัย แต่กรณีเดียวกันผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญาอยู่ด้วย
ในกรณีเช่นนี้จึงควรรอการสั่งการเด็ดขาดทางวินัยไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลคดีอาญา (หนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๖๘ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓)

๑๓๖

หน้า
๑๐. ผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้วสั่งยุติเรื่อง และ
รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๑๐๓ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาแล้ว มิได้มีมติให้
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเป็นอย่างอื่น และผู้แทน ก.พ. ซึ่งเป็นกรรมการใน อ.ก.พ.
กระทรวง ก็มิได้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ไม่มีกรณีที่จะต้องรายงาน ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ ถือได้ว่า
กระบวนการดาเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๙๙๑ ลงวันที่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

๑๓๙

๑๑. นาง ส. ได้ถูกลงโทษตัดเงินเดือน กรณีลงลายมือชื่อรับรองบุคคลในเอกสาร
ประกอบการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบจานวน ๔ ราย ต่อมาตรวจพบว่าก่อนถูกลงโทษ
นาง ส. มีพฤติการณ์ในลั กษณะเดีย วกัน กับที่ได้ถูกดาเนินการทางวินัยไปแล้ ว อีกหลายราย
การกระทาผิดในกรณีที่ตรวจพบเพิ่ มเติมนั้น ถือเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องเดิม ไม่สามารถนามา
ดาเนินการทางวินัยได้อีก เพราะจะเป็นการดาเนินการทางวินัยซ้า (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่
นร ๑๐๑๑/๗๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

๑๕๐

๑๒. ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
อาจเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรง โดยพิจารณาจากประเภทของยาเสพติด
และพฤติกรรมแห่งการกระทาเป็นเรื่อง ๆ ไป (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๒๒
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

๑๕๘

๑๓. แนวทางการพิจารณาโทษข้าราชการผู้เสพหรือติดยาเสพติดซึ่งพ้นจาก
สภาพการใช้ยาเสพติดแล้ว ไม่ควรลงโทษถึงไล่ออกหรือปลดออกหรือสั่งให้ออกจากราชการ
เนื่อ งจากจะเป็น การขัด ต่อ เจตนารมณ์ข องมติ คณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๔๐๘ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๕)

๒๑๒

ที่ นร ๑๐๑๑/๒๗

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๗ มกรำคม ๒๕๕๑

เรื่อง หำรือกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงบประมำณ ที่ นร ๐๗๐๒/๒๒๐๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ปกปิด ที่ นร ๐๖๐๑/๑๐๙๒
ลงวันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๓๒
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงบประมำณได้หำรือกรณีที่มีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนข้ำรำชกำร
๕ % เป็นเวลำ ๓ เดือน เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๕๐ ภำยหลังสำนักงบประมำณได้รำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
ดังกล่ำวไปยัง อ.ก.พ. ทำหน้ำที่ อ.ก.พ. กระทรวงของสำนัก งบประมำณซึ่งได้ประชุม เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกำยน
๒๕๕๐ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรผู้นี้ สำนักงบประมำณจึง ขอหำรือ
ว่ำ พระรำช บัญ ญัต ิล ้ำ งมลทิน ในวโรกำสที ่พ ระบำทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหำภูม ิพ ลอดุล ยเดช
มีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ นั้น จะมีผลต่อ
กำรดำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงและกำรลงโทษผู้ถูกกล่ำวหำ หรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ส ำนั ก งำน ก.พ. ขอเรี ย นว่ ำ โดยที่ มำตรำ ๕ แห่ งพระรำชบัญ ญัติ ล้ ำ งมลทิ นในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว่ำ
“ให้ล้ำงมลทิน ให้แก่บ รรดำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐
และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่ำ
ผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ” เมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำข้ำรำชกำรผู้นี้ได้กระทำ
ควำมผิดก่อนวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ และถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ ๓ เดือน เมื่อเดือนกุมภำพันธ์
๒๕๕๐ อั น เป็ น เวลำก่ อ นวั น ที่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ข้ ำ รำชกำรผู้ นี้ จึ ง ได้ รั บ กำรล้ ำ งมลทิ น ตำม
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนั้น สำนักงบประมำณจึงไม่อำจดำเนินกำรทำงวินัยกับผู้ถูกลงโทษ
ทำงวินั ย ที่ได้ รั บ กำรล้ ำงมลทิน ไปแล้ ว ได้อีก ทั้งนี้เ ป็นไปตำมแนวคำวินิจ ฉัย ของที่ป ระชุม ใหญ่ก รรมกำร
ร่ำงกฎหมำย รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์

สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.

๒
ที่ นร ๑๐๑๑/๓๓

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๕ มกรำคม ๒๕๕๑

เรื่อง ตอบข้อหำรือเกี่ยวกับกระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลำง
อ้ำงถึง หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนมำก ที่ กค ๐๔๓๐.๗/๓๓๔๒๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๕๐
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง หำรือกรณีข้ำรำชกำรอุทธรณ์คำสั่งในกำรที่ถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร
และผลกำรพิจ ำรณำอุทธรณ์ได้รับ กำรลดโทษเป็นปลดออกจำกรำชกำร แต่ข้ำรำชกำรรำยนี้ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อ
ศำลปกครองกลำงขอให้ เพิกถอนคำสั่งลงโทษดังกล่ำว คดีอยู่ระหว่ำ งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง
กรณีดังกล่ำวจะถือว่ำกำรดำเนินกำรทำงวินัยถึงที่สุดเมื่อได้ลดโทษเป็นปลดออกจำกรำชกำรแล้ว หรือถึงที่สุด
เมื่อมีคำพิพำกษำของศำลปกครอง ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ส ำนั ก งำน ก.พ. ขอเรี ย นว่ ำ เรื่ อ งกำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มีบทบัญญัติโดยตรงว่ำกรณีถึงที่สุดเมื่อใด แต่ตำมหมวด ๕ ว่ำด้วยเรื่อง
กำรดำเนินกำรทำงวินัย มำตรำ ๑๐๒ ถึง มำตรำ ๑๐๙ ได้บัญญัติกระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัยตั้งแต่เริ่มต้น
กำรดำเนินกำรทำงวินัยโดยผู้บังคับบัญชำและมีกำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง หรือ
ก.พ. แล้วแต่กรณี ตำมระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรออกจำก
รำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งในกรณีที่ ก.พ. พิจำรณำเห็นว่ำกำรดำเนินกำรทำงวินัย
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมจะรำยงำนนำยกรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำสั่งกำรให้กระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติให้
ถู ก ต้ อ งหรื อ เหมำะสมตำมมำตรำ ๘ (๘) และมำตรำ ๙ และในกรณีที ่ ก.พ. พิจ ำรณำตอบรับ ทรำบ
กำรดำเนินกำรทำงวินัยที่กระทรวง ทบวง กรม รำยงำนไป โดยไม่มีกำรดำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่น ในทำงปฏิบัติ
ก็ถือว่ำกระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัยเป็นอันสิ้นสุด
ในกรณี ที่ ผู้ ถู ก ลงโทษอุ ท ธรณ์ ค ำสั่ ง ลงโทษต่ อ ก.พ. ตำมมำตรำ ๑๒๕ (๔) และมำตรำ ๑๒๖
ก.พ. จะพิจำรณำอุทธรณ์นั้นและพิจำรณำเรื่องรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยรำยนั้นควบคู่กันไปด้วย และในกรณี
ที่มีกำรอุทธรณ์ตำมพระรำชบัญญั ติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ไม่มีบทบัญญัติว่ำกรณีถึงที่สุด
เมื่ อ ใดเช่ น เดี ย วกั น ในทำงปฏิ บั ติ ก ระบวนกำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย และกำรพิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ เ สร็ จ สิ้ น
โดยนำยกรัฐมนตรีได้สั่งกำรตำมมติ ก.พ. หรือคณะรัฐมนตรีมีมติ และกระทรวง ทบวง กรม ได้ดำเนินกำร
ตำมนั้นแล้ว ซึ่งอำจจะสั่งให้ยกอุทธรณ์ หรือให้เพิ่มโทษ ลดโทษหรือยกโทษก็ได้ เช่นนี้ถือว่ำกระบวนกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน ก็เป็นอันสิ้นสุด
อย่ำงไรก็ดี ปัจ จุบั นเมื่อมีพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้ บั ง คั บ และให้ สิ ท ธิ ผู้ อุ ท ธรณ์ ที่ ไ ด้ อุ ท ธรณ์ ค ำสั่ ง ลงโทษตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยระเบี ย บ

๓
ข้ำรำชกำรพลเรือนแล้ว ฟ้องคดีต่อศำลปกครองได้อีก กรณีก็จะถือว่ำคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุดตำมมำตรำ ๗๓
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๔
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๘๘

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑

เรื่อง หำรือปัญหำข้อกฎหมำย
เรียน ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๖/๑๘
ลงวันที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง หำรือปัญหำข้อกฎหมำยโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๕๑ ซึ่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
กำหนดให้คณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) หรือผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจำรณำเรื่อง
อุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรพลเรือน แล้วแต่กรณี โดยมิได้กำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนำจ
พิจำรณำสั่งกำรในเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรพลเรือนอีกต่อไป ประกอบกับกำรพิจำรณำอุทธรณ์
บำงกรณี ก.พ. ได้พิจำรณำลดระดับกำรลงโทษซึ่งไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับกำรกระทำผิ ด
ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร และไม่ปรำกฏเป็นข้อพิจำรณำไว้ในสำนวนอุทธรณ์แต่อย่ำงใด สำนักงำนปลัด
สำนักนำยกรัฐมนตรีจึงหำรือไปยัง ก.พ. รวม ๒ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. ได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นดังนี้
๑. ข้อที่หำรือว่ำ อำนำจในกำรพิจำรณำสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์
ในขณะนี้ จะสำมำรถสั่งกำรได้หรือไม่ อย่ำงไร และด้วยเหตุผลใด นั้น
ก.พ. เห็นว่ำ โดยที่มำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
บัญญัติว่ำ ในระหว่ำงที่ ก.พ. ยังมิได้จัดทำมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งตำมมำตรำ ๔๘ บทบัญญัติในลักษณะ ๔
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ ยังไม่ใช้บังคับ โดยให้นำบทบัญญัติ
ในลักษณะ ๓ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มำใช้บังคับแก่ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญและข้ำรำชกำรพลเรือน
ในพระองค์ไปพลำงก่อนจนกว่ำ ก.พ. จะจัดทำมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งเสร็จ และจัดตำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญของทุกส่วนรำชกำรเข้ำประเภทตำแหน่ง สำยงำน และระดับตำแหน่งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
และประกำศให้ทรำบ จึงให้นำบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำร
พลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ก.พ.
ประกำศเป็ น ต้ น ไป ดั ง นั้ น นำยกรั ฐ มนตรี จึ ง มี อ ำนำจพิ จ ำรณำสั่ ง กำรเรื่ อ งอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้ ต ำม
มำตรำ ๑๓๑ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ และตำมมำตรำ ๑๒๖
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

๕
๒. ข้อทีห่ ำรือว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ำองค์กรที่มีอำนำจพิจำรณำอุทธรณ์จะพิจำรณำ
เปลี่ยนแปลงฐำนควำมผิดทำงวินัยที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. วินิจฉัยไม่ได้ พิจำรณำได้เฉพำะระดับโทษเท่ำนั้น
เมื่อองค์กรที่มีอำนำจพิจำรณำอุทธรณ์พิจ ำรณำแล้ วเห็นว่ำกำรกระทำของผู้ อุทธรณ์ไม่เป็นควำมผิดตำมที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยไว้ แต่เนื่องจำกคณะรัฐมนตรีได้มีมติแจ้งตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๓๖ ว่ำกำรลงโทษผู้กระทำผิดวินัยฐำนทุจริต ต่อหน้ำที่รำชกำร
ควรลงโทษเป็ นไล่ ออกจำกรำชกำร ดั งนั้ น องค์กรที่ มี อำนำจพิจำรณำอุ ทธรณ์จะกำหนดระดับโทษเป็ น เพี ย ง
ปลดออกจำกรำชกำรในควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร ทั้งที่คณะรัฐมนตรีได้วำงแนวทำงกำรลงโทษ
ให้ไล่ออกจำกรำชกำรเท่ำนั้นได้หรือไม่ อย่ำงไร และด้วยเหตุผลใด นั้น
ก.พ. เห็นว่ำ ควำมผิดทำงวินัยที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
กระทำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรนั้น ศำลรั ฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่ำ องค์กรที่มีอำนำจพิจำรณำ
อุท ธรณ์ไ ม่อ ำจพิ จ ำรณำเปลี่ ย นแปลงฐำนควำมผิ ด ทำงวิ นัย ตำมที่ค ณะกรรมกำร ป.ป.ช. วิ นิ จฉั ยยุ ติแ ล้ ว
ให้เป็นประกำรอื่นได้อีก ซึ่งแสดงว่ำองค์กรที่มีอำนำจพิจำรณำอุทธรณ์จะพิจำรณำได้เฉพำะดุลพินิจในกำรสั่ง
ลงโทษตำมมำตรำ ๙๖ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติให้ผู้ถูกกล่ำวหำที่ถูกลงโทษตำมมำตรำ ๙๓ จะใช้สิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจในกำรสั่งลงโทษ
ของผู้บังคับบัญชำตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลสำหรับผู้ถูกกล่ำวหำนั้น ๆ
ก็ได้ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกลงโทษใช้สิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจในกำรสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชำที่สั่งตำมมติคณะกรรมกำร
ป.ป.ช. แล้ว องค์กรที่มีอำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ ย่อมมีอำนำจพิจำรณำดุลพินิจในกำรสั่งลงโทษได้ ถ้ำองค์กรที่มี
อำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ไม่มีอำนำจพิจำรณำดุลพินิจในกำรสั่งลงโทษ บทบัญญัติมำตรำนี้ก็จะไม่เกิดผลในทำงปฏิบัติ
และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกลงโทษ นอกจำกนั้นพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ดังกล่ำว ประกำศใช้ภำยหลัง
มติคณะรัฐมนตรี (แจ้งตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวำคม
๒๕๓๖) และเป็นกฎหมำยย่อมอยู่เหนือมติคณะรัฐมนตรี ถึงแม้มติคณะรัฐมนตรีจะได้วำงแนวทำงกำรลงโทษ
ในควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรถึงไล่ออกจำกรำชกำรก็ตำม ก็เป็นเพียงนโยบำยของรัฐบำลที่ใช้ในกรณี
ปกติทั่วไปที่ข้อเท็จจริ งได้ควำมแน่ ชัด ว่ำเป็ นควำมผิ ดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรเท่ำนั้น จึงลงโทษไล่ ออก
จำกรำชกำร แต่ในกรณีที่องค์กรที่มีอำนำจพิจำรณำอุทธรณ์เห็นว่ำ กำรกระทำของผู้อุทธรณ์ไม่ได้ควำมชัดเจน
พอทีจ่ ะรับฟังว่ำกระทำผิดวินัย ตำมฐำนควำมผิดที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้วินิจฉัย องค์กรที่มีอำนำจพิจำรณำ
อุทธรณ์ก็มีอำนำจใช้ดุลพินิ จที่จะกำหนดระดับโทษได้ แต่ไม่อำจเปลี่ยนแปลงฐำนควำมผิดทำงวินัยให้เป็น
ประกำรอื่นได้อีกตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย และเมื่อต้องถือฐำนควำมผิดตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
วินิจฉัยว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง มำตรำ ๑๐๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
บัญญัติให้ลงโทษอย่ำงน้อยปลดออกจำกรำชกำร ดังนั้น องค์กรที่มีอำนำจพิจำรณำอุทธรณ์จึงกำหนดระดับโทษ
ปลดออกจำกรำชกำรได้ ซึ่งเรื่องทำนองนี้ ก.พ. ได้เคยพิจำรณำเรื่อง นำย ว. อดีตอธิบดีกรมประชำสัมพันธ์
สำนักนำยกรัฐมนตรี และนำย ช. อดีตผู้อำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์

๖
ได้อุ ทธรณ์ค ำสั่ งต่อ ก.พ. ในกำรที่ ถูกปลั ด ส ำนั กนำยกรัฐ มนตรี และรองอธิ บดี รัก ษำรำชกำรแทนอธิบ ดี
กรมประชำสัมพันธ์ สั่งลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรตำมผลกำรไต่สวนข้อเท็จจริงและมติของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ซึ่ง ก.พ. เห็นว่ำกำรกระทำของนำย ว. และนำย ช. ไม่เป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง อีกทั้งบุคคล
ทั้งสองไม่เคยกระทำผิดวินัยมำก่อน และเป็นควำมผิดครั้งแรก รวมทั้งเคยทำคุณงำมควำมดี และทำประโยชน์
แก่ทำงรำชกำร เป็ นเหตุอัน ควรลดหย่อนโทษให้ ผู้อุทธรณ์ทั้งสอง ก.พ. จึงลงมติให้ รำยงำนนำยกรัฐ มนตรี
เพื่อพิจำรณำสั่งกำรให้สำนักนำยกรัฐมนตรี และกรมประชำสัมพันธ์ดำเนินกำรสั่ง ลดโทษนำย ว. และนำย ช.
จำกไล่ออกจำกรำชกำร เป็นปลดออกจำกรำชกำร ตำมลำดับ และนำยกรัฐมนตรีได้พิจำรณำสั่งกำรให้ดำเนินกำร
ตำมมติ ก.พ. จำกกรณีดั งกล่ ำว แสดงให้ เห็ นว่ ำ แม้องค์ก รที่ มีอ ำนำจพิ จำรณำอุท ธรณ์ไ ม่ส ำมำรถเปลี่ ย น
ฐำนควำมผิดตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. วินิจฉัย แต่ก็สำมำรถเปลี่ยนระดับโทษได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๗
ที่ นร ๑๐๑๑/๑๒๐

สำนักงำน 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
พระรำชบั ญญัติ ล้ ำงมลทิ นในวโรกำสที่ พระบำทสมเด็จพระปรมิ นทรมหำภูมิ พลอดุลยเดชมีพ ระชนมพรรษำ
๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแจ้งข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ เมื่อวันที่ ๑๓
กันยำยน ๒๕๕๐ กปภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่พนักงำน โดยระหว่ำงกำร
สอบสวนได้รอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนดังกล่ำวไว้ ต่อมำผลกำรสอบสวนเป็นที่ยุติว่ำพฤติกำรณ์เป็นกำร
กระทำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง กปภ. จึงมีคำสั่งลงวันที่ 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 ธัน วำคม ๒๕๕๐ เป็ นต้นไป แต่โดยที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถือว่ำพนักงำนผู้นี้มิได้เคย
ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ จึงมีประเด็นปัญหำเรื่องกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ในระหว่ำง
กำรสอบสวนว่ำ พนักงำนผู้นี้จะมีสิทธิได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ถูกรอไว้ในปีงบประมำณ ๒๕๕๐ หรือไม่
ทั้งนี้ ตำมข้อบังคับ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๒๒) ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือ นสำหรับพนักงำนที่ถูกแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เช่นเดียวกับกรณีของข้ำรำชกำรพลเรือน ซึ่ง กปภ .
พิจำรณำในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ำ สมควรต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ให้กับพนักงำนผู้นี้ เนื่องจำกเหตุผลดังนี้
๑. ตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
มีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ถือว่ำผู้นี้มิได้เคยถูกลงโทษ หรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ กรณีจึง
ไม่ควรที่จะนำเอำผลของคำสั่งลงโทษไปใช้ในทำงที่เป็นโทษโดยงดกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้
๒. กำรนำข้อกำหนดเกีย่ วกับกำรงดกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ระหว่ำงสอบสวนในกรณีปกติ
ซึ่งมีวิธีกำรที่ต่ำงกันคือ ถ้ำรอกำรเลื่อนขั้น เงินเดือนไว้ไม่เกินหนึ่งปีให้ งดกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ทันที

๘
แต่ถ้ำรอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งปีให้งดกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ในปีที่ถูกลงโทษ มำใช้กับกรณีที่มี
กำรล้ำงมลทิน จะทำให้เกิดสิทธิที่ไม่เท่ำเทียมกัน เนื่องจำกผู้ที่ถูกรอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ปีเดียวจะถูกงดกำร
เลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ทันที แต่ผู้ที่ถูกรอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินกว่ำหนึ่งปีจะได้รับกำรเลื่อนขั้นเงิ นเดือน
ที่ ร อไว้ ทั้ ง หมด และไม่ ส ำมำรถที่ จ ะงดเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นในปี ที่ ถู ก ลงโทษได้ เพรำะโทษนั้ น ได้ รั บ กำร
ล้ำงมลทินไปแล้ว
กปภ. จึงหำรือว่ำ ข้อพิจำรณำดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องหรือไม่ อย่ำงไร เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำนต่อไป ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ข้อบังคับ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๒๒) หมวด ๕ ว่ำด้วยกำร
เลื่อนขั้นเงินเดือน ข้อ ๒๙ กำหนดให้ผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนและให้กันเงิน
สำหรั บเลื่อนขั้น เงินเดือนแก่พนั กงำนที่สมควรรับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ได้มี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้นั้นก่อนมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ โดยต่อมำหำกปรำกฏว่ำพนักงำนผู้ถูกรอ
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่ำวถูกลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนก็ให้งดกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอ
กำรเลื่อนนั้นไว้ ถ้ำได้มีกำรรอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งปีก็ให้งดกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอกำรเลื่อนไว้
ในปีที่จะถูกลงโทษ ซึ่งข้อบังคับดังกล่ำวได้กำหนดควำมไว้ทำนองเดียวกับข้อ ๑๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๐
(พ.ศ. ๒๕๓๘) ปัจจุบันใช้กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ สำหรับกรณีที่หำรือนี้ หำกเป็ น
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญขอเรียนว่ำ เมื่อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญถูกแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย
อย่ำงร้ำยแรง และถูกรอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน (๑ ครั้ง) ต่อมำปรำกฏว่ำผู้นี้ถูกลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้น
เงินเดือนในเรื่องที่สอบสวน ข้ำรำชกำรดังกล่ำวก็จะต้องถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอกำรเลื่อนไว้ ในกรณีที่มี
กำรรอกำรเลื่ อ นขั้ น ไว้ ห ลำยครั้ ง ก็ จ ะต้ อ งถู ก งดเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นที่ ร อไว้ ใ นปี ที่ ถู ก ลงโทษ ซึ่ ง หมำยถึ ง
ขั้นเงินเดือนที่รอไว้ครั้งสุดท้ำยก่อนมีคำสั่งลงโทษนั่นเอง ดังนั้น ในกรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญถูกแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงและได้มีกำรรอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ ไม่ว่ำครั้งเดียวหรือหลำยครั้ง
ก็ตำม เมื่อปรำกฏว่ำกรณีที่สอบสวนได้มีกำรสั่งลงโทษที่หนักกว่ำภำคทัณฑ์ ข้ำรำชกำรผู้นั้นก็จะต้องถูกงดกำร
เลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ครั้งสุดท้ำยหนึ่งครั้งเสมอ เพรำะกำรถูกงดกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้เป็นผลที่เกิดขึ้น
ทัน ทีนั บ แต่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งเป็ นไปโดยผลของกฎหมำยตำมนัย ข้อ ๑๓ ของ กฎ ก.พ. ข้ำงต้น แม้ต่อมำ
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ
๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมีผลใช้บังคับ ซึ่งให้ถือว่ำผู้ที่ถูกลงโทษก่อนหน้ำนั้นมิได้เคยถูกลงโทษทำงวินัย
ในกรณีนั้น ๆ ก็ตำม ก็ไม่ได้มีผลทำให้ผู้นั้นมีสิทธิที่จะได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดื อนที่ได้งดไปแล้วคืนแต่อย่ำงใด

๙
เพรำะถือ เป็ น สิ ทธิป ระโยชน์ ที่ไ ด้สู ญ เสี ย ไปก่ อนที่พ ระรำชบัญ ญัติ ล้ ำ งมลทิน ในวโรกำสที่ พระบำทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ตำมมำตรำ ๗
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ซึ่งบัญญัติว่ำกำรล้ำงมลทินไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้รับกำรล้ำงมลทินในอันที่จะเรียกร้อง
สิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๐
ที่ นร ๑๐๑๑/๑๒๑

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๔ มีนำคม ๒๕๕๑

เรื่อง หำรือกำรจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงพักรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ถูกสั่งลงโทษปลดออกจำกรำชกำร
เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
อ้ำงถึง หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ ๐๘๑๔/๒๑๐ ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๓ ลงวันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๕๑ จำนวน ๒ ฉบับ
ตำมหนัง สือ ที่อ้ำ งถึง กรมสอบสวนคดีพิเ ศษได้ห ำรือ เกี่ย วกับ กำรจ่ำ ยเงิน เดือ นระหว่ำ ง
พักรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ถูกสั่งลงโทษปลดออกจำกรำชกำร โดยแจ้งข้อเท็จจริง ว่ำ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้มีคำสั่งที่ ๔๓/๒๕๔๙ ลงวัน ที่ ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๙ พักรำชกำรนำย ส. ตำแหน่งพนักงำนสอบสวน
คดีพิเศษ ๗ ว และมีคำสั่งที่ ๑๕๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภำคม ๒๕๕๐ ให้นำย ส. กลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร และได้จ ่ำ ยเงิน เดือ นระหว่ำ งปฏิบ ัต ิห น้ำ ที ่ร ำชกำรรวมทั ้ง เงิน เดือ นระหว่ำ งพัก ร ำชกำรให้แ ก่
ข้ำรำชกำรผู ้นี้ด้ว ย ต่อมำกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีคำสั่งที่ ๔๐๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐
ลงโทษปลดนำย ส. ออกจำกรำชกำร กรณีจึงมีปัญหำว่ำนำย ส. มีสิทธิได้รับเงินเดือนในช่วงระยะเวลำที่ได้จ่ำย
เงินเดือนหรือไม่ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งควำมเห็นไปด้วยว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือนของข้ำรำชกำร
ผู้ถูกสั่งพักรำชกำร พ.ศ. ๒๕๐๒ นั้น ผู้ถูกสั่งพักรำชกำรจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ำงพักรำชกำรก็ต่อเมื่อคดี
หรือกรณีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่ำ “กรณีถึงที่สุด” หมำยถึง กรณีถึงที่สุดของกระบวนกำร
ดำเนินกำรทำงวินัย หำกมีกำรอุทธรณ์ย่อมถือว่ำกรณียังไม่ถึงที่สุด ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องเรียก
เงิน เดือนระหว่ำ งพัก รำชกำรคืน จำกนำย ส. เนื่อ งจำกข้ำ รำชกำรผู ้นี้ยัง ไม่มีส ิท ธิได้รับ เงิน เดือ นระหว่ำ ง
พักรำชกำร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ส ำนั กงำน ก.พ. ขอเรี ยนว่ ำ พระรำชบั ญญั ติ เงิ นเดื อนของข้ ำรำชกำรผู้ ถู กสั่ งพั กรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๐๒ มำตรำ ๕ บัญญัติว่ำ “ข้ำรำชกำรผู้ใดถูกสั่งพักรำชกำร ให้งดเบิกจ่ำยเงินเดื อนสำหรับข้ำรำชกำร
ผู้นั้นตั้งแต่วันพักรำชกำรเป็นต้นไป” และมำตรำ ๗ บัญญัติว่ำ “เงินเดือนระหว่ำงพักรำชกำรนั้น เมื่อคดีหรือกรณี
ถึงที่สุด (๑) ถ้ำปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรผู้ถูกสั่งพักมิได้กระทำควำมผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้จ่ำยเต็ม ....
(๓) ถ้ำปรำกฏว่ำข้ำ รำชกำรผู ้ถูกสั่งพักได้กระทำควำมผิดและถูกลงโทษถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก
ห้ำมมิให้จ่ำย” ดังนั้น กำรจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงพักรำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำรผู้ถูกสั่งพักรำชกำรจึงต้องพิจำรณำว่ำ
กรณีกำรดำเนินกำรทำงวินัยที่เป็นเหตุให้ข้ำรำชกำรถูกสั่งพักรำชกำรได้ถึงที่สุดแล้ว หรือไม่ ซึ่งกรณีถึงที่สุด
ของกระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัยนั้น มีแนวทำงตอบข้อหำรือของ ก.พ. ว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มีบทบัญญัติว่ำกรณีถึงที่สุดเมื่อใด แต่ตำมมำตรำ ๑๐๒ ถึง มำตรำ ๑๐๙ ได้บัญญัติ
กระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัยตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงกำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง

๑๑
หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี ไว้ตำมระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรออก
จำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๓๙ ว่ำ ในกรณีที่ ก.พ. เห็นว่ำกำรดำเนินกำรทำงวินัย
ไม่ถูกต้องหรือไม่เ หมำะสม จะรำยงำนนำยกรัฐ มนตรีเพื่อพิจำรณำสั ่งกำรให้ กระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องหรือเหมำะสม ตำมมำตรำ ๘ (๘) และมำตรำ ๙ ในกรณีกระทรวง ทบวง กรม รำยงำนกำรดำเนินกำร
ทำงวินัยไปยัง ก.พ. และ ก.พ. ตอบรับทรำบโดยไม่มีกำรดำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่น ในทำงปฏิบัติถือว่ำกระบวนกำร
ดำเนินกำรทำงวินัยเป็นอันสิ้นสุด ส่วนกรณีที่ผู้ถูกลงโทษทำงวินัย ได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ให้ถือว่ำกระบวนกำร
ดำเนิ นกำรทำงวินัยเสร็จสิ้ นเมื่อกำรพิจำรณำชั้นอุทธรณ์ถึง ที่สุด โดยนำยกรัฐมนตรีได้สั่งกำรตำมมติ ก.พ. หรื อ
คณะรัฐมนตรีมีมติ และได้มีกำรดำเนินกำรตำมนั้นแล้ว ดังนั้น ควำมเห็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษดังกล่ำว
ถูกต้องแล้ว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๒
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๒๒

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๙ เมษำยน ๒๕๕๑

เรื่อง ตอบข้อหำรือกรณีข้ำรำชกำรร้องขอควำมเป็นธรรม
เรียน อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
อ้ำงถึง ๑.หนังสือกรมกำรจัดหำงำน ที่ รง ๐๓๑๐/๒๑๐๐๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๔๙
๒.หนังสือสำนักงำน ก.พ. ลับ ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๓๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๐
๓.หนังสือกรมกำรจัดหำงำน ลับ ที่ รง ๐๓๑๐/๐๘๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๕๐
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำนวนกำรสอบสวนทำงวินัยนำงสำว ป. จำนวน ๓๘๙ แผ่น
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมกำรจัดหำงำนได้หำรือไปยัง ก.พ. โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำนำงสำว ป.
นักวิชำกำรแรงงำน ๘ ว กรมกำรจัดหำงำน ร้องขอควำมเป็นธรรมต่ออธิบดีกรมกำรจัดหำงำนให้ทบทวนคำสั่ง
กรมกำรจัดหำงำนที่ ๔๕๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๔๗ ที่สั่งเพิ่มโทษนำงสำว ป. จำกตัดเงินเดือน
๕ % เป็ น เวลำ ๒ เดื อ น เป็ น ลดขั้ น เงิ น เดื อ น ๑ ขั้ น ซึ่ ง อ.ก.พ. กระทรวงแรงงำนพิ จำรณำแล้ วเห็ นว่ ำ
นำงสำว ป. มิได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันทรำบคำสั่ง จึงไม่อำจรับเรื่องร้องขอควำมเป็นธรรม
ดังกล่ำวไว้พิจำรณำได้ แต่คำสั่งลงโทษทำงวินัยเป็นคำสั่งทำงปกครอง อำจนำเรื่องสิทธิกำรอุทธรณ์ตำมมำตรำ
๔๔ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มำใช้แก่กรณีนี้ได้ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงำนจึงมี
มติ ใ ห้ อ ธิ บ ดี ก รมกำรจั ด หำงำนในฐำนะเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ท ำค ำสั่ ง ทำงปกครองพิ จ ำรณำทบทวนค ำสั่ งลงโทษ
นำงสำว ป. โดยให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรวินิจฉัยกรณีที่รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) ปฏิบัติรำชกำร
แทนนำยกรั ฐ มนตรี สั่ ง กำรให้ ย กโทษเรื่ อ งนำย ว. อุ ท ธรณ์ ค ำสั่ ง ลงโทษ ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก ำลั ง ใจ
แก่ข้ำรำชกำร กรมกำรจั ดหำงำนขอหำรื อ ว่ำกรมกำรจัดหำงำนจะพิจำรณำทบทวนเพิกถอนคำสั่งลงโทษ
นำงสำว ป. ได้หรือไม่ อย่ำงไร ซึ่ง ก.พ. ได้ขอให้กรมกำรจัดหำงำนจัดส่งสำนวนกำรสอบสวนพร้อมเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยนำงสำว ป. ไปเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องนี้ และกรมกำรจัดหำงำนได้
จัดส่งสำนวนกำรสอบสวนนำงสำว ป. ไปยัง ก.พ. แล้ว นั้น
ก.พ. ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เรื่องนี้เป็นกรณีที่นำงสำว ป. ได้ยื่นคำขอให้พิจำรณำคดีใหม่
และ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงำนได้ มี ม ติ ใ ห้ อ ธิ บ ดี ก รมกำรจั ด หำงำนพิ จ ำรณำทบทวนกำรลงโทษทำงวิ นั ย
นำงสำว ป. ในกรณีดังกล่ำวแล้ว ดังนั้นอธิบดีกรมกำรจัดหำงำนจึงมีอำนำจยกเรื่องนำงสำว ป. ขึ้นพิจำรณำ
ใหม่ได้ตำมมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๓
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ พร้อมกันนี้ได้ส่งสำนวนกำรสอบสวนนำงสำว ป. และเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องคืนมำด้วยแล้ว
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.

สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๔
ที่ นร ๑๐๑๑/๑๕๘

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๘ พฤษภำคม ๒๕๕๑

เรื่อง กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
เรียน อธิบดีกรมที่ดิน
อ้ำงถึง หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๐๒.๒/๔๒๒๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง แจ้งว่ำจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนนำย ช. ข้ำรำชกำรสังกัด
ส ำนั ก งำนที่ ดิ น อำเภอเมื อ ง และนำย ส. ข้ ำรำชกำรสั ง กั ดส ำนั ก งำนที่ ดิ น อำเภอแม่ ริ ม จัง หวั ด เชี ย งใหม่
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๓๑) แต่กรมที่ดินตรวจพบภำยหลังว่ำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ดังกล่ำวไม่ถูกต้องตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เนื่องจำกข้ำรำชกำร
ทั้งสองถูกลงโทษทำงวินัย และจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินกำรยกเลิกกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรทั้งสอง
และด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขค ำสั่ ง ในส่ ว นของเงิ น เดื อ นแล้ ว ต่ อ มำกรมที่ ดิ น ได้ ต รวจพบว่ ำ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ
๖๐ พรรษำ ใช้ บั ง คั บ ข้ ำ รำชกำรทั้ ง สองน่ ำ จะได้ รั บ กำรล้ ำ งมลทิ น ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ ำ ว ดั ง นั้ น
เพื่อควำมถูกต้องและสิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำรทั้งสองซึ่งควรได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๓๑) จึงหำรือว่ำ กรณีดังกล่ำวดำเนินกำรถูกต้องหรือไม่ อย่ำงไร และ
หำกไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินกำรอย่ำงไร
สำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้ว โดยที่กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้น
เงินเดือน ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๒) กำหนดว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ ซึ่งจะได้เลื่ อนขั้นเงินเดือนประจำปี
ในรอบปีที่แล้วมำจนถึงวันออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ต้องไม่ถูกลงโทษทำงวินัย เว้นแต่โทษภำคทัณฑ์ สำหรับ
กรณีของนำย ช. และนำย ส. ถูกอธิบดีกรมที่ดินสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๑๐ % เป็นเวลำ ๒ เดือน เมื่อวันที่ ๒๗
กรกฎำคม ๒๕๓๐ ซึ่งหำกพิจำรณำตำมนัย ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำวแล้ว ข้ำรำชกำร
ทั้งสองจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๓๑) เพรำะ
ในรอบปีที่แล้วมำ (๑ กรกฎำคม ๒๕๓๐ - ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๓๑) ถูกลงโทษหนักกว่ำภำคทัณฑ์ แต่โดยที่ในวันที่
๕ ธั น วำคม ๒๕๓๐ พระรำชบั ญ ญั ติ ล้ ำ งมลทิ น ในวโรกำสที่ พ ระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ล
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๖๐ พรรษำ มีผลใช้บังคับ จึงทำให้โทษตัดเงินเดื อนที่ข้ำรำชกำรทั้งสองได้รับ
ถู ก ล้ ำ งมลทิ น ตำมนั ย มำตรำ ๕ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ ำ วแล้ ว กรณี จึ ง ถื อ ได้ ว่ ำ ในรอบปี ที่ แ ล้ ว มำ
(๑ กรกฎำคม ๒๕๓๐-๓๐ มิถุนำยน ๒๕๓๑) จนถึงวันออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน นำย ช. และนำย ส. ไม่เคย
ถูกลงโทษทำงวินัย ข้ำรำชกำรทั้งสองจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ตำมข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๒) ที่จะมีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๓๑) ดังนั้น กำรที่กรมที่ดินดำเนินกำร
ให้ จั ง หวัด เชีย งใหม่ย กเลิ กกำรเลื่ อนขั้น เงินเดื อนข้ ำรำชกำรทั้งสองในปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๒ เพรำะ
ถูกลงโทษทำงวินัย จึงเป็นกำรไม่ถูกต้อง และเพื่อควำมเป็นธรรมหำกข้ำรำชกำรทั้งสองไม่ติดขัดในหลักเกณฑ์อื่น

๑๕
ที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำวแล้ว กรมที่ดินสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรทั้งสอง
ให้ถูกต้องต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๖
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๙๕

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๗ พฤษภำคม ๒๕๕๑

เรื่อง หำรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน ปลัดกระทรวงคมนำคม
อ้ำงถึง หนังสือกระทรวงคมนำคม ลับมำก ที่ คค ๐๒๐๒ /๙๙๔ ลงวันที่ ๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กระทรวงคมนำคมแจ้งว่ำตำมที่สำนักงำน ก.พ. มีหนังสือ ลับมำก ที่ นร
๑๐๑๑/ล ๗๙๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๐ ตอบข้อหำรือเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย นำย ศ. นำย ท.
และคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ กรณีดำเนินโครงกำรจ้ำงเหมำทำกำรติดตั้งระบบควบคุม
กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงด้วยคอมพิวเตอร์บนทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองหมำยเลข ๗ ตอนกรุงเทพ – ชลบุรี
และหมำยเลข ๙ ตอนบำงปะอิน – บำงพลี ว่ำสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ชี้มูลควำมผิด นำย ศ. และ
นำย ท. หลังจำกที่บุคคลทั้งสองเกษียณอำยุรำชกำร กรณีจึงเป็นกำรกล่ำวหำว่ำบุคคล ทั้งสองกระทำผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรงภำยหลังจำกที่บุคคลทั้งสองออกจำกรำชกำรไปแล้ว กระทรวงคมนำคมไม่อำจดำเนินกำรทำงวินัย
กับบุคคลทั้งสองตำมนัยมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
กระทรวงคมนำคมพิจำรณำแล้วขอหำรือเพิ่มเติมว่ำ เรื่องนี้กระทรวงคมนำคมเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนข้ อเท็จจริ ง โดยคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็ จจริงเสี ยงส่ ว นน้ อย (จ ำนวน ๒ เสี ยง)
มีควำมเห็นว่ำ ผู้บริหำรระดับสูงมีส่วนต้องรับผิดชอบด้วย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมได้มีบัญชำสั่งกำร
ให้ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. และให้กรมทำงหลวงดำเนินกำรทำงวินัยกับคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
นอกจำกนี้ให้ตรวจสอบด้วยว่ ำผู้บังคับบัญชำระดับสูงขึ้นไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ต่อมำกรมทำงหลวงได้
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรสรุปว่ำไม่มีผู้ใดต้องรับผิดทำงแพ่งและวินัย ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงคมนำคมพิจำรณำแล้ว
เห็นชอบด้วย กรณีดังกล่ำวจะถือ ได้หรือไม่ว่ำเป็นกำรกล่ำวหำว่ำ นำย ท. ผู้ อำนวยกำรสำนั กก่อสร้ำงที่ ๔
รักษำกำรวิศวกรใหญ่ และนำย ศ. อธิบ ดีกรมทำงหลวง ในขณะนั้น กระทำผิ ดวินัยอย่ำงร้ำยแรงก่อนออก
จำกรำชกำร และสำมำรถดำเนินกำรทำงวินัยกับบุคคลทั้งสองตำมข้อกล่ำวหำที่สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ชี้ มู ล ควำมผิ ด ตำมนั ย มำตรำ ๑๐๖ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ผู้ใดกระทำหรือละเว้น
กระทำกำรใด ที่พึงเห็นได้ว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ ำงร้ำยแรง ตำมนัยมำตรำ ๑๐๖ นั้น กำรกล่ำวหำจะต้องระบุ
โดยชัดแจ้งถึงพฤติกำรณ์แห่ งกำรกระทำหรือละเว้นกำรกระทำใดที่พึงเห็นได้ว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง
และต้องระบุด้วยว่ำข้ำรำชกำรผู้นั้นเป็นผู้กระทำหรือละเว้นกำรกระทำกำรเช่นว่ำนั้น สำหรับเรื่องนี้ควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงเสียงส่วนน้อยที่ปรำกฏตำมรำยงำนกำรสอบสวนข้อเท็จจ ริงเพียงแต่
ระบุว่ำ ผู้ที่พิจำรณำและอนุมัติควรมีส่วนรับผิดชอบด้วย เนื่องจำกเป็นผู้บังคับบัญชำที่ได้รับเสนอเรื่องจำก

๑๗
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ แต่ไม่ได้ระบุให้เห็นโดยชัดแจ้งว่ำ นำย ท. และนำย ศ. มีพฤติกำรณ์
แห่งกำรกระทำอย่ ำงไรที่พึงเห็ นได้ว่ ำเป็น ควำมผิ ดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ประกอบกับคณะกรรมกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงเสียงส่วนน้อยสรุปควำมเห็นในตอนท้ำยเสนอกระทรวงคมนำคมเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงเสียงส่วนใหญ่ว่ำ ควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยร้ำยแรงกับคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำทั้งคณะ โดยไม่ได้เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยร้ำยแรงแก่บุคคลทั้งสอง
แต่อย่ำงใด ดังนั้นจึงไม่อำจดำเนินกำรทำงวินัยกับบุคคลทั้งสองตำมข้อกล่ำวหำที่สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ชี้มูลควำมผิด ตำมนัยมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๘
ที่ นร ๑๐๑๑/๑๘๙

สำนักงำน 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 สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งพักรำชกำรนำงสำว ส.
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ๓ สังกัดสำนักงำนปฏิบัติกำรฝนหลวง (ชื่อเดิม) เพื่อรอฟังผลคดีอำญำ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกรำคม
๒๕๓๒ กรณีต้องหำว่ำออกเช็คโดยเจตนำที่จะไม่ให้มีกำรใช้เงินตำมเช็ค และถูกคุมขังที่สถำนีตำรวจตั้งแต่วันที่
๒๓ มกรำคม ๒๕๓๒ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้เป็นเวลำติดต่อกันเป็นเวลำเกิน กว่ำ
สิบห้ ำวัน ต่อมำวัน ที่ ๑ มีน ำคม ๒๕๓๔ ได้สั่งให้ นำงสำว ส. ออกจำกรำชกำรในกรณีเดียวกัน โดยเห็ นว่ ำ
คดีอำญำดังกล่ำวไม่อำจแล้วเสร็จโดยเร็ว ประกอบกับได้รับรำยงำนเพิ่มเติมว่ำ ผู้นี้ได้ถูกศำลแพ่งมีคำสั่งให้
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดในคดีล้มละลำยด้วย ซึ่งคดีอยู่ระหว่ำงอุทธรณ์คำพิพำกษำและคำสั่ง ต่อมำนำงสำว ส. ได้มี
หนังสือลงวัน ที่ ๒ ตุล ำคม ๒๕๕๐ ถึ งผู้ อำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แจ้งว่ำคดีอำญำที่เป็นเหตุให้มีกำรสั่งพั กและสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนได้ถึงที่สุด และได้มีประกำศ
เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรั พย์ กรมบังคับคดี ปลดตนพ้นจำกกำรล้มละลำยแล้ว จึงประสงค์ที่จะขอกลับเข้ำรั บ
รำชกำร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึ ง หำรื อไปยัง ส ำนั กงำน ก.พ. พร้อมทั้งส่ งเอกสำรที่เกี่ยวข้องไปเพื่ อ
ประกอบกำรพิจำรณำ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น ดังนี้
๑. ตำมทีห่ ำรือว่ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องบรรจุนำงสำว ส. กลับเข้ำรับรำชกำรหรือไม่
เมื่อใด อย่ ำงไร 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
ได้บั ญญัติใ นกรณีที่ผู้ มีอำนำจได้สั่ งให้ ข้ ำรำชกำรคนใดออกจำกรำชกำรไว้ก่ อนเพื่ อรอฟังผลกำรสอบสวน
พิจ ำรณำแล้ว ถ้ำต่อมำผลกำรสอบสวนพิจำรณำปรำกฏว่ำผู้นั้นมิได้กระทำผิ ดหรือกระทำผิดไม่ถึงกับต้อง
ถูกลงโทษถึงออกจำกรำชกำร และผู้นั้นไม่มีกรณีที่จะต้องออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอื่น ผู้มีอำนำจจะต้องสั่งให้
ผู้นั้นกลับเข้ำรับรำชกำรในตำแหน่งเดิม สำหรับกรณีที่ ห ำรือ เมื่อ ปรำกฏว่ำ ผลกำรพิจ ำรณำในคดีอ ำญำ
ที่นำงสำว ส. เป็นผู้ต้องหำ ได้ถึงที่สุด โดยศำลมีคำพิพำกษำว่ำผู้ นี้ไม่ได้กระทำผิด อีกทั้งไม่ปรำกฏว่ำมีเหตุอื่น
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๑๙
ที่จะต้องออกจำกรำชกำร ถึงแม้ผู้นี้จะถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง และศำลแพ่งได้มีคำพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย
แต่เมื่อสำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้พิจำรณำหรือสั่งกำรในเรื่องดังกล่ำว เมื่อพระรำชบัญญัติ
ระเบี ยบข้ำรำชกำรพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลใช้บังคับ โดยให้ ยกเลิ กพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุจึงไม่สำมำรถที่จะสั่งให้นำงสำว ส. ออกจำกรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ และต่อมำนำงสำว ส. ได้ถูกปลดจำกกำรล้มละลำย จึงคงมีฐำนะเพียง
เคยเป็นบุคคลล้มละลำย ซึ่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้บัญญัติให้กำรเคยเป็น
บุคคลล้มละลำย เป็นลักษณะต้องห้ำมในคุณสมบัติทั่วไปของกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ นำงสำว ส.
จึ ง ไม่ ใ ช่ ผู้ ข ำดคุ ณ สมบั ติ เ พรำะเป็ น บุ ค คลล้ ม ละลำย จึ ง ไม่ มี ก รณี ที่ จ ะต้ อ งออกจำกรำชกำรด้ ว ยเหตุ อื่ น
ผู้บังคับบัญชำต้องสั่งให้นำงสำว ส. กลับเข้ำรับรำชกำรในตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกันที่ต้องใช้
คุณสมบัติเฉพำะที่ผู้นั้นมีอยู่ต่อไป
สำหรับกำรสั่งให้กลับเข้ำรับรำชกำร โดยทีพ่ ระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มำตรำ ๑๔๒ และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๓๗ ซึ่งเป็นบทเฉพำะกำล
ได้บัญญัติควำมไว้ในทำนองเดียวกันว่ำ กำรใดที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรหรือเคยดำเนินกำรได้ตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับก่อนในวันที่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับใหม่ใช้บังคับ หรือ
เป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ หรือมีกรณีที่ไม่อำจดำเนินกำรได้พระรำชบัญญัติระเบี ยบข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับใหม่
กำรดำเนินกำรต่อไปในเรื่องนั้นให้เป็นไปตำมที่ ก.พ. กำหนด ซึ่งกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนมีลักษณะเป็น
กำรสั่งให้ข้ำรำชกำรออกจำกรำชกำรเป็นกำรชั่วครำว โดยผู้บังคับบัญชำยังคงมีหน้ำที่ที่จะต้องสั่งกำรอย่ำงใด
อย่ ำงหนึ่ ง เมื่อ กำรสอบสวนพิ จ ำรณำเสร็ จ สิ้ น จึง ถือเป็นกรณีที่อ ยู่ระหว่ำ งดำเนินกำรที่ ก.พ. สำมำรถจะ
กำหนดกำรดำเนินกำรต่อไป ตำมบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๔๒ และมำตรำ ๑๓๗ ดังกล่ำวได้ ก.พ. จึงเห็นควร
ก ำหนดกำรด ำเนิ น กำรต่ อ ไปในกรณี นี้ ว่ ำ “กรณี ที่ มี ก ำรสั่ ง ให้ อ อกจำกรำชกำรไว้ ก่ อ น ตำมมำตรำ ๙๐
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ จนกระทั่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระรำชบั ญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับตำมล ำดับ
กำรดำเนินกำรต่อไปสำหรับกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนให้เป็นไปตำมมำตรำ ๑๐๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕” ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งออกค ำสั่ ง ให้ น ำงสำว ส. กลั บ เข้ ำ รั บ รำชกำร
โดยอำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ
มำตรำ ๑๐๗ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎ ก.พ. ฉบั บ ที่ 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
เพิ่มเติม)

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 หรือต้องดำเนินกำรอย่ำงไร นั้น
ก.พ. เห็นว่ำ เรื่องนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่ำ ศำลแพ่งได้มีคำพิพำกษำให้นำงสำว ส. เป็น
บุคคลล้มละลำย แต่สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้พิจำรณำสั่งกำรในเรื่องดังกล่ำว ต่อมำ
เมื่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ได้มีประกำศปลดนำงสำว ส. จำกกำรล้มละลำย ดังนั้น นำงสำว ส. จึงไม่ใช่ผู้ขำด
คุณสมบัติเพรำะเป็นบุคคลล้มละลำยอีกต่อไป กำรที่จะสั่งให้นำงสำว ส. กลับเข้ำรับรำชกำร จึงไม่ต้องให้ ก.พ.
พิจำรณำยกเว้นคุณสมบัติแต่อย่ำงใด
อนึ่ง ก.พ. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรในกรณีนี้ว่ำ เมื่อศำลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด
ย่อมถือว่ำนำงสำว ส. เป็นผู้ขำดคุณสมบัติทั่วไปในกำรรับรำชกำร ผู้บังคับบัญชำต้องสั่งให้ออกจำกรำชกำร
โดยพลัน ต่อมำแม้คดีอำญำจะถึงที่สุดโดยศำลพิพำกษำว่ำนำงสำว ส. ไม่ได้กระทำผิด ต้องถือว่ำผู้นี้มีกรณีที่ต้อง
ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอื่น ผู้บังคับบัญชำไม่ต้องสั่ งให้กลับเข้ำรับรำชกำร แต่ปรำกฏว่ำกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไม่ได้ดำเนินกำรใดในเรื่องดังกล่ำว จนกระทั่งผู้นี้พ้นสภำพจำกกำรล้มละลำย นำงสำว ส. จึงไม่ใช่ผู้ขำด
คุณสมบัติเพรำะเป็นบุคคลล้มละลำย จึงไม่มีกรณีที่ต้องออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอื่น ผู้บังคับบัญชำต้องสั่งให้
กลับเข้ำรับรำชกำร และเป็นผลทำให้ทำงรำชกำรต้องจ่ำยเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่นำงสำว ส.
ระหว่ำงถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรเพื่อรอฟังผลคดีอำญำ ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำในทำนองเดียวกันนี้
ก.พ. จึงมีมติให้แจ้งข้อสังเกตดังกล่ำวมำยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องต่อ ๆ ไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๒๑
ที่ นร ๑๐๑๑/๑๙๒

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒ มิถุนำยน ๒๕๕๑

เรื่อง ตอบหำรือกรณีข้ำรำชกำรผู้ถูกลงโทษทำงวินัยได้รับกำรล้ำงมลทิน
เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๗/๓๓๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมำด้วย หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๗๐๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๔๒
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขหำรือปัญหำเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ
ล้ ำงมลทิน ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็ จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุ ล ยเดชมี พระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ
พ.ศ. ๒๕๕๐ รวม ๓ ข้อ ไปยัง ก.พ. ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นดังนี้
๑. ตำมที่ห ำรือว่ำ ข้ำรำชกำรถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ ๒ เดือน ตั้งแต่เดือน
พฤศจิ ก ำยน ๒๕๕๐ เป็ น ต้ น ไป จะถู ก ลงโทษตั ด เงิ น เดื อ น ๕ % ถึ ง วั น ที่ ๔ ธั น วำคม ๒๕๕๐ และวั น ที่
๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ จะกลับมำรับเงินเดือนตำมเดิมใช่หรือไม่ กรณีนี้ วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๐ ข้ำรำชกำรผู้นี้
จะได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่ และเป็นผู้ที่อยู่ในหลัก เกณฑ์ได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนตำมกฎ ก.พ.
ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๑ หรือไม่ อย่ำงไร นั้น
ส ำนั ก งำน ก.พ. ขอเรี ย นว่ ำ พระรำชบั ญ ญั ติ ล้ ำ งมลทิ น ในวโรกำสที่ พ ระบำทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมี พ ระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ในวั น ที่
๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ แล้ว ย่อมทำให้บรรดำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม
๒๕๕๐ และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับได้รับกำร
ล้ ำ งมลทิ น โดยให้ ถื อ ว่ ำ ผู้ นั้ น มิ เ คยถู ก ลงโทษหรื อ ลงทั ณ ฑ์ ท ำงวิ นั ย ในกรณี นั้ น ๆ ตำมนั ย มำตรำ ๕
แห่งพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว โดยที่ปรำกฏข้อเท็จจริงตำมข้อหำรือว่ำ ข้ำรำชกำรถูกลงโทษตัดเงินเดือน
๕ % เป็นเวลำ ๒ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป กรณีจึงต้องตัดเงินเดือนข้ำรำชกำรผู้นี้
ตำมเกณฑ์ที่คำสั่งลงโทษระบุไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๕๐ เท่ำนั้น ควำมเห็น
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขในเรื่องนี้จึงถูกต้องแล้ว
สำหรับ กรณีไม่ได้รับ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุล ำคม 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
ข้ำรำชกำรผู้นี้ได้เสียไปก่อนที่พระรำชบัญญัติ ล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ ซึ่งมำตรำ ๗ บัญญัติว่ำ “กำรล้ำงมลทินตำม
มำตรำ ๔ และมำตรำ ๕ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ได้รับกำรล้ำงมลทิน ในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ
ทั้ ง สิ้ น ” ดั ง นั้ น ข้ ำ รำชกำรผู้ นี้ จึ ง ไม่ ส ำมำรถเรี ย กร้ อ งขั้ น เงิ น เดื อ นที่ ถู ก งดไปแล้ ว ก่ อ นหน้ ำ นั้ น คื น ได้
แต่ส ำหรั บ กำรเลื่ อ นขั้ น เงิน เดือ นในวั น ที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๑ ซึ่ง เป็ นรอบกำรพิจ ำรณำเลื่ อนขั้น เงิ นเดือ น
ครั้ งถัดไป ถือได้ ว่ำโทษตัดเงิน เดือนที่ข้ำรำชกำรผู้ นี้ได้รับถูกล้ ำงมลทินไปตำมพระรำชบัญญัติล้ ำงมลทิน
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 เป็ นต้นไป โดยวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๐ ไม่ได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนเนื่องจำก
ถูกลงโทษทำงวินั ย ข้ำรำชกำรผู้ นี้จะถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่
๔ ธันวำคม ๒๕๕๐ และตัง้ แต่วันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๕๐ ได้รับกำรล้ำงมลทิน จะพ้นโทษได้กลับไปรับเงินเดือนขั้น
๑๘,๖๐๐ บำท (ปรับเป็น ๑๙,๓๕๐ บำท) ตำมเดิมและได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๐
ใช่หรือไม่ และวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๑ จะเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับกำรเลื่อนขั้นเงิน เดือนตำมกฎ ก.พ.
ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๒) ใช่หรือไม่ นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนมีผลเบ็ดเสร็จทันทีนับแต่วันที่คำสั่ง
ลงโทษมีผลใช้บังคับและมีผลตลอดไป ซึ่งต่ำงจำกกำรลงโทษตัดเงินเดือนที่มีระยะเวลำเพื่อให้ปฏิบัติตำมคำสั่ง
ที่กำกับไว้ เช่น เดิมรับเงินเดือนอันดับ ท.๗ ขั้น ๑๘,๖๐๐ บำท ถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ผู้ถูกลงโทษ
จะถูกลดขั้นเงินเดือนทันทีโดยให้รับเงินเดือนอันดับ ท.๗ ขั้น ๑๗,๗๖๐ บำท (ต่ำกว่ำเดิม ๑ ขั้น) และจะรับ
เงินเดือนขั้นนี้เรื่อยไปจนกว่ำจะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนจึงจะรับเงินเดือนขั้นสูงขึ้นได้ เป็นต้น
สำหรับกรณีที่หำรือข้อนี้ ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำข้ำรำชกำรถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลำคม
๒๕๕๐ และต่อมำพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
มี พ ระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๕ ธั น วำคม ๒๕๕๐ กำรล้ ำ งมลทิ น ตำม
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวจึงมีผลเพียงกำรล้ำงโทษลดขั้นเงินเดือนเท่ำนั้น โดยถือว่ำข้ำรำชกำรผู้นี้ไม่เคยถูกลงโทษ
ทำงวินัยแต่อย่ำงใด ดังนั้น ในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ ข้ำรำชกำรผู้นี้จึงไม่สำมำรถกลับไปรับเงินเดือนขั้นเดิม
ก่อนถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ได้
ส่ ว นกรณีที่ จ ะได้รั บ กำรเลื่ อ นขั้ นเงิ น เดื อนในวั นที่ ๑ ตุ ล ำคม ๒๕๕๐ ซึ่ งถู ก งดไปเพรำะ
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 หลักในกำรพิจำรณำเป็นทำนองเดียวกับที่ได้กล่ำวไว้ในข้อ ๑ แล้ว
๓. ตำมที่หำรื อว่ำ กรณีข้ำรำชกำรดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ในรำชกำรบริหำรส่ ว นภูมิภ ำค
ถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ ๑ เดือน ตั้งแต่เดื อนมีนำคม ๒๕๔๙ และมีกำรอุทธรณ์ ขณะนี้เรื่อง
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำชั้นอุทธรณ์ของ ก.พ. สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขไม่ทรำบข้อ มูลดังกล่ำวจึงได้
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้ ำรำชกำรผู้นี้ตลอดมำถึงปัจจุบัน หลังจำกพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำส
ที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับแล้ว
จะถือว่ำข้ำรำชกำรผู้นี้ได้รับกำรล้ำงมลทินหรือไม่ และจะต้องตัดเงินเดือนข้ำรำชกำรผู้นี้ย้อนหลังไปตั้งแต่เดือน
มีนำคม ๒๕๔๙ ตำมคำสั่งลงโทษหรือไม่ รวมทั้งต้องยกเลิกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๙
หรือไม่ อย่ำงไร ในกรณีดังกล่ำว หำกจะต้องตัดเงินเดือนย้อนหลังและยกเลิกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้ำรำชกำร
ผู้นี้จะต้องใช้เงินเดือนที่ได้รับไปแล้วคืนแก่ทำงรำชกำรหรือไม่ อย่ำงไร นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ มำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว่ำ “ให้ล้ำงมลทินให้แก่
บรรดำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับโทษหรือ
รับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่ำผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษ
หรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ” สำหรับกรณีตำมข้อ ๓ ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำข้ำรำชกำรผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับ ๙ ถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ ๑ เดือน ตั้งแต่เดือนมีนำคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป แต่ในทำงปฏิบัติ
ยังมิได้มีกำรตัดเงินเดือนจริงตำมที่ระบุในคำสั่งลงโทษแต่อย่ำงใด จึงเท่ำกับว่ำข้ำรำชกำรผู้นี้ยังไม่ได้รับโทษเลย
กรณีจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ทั้งนี้ ตำมนัยหนังสือ
ตอบข้อหำรือของสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๗๐๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๔๒ รำยละเอียดปรำกฏตำม
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำหรับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้ำ รำชกำรผู้นี้ในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๙ นั้น ข้อ ๗ (๒)
ของกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัติว่ำ “ในครึ่งปีที่แล้วมำจนถึงวันออกคำสั่ ง
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 ในทำงปฏิบัติสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจึงต้องยกเลิกกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๙ เฉพำะส่วนของข้ำรำชกำรผู้นี้ให้ถูกต้อง แล้วเรียกเงินที่ยังไม่ได้ตัดตำมคำสั่งลงโทษ
เมื่อเดือนมีนำคม ๒๕๔๙ และขั้นเงินเดือนที่ยังไม่ได้งดในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๙ คืนแก่ทำงรำชกำร

๒๔
อย่ำงไรก็ดี โดยที่ข้ำรำชกำรผู้นี้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อ ก.พ. และเรื่องอยู่ในระหว่ำงกำร
พิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ จึ ง สมควรรอผลกำรพิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ ใ ห้ เ สร็ จ สิ้ น ก่ อ น หำกผลกำรพิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์
ข้ำรำชกำรผู้นี้ไม่มีควำมผิด สำนักงำนปลัดกระทรวงก็ไม่จำต้องดำเนินกำรเรียกเงินดังกล่ำวคืนแต่อย่ำงใด
อนึ่ง ตำมปัญหำที่หำรือในส่วนที่เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่ พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้ำงต้น หำกสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขมีควำมเห็นเป็นประกำรอื่น ก็สำมำรถหำรือไปยังคณะกรรมกำรกฤษฎีกำโดยตรงได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๒๕
ที่ นร ๑๐๑๑/๑๙๕

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๔ มิถุนำยน ๒๕๕๑

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรล้ำงมลทิน
เรียน ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือธนำคำรแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. สำเนำหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ปกปิด ที่ นร ๐๖๐๑/๑๐๙๒
ลงวันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๓๒
๒. สำเนำบันทึกควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรื่องกำรตัดเงินเดือนของข้ำรำชกำรที่ถูกลงโทษ
ตัด เงิน เดือ นและได้ร ับ กำรล้ำ งมลทิน ตำมพระรำชบัญ ญัต ิล ้ำ งมลทิน ในโอกำสสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖
ตำมหนั ง สื อ ที่ อ้ ำ งถึ ง ธนำคำรแห่ ง ประเทศไทย ได้ ห ำรื อ เกี่ ย วกั บ ผลของกำรบั ง คั บ ใช้
พระรำชบั ญญั ติ ล้ ำงมลทิ นในวโรกำสที่ พระบำทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหำภู มิ พลอดุ ลยเดชมี พระชนมพรรษำ
๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีต่อกรณีที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยมีคำสั่งลงโทษทำงวินัยพนักงำนก่อนวันที่
๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ แต่ยังไม่ได้รำยงำนกำรสั่งลงโทษต่อผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทยตำมข้อบังคับธนำคำร
แห่งประเทศไทย ว่ำด้วยกำรพนักงำน พ.ศ. ๒๕๓๒ รวม ๖ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น ดังนี้
๑. ข้อหำรือที่ ๑ – ๓ ที่ว่ำ
(๑) กรณี ที่ มี กำรรำยงำนกำรสั่ งลงโทษต่ อผู้ บั งคั บบั ญชำตำมล ำดั บชั้ นแล้ ว แต่ ยั ง
รำยงำนไม่ถึงผู้ว่ำกำรจะถือว่ำกำรดำเนินกำรทำงวินัยเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่
(๒) ในกรณีที่ถือว่ำกำรดำเนินกำรทำงวินัยเสร็จสิ้นและผู้ว่ำกำรได้รับรำยงำนกำรสั่ง
ลงโทษแล้ ว ผู้ ว่ ำกำรมีอ ำนำจเปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขระดั บ โทษได้ห รื อไม่ หรื อต้ อ งสั่ งให้ มี กำรล้ ำ งมลทิ นตำม
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทิน
(๓) หำกถือว่ำกำรสั่งลงโทษตำมข้อ ๑ ยังไม่เสร็จสิ้น พนักงำนผู้นั้นจะได้รับกำรล้ำงมลทิน
ตำมเงื่ อ นไขในหลั ก เกณฑ์ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ ำ ว และเป็ น ไปตำมแนวทำงเดี ย วกั น กั บ ควำมเห็ น ของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะกรรมกำรร่ำงกฎหมำย คณะที่ ๕) เรื่องเสร็จที่ ๒๘๒/๒๕๔๐ หรือไม่
จำกข้อหำรือทั้งสำมข้อข้ำงต้น สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรรำยงำนกำรลงโทษตำม ข้อ ๕๒ (๑)
ของข้อบังคับธนำคำรแห่งประเทศไทย ว่ำด้วยกำรพนักงำน พ.ศ. ๒๕๓๒ จะเสร็จสิ้นเมื่อใด นั้น เป็นแนวทำงปฏิบัติ
ของธนำคำรแห่ งประเทศไทยโดยเฉพำะ ส ำนั กงำน ก.พ. ไม่ อำจก้ ำวล่ วงให้ ควำมเห็ นได้ แต่ อย่ ำงไรก็ ตำม
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำโดยที่ประชุมใหญ่กรรมกำรร่ำงกฎหมำยได้พิจำรณำเมื่อครั้งบังคับใช้ พระรำชบัญญัติ

๒๖
ล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษำ ๖๐ พรรษำ
พ.ศ. ๒๕๓๐ ไว้มีสำระสำคัญว่ำ กำรรำยงำนกำรลงโทษผู้กระทำผิดวินัยต้องแยกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีปกติ
ทีไ่ ม่มีกฎหมำยล้ำงมลทินใช้บังคับ เมื่อผู้บังคับบัญชำได้สั่งลงโทษผู้กระทำผิดวินัยตำมอำนำจหน้ำที่แล้วจะต้อง
รำยงำนกำรลงโทษไปยั งผู้ บั งคับ บั ญชำซึ่งมีตำแหน่งเหนือผู้ สั่ งลงโทษเพื่อพิจำรณำ และกรณีที่มี กฎหมำย
ล้ำงมลทินใช้บังคับ กำรพิจำรณำรำยงำนกำรลงโทษจะต้องพิจำรณำกฎหมำยล้ำงมลทินควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น
ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษได้กระทำผิดวินัยก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมด
หรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ อีกทั้งผู้นั้นมิได้โต้แย้งคำสั่งด้วยกำรใช้สิทธิอุ ทธรณ์ ย่อมถือ
ได้ว่ำผู้ถูกลงโทษทำงวิ นัย ดังกล่ำวได้รับกำรล้ำงมลทิน ซึ่งผลของกำรได้รับกำรล้ำงมลทินกฎหมำยให้ ถือว่ำ
ผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีตำแหน่งเหนือผู้สั่งลงโทษจึงไม่อำจเปลี่ยนแปลง
โทษเป็นอย่ำงอื่นได้ เพรำะไม่มีโทษให้ พิจำรณำ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ส่วนควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะกรรมกำรร่ำงกฎหมำยคณะที่ ๕) เรื่องเสร็จที่ ๒๘๒/๒๕๔๐ ตำมที่ธนำคำร
แห่งประเทศไทยหยิบยกขึ้นมำเปรียบเทียบนั้น เป็นกรณีผู้บังคับบัญชำสั่งลงโทษทำงวินัยแก่ผู้กระทำผิดโดยให้
มีผลบังคับล่วงหน้ำ แต่ปรำกฏว่ำระหว่ำงนั้นมีกฎหมำยล้ำงมลทินออกใช้บังคับ จึงทำให้กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
ลงโทษเกิดขึ้นภำยหลังวันประกำศใช้กฎหมำยดังกล่ำวแล้ว ผู้กระทำผิดวินัยจึงไม่ได้รับ ประโยชน์จ ำกกำร
ล้ำงมลทินครั้งนั้น ซึ่งกำรลงโทษในลักษณะดังกล่ำวไม่ตรงกับกรณี ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยหำรือ
๒. ข้อหำรือที่ ๔ ที่ว่ำ ผลของกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทิน
ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐
ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะนำไปใช้อ้ำงอิงในกรณีอื่นที่มิใช่กำรดำเนินกำรทำงวินัยได้หรือไม่ เช่น กำรพิจำรณำ
ไม่ขึ้นเงินเดือนประจำปี ๒๕๕๐ ตำมข้อ ๓ (๑) ของคำสั่งธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่ ๗๐/๒๕๓๗ ลงวันที่
๓ มีนำคม ๒๕๓๗ หรือกำรสั่งให้ออกจำกงำนตำมข้อ ๒๔ (๖) ของข้อบังคับธนำคำรแห่งประเทศไทย ว่ำด้วย
กำรพนักงำน พ.ศ. ๒๕๓๒
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ มำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว บัญญัติว่ำ “ให้ล้ำงมลทิน
ให้แก่บรรดำผู้ต้องโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ และได้รับโทษหรือ
รับ ทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่ว นไปก่ อนหรือ ในวันที่พ ระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ โดยให้ถือ ว่ำผู้นั้นมิได้เ คยถูก
ลงโทษหรือ ลงทัณ ฑ์ทำงวินัย ในกรณีนั้น ๆ” จำกบทบัญ ญัติดัง กล่ำ วพิจำรณำได้ว่ำ ผู้ถูก ลงโทษทำงวินัย
เมื่อได้รับ กำรล้ำ งมลทิน แล้ว ถือ ว่ำ ไม่ เ คยถูก ลงโทษในกรณีนั้น อีก ต่อ ไป แต่พ ระรำชบัญ ญัติล้ำ งมลทิน
ฉบับ นี้มิ ไ ด้ล้ำ งกำรกระทำผิด ทำงวินัย ด้ว ย ดัง นั้น ผู้ถู ก ลงโทษทำงวินัย จึง สำมำรถนำผลของกำรได้รับ
ล้ ำงมลทิน ตำมพระรำชบัญญัตินี้ไปใช้ได้เฉพำะในเรื่องกำรล้ำงโทษทำงวินัยเท่ำนั้น
๓. ข้อหำรือที่ ๕ ที่ว่ำ ในกรณีที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยดำเนินกำรพิจำรณำขึ้นเงินเดือน
ประจำปี ๒๕๕๐ ไปก่อนวันที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินมีผลใช้บังคับ โดยผู้ถูกลงโทษทำงวินัยบำงรำยไม่มีสิทธิ
ได้ ขึ้ น เงิ น เดื อ นประจ ำปี ต ำมหลั ก เกณฑ์ ข องค ำสั่ ง ธนำคำรแห่ ง ประเทศไทย ผลของกำรล้ ำ งมลทิ น ตำม
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวจะทำให้พนักงำนผู้นั้นมีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำขึ้นเงินเดือนประจำปี และธนำคำร

๒๗
แห่งประเทศไทยต้อ งย้อนกลับ มำพิจ ำรณำใหม่หรือไม่ หำกกำรขึ้นเงินเดือนมีผ ลหลังวันที่พระรำชบัญญัติ
ล้ำงมลทินฯ มีผลใช้บังคับ
สำนัก งำน ก.พ. ขอเรีย นว่ำ กระบวนกำรพิจำรณำเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นตำมคำสั่งธนำคำร
แห่ ง ประเทศไทย ที่ ๗๐/๒๕๓๗ ลงวั น ที่ ๓ มี นำคม ๒๕๓๗ เป็ น เรื่ องที่ อ ยู่ ใ นอ ำนำจหน้ ำที่ ของธนำคำร
แห่งประเทศไทยที่จะพิจำรณำ และโดยที่กระบวนกำรดังกล่ำวมีหลักกำรที่แตกต่ำงจำกกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้ำรำชกำรพลเรือ นสำมัญ ตำมกฎ ก.พ. ว่ำ ด้ว ยกำรเลื่อ นขั้น เงิน เดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ สำนัก งำน ก.พ.
จึงไม่อำจให้ควำมเห็นในข้อนี้ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม ในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญ ตำม กฎ ก.พ. ดัง กล่ำ ว นั ้น ถือ หลัก วัน ที ่คำสั ่ง เลื ่อ นขั้นเงินเดือนมีผลบั งคับเป็ นส ำคั ญ คื อ วันที่
๑ ตุลำคม หรือวันที่ ๑ เมษำยน ดังนั้น หำกปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรถูกลงโทษทำงวินัยซึ่งหนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์
ในรอบกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งใด แล้วต่อมำได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ
ก่อนวัน ที่คำสั่งเลื่อนขั้นเงิน เดือนจะมีผ ลบังคับ ข้ำรำชกำรผู้นั้นก็จะมิใช่เป็นผู้ถูกลงโทษทำงวินัยอีกต่อไป
จึงมีสิทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งนั้นได้
๔. ข้อหำรือที่ ๖ ที่ว่ำ กรณีที่มีกำรลงโทษทำงวินัย โดยกรณีแรกพนักงำนได้รับโทษตัดเงินเดือน
๓ เดือ น หรือ ลดอัต รำเงิน เดือ น แต่ก ำรลงโทษตัด เงิน เดือ นหรือ ลดอัต รำเงิน เดือ นมีผ ลหลัง วัน ที่
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทิน ฯ มีผ ลใช้บั งคับ หรือกรณีห ลังมีผ ลตัดเงินเดือนบำงส่ว นหรือลดอัตรำเงินเดือน
ไปก่อนวัน ที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทิน ฯ มีผ ลใช้บังคับ ทั้งสองกรณีนี้จะต้องดำเนินกำรตัดเงินเดือนหรือ
ลดอัตรำเงินเดือนอย่ำงไร มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงกำรตัดเงินเดือนกับกำรลดอัตรำเงินเดือนหรือไม่
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ สำหรับกรณีแรกเป็นกำรสั่งลงโทษโดยผลของคำสั่งเกิด ภำยหลัง
วันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้ บังคับ จึงไม่เข้ำหลั กเกณฑ์ที่ จะได้รั บกำรล้ ำงมลทิ น
ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๕ ซึ่งเป็นกรณีทำนองเดียวกับคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้พิจำรณำไว้ ตำมเรื่องเสร็จ
ที่ ๒๘๒/๒๕๔๐ ส่วนกรณีหลังคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้เคยพิจำรณำวำงแนวทำงปฏิบัติไว้มี ส ำระสำคัญ ว่ำ
กำรลงโทษตั ดเงิ นเดื อนแก่ ผู้ กระท ำผิ ดวิ นั ยในกรณี ได้ รั บกำรล้ ำงมลทิ นตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรล้ ำงมลทิ น
ให้ กระทำได้จ นถึงวัน ก่อนวัน ที่ กฎหมำยดังกล่ ำวจะมีผ ลใช้บังคับ เมื่อผู้ กระทำผิ ดได้รับ กำรล้ ำงมลทินแล้ ว
ไม่สำมำรถลงโทษผู้กระทำผิดได้อีก ตัวอย่ำงเช่น ผู้กระทำผิดวินัยถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือนเป็นเวลำ ๓ เดือน
ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป กรณีเช่นนี้กำรตัดเงินเดือนตำมคำสั่งลงโทษจะกระทำได้ตั้งแต่เดือน
ตุลำคม เดือนพฤศจิกำยน และวันที่ ๑ – ๔ ของเดือนธันวำคม ๒๕๕๐ เท่ำนั้น เพรำะหลังจำกผู้กระทำผิดวินัย
ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำวแล้วจะไม่มีโทษให้ต้องดำเนินกำรอีกต่อไป ส่วนกำรลดอัตรำ
เงิน เดือ น โดยผลของค ำสั่ ง จะบั งคับ เสร็ จ สิ้ นทัน ทีในวันสั่ งลงโทษ จึ งมิไ ด้เป็ นปัญ หำเช่น กำรตัดเงินเดือ น
เมื่อมีกำรสั่งลงโทษลดอัตรำเงินเดือนแล้วต่อมำพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ ใช้บังคับ โทษลดอัตรำเงินเดือน
ที่ผู้ กระทำผิดได้รั บ ก็จ ะถูกล้ำงมลทิน ไปตำมมำตรำ ๕ โดยผู้ กระทำผิดไม่ส ำมำรถเรียกร้องอัตรำเงินเดือน
ที่ถูกลดไปแล้วคืนได้ รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒

๒๘
อนึ่ ง โดยที่ ข้ อ หำรื อ ข้ ำ งต้ น เป็ น ปั ญ หำเกี่ ย วกั บ พระรำชบั ญ ญั ติ ล้ ำ งมลทิ น ในวโรกำส
ที่ พ ระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมี พ ระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ ง
นำยกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ผู้ รั ก ษำกำรตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ ำ ว ดั ง นั้ น หำกธนำคำรแห่ ง ประเทศไทย
มีควำมเห็นหรือมีข้อสงสัยเป็นประกำรอื่นก็สำมำรถหำรือไปยังคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้โดยตรงต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๒๙
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๗๓๑

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๗ กรกฎำคม ๒๕๕๑

เรื่อง หำรือแนวทำงเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน ปลัดกระทรวงแรงงำน
อ้ำงถึง หนังสือกระทรวงแรงงำน ลับมำก ที่ รง ๐๒๐๑.๕/๑๔๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๕๑
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กระทรวงแรงงำนหำรือปัญหำกำรดำเนินกำรทำงวินัย กรณีข้ำรำชกำร
กระทรวงแรงงำนถูกร้องเรีย นกล่ำ วหำว่ำกระทำผิดวินัย โดยข้อเท็จ จริงตำมข้อกล่ำวหำเป็นกำรกระทำ
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ขณะบทบัญญัติเรื่องควำมผิดวินัยใช้บังคับตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ผู้กล่ำวหำได้อ้ำงควำมผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัติร ะเบียบข้ำรำชกำรพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีปัญหำในทำงกฎหมำยว่ำกำรดำเนินกำรสอบสวนรวมถึ งกำรพิจำรณำฐำนควำมผิด วินัย
จะใช้ตำมกฎหมำยฉบับใด ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนเป็นลำดับดังนี้
๑. ข้อหำรือที่ว่ำ กระทรวงแรงงำนจะต้องดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือนฉบับใด
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมบทเฉพำะกำล มำตรำ ๑๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติว่ำ “ในระหว่ำงที่ ก.พ. ยังมิได้จัดทำมำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่งตำมมำตรำ ๔๘ บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ....ยังไม่ใช้บังคับ โดยให้นำ
บทบัญ ญัติใ นลัก ษณะ ๓ ข้ำ รำชกำรพลเรือ นสำมัญ ....แห่ง พระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๓๕....มำใช้บังคับ แก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ....ไปพลำงก่อนจนกว่ำ ก.พ. จะจัดทำมำตรฐำน
กำหนดตำแหน่งเสร็จ....และประกำศให้ทรำบ จึงให้นำบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ....
มำใช้บัง คับ ตั้ง แต่วัน ที่ ก.พ. ประกำศเป็น ต้น ไป....” และโดยที่ปัจ จุบัน ก.พ. ยัง จัด ทำมำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่งยังไม่แล้วเสร็จ จึงต้องนำบทบัญญัติในลักษณะ ๓ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มำใช้บังคับไปพลำงก่อน ดังนั้นบทบัญญัติเกี่ยวกั บวินัยและกำร
ดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรรำยนี้ จึงต้องเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย จึงต้องอ้ำงบทบัญญัติมำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย
๒. ข้อ หำรือที่ว่ำ กำรพิจ ำรณำฐำนควำมผิดของผู ้ถูกกล่ำ วหำ จะใช้ตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับใด นั้น

๓๐
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรพิจำรณำฐำนควำมผิดทำงวินัย จะต้องถือวันกระทำผิดเป็นหลัก
ดังนั้น หำกกำรกระทำที่ถูก กล่ำวหำเป็น ควำมผิด ทำงวินัยเกิด ขึ้นในระหว่ำงกำรใช้บังคับ พระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีต้องปรับบทควำมผิดและลงโทษตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
ทั้งนี้ตำมนัยมำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ำงต้น
๓. ข้อหำรือที่ว่ำ เรื่องนี้ผู้กล่ำวหำได้ดำเนินกำรทำงอำญำกับผู้ถูกกล่ำวหำและอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรของศำลอำญำ กระทรวงจะต้องรอผลคดีอำญำก่อนหรือไม่ นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ เรื่องนี้มีมติ ก.พ. ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๔
ลงวันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๐๙ และที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๐๙ เรื่องกำรสอบสวนพิจำรณำโทษ
ข้ำรำชกำร วำงแนวทำงว่ำกำรดำเนินกำรสอบสวนพิจำรณำโทษทำงวินัย กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือนได้กำหนดอำนำจหน้ำที่และวิธีกำรสอบสวนพิจำรณำโทษทำงวินัยไว้เป็นส่วนหนึ่งต่ำง หำกจำกกำร
ดำเนินคดีอำญำอยู่แล้ว กำรสอบสวนพิจำรณำโทษทำงวินัยจึงไม่ จำเป็นต้องรอฟังผลคดีอำญำให้เรื่องล่ำช้ำ
เว้นแต่กำรสอบสวนทำงวินัยยังฟังไม่ได้ว่ำผู้นั้นกระทำผิดวินัย กรณีเช่นนี้ผู้นั้นก็ยังตกอยู่ในฐำนะ ผู้ถูกฟ้อง
คดีอ ำญำอยู ่ ซึ่ง ถ้ำ ไม่ใ ช่ค ดีค วำมผิด ที่เ ป็น ลหุโ ทษหรือ กระทำโดยประมำทแล้ว ผู ้บัง คับ บัญ ชำมีอำนำจ
สั่งพักรำชกำรเพื่อรอฟังผลคดีทำงอำญำได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๓๑
ที่ นร ๑๐๑๑/๒๕๙

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๑

เรื่อง ขอหำรือประเด็นปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ที่ วท ๐๔๐๔/๒๔๕๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๕๑
ตำมหนั งสื อที่อ้ ำงถึ ง ส ำนั ก งำนปรมำณูเ พื่อสั นติไ ด้ห ำรือในประเด็ นต่ำ ง ๆ เกี่ ยวกั บกำร
ดำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติของทำงรำชกำร ดังนี้
ข้อหำรือข้อที่ ๑. ว่ำเมื่อพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ
แล้ ว กฎ ก.พ. ฉบั บที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่ งออกตำมควำมในพระรำชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ ำรำชกำรพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ จะมีผลใช้บังคับต่อไปได้หรือไม่ เพียงใด และหำกกฎ ก.พ. ดังกล่ำว
ไม่สำมำรถใช้บังคับได้ จะนำกฎหรื อระเบีย บใดมำใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติกำรดำเนินกำรทำงวินัยแก่
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ
ซึ่งออกตำมควำมในพระรำชบั ญญัติร ะเบี ย บข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังมีผ ลใช้บังคับอยู่จนกว่ำ
กฎ ก.พ. ที่ร่ำงใหม่ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ เป็นไปตำมที่
บัญญัติไว้ในบทเฉพำะกำล มำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อหำรือข้อที่ ๒. ว่ำในกรณีข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญพ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรแล้ว จะสำมำรถดำเนินกำรทำงวินัยแก่บุคคลนั้นได้หรือไม่ เพียงใด ตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมข้อหำรือดังกล่ำวพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญไว้ในมำตรำ ๑๐๐ ว่ำ
กำรที่จะดำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่พ้นจำกรำชกำรแล้ว โดยมิใช่เหตุเพรำะตำย จะต้อง
มีกำรกล่ำวหำผู้นั้นเป็นหนังสือว่ำกระทำหรือละเว้นกระทำกำรใดที่ เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง โดยต้อง
กล่ำวหำต่อผู้บังคับบัญชำของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือระเบียบ
ของทำงรำชกำร หรือกำรกล่ำวหำนั้นเป็นกำรกล่ำวหำโดยผู้บังคับบัญชำของผู้นั้นเอง หรือผู้นั้นถูกฟ้องคดีอำญำ
หรือต้องหำว่ำกระทำควำมผิดอำญำที่ มิใช่กำรกระทำโดยประมำทที่ไม่เกี่ยวกับรำชกำรหรือควำมผิดลหุโทษ
ผู้มีอำนำจดำเนินกำรทำงวินัย มีอำนำจดำเนินกำรต่อไปได้เสมือนว่ำยังมิได้ออกจำกรำชกำร ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์
เดียวกับมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ผู้บังคับบัญชำจะต้อง
ดำเนิน กำรสอบสวนภำยในหนึ่งร้ อยแปดสิ บวันนับแต่วันที่ผู้ นั้นพ้นจำกรำชกำร จึงจะดำเนินกำรทำงวินัย
แก่ผู้นั้นต่อไปได้

๓๒
แต่โดยที่ขณะนี้บทบัญญัติลักษณะ ๔ และลักษณะ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น กำรดำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่พ้นจำก
รำชกำรแล้ว จึงยังคงต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ มำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ส ำหรั บข้ อหำรื อข้ อที่ ๓. เรื่องขั้ นตอนกำรด ำเนินกำรทำงวิ นั ยแก่ ข้ำรำชกำรพลเรื อนสำมั ญ
พอสังเขปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ
ต่อไป นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรดำเนินกำรทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น เมื่อมีกำรกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระทำผิดวินัย
ให้ผู้บังคับบัญชำทำหน้ำที่รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมี อำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำว ทรำบโดยเร็ว และเมื่อได้รับรำยงำนหรือควำมดังกล่ำวปรำกฏต่อผู้บังคับบัญ ชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุ
นั้นแล้ว ก็ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุดังกล่ำวรีบดำเนินกำรหรือสั่งให้ดำเนินกำรสืบสวนว่ำกรณีมีมูล
ที่ควรกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยหรือไม่ โดยหำกเห็นว่ำไม่มีมูลก็ให้ยุติเรื่องได้
กรณีที่ผลกำรสืบสวนมีมูลเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง เมื่อได้แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุป
พยำนหลักฐำนให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ และรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่ำวหำแล้ว หำกผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจ
สั่งบรรจุพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำกระทำผิดตำมข้อกล่ำวหำ ให้ผู้บังคับบัญชำสั่งลงโทษ โดยไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนก็ได้ แต่หำกผลกำรสืบสวนมีมูลเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนขึ้นทำกำรสอบสวน และในกำรสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่ำวหำ
และสรุปพยำนหลักฐำนให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่ำว ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีกำร
และระยะเวลำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย ต้องเป็นไปตำมที่กำหนดในกฎ ก.พ. ซึ่งจะมีกำรออกใช้บังคับต่อไป
อย่ำงไรก็ตำม ขณะนี้กำรดำเนินกำรทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น จึงยังคงต้องใช้หลักเกณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรื อ นพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ตำมที่ ม ำตรำ ๑๓๑ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๓๓
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๗๕๑

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๒ กรกฎำคม ๒๕๕๑

เรื่อง กำรจัดซื้อวัสดุกำรเกษตรของสำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสำคร
เรียน ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๓ ลับมำก ที่ ตผ ๐๐๓๑ นฐ/๑๖๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมำด้วย ภำพถ่ำยหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ล ๑๖๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๕๑
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภ ำคที่ ๓ แจ้งว่ำ จังหวัดสมุทรสำคร
ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบควำมรับผิดทำงละเมิด และสอบสวนทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง กรณีจัดซื้อวัสดุ
กำรเกษตรของสำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสำคร ตำมที่สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๓ (จังหวัด
นครปฐม) แจ้งให้ดำเนินกำรแล้ว แต่ระหว่ำงดำเนินกำรสอบสวนเรื่องดังกล่ำว คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย
พบว่ำ เรื่องนี้ได้มีกำรร้องเรียนไปยังกระทรวงมหำดไทยด้วย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยได้สั่งกำร
ให้ จั ง หวั ด สมุ ท รสำครแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง และสอบสวนทำงวิ นั ย อย่ ำ งร้ ำ ยแรง
โดยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยได้เสนอให้ยุติเรื่อง และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำครได้เห็นชอบให้
ยุติเรื่องเช่นเดียวกัน ต่อมำสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ชี้มูลควำมผิดอีก จังหวัดสมุทรสำครพิจำรณำแล้ว
เห็ น ว่ำไม่อำจดำเนิ น กำรทำงวินั ย ได้ โดยอ้ำงหนังสื อตอบข้อหำรือที่ส รุปควำมได้ว่ำ “หำกผู้ บังคับบัญชำ
ดำเนิน กำรทำงวินั ยอย่ำงร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรแล้ว ต่อมำมีห น่วยงำนอื่นชี้มูลว่ำผู้นั้ นกระทำผิ ดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรงอีก ผู้บังคับบัญชำไม่อำจดำเนินกำรทำงวินัยอีกได้” ซึ่งสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ เรื่องนี้
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินั ยอย่ ำงร้ำยแรง คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง และสำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่ นดิน มีควำมเห็น ที่แตกต่ำงกัน จึงหำรื อว่ำ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจะแจ้งให้จังหวัด ดำเนินกำร
ทำงวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่ำวได้อีกหรือไม่อย่ำงใด ดังควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ส ำนั ก งำน ก.พ. พิ จ ำรณำแล้ ว กำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย แก่ ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ
ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่บัญญัติไว้ในลักษณะ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ขณะนี้ ยั ง ไม่ ใช้ บั ง คับ กำรพิ จ ำรณำเรื่ อ งนี้ จึง ต้ อ งอำศั ยมำตรำ ๑๓๑ แห่ งพระรำชบั ญญั ติ ดั งกล่ ำวเพื่ อน ำ
ลักษณะ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มำใช้พลำงก่อน และในกรณีที่หำรือนี้
เห็นว่ำ กำรดำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัย พระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีกำรไว้ตั้งแต่มำตรำ ๑๐๒ ถึงมำตรำ ๑๐๙
โดยให้ผู้บังคับบัญชำทำกำรสอบสวนเมื่อพบว่ำกรณีที่กล่ำวหำมีมูลเป็นกำรกระทำผิดวินัย และในกรณีที่เป็น
กำรกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ให้ผู้บังคับบัญชำดำเนินกำรตำมที่เห็นสมควร ส่วนในกรณีที่
เป็นกำรกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นทำกำรสอบสวน จำกนั้นจึงพิจำรณำ
ควำมผิดและกำหนดโทษตำมควรแก่กรณี และรำยงำนกำรดำเนินกำรดังกล่ำวไปยังผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำร
ผู้นั้นตำมลำดับจนถึงอธิบดี และ อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งข้ำรำชกำรผู้นั้นสังกัดอยู่เพื่อพิจำรณำ ตำมระเบียบ ก.พ.

๓๔
ว่ำด้วยกำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๓๙
จำกกระบวนกำรดังกล่ำวจึงเห็นเจตนำรมณ์ของกฎหมำยได้ว่ำเมื่อผู้บังคับบัญชำได้ดำเนินกำรทำงวินัยแล้ว
จะต้องรำยงำนขึ้นไปยังผู้มีอำนำจเพื่อพิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้อง มิได้ให้อำนำจผู้บังคับบัญชำสำมำรถ
ดำเนินกำรซ้ำในเรื่องเดียวกับที่ดำเนินกำรไปแล้วได้อีก ประกอบกับ ก.พ. ได้เคยพิจำรณำเรื่องทำนองเดียวกันนี้
ไว้ว่ำ เมื่อผู้บังคับบัญชำได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรซึ่งมีกรณีถูกกล่ำวหำ
ว่ำกระทำควำมผิดวินัยและสั่งยุติเรื่อง ถือได้ว่ำกำรดำเนินกำรของผู้บังคับบัญชำดังกล่ำวได้เสร็จแล้ว จึงไม่อำจ
สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวนวิ นั ย อย่ ำ งร้ ำ ยแรงในเรื่ อ งที่ มี ก ำรกล่ ำ วหำเดิ ม ได้ (ปรำกฏตำม
เอกสำรแนบท้ำย)
ดังนั้น ตำมที่สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๓ เห็นว่ำ เรื่องนี้ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
สอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง และสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน มีควำมเห็นแตกต่ำงกัน
และจะแจ้งให้จังหวัดสมุทรสำครดำเนินกำรทำงวินัยกับผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่ได้มีกำรดำเนินกำรสอบสวนไปแล้ว
อีกนั้น ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำครจึงไม่มีอำนำจที่จะกระทำได้ เพรำะเป็นกำรดำเนินกำรทำงวินัยซ้ำ
ในเรื่องเดียวกัน
อนึ่ ง ส ำนั กงำน ก.พ. มีข้ อสั งเกตว่ำ ผู้ ที่มี ส่ ว นเกี่ย วข้ องกับ เรื่ องนี้ซึ่ งผู้ ว่ำ รำชกำรจังหวั ด
สมุ ทรสำครได้สั่ งยุ ติ เรื่ องไปแล้ วนั้ น อำจได้ รับกำรล้ ำงมลทิ น ตำมมำตรำ ๖ แห่ งพระรำชบัญ ญั ติล้ ำ งมลทิ น
ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ พร้อมนี้ได้จัดส่งเอกสำรมำด้วยแล้ว
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๓๕
ที่ นร ๑๐๑๑/๒๖๖

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๔ สิงหำคม ๒๕๕๑

เรื่อง หำรือกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี
อ้ำงถึง หนังสือกรมบังคับคดี ที่ ยธ ๐๕๐๑/๑๑๔๓๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๕๑
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง หำรื อปัญหำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรที่ออกจำก
รำชกำรไปแล้ ว ตำมมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบี ยบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแจ้ง
ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่ำ รองอธิบดีกรมบังคับคดี (ฝ่ำยพัฒนำ) ได้ตรวจสอบกรณีที่มีหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่บำงคนในสำนักงำนบังคับคดีจังหวัดสมุทรสำครว่ำ ออกจำกสำนักงำนไปก่อนเวลำ
เลิ กงำน และมีกำรปิดอำคำรสำนั กงำนก่อนเวลำ ๑๖.๓๐ น. หลำยครั้ง และได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ดังกล่ำวต่ออธิบดีกรมบังคับคดีว่ำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนหลำยคนไม่อยู่ปฏิบัติงำน
ในหน้ ำที่ จ นหมดเวลำปฏิ บั ติ ร ำชกำร และมิ ไ ด้ ล งลำยมือ ชื่อ กลั บในบั ญ ชีท ำกำร นอกจำกนั้น ได้ มีก ำรปิ ด
สำนักงำนก่อนเลิกเวลำปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งมีกำรนำรถยนต์ของทำงรำชกำรไปใช้เป็นกำรส่วนตัวและนำออก
นอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ อธิบดีกรมบังคับคดีจึงมีคำสั่งที่ ๑๕๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘
เมษำยน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่ำว ตำมมำตรำ ๙๙ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมำคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงได้มีบันทึกที่ ยธ ๐๕๒๑/๑๖๖
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๑ ถึงอธิบดีกรมบังคับคดี รำยงำนผลกำรสอบข้อเท็จจริงโดยมีควำมเห็นว่ำควร
ดำเนิน กำรทำงวินั ยแก่ข้ำรำชกำรและพนั กงำนรำชกำรของสำนักงำนบังคับคดีจังหวัดสมุทรสำคร จำนวน
๔ รำย รวมทั้งนำง ก. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน ซึ่งมีพฤติกำรณ์ไม่อุทิศเวลำของตนให้แก่ทำงรำชกำร ละทิ้งหน้ำที่
รำชกำร อำศัยอำนำจหน้ำที่รำชกำรของตนหำประโยชน์ให้แก่ตนเอง และไม่ปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทำงรำชกำรด้วย แต่โดยที่ปรำกฏว่ำเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๕๑ นำง ก. ได้รับอนุญำตให้ลำออกจำก
รำชกำร กรมบังคับคดีจึงหำรือไปยังสำนักงำน ก.พ. รวม ๒ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ได้พิจำรณำแล้ว ขอเรียนให้ทรำบ ดังนี้
๑. ข้ อ ที่ ห ำรื อ ว่ ำ ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบและควำมเห็ น ของรองอธิ บ ดี ก รมบั ง คั บ คดี
(ฝ่ำยพัฒนำ) ที่เสนอต่ออธิบดีกรมบั งคับคดี จะถือเป็นกรณีกล่ำวหำเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำว่ำ นำง ก.
กระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงก่อนออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐๖ หรือไม่ นั้น
ขอเรี ย นว่ ำ กำรร้ อ งเรี ย นกล่ ำ วหำอั น พึ ง เห็ น ได้ ว่ ำ เป็ น ควำมผิ ด วิ นั ย อย่ ำ งร้ ำ ยแรงตำม
มำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ต้องเป็นกำรร้องเรียนที่ระบุถึง

๓๖
กำรกระทำและควำมผิดของผู้ถูกกล่ำวหำอย่ำงแน่ชัดว่ำได้มีกำรกระทำอันเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงแล้ว
เท่ำ นั้ น ผู้ บั งคับ บั ญ ชำจึ ง จะสำมำรถด ำเนิ นกำรทำงวิ นัย แก่ผู้ นั้น ต่อ ไปได้ ส ำหรั บกรณี ที่ห ำรือ นี้ ปรำกฏ
ข้อเท็จ จริ งว่ำ ตำมบั น ทึก รำยงำนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดสมุทรสำคร
ลงวันที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๕๑ ที่รองอธิบดีกรมบังคับคดี (ฝ่ำยพัฒนำ) มีถึงอธิบดีกรมบังคับคดี ได้รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบว่ำ ผู้อำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนหลำยคนไม่ได้อยู่ปฏิบัติงำนในหน้ำที่จนหมดเวลำปฏิบัติ
รำชกำร และมิได้ลงลำยมือชื่อกลับในบัญชีทำกำร ปิดสำนักงำนก่อนเวลำเลิกปฏิบัติรำชกำร และนำรถยนต์
ของทำงรำชกำรไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวและนำออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ โดยไม่
ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำพฤติกำรณ์ดังกล่ำวได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำรอย่ำงร้ำยแรง อันจะเป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงแต่อย่ำงใด กรณีมีมูลเป็นเพียงควำมผิดฐำนละทิ้งหน้ำที่รำชกำร อำศัยอำนำจหน้ำที่
รำชกำรของตนหำประโยชน์ ให้แก่ตนเอง และไม่ปฏิบัติตำมระเบียบแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร ตำม
มำตรำ ๙๒ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๘๒ วรรคสอง และมำตรำ ๙๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นเพียงควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวจึงเป็ นเพียงกำร
กล่ำวหำว่ำนำง ก. และพวก ได้กระทำกำรอันเป็น ควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงเท่ำนั้น ต่อมำเมื่อปรำกฏว่ำ
นำง ก. ได้รับ อนุญำตให้ ลำออกจำกรำชกำร กรณีจึงไม่เข้ำเงื่อนไขตำมมำตรำ ๑๓๑ แห่ งพระรำชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมำตรำ ๑๐๖ แห่ งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชำจึงไม่สำมำรถดำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้นี้ได้อีกต่อไป
๒. ส่ ว นข้ อ ที่ ห ำรื อ ว่ ำ หำกกรมบั ง คั บ คดี จ ะไม่ ดำเนิ น กำรสอบสวนนำง ก. เพรำะไม่ เ ข้ ำ
หลักเกณฑ์ตำมมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยดำเนินกำร
สอบสวนเฉพำะผู้ ที่ยั งไม่ได้ล ำออกจำกรำชกำร จะมีปัญหำในทำงปฏิบัติรวมถึงกระบวนกำรสอบสวนและ
ควำมเป็นธรรมหรือไม่ มีผลดี ผลเสียอย่ำงไรบ้ำง นั้น
ขอเรียนว่ำ กำรดำเนินกำรทำงวินัยเป็นกระบวนกำรที่กฎหมำยกำหนดให้ต้องกระทำเมื่อ
ปรำกฏกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรกระทำผิดวินัย กำรที่ข้ำรำชกำรคนใดจะถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หรือไม่ จึงเป็นเรื่องเฉพำะแต่ละบุคคล โดยหำกปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรผู้ใดมีพฤติกำรณ์หรือกำรกระทำที่มีมูล
เป็นควำมผิดวินัย ข้ำรำชกำรผู้นั้นก็จะต้องถูกดำเนินกำรทำงวินัย ซึ่งในเรื่องของกำรดำเนินกำรทำงวินัย นั้น
กฎหมำยได้ ก ำหนดหลั ก กำรว่ ำ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำสำมำรถจะด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย ตลอดจนสั่ งลงโทษแก่
ผู้ ใต้บั งคับ บั ญชำที่ถู กกล่ ำวหำว่ำกระท ำผิ ดวินัยได้ก็ต่อเมื่ อ ผู้ นั้นยังมี ส ภำพเป็ นข้ำรำชกำรอยู่เท่ ำนั้น และ
มำตรำ ๑๐๖ ถือเป็นข้อยกเว้นที่ให้อำนำจแก่ผู้บังคับบัญชำในอันที่จะดำเนินกำรทำงวินัยแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชำ
ที่ออกจำกรำชกำรไปแล้วได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่กฎหมำยกำหนด สำหรับกรณีที่หำรือ เมื่อปรำกฏ
ว่ำนำง ก. ได้รับอนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำร ซึ่งมีผลทำให้พ้นสภำพกำรเป็นข้ำรำชกำรไป และกรณีไม่อยู่
ในเงื่อนไขตำมมำตรำ ๑๐๖ ที่ผู้บังคับบัญชำจะสำมำรถดำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้นี้ได้ (ตำมที่ได้กล่ำวไปแล้ว
ในข้ อ ๑) กำรที่ ก รมบั ง คั บ คดี จ ะด ำเนิ น กำรเฉพำะกับ ข้ ำ รำชกำรหรื อ พนัก งำนรำชกำรที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ล ำออก

๓๗
จำกรำชกำร จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปตำมบทบัญญัติของกฎหมำย ไม่ถือเป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติ
หรือมีผลกระทบต่อกระบวนกำรสอบสวน และควำมเป็นธรรมแต่อย่ำงใด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๓๘
ที่ นร ๑๐๑๑/๒๖๘

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๔ สิงหำคม ๒๕๕๑

เรื่อง กำรพิจำรณำโทษข้ำรำชกำรพลเรือน
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุทัยธำนี
อ้ำงถึง หนังสือศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๑๖.๕/๓๒๔๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๕๑
ตำมหนัง สือ ที่อ้ำ งถึง จั งหวัดอุทัยธำนี ไ ด้รับ แจ้ง จำกส ำนักงำนที่ดินจังหวัดอุทัยธำนี ว ่ำ
นำย ก. เจ้ำ หน้ำ ที่ที่ดิน ๓ สำนักงำนที่ดินอำเภอบ้ำนไร่ ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง กรณี
ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบและทุจริต โดยเป็นเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประเภทขำยและจ ำนองที่ดินตำม น.ส.๓ ในพื้นที่ตำบลบ้ำนไร่ อำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี ไม่นำเรื่อง
ลงบั ญชีรั บทำกำร (ท.อ.๑๔) ไม่เรีย กเก็บ ค่ำธรรมเนียม และค่ำภำษีอำกร ซึ่งจังหวัดอุทัยธำนีได้มีคำสั่ งที่
๒๐๘๑/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๓๖ และคำสั่งที่ ๓๑๙๙/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๔๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนนำย ก. ในฐำนควำมผิดดังกล่ำว โดยจังหวัดอุทัยธำนีเห็ นชอบให้นำเข้ำสู่กำรประชุม
อ.ก.พ. จังหวัดอุทัยธำนีเพื่อพิจำรณำในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๓ วันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๔๓ แต่กำรตรวจสอบ
ไม่พบเอกสำรที่เป็นต้นเรื่องของกำรดำเนินกำร และกำรประชุมครั้งดังกล่ำวองค์ประชุมไม่ครบ จึงมีมติให้เลื่อน
กำรพิจำรณำโทษทำงวินั ยกรณีข้ำรำชกำรที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงไปในครั้งถัดไป
ซึ่งก็ไม่ปรำกฏรำยงำนกำรประชุมครั้งถัดมำในปี ๒๕๔๓ และตำมรำยงำนกำรประชุม อ.ก.พ.จังหวัดอุทัยธำนี
ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๔๔ ก็ ไ ม่ มี ว ำระกำรพิ จ ำรณำโทษทำงวิ นั ย รำยนำย ก.
ในควำมผิดฐำนละทิ้งหน้ำที่รำชกำรในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวัน และเนื่องจำกกรมที่ดินได้ขอให้
จังหวัดอุทัยธำนีจัดส่งรำยงำนกำรประชุมพิจำรณำโทษทำงวินัยข้ำรำชกำรรำยดังกล่ำวในควำมผิดฐำนเป็น
เจ้ ำหน้ ำ ที่ข องรั ฐ กระทำหรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ โ ดยมิช อบและทุจ ริต จั ง หวั ดอุ ทัย ธำนี จึ งขอหำรื อ ว่ำ ในกรณี ที่
ไม่สำมำรถค้นหำเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยนำย ก. ได้ จังหวัดอุทัยธำนีควรจะต้องดำเนินกำร
ต่อไปอย่ำงไร และจะสำมำรถยุติเรื่องได้หรือไม่ เนื่องจำกจังหวัดอุทัยธำนีได้มีคำสั่งที่ ๗๖๙/๒๕๓๓ ลงวันที่
๒๑ พฤษภำคม ๒๕๓๓ และแก้ไขโดยคำสั่งที่ ๑๕๘๖/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๔๐ ลงโทษไล่นำย ก.
ออกจำกรำชกำร ฐำนละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวันโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๓๒ เป็นต้นไป ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ เรื่องทำนองนี้ ก.พ. ได้เคยพิจำรณำโดยมีควำมเห็นว่ำ กรณีที่
ข้ำรำชกำรพลเรือนถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงนั้น กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
ได้บัญญัติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นทำกำรสอบสวนและพิ จำรณำให้เสร็จสิ้นไปตำมขั้นตอนของกฎหมำย
ดังนั้น ในกรณีที่สำนวนกำรสอบสวนได้สูญหำยโดยที่ผู้มีอำนำจยังมิได้พิจำรณำวินิจฉัยสั่งกำรให้เสร็จสิ้นไป
ถ้ำไม่มีสำนวนกำรสอบสวน หรือสำเนำรำยงำนกำรสอบสวนหรือเอกสำรใด ๆ ที่พอจะยืนยันได้ว่ำสำนวนกำร

๓๙
สอบสวนที่สูญหำยไปนั้นมีพยำนหลักฐำนอย่ำงไรบ้ำงที่พอจะวินิจฉัยได้เหลืออยู่เลย ก็ควรให้คณะกรรมกำร
สอบสวนทำกำรสอบสวนใหม่ห รื อแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นทำกำรสอบสวนใหม่และพิจำรณำดำเนินกำร
ให้เสร็จสิ้นไปตำมกระบวนกำรของกฎหมำยต่อไป ส่วนกำรสอบสวนจะมีพยำนหลักฐำนและสำมำรถรับฟัง
ข้อเท็จจริงได้เพียงใดหรือไม่ เป็นเรื่องที่ผู้มีอำนำจจะต้องใช้ดุลพินิจเป็นเรื่อง ๆ ไป อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่จังหวัด
อุทัยธำนีได้มีคำสั่งไล่นำย ก. ออกจำกรำชกำร ฐำนละทิ้งหน้ำที่รำชกำรในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวัน
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๓๒ เป็นต้นไป นั้น เป็นกรณีกระทำควำมผิดอีกฐำนควำมผิดหนึ่งนอกเหนือไปจำก
ควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต ซึ่งนำย ก. ได้ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง
ต่อผู้บังคับบัญชำก่อนถูกไล่ออกจำกรำชกำร และกรณีดังกล่ำวตำมมำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติกรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือนถูกกล่ำวหำว่ำกระทำกำรใดที่พึงเห็นได้ว่ำเป็นกำรกระทำผิด
วินัยอย่ำงร้ำยแรงและเป็นกำรกล่ำวหำเป็นหนังสือต่อ ผู้บังคับบัญชำของผู้นั้น แม้ภำยหลังผู้นั้นจะออกจำก
รำชกำรไปแล้ว ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๑๐๒ วรรคสำม วรรคสี่ วรรคห้ำ หรือมำตรำ ๑๐๔ วรรคสำม แล้วแต่กรณี
มีอำนำจดำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำตำมมำตรำ ๙๙ และดำเนินกำรทำงวินัยที่บัญญัติในหมวดนี้ต่อไปได้
เสมือนผู้นั้นยังมิได้ออกจำกรำชกำร สำหรับกรณีนี้ ถึงแม้จังหวัดอุทัยธำนีจะลงโทษไล่นำย ก. ออกจำกรำชกำร
ฐำนละทิ้งหน้ำที่รำชกำรไปแล้วก็ตำม แต่ได้มีกำรกล่ำวหำนำย ก. เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำกรณีควำมผิด
ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรไว้ก่อนที่จะมีคำสั่งไล่ออกจำกรำชกำร ดังนั้น ผู้บังคับบัญชำจึงสำมำรถดำเนินกำร
ทำงวินัยนำย ก. ในกรณีดังกล่ำวตำมขั้นตอนต่อไปได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๔๐
ที่ นร ๑๐๑๑/๓๑๕

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๙ สิงหำคม ๒๕๕๑

เรื่อง หำรือกรณีเกี่ยวกับคุณสมบัติพนักงำนรำชกำร
เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
อ้ำงถึง หนังสือกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ที่ ยธ ๐๖๑๐๐/๓๕๗๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๕๑
ตำมหนั งสื อที่อ้ำ งถึง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนได้ห ำรือ เกี่ยวกับคุณสมบัติของ
พนักงำนรำชกำรเพื่อบรรจุ เข้ำรับ รำชกำรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่ว ไป โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ กรมพินิจ และ
คุ้มครองเด็กและเยำวชน มีประกำศลงวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๕๐ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำน
รำชกำรทั่ วไป โดยได้ ด ำเนิ นกำรสอบข้ อเขี ยนวั นที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๕๐ สอบสั มภำษณ์ วั นที่ ๔ สิ งหำคม
๒๕๕๐ และประกำศรำยชื่อ ผู้ผ่ำ นกำรเลือ กสรรวัน ที่ ๑๐ สิง หำคม ๒๕๕๐ ภำยหลัง จำกกำรประกำศ
รำยชื่อ ผู ้ผ่ำ นกำรเลือ กสรรเป็น พนัก งำนรำชกำรทั่ว ไปแล้ว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนได้
ตรวจสอบพบว่ ำ นำย ก. ผู้ ผ่ ำนกำรเลื อกสรรเป็ นพนั กงำนรำชกำรทั่ วไปในล ำดั บที่ ๕ ต ำแหน่ งนั กวิ ชำกำร
อบรมและฝึก วิช ำชีพ (ด้ำ นพ่อ บ้ำ น) เคยเป็น ลูก จ้ำ งประจำตำแหน่ง พนัก งำนพินิจ (พนัก งำนควบคุม )
และถูก ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรตำมคำสั่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ที่ ๖๐๖/๒๕๔๖ ลงวันที่
๒๔ ธันวำคม ๒๕๔๖ กรณีละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและมี
พฤติ กำรณ์ จงใจไม่ ปฏิ บั ติ ตำมระเบี ยบของทำงรำชกำร ดั งนั้ น ในกำรเรี ยกบรรจุ พนั กงำนรำชกำรเมื่ อวั นที่
๒ มิถุนำยน ๒๕๕๑ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จึงได้เรียกบรรจุผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำร
ลำดับที่ ๔ และที่ ๖ โดยข้ำมล ำดับที่ ๕ ไป เป็นเหตุใ ห้น ำย ก. ผู้ผ ่ำ นกำรเลือ กสรรลำดับ ที่ ๕ ร้อ งขอ
ควำมเป็ น ธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ขอหำรือว่ำ เมื่อพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับแล้ว
นำย ก. จะได้ รั บกำรล้ ำงมลทิ นและมี สิ ทธิได้ รับกำรบรรจุ เป็ นพนั กงำนรำชกำรทั่ วไปหรื อไม่ ควำมละเอี ยด
แจ้งแล้ว นั้น
ส ำนั กงำน ก.พ. ขอเรี ย นว่ำ กรณีที่ห ำรือนี้เ ป็นเรื่ องพนัก งำนรำชกำร ซึ่งตำมข้อ ๘ ของ
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดว่ำ “ผู้ซึ่งจะได้รับกำรจ้ำงเป็น
พนัก งำนรำชกำรต้อ งมีคุณ สมบัติแ ละไม่มีลัก ษณะต้อ งห้ำ มดัง ต่อ ไปนี้ . .. (๗) ไม่เ ป็น ผู้เ คยถูก ลงโทษ
ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ” กรณีนี้ กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยำวชนได้ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน
๒๕๕๐ โดยประกำศดัง กล่ำ วกำหนดคุณ สมบัติทั่ว ไปของผู้มีสิท ธิส มัค รประกำรหนึ่ ง ว่ำ ไม่เ ป็น ผู้ที่เ คย
ถูก ลงโทษ ให้อ อก ปลดออก หรือ ไล่อ อกจำกรำชกำร รัฐ วิส ำหกิจ หรือ หน่ว ยงำนอื่น ของรัฐ และระบุ
เงื่อ นไขว่ำ ผู้ส มัค รเข้ำ รับ กำรเลือ กสรรจะต้อ งรับ ผิด ชอบในกำรตรวจสอบและรับ รองตนเองว่ำ เป็น ผู้มี
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๔๑
คุณ สมบัติทั่ว ไปและคุณ สมบัติเ ฉพำะสำหรับ ตำแหน่ง ตรง ตำมประกำศรับ สมัค รจริง นำย ก. ได้ยื่น
ใบสมัค รเพื ่อ ขอรั บกำรเลื อกสรรตำมประกำศดั งกล่ ำว และเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ รั บผิ ดชอบได้ รั บสมั ครไว้ เมื่ อวั นที่
๖ กรกฎำคม ๒๕๕๐ โดยได้รับ รองตนเองในใบสมัค รว่ำ เป็น ผู้มีคุณ สมบัติค รบถ้ว นตำมที่ร ะบุไ ว้ใ น ข้อ ๘
ของระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ ทำให้ผ่ำ นกำรตรวจสอบคุณ สมบัติ
ต่อมำกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ได้ตรวจสอบพบว่ำ นำย ก. เคยถูก ลงโทษไล่อ อกจำกรำชกำร
ก่อ นวัน รับ สมัค รบุค คลเพื่อ เลือ กสรรเป็น พนัก งำนรำชกำรทั่ว ไป กรณีจึง ถือ ว่ำ นำย ก . เป็น ผู ้ข ำด
คุ ณ สมบัต ิอ ยู ่ก ่อ นวัน รับ สมัค รตำม ข้ อ ๘ ของระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ยพนั ก งำนรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๔๗ แม้ภ ำยหลัง จะได้มี พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกมำใช้บังคับเมื่อวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐
แล้ ว ก็ตำม กฎหมำยล้ ำงมลทิน ฉบั บ นี้ ก็ไม่มีผ ลใช้บัง คับ ย้อ นหลัง ไปถึง วัน ที่รับ สมัค รแต่อ ย่ำ งใด กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยำวชนจึง ไม่อ ำจน ำผลกำรเลือ กสรรบุค คลเพื่อ เป็น พนัก งำนรำชกำรทั่ว ไปนั้น
มำบรรจุ ผู้ นี้ เข้ำเป็ น พนั กงำนรำชกำรทั่ว ไปได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๔๒
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๙๒๑

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๙ สิงหำคม ๒๕๕๑

เรื่อง หำรือปัญหำกรณีกำรล้ำงมลทินข้ำรำชกำรที่มีคำสั่งลงโทษทำงวินัย
เรียน อธิบดีกรมรำชทัณฑ์
อ้ำงถึง หนังสือกรมรำชทัณฑ์ ลับ ที่ ยธ ๐๗๐๒/๑๘๘๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๗๐๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๔๒
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมรำชทัณฑ์หำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรปรับใช้พ ระรำชบัญ ญัติ ล้ำงมลทิน
ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพ ระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยแจ้ง ข้อ เท็จ จริง และจัด ส่ง เอกสำรไปประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ เรือนจำกลำงเชียงรำยได้มีคำสั่ ง
ที่ ๓๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงโทษตัดเงินเดือนนำย ก. เจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์ ๓ สังกัดเรือนจำ
พิเศษธนบุรี รักษำกำรเรือนจำกลำงเชียงรำย และนำง ข. นักทัณฑวิทยำ ๔ สังกัดเรือนจำกลำงเชียงรำย จำนวน ๕ %
เป็นเวลำ ๑ เดือน จำกนั้นได้รำยงำนผลกำรสอบสวนทำงวินัยให้กรมรำชทัณฑ์ทรำบ โดยยังมิได้ดำเนินกำร
ตัดเงินเดือนบุคคลทั้งสองให้เป็นไปตำมคำสั่ง เนื่องจำกเข้ำใจว่ำต้องรอควำมเห็นชอบจำกกรมรำชทัณฑ์ก่อน
จนกระทั่งต่อมำพระรำชบั ญญัติล้ ำงมลทิ นในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุล ยเดช
มีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ กรณีจึงมีปัญหำว่ำ ข้ำรำชกำรผู้นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
กำรล้ำงมลทิน ตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวหรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ส ำนั กงำน ก.พ. ขอเรี ย นว่ ำ โดยที่ มำตรำ ๕ แห่ ง พระรำชบัญญั ติล้ ำงมลทิน ในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้
ล้ำงมลทินให้แก่บรรดำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่ำผู้นั้นมิได้
เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ สำหรับกรณีที่หำรือ แม้ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ นำย ก. และ นำง ข.
ได้ ก ระท ำผิ ด ก่ อ นวั น ที่ ๕ ธั น วำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และเรื อ นจ ำกลำงเชี ย งรำยได้ มี ค ำสั่ ง ที่ ๓๘/๒๕๕๐
ลงวันที่ ๑๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงโทษตัดเงินเดือนบุคคลทั้งสองจำนวน ๕ %
๑
ก็ตำม แต่โดยที่
คำสั่งลงโทษดังกล่ำวไม่ได้ระบุวันที่คำสั่งมีผลใช้บังคับให้ปรำกฏ ประกอบกับข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำก่อนหรือในวันที่
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ มีผลใช้บังคับ เรือนจำกลำงเชียงรำยไม่ได้ดำเนินกำรตัดเงินเดือนบุคคลทั้งสองแต่อย่ำงใด
กรณี จึ ง ถื อ ไม่ ไ ด้ ว่ ำ บุ ค คลทั้ ง สองเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ โทษหรื อ รั บ ทั ณ ฑ์ ทั้ ง หมดหรื อ บำงส่ ว นไปก่ อ นหรื อ ในวั น ที่
พระรำชบั ญญัติล้ำงมลทินฯ ใช้บั งคับ บุ คคลทั้งสองจึงไม่ได้รับกำรล้ ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ ำว
ซึ่งปัญหำในทำนองเดียวกันนี้ สำนักงำน ก.พ. ได้เคยพิจำรณำตอบข้อหำรือของสำนักงำนคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล
(ก.ท.) เมื่ อครั้ งใช้ พระรำชบั ญญั ติ ล้ ำงมลทิ นในวโรกำสที่ พระบำทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ทรงครองสิริรำชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ว่ำ กำรที่เทศบำลเมืองนครศรีอยุธยำมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน
พนักงำนผู้กระทำผิดก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ ฉบับดังกล่ำวใช้บังคับ แต่มิได้มีกำรตัดเงินเดือน

๔๓
ตำมคำสั่งดังกล่ำว เมื่อพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ มีผลใช้บังคับ ผู้นั้นจึงไม่ได้รับกำรล้ำงมลทิน (รำยละเอียด
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยที่ส่งมำด้วย)
อย่ำงไรก็ตำม สำนักงำน ก.พ. เห็นว่ำ กำรพิจำรณำตีควำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำส
ที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นเรื่องที่อยู่
ในอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำที่จะพิจำรณำ ดังนั้น เพื่อควำมรอบคอบ กรมรำชทัณฑ์ควรหำรือ
เรื่องนี้ไปยังคณะกรรมกำรกฤษฎีกำโดยตรงอีกทำงหนึ่งด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๔๔
ที่ นร ๑๐๑๑/๓๔๔

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กันยำยน ๒๕๕๑

เรื่อง กำรเลื่อนข้ำรำชกำรซึ่งถูกลงโทษทำงวินัยขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เรียน อัยกำรสูงสุด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๔(กจท)/๗๑๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมำด้วย หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๗๐๔/ว ๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๒๔ จำนวน ๑ แผ่น
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้หำรือกรณีนำย ก. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนธุรกำร ๕
สำนักงำนอัยกำรจังหวัดบึงกำฬ สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ๖ แต่สำนักงำนอัยกำร
สูงสุดได้ให้ผู้นี้รักษำกำรในตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ บริหำรงำนทั่วไป ๖ โดยมิได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่รักษำกำรไว้
เนื่องจำก นำย ก. ถูกแต่งตั้ง คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง ต่อมำในวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๕๐ นำย ก.
ได้ถูก ลงโทษตัด เงิน เดือน ๕ % เป็น เวลำ ๓ เดือ น ในกรณีที่ถูก แต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรสอบสวนดัง กล่ำ ว
ซึ่งเป็น วัน หลังจำกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตำมประกำศสำนักงำนอัยกำรสูงสุดหมดอำยุกำรใช้บัญชีใน วันที่
๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๐ แล้ว เช่นนี้จะถือว่ำนำย ก. เป็ น ผู้ มิ ไ ด้ เ คยถู ก ลงโทษทำงวินัย ตำมพระรำชบัญญัติ
ล้ ำงมลทิน ในวโรกำสที่พ ระบำทสมเด็ จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุ ล ยเดชมี พระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ
พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ หำกถือว่ำผู้นี้มิได้เคยถูกลงโทษทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
จะเลื่อนผู้นี้ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ๖ สำนักงำนอัยกำรจังหวัดบึงกำฬ ซึ่งเป็น
ต ำแหน่ง ที ่เ คยรัก ษำกำรในต ำแหน่ งได้ หรื อไม่ หำกได้ จะสำมำรถแต่ งตั้ งให้ ด ำรงต ำแหน่ งได้ ตั้ งแต่ เมื่ อใด
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ส ำนั ก งำน ก.พ. ขอเรี ย นว่ ำ พระรำชบั ญ ญั ติ ล้ ำ งมลทิ น ในวโรกำสที่ พ ระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๕ บัญญัติว่ำ “ให้ล้ำงมลทิน
ให้แก่บ รรดำผู้ถูกลงโทษทำงวินัย ในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ และได้รับโทษ
หรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่ำผู้ นั้นมิได้เคยถูก
ลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ” และโดยที่ปรำกฏข้อเท็จจริงตำมเอกสำรที่หำรือว่ำ นำย ก. ได้กระทำ
ควำมผิดก่อนวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ และถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน
๒๕๕๐ อันเป็นเวลำก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ กรณีถื อได้ว่ำนำย ก. ได้รับโทษบำงส่วนแล้ว นำย ก.
จึงได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินดังกล่ำว และเป็นผู้มิได้เคยถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีนี้
สำหรับข้อหำรือที่ว่ำ สำนักงำนอัยกำรสูงสุดจะเลื่อนนำย ก. ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ได้ เมื่ อใด และจะแต่ งตั้ งให้ ด ำรงตำแหน่ ง เจ้ ำ หน้ ำที่ บริ ห ำรงำนทั่ ว ไป ๖ ส ำนั กงำนอัย กำรจัง หวั ดบึ งกำฬ
ได้หรือไม่ นั้น สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ เมื่อนำย ก. เป็นผู้มิเคยถูกลงโทษในกรณีกระทำผิดวินัย เพรำะได้รับ

๔๕
กำรล้ ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติล้ ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
มีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว นำย ก. จึงมีสิทธิได้รับกำรเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เช่น เดีย วกับ ข้ำ รำชกำรทั่วไปที่มีคุณสมบั ติและมีควำมเหมำะสม โดยส ำนักงำนอัยกำรสู งสุ ด สำมำรถที่จ ะ
พิจำรณำเลื่อนนำย ก. ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ตั้งแต่ได้รับกำรล้ำงมลทินเป็นต้นไป ตำมหนังสือ
สำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๗๐๔/ว ๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๒๔ ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ส่วนกำรแต่งตั้งให้
นำย ก. ดำรงตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ๖ สำนักงำนอัยกำรจังหวัดบึงกำฬ สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
จะต้องดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๓๑ ซึ่งเป็นบทเฉพำะกำล ประกอบมำตรำ ๕๘ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้ งหลั กเกณฑ์ตำมที่กำหนดในกฎ ก.พ. และหนั งสื อเวี ยนที่เกี่ ยวข้อง
โดยนำย ก. ไม่ ส ำมำรถอำศั ย สิ ท ธิ ก ำรเป็ น ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ ใ นต ำแหน่ ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรงำนทั่ ว ไป ๖
ตำมประกำศสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ลงวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๔๗ และเคยรักษำกำรในตำแหน่งดังกล่ำวได้
เพรำะบัญ ชีส อบได้ห มดอำยุไ ปก่อ นหน้ำ พระรำชบัญ ญัต ิล ้ำ งมลทิ น ฉบับ ดัง กล่ำ วมีผ ลใช้บ ัง คับ แล้ว
และมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินดังกล่ ำวมิได้ให้สิทธิแก่ผู้ได้รับกำรล้ำงมลทินในอันที่จะเรียกร้อง
สิทธิหรือประโยชน์อื่นใดที่เสียไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๔๖
ที่ นร ๑๐๑๑/๓๕๔

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๖ กันยำยน ๒๕๕๑

เรื่อง หำรือกรณีข้ำรำชกำรถูกสั่งพักรำชกำรและขอกลับเข้ำรับรำชกำร
เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๕/๑๖๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๑/๔๙๘๖๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๒๕ จำนวน ๒ แผ่น
ตำมหนัง สือ ที่อ้ำ งถึง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขแจ้งว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุ ข
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้หำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรขอกลับเข้ำรับรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ถูกสั่งพักรำชกำร โดยแจ้ง
ข้อเท็จจริงและส่งเอกสำรไปประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ นำย ก. นักวิชำกำรสำธำรณสุข ๖ (ด้ำนบริกำร
ทำงวิชำกำร) สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ได้ต้องหำคดีอำญำข้อหำฆ่ำคนตำยโดยเจตนำ และ
ถูก ฝำกขัง อยู่ ที่ เรื อ นจ ำจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ตั้ ง แต่ วัน ที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๔๗ เป็น เวลำติด ต่ อ กั นเกิ น กว่ ำ
สิบห้ำวัน จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงผู้นี้ในกรณี ดัง กล่ำ ว
และต่อมำได้มีคำสั่งพักรำชกำรผู้นี้ในกรณีต้องหำว่ำกระทำควำมผิดอำญำ และถูกฝำกขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัด
เพชรบูรณ์เป็นเวลำติดต่อกัน เกิน กว่ำสิบ ห้ำ วัน โดยขณะนี้ก ำรสอบสวนทำงวินัย ได้ร อผลคดีอ ำญำ จนกว่ำ
คดีจ ะถึงที่สุ ด ส่ ว นกำรดำเนิ น คดีอ ำญำปรำกฏว่ำ พนักงำนอัยกำรได้ เป็นโจทก์ยื่ นฟ้องผู้ นี้ต่อ ศำลจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ ซึ่งศำลได้มีคำพิพำกษำว่ำผู้นี้มีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๒๘๘ ให้ลงโทษจำคุก
ตลอดชีวิต แต่ในชั้นอุทธรณ์ ศำลได้มีคำพิพำกษำยกฟ้องแต่ให้ขังจำเลยไว้ในระหว่ำงฎีกำ ต่อมำเมื่อวันที่ ๒๐
มิถุนำยน ๒๕๕๑ ศำลฎีกำได้อนุญำตให้ปล่อยตัว นำย ก. ชั่วครำวระหว่ำงฎีกำ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ์จึงหำรือว่ำในระหว่ำงที่รอฟังคำพิพำกษำของศำลฎีกำ นำย ก. จะขอกลับเข้ำรับรำชกำรได้ ห รือ ไม่
ซึ่ง สำนักงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุขพิจำรณำเห็นว่ำ ตำมคำสั่งพักรำชกำรของนำย ก. ระบุว่ำเป็นกรณี
ต้องหำว่ำกระทำผิดอำญำ และถูกขังเป็นเวลำติด ต่อ กัน เกิน กว่ำ สิบ ห้ำ วัน ดัง นั้น เมื่อ ผู้นี้ไ ด้รับ กำรปล่อ ยตัว
ชั่วครำวจำกศำลฎีกำ เหตุในกำรสั่งพักรำชกำรดังกล่ำวจึงน่ำหมดสิ้นไป เพื่อให้เป็นบรรทัดฐำนในทำงปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจึงหำรือว่ำ กรณีนี้นำย ก. จะขอกลับเข้ำปฏิบัติ ห น้ำ ที่ร ำชกำร
ในขณะนี้ ได้ห รื อไม่ อย่ ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ว่ำด้วยกำรสั่งพักรำชกำร
และกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ข้อ ๔ ได้กำหนดว่ำ “กำรสั่งพักรำชกำรให้สั่งพักตลอดเวลำที่สอบสวน
พิจำรณำ...” ซึ่งคำว่ำ “สอบสวนพิจำรณำ” หมำยถึง กำรสอบสวนพิจำรณำในเรื่องที่ถูกสอบสวนทำงวินัย
และหมำยควำมรวมถึ ง กำรพิ จำรณำคดี ของศำลด้ วย ซึ่ งหลั กกำรนี้ ก.พ. ได้ เคยวิ นิ จฉั ยและตอบข้ อหำรื อ
กรมกำรปกครอง ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๑/๔๙๘๖๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๒๕ ปรำกฏตำม

๔๗
สิ่งที่ส่งมำด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงตำมที่หำรือมำปรำกฏว่ำ คดีอำญำเรื่องนี้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
ศำลฎีกำ ซึ่งศำลยังไม่มีคำพิพำกษำถึงที่สุด จึงต้องถือว่ำกรณียังอยู่ระหว่ำงกำรสอบสวนพิจำรณำตำมนัยข้อ ๔
ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำว ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์จึงไม่อำจสั่งให้ผู้นี้กลับเข้ำรับรำชกำรได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ พร้อมนี้ได้ส่งเอกสำรมำด้วยแล้ว
ขอแสดงควำมนับถือ
ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
(นำงสำวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๔๘
ที่ นร ๑๐๑๑/๓๗๓

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๔ ตุลำคม ๒๕๕๑

เรื่อง หำรือปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำร
เรียน อธิบดีกรมป่ำไม้
อ้ำงถึง หนังสือกรมป่ำไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๕/๑๔๘๒๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำแนวทำงกำรลงโทษ จำนวน ๔ แผ่น
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมป่ำไม้หำรือปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับโทษทำงวินัย โดยแจ้งข้อเท็จจริง
สรุ ปได้ ว่ ำ นำย ก. ข้ ำรำชกำรพลเรื อนสำมั ญ สั งกัดส ำนั กวิ จัยกำรจั ดกำรป่ ำไม้ และผลิ ตผลป่ำไม้ กรมป่ำ ไม้
กระทรวงทรัพ ยำกรธรรมชำติแ ละสิ ่ง แวดล้อ ม ได้รับ เชิญ จำกมหำวิท ยำลัย ในต่ำ งประเทศให้เ ข้ำ ร่ว ม
ประชุมสัมมนำ ในกำรขออนุมัติเดิน ทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศดังกล่ำว สำนักวิจัย กำรจัดกำรป่ำไม้และ
ผลิต ผลป่ำไม้ได้มีห นัง สือถึง อธิบ ดีกรมป่ ำ ไม้ ผ่ำ นผู้อำนวยกำรกองแผนงำน ซึ่ง เสนอควำมเห็นให้นำย ก.
ขอรั บ กำรสนั บ สนุ น ค่ำใช้จ่ ำยสำหรั บ กำรเดินทำงจำกหน่ว ยงำนผู้ จัดกำรประชุมโดยตรง ต่อมำสำนักวิจัย
กำรจัดกำรป่ำไม้และผลิตผลป่ำไม้ได้มีหนังสือถึงกองแผนงำนแจ้งว่ำ สำนัก งบประมำณได้อ นุมัติแ ผนและ
วงเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำวไว้แล้ว แต่กองแผนงำนยังคงยืนยันควำมเห็นเดิม
และทักท้วงถึงเหตุผลที่นำย ก. ไม่ดำเนินกำรของบประมำณจำกหน่วยงำนที่จัดประชุมโดยตรง ซึ่งรองอธิบดี
กรมป่ ำ ไม้ ล ำดั บ ที่ ๑ รั ก ษำรำชกำรแทนอธิ บ ดี ก รมป่ ำ ไม้ ไ ด้ สั่ ง กำรให้ น ำย ก. ชี้ แ จงข้ อ ทั ก ท้ ว งดั ง กล่ ำ ว
แต่ น ำย ก. ไม่ ไ ด้ ชี้ แ จง กลั บ ท ำเรื่ อ งเสนอผ่ ำ นรองอธิ บ ดี ก รมป่ ำ ไม้ ล ำดั บ ที่ ๒ ให้ ล งนำมในหนั ง สื อ ถึ ง
ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อขออนุมัติกำรเดินทำง และหนังสือถึงผู้จัดกำรฝ่ำยขำย
ภำครัฐ บริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) เพื่อขอซื้อบัตรโดยสำรเงินเชื่อ และใช้เลขที่หนังสือของฝ่ำยวิเทศ
สัมพันธ์ กองแผนงำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรร่ำงหนังสือข้ำงต้นโดยที่หน่วยงำนดังกล่ำว
ไม่ได้รับทรำบ ต่อมำนำย ก. ได้ยกเลิกกำรเดินทำง ทำให้บริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) มีหนังสือทวงถำม
มำยังกองแผนงำนให้ชำระค่ำธรรมเนียมยกเลิกบัตรโดยสำรจำนวน ๒,๐๐๐ บำท กองแผนงำนจึงมีหนังสือให้
นำย ก. ชี้แจงเรื่องดังกล่ำว ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่ำเหตุที่ร่ำงหนังสือแทนกองแผนงำนนั้น เนื่องจำกต้องกำรลดงำน
ให้กองแผนงำนและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยทำมำก่อนหน้ำนี้อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งที่ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ
กองแผนงำนจะเป็นผู้ดำเนินกำรมำโดยตลอด กรมป่ำไม้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ พฤติกำรณ์ของนำย ก. เป็นกำร
ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร ตำมมำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมำตรำ ๙๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งเป็นกำรกระทำผิดวินัยเล็กน้อยจึงให้งดโทษ ถือว่ำเป็นกำรวำงโทษที่เหมำะสมแก่กรณีแล้วหรือไม่ ประกำรใด
แต่เพื่อให้ข้ำรำชกำรดังกล่ำวพึงสังวรณ์และยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรจึงหำรือว่ำ หำกกรมป่ำไม้

๔๙
จะทำกำรว่ำกล่ำวตักเตือนด้วยวำจำจะเป็นกำรสมควรหรือไม่ หรือควรจะว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร
สำนักงำน ก.พ. มีแนวทำงปฏิบัติหรือกรณีตัวอย่ำงตำมมำตรฐำนกำรลงโทษในกรณีนี้อย่ำงไร ควำมละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรพิจำรณำโทษข้ำรำชกำรที่กระทำผิดวินัยเป็นดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชำที่จะต้องสั่งลงโทษให้เหมำะสมกับควำมผิด ทั้งนี้ ตำมมำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมำตรำ ๑๐๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับกรณีกระทำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ซึ่งเป็นกำรกระทำผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษนั้น
มำตรำ ๑๐๓ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน ได้บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชำงดโทษโดยให้ ทำทัณฑ์บน
เป็น หนัง สือหรือ ว่ำ กล่ำวตัก เตือ นก็ไ ด้ ซึ่ง กำรว่ำ กล่ำวตักเตือนนั้นกฎหมำยไม่ได้บัญญัติไว้ว่ำจะต้องทำด้วย
วิธีกำรใด เพรำะฉะนั้นสำหรับกรณีที่หำรือนี้ กรมป่ำไม้จึงสำมำรถงดโทษโดยว่ำกล่ำวตักเตือนนำย ก. ด้วยวำจำ
หรือทำเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อให้ปรำกฏหลักฐำนก็ได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ พร้อมนี้ได้ส่งแนวทำงกำรลงโทษในเรื่องลักษณะทำนองเดียวกันนี้
มำด้วยแล้ว
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๕๐
ที่ นร ๑๐๑๑/๓๗๔

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๔ ตุลำคม ๒๕๕๑

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี
อ้ำงถึง หนังสือศำลำกลำงจังหวัดปรำจีนบุรี ด่วนมำก ที่ ปจ ๐๐๑๖.๕/๑๐๖๗๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๑
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง จังหวัดปรำจีนบุรีหำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย พร้อมทั้งส่ง
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ กรณี นำย ก. เจ้ ำหน้ำที่ปกครอง ๕ สั งกัดที่ทำกำรปกครองอำเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปรำจีนบุรี ต้องหำคดีอำญำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน รวม ๕ คดี โดยศำลจังหวัดปรำจีนบุรี
ได้พิพำกษำจำคุก ๓ คดี (อยู่ระหว่ำงอุทธรณ์) พนักงำนอัยกำรสั่งไม่ฟ้อง ๑ คดี และอยู่ระหว่ำงกำรสอบสวนของ
พนักงำนสอบสวนอีก ๑ คดี กรณีดังกล่ำวจังหวัดปรำจีนบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้
รำยละเอียดที่เกิดขึ้น และต่อมำได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย นำย ก. ซึ่งผลปรำกฏว่ำคณะกรรมกำร
สอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนมีควำมเห็นไม่สอดคล้องกัน จึงขอให้สำนักงำน ก.พ. พิจำรณำ
รำยงำนกำรสอบสวนและควำมเห็นที่ไม่สอดคล้องกันของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนและคณะกรรมกำร
สอบสวน เพื่อทรำบแนวทำงกำรสอบสวนและกำรวินิจฉัยตำมขั้นตอนต่อไป ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรพิจำรณำข้อ เท็จจริงที่ได้จำกกำรสอบสวนวินัย เป็นอำนำจ
ของผู้บังคับบัญชำผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนโดยเฉพำะ สำนักงำน ก.พ. มิอำจพิจำรณำให้ควำมเห็นได้
แต่อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของกระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัย สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนดังนี้
๑. คำสั่งจังหวัดปรำจีนบุรี ที่ ๔๙๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๕๑ เป็นคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเพื่อสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ นำย ก. เจ้ำหน้ำที่ปกครอง ๕ ที่ทำกำรปกครองอำเภอศรีมโหสถ
จัง หวัดปรำจีน บุร ี ถูก ดำเนิน คดีอำญำรวม ๕ คดี แต่ไ ม่มีห น่ว ยงำนหรือ ผู้ บังคับบัญชำคนใดรำยงำนเหตุ
ให้จังหวัดหรือกรมกำรปกครองทรำบ ดังนั้น คำสั่งนี้จึงเป็นกำรสั่งให้หำตัวผู้รับผิดชอบในเรื่องที่ไม่รำยงำนเหตุ
กำรต้องคดีอำญำดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ เพื่อที่จะได้ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ต่อไป
๒. ค ำสั่ งจั งหวัดปรำจี นบุ รี ที่ ๔๙๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๕๑ เป็นค ำสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยนำย ก. ในเรื่องประพฤติตนไม่เหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร กรณีต้องหำ
คดีอ ำญำรวม ๕ คดี ซึ ่ง เป็น ผลสืบ เนื ่ อ งจำกกำรที ่ส ถำนีต ำรวจภูธ รเมือ งปรำจีน บุร ีไ ด้ม ี ห นั ง สื อ
ที่ ปจ ๐๑๒๙.๐๔/๗๗๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑ รำยงำนกำรต้องคดีอำญำของนำย ก. ต่อนำยอำเภอ
ศรี ม โหสถ และนำยอ ำเภอศรี ม โหสถได้ร ำยงำนเหตุ ใ ห้ ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวัด ปรำจี น บุ รีท รำบตำมหนั ง สื อ
ที่ ปจ ๐๓๑๗/๑ ลงวั น ที่ ๒๙ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๕๑ และโดยที่ ม ำตรำ ๑๓๑ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ

๕๑
ข้ำรำชกำรพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมำตรำ ๙๙ วรรคสี่ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่ำ “เมื่อปรำกฏกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระทำ
ผิ ด วิ นั ย โดยมี พ ยำนหลั ก ฐำนในเบื้ อ งต้ น อยู่ แ ล้ ว ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย ทั น ที ” ดั ง นั้ น เมื่ อ
ข้อเท็จ จริ งในเรื่ องนี้ ป รำกฏมูล เบื้ อ งต้น ว่ำ นำย ก. ถูก ดำเนิน คดีอ ำญำแล้ว รวม ๕ คดี โดยศำลจัง หวัด
ปรำจีน บุรีได้พิพำกษำจำคุก ๓ คดี (อยู่ระหว่ำงอุทธรณ์) พนักงำนอัยกำรสั่งไม่ ฟ้อง ๑ คดี และอยู่ระหว่ำง
กำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวนอีก ๑ คดี จึงเป็นเรื่องที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำ
ของ นำย ก. มีอำนำจตำมนัยมำตรำดังกล่ำวที่จะพิจำรณำมูลกำรกระทำผิดจำกรำยงำนนี้ได้ และเมื่อพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกรณีเป็นกำรกระทำผิดวิ นัย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรีก็มีอำนำจที่จะดำเนิ น กำรสอบสวนวิ นั ย
ตำมมำตรำ ๑๐๒ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ ำ วต่ อ ไป และเรื่ อ งนี้ ต ำมข้อเท็จจริงถือ ได้ว่ำผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดปรำจีนบุรีได้พิจำรณำมูลกรณีแล้ว โดยเห็นว่ำกรณีเป็นกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง จึงได้มีคำสั่งให้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยตำมคำสั่งจังหวัดปรำจีนบุรี ที่ ๔๙๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๕๑
และให้คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยดำเนินกำรสอบสวนตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐) กำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนวินั ย ตำมค ำสั่ งจั งหวั ดปรำจีนบุรี ในเรื่ องนี้ จึงไม่ จำต้ อ งแต่ง ตั้งคณะกรรมกำรสอบ
ข้อเท็จจริงเพื่อหำมูลกำรกระทำผิดทำงวินัยก่อนแต่อย่ำงใด
๓. จำกข้ อ ๒. เมื่ อคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวิ นั ยตำมค ำสั่ งจั งหวั ดปรำจี นบุ รี ที่ ๔๙๑/๒๕๕๑
ลงวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๕๑ ดำเนินกำรสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยจะต้องรำยงำน
กำรสอบสวนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรีในฐำนะผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อพิจำรณำตำมข้อ ๓๑
ของกฎ ก.พ. ฉบั บที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ โดยในกำรรำยงำนดังกล่ำวหำกกรรมกำร
สอบสวนผู้ใดมีควำมเห็นแย้ง ให้ทำควำมเห็นแย้งแนบไว้กับรำยงำนกำรสอบสวนด้ว ย ซึ่งในกำรพิจำรณำรำยงำน
กำรสอบสวนวินั ย ของผู้ สั่ ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรสอบสวนนี้ นอกจำกจะมี อำนำจดำเนิ น กำรตำมข้ อ ๓๒
ถึงข้ อ ๓๗ ของกฎ ก.พ. ฉบั บดังกล่ ำวแล้ ว ยังมีอ ำนำจพิจำรณำตำมมำตรำ ๑๐๓ หรือมำตรำ ๑๐๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย ดังนั้น เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรีในฐำนะ
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของสำนวนกำรสอบสวนแล้วเห็นว่ำ กำรกระทำของ
นำย ก. เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ซึ่งแม้จะเป็นควำมเห็นที่แตกต่ำงกับควำมเห็นของคณะกรรมกำร
สอบสวนวินัยก็ตำม ในทำงปฏิบั ติผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ปรำจีนบุรีในฐำนะผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
วิ นั ย จะต้ อ งส่ ง เรื่ อ งให้ อ.ก.พ.จั ง หวั ด ปรำจี น บุ รี เ ป็ น ผู้ พิ จ ำรณำตำมมำตรำ ๑๐๔ วรรคสอง (๓)
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ ำ ว โดยถื อ ว่ ำ เป็ น กรณี ที่ ค ณะกรรมกำร ส อบส ว นวิ น ั ย ห รื อ ผู ้ สั ่ ง แ ต่ ง ตั ้ ง
คณะกรรมกำรสอบสวนเห็ น ว่ ำ ผู้ ถู ก กล่ ำ วหำกระทำผิ ด วิ นั ย อย่ ำ งร้ำยแรง และเมื่อ อ.ก.พ. จังหวัดมีมติ
ประกำรใด ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรีจึงจะสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น

๕๒
๔. สำหรับกำรดำเนินกำรทำงวินัยซึ่งเกี่ยวพันกับคดีอำญำนั้น ก.พ. ได้มีหนังสือสำนักงำน ก.พ.
ที่ สร ๐๙๐๔/ว ๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๐๙ ให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัติว่ำกำรดำเนินกำรสอบสวนพิจำรณำโทษ
ทำงวินัย กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนได้ กำหนดอำนำจหน้ำที่และวิธีกำรสอบสวนพิจำรณำ
โทษทำงวินัย ไว้เป็นส่วนหนึ่งต่ำงหำกจำกกำรดำเนินคดีอำญำอยู่แล้ว กำรสอบสวนพิจำรณำโทษทำงวินัย
จึงไม่จำเป็นที่จะต้องรอฟังผลคดีอำญำแต่อย่ำงใด และหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันที่ ๖
ตุลำคม ๒๕๐๙ ได้กำหนดเพิ่มเติมจำกหนังสือฉบับข้ำงต้นว่ำ ในกรณีที่กำรสอบสวนทำงวินัยยังฟังไม่ได้ว่ำผู้นั้น
กระทำผิดวินัย ข้ำรำชกำรผู้ถูกสอบสวนทำงวินัยก็ยังตกอยู่ในฐำนะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอำญำหรือ ถูกกล่ำวหำว่ำ
กระทำผิดอำญำอยู่ ซึ่งถ้ำไม่ใช่คดีควำมผิดที่เป็นลหุโทษ หรือควำมผิดที่มีกำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือควำมผิด
อันได้กระทำโดยประมำทแล้ว แม้ผู้บังคับบัญชำจะเห็นว่ำกรณีมีมลทินมัวหมองไม่ ปรำกฏชัด กรณีเช่นนี้สมควร
รอกำรสั่ งกำรเด็ดขำดทำงวินัยไว้ก่อนจนกว่ำจะทรำบผลทำงอำญำ ดังนั้น กำรดำเนินกำรทำงวินัยนำย ก.
ในเรื่องนี้จึงไม่จำเป็นต้องรอผลคดีอำญำแต่อย่ำงใด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๕๓
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๐๓๙

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๑

เรื่อง หำรือกำรดำเนินกำรทำงวินัย
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. ตำแหน่ง
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อม ๕ กองแผนงำนและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ ได้ยื่นหนังสือขอลำออกจำกรำชกำร
จ ำนวน ๒ ฉบั บ โดยฉบั บแรกลงวันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๕๐ ยื่นต่อผู้ อำนวยกำรกองแผนงำนและประเมินผล
ขอลำออกตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๕๐ แต่ผู้บังคับบัญชำยังไม่ได้พิจำรณำดำเนินกำรใด ๆ นำงสำว ก. ก็ได้ขอ
หนังสือลำออกจำกรำชกำรคืน และภำยหลังได้มำปฏิบัติรำชกำรตำมปกติ ฉบับที่สองลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๐
ยื่นต่ออธิบดีกรมควบคุมมลพิษผ่ำนผู้อำนวยกำรกองแผนงำนและประเมินผลขอลำออกตั้งแต่วันที่ 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 ว่ำมีผลทำงกฎหมำยหรือไม่และให้ดำเนินกำรทำงวินัย กรมควบคุมมลพิษจึงได้หำรือว่ำ
กรมควบคุมมลพิษจะสำมำรถดำเนินกำรทำงวินัยกับนำงสำว ก. ได้หรือไม่อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ได้พิจำรณำเอกสำรประกอบกำรหำรือแล้วขอเรียนดังนี้ โดยที่พระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๓๑ ประกอบพระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๑๑๓ บัญญัติไว้มีสำระสำคัญว่ ำ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดประสงค์จะลำออกจำก
รำชกำร ให้ยื่นหนังสือลำออกต่อผู้บังคับบัญชำเพื่อให้ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๒ เป็นผู้พิจำรณำอนุญำต
ในกรณี ที่ ผู้ มี อ ำนำจสั่ ง บรรจุ ต ำมมำตรำ ๕๒ พิ จ ำรณำเห็ น ว่ ำ จ ำเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ร ำชกำรจะยั บ ยั้ ง
กำรอนุญำตให้ลำออกไว้เป็นเวลำไม่เกินเก้ำสิบวันนับตั้งแต่วันขอลำออกก็ได้ เมื่อครบกำหนดเวลำที่ยับยั้งแล้ว
ให้กำรลำออกมีผลตั้งแต่วันถัดจำกวันขอลำออก ถ้ำผู้มีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๒ ไม่ได้อนุญำตให้ลำออก
และไม่ยับยั้งกำรอนุญำตให้ลำออก ให้กำรลำออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลำออก และตำมระเบียบ ก.พ.ว่ำด้วยกำร
ลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๓ กำหนดไว้มีสำระสำคัญว่ำ ข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญผู้ใดประสงค์จะลำออกจำกรำชกำรให้ยื่นหนังสือขอลำออกล่วงหน้ำก่อนวันขอลำออกไม่น้อยกว่ำ
๓๐ วัน หนังสือขอลำออกจำกรำชกำรที่ยื่นล่วงหน้ำก่ อนวันขอลำออกน้อยกว่ำ ๓๐ วัน โดยไม่ได้รับอนุญำต
เป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้มีอำนำจอนุญำตกำรลำออก หรือที่มิได้ระบุวันขอลำออก ให้ ถือวันถัดจำกวันครบ
กำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ยื่นเป็นวันขอลำออก

๕๔
กรณีตำมข้อหำรื อ ได้ป รำกฏข้อเท็จจริงว่ำนำงสำว ก. ยื่นหนังสื อขอลำออกจำกรำชกำร
ฉบับแรกลงวันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๕๐ ขอลำออกตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๕๐ เป็นกรณียื่นหนังสือขอลำออก
ต่อผู้บังคับบัญชำล่วงหน้ำก่อนวันขอลำออกไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน ซึ่งหำกผู้บังคับบัญชำมิได้ยับยั้งกำรลำออก
ผลตำมกฎหมำยจะทำให้นำงสำว ก. ออกจำกรำชกำรตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่ระบุไว้ในหนังสือ
ขอลำออกเป็นต้นไป ตำมนัยข้อ ๓ ของระเบียบ ก.พ.ว่ำด้วยกำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
พ.ศ. ๒๕๓๖ และโดยที่ ผู้ บั งคับบั ญชำมิได้พิจำรณำเกี่ยวกับกำรขอลำออกดังกล่ ำว ประกอบกับนำงสำว ก.
ได้ถอนหนังสือขอลำออกจำกรำชกำรก่อนกำรลำออกมีผล จึงเป็นผลให้กำรลำออกจำกรำชกำรครั้งนี้ระงับ
เพรำะผู้ ข อลำออกไม่มี ควำมประสงค์จ ะออกจำกรำชกำรอี ก ต่อ ไป เมื่ อปรำกฏว่ำ หลั ง จำกที่น ำงสำว ก .
ยื่นหนังสือขอลำออกจำกรำชกำรแล้วยังคงมำปฏิบัติรำชกำรตำมปกติ จึงไม่มีกรณีที่จะต้องดำเนินกำรทำงวินัย
กับ นำงสำว ก. แต่อย่ำงใด
สำหรับกำรยื่นหนังสือขอลำออกฉบับที่สอง ได้ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำนำงสำว ก. ยื่นหนังสือ
ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๐ ขอลำออกตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๐ โดยกองแผนงำนและประเมินผลลงรับไว้
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๐ เป็นกรณียื่นหนังสือขอลำออกจำกรำชกำรน้อ ยกว่ำ ๓๐ วัน เมื่ออธิบดีก รม
ควบคุม มลพิษ ผู ้มีอ ำนำจพิจ ำรณำอนุญ ำตกำรลำมิไ ด้อ นุญ ำตให้ ล ำออกจำกรำชกำรน้อ ยกว่ ำ ๓๐ วั น
กำรลำออกจำกรำชกำรของนำงสำว ก. ตำมหนั ง สื อ ฉบั บ นี้ จึ ง มี ผ ลให้ อ อกจำกรำชกำรได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันถัดจำกวันครบกำหนด 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 เข้ำลั กษณะเป็นกำรกระทำ
ควำมผิ ด วิ นั ย อย่ ำ งร้ ำ ยแรงตำมมำตรำ ๙๒ วรรคสอง แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำรละทิ้งหน้ำที่ รำชกำรดังกล่ำวหำกกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วได้ควำมว่ำ
มีกำรกล่ำวหำเป็นหนังสือตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมควบคุมมลพิษก็สำมำรถดำเนินกำรทำงวินัยแก่นำงสำว ก. ในกรณีนี้ต่อไปได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๕๕
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๐๖๐

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๑

เรื่อง หำรือกรณีลงโทษข้ำรำชกำรระหว่ำงพักรำชกำร
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี
อ้ำงถึง หนังสือศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี ลับ ที่ สพ ๐๐๐๙/๑๐๓๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๑
ตำมหนั งสื อ ที่อ้ ำงถึง จั ง หวัด สุ พ รรณบุรี ห ำรื อเกี่ย วกั บกรณีก ำรลงโทษข้ำรำชกำร ซึ่ งอยู่
ระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ นำย ก. นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร ๗ สำนักงำนเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกดำเนินกำรทำงวินัยรวม ๓ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง ทำสัญญำซื้อปุ๋ยเคมีจำกสหกรณ์กำรเกษตร
เมืองสุพรรณบุรี จำนวน ๖ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๕,๕๐๐ บำท แล้วได้ชำระหนี้เพียงบำงส่วนโดยค้ำง
ชำระหนี้เป็นเงินจำนวน ๒,๙๑๒,๔๗๖ บำท จังหวัดสุพรรณบุรี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย
นำย ก. ผลกำรสอบสวนให้ลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ ๓ เดือน กรณีที่สอง ทำสัญญำซื้อปุ๋ยเคมีจำกนำย ข.
เป็นเงิน ๕๐๙,๔๙๐ บำท และทำสัญญำซื้อปุ๋ยเคมีจำกนำง ค. เป็นเงิน ๓๔๒,๗๕๐ บำท แล้วไม่ชำระหนี้ตำมสัญญำ
จังหวัดสุพรรณบุรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยนำย ก. และมีคำสั่งพักรำชกำรเพื่อรอฟังผล
กำรสอบสวนพิจำรณำ ผลกำรสอบสวนทำงวินัยให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และกรณีที่สำม นำเช็คของสำนักงำน
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้แจ้งหำยไว้ที่สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ไปชำระหนี้ให้นำย ข. จังหวัดสุพรรณบุรี
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยนำย ก. ผลกำรสอบสวน เห็นว่ำนำย ก. ได้รับโทษลดขั้นเงินเดือนแล้ว
จึงยุติเรื่อง
อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกำรประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน
๒๕๔๙ พิจำรณำเห็นว่ำ ในกรณีทำสัญญำซื้อปุ๋ยเคมีจำกนำย ข. และนำง ค. แล้วไม่ชำระหนี้ รวมทั้งนำเช็ค
ของสำนักงำนเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีไปชำระค่ำซื้อปุ๋ ยให้แก่บุคคลดังกล่ำว พฤติกำรณ์ของนำย ก. มีมูล ที่
ควรกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงกรณีกระทำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วและทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร
แต่เนื่องจำกคณะกรรมกำรสอบสวนไม่ได้แจ้ง สว.๒ และ สว.๓ แก่ผู้ถูกกล่ำวหำ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรผู้นี้แล้วดำเนินกำรสอบสวนตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ ต่อไป จังหวัดสุพรรณบุรีจึงหำรือไปยัง ก.พ. ว่ำ คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีที่สั่ง
ให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนนำย ก. ๑ ขั้น ในขณะที่ข้ำรำชกำรผู้นี้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ชอบด้วยกฎหมำย
หรือไม่ และนำย ก. จะได้รับประโยชน์จำกพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน 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
ได้กำหนดสำระสำคัญว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงจนถูก
ตั้งกรรมกำรสอบสวน ผู้บั งคับ บัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุมีอำนำจสั่งพักรำชกำรเพื่อรอฟังผลกำรสอบสวน
พิจ ำรณำได้ แต่ถ้ำภำยหลั งปรำกฏผลกำรสอบสวนพิจำรณำว่ำผู้ ถูกสั่ งพักรำชกำรนั้นกระทำผิดวินัยอย่ำง
ไม่ ร้ ำ ยแรงและไม่มี ก รณีที่ จ ะต้อ งถู ก สั่ ง ให้ ออกจำกรำชกำร ก็ ใ ห้ สั่ ง ให้ ผู้ นั้น กลั บเข้ ำ ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ รำชกำร
ในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรั บตำแหน่งนั้น
แล้ ว ด ำเนิ น กำรตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่ อ ไป
ซึ่งหมำยควำมว่ำ ผู้บังคับบัญชำจะสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ที่ถูกสั่งพักรำชกำรได้ก็ต่อเมื่อได้สั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้นั้นกลับเข้ำรับรำชกำรแล้ว ดังนั้น จังหวัด
สุพรรณบุรีจึงไม่อำจสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนนำย ก. ระหว่ำงที่ข้ำรำชกำรผู้นี้ถูกสั่งพักรำชกำรได้ คำสั่งจังหวัด
สุพรรณบุรีที่ให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนนำย ก. ๑ ขั้น ขณะที่นำย ก. อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร จึงเป็นคำสั่งที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งในทำงปฏิบัติจังหวัดสุพรรณบุรีควรเพิกถอนคำสั่ งดังกล่ำวและดำเนินกำรตำมกฎ ก.พ.
ดังกล่ำวต่อไป
สำหรับข้อที่หำรือว่ำ นำย ก. จะได้รับประโยชน์จำกพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ นั้น เป็นเรื่อง
ที่ต้องพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกำรพิจำรณำตีควำมอยู่ใน
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ หำกจังหวัดสุพรรณบุรีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำย
ล้ำงมลทินดังกล่ำว ขอให้หำรือปัญหำนี้ไปยังคณะกรรมกำรกฤษฎีกำโดยตรง
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๕๗
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๐๗๐

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๑

เรื่อง หำรือแนวทำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
เรียน อธิบดีกรมป่ำไม้
อ้ำงถึง หนังสือกรมป่ำไม้ ลับ ที่ ทส ๑๖๐๑.๕/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภำคม ๒๕๕๑
ตำมหนัง สือ ที ่อ ้ำ งถึง กรมป่ำ ไม้แ จ้ง ข้อ เท็จ จริง และส่ง เอกสำรไปเพื ่อ ประกอบ
กำรพิจ ำรณำสรุป ได้ว่ำ กรมป่ำไม้ไ ด้มีคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมกำรสอบสวนวินัย อย่ำ งร้ำ ยแรง แก่นำย ก.
ป่ำไม้จังหวัด (เจ้ำหน้ำ ที่บ ริห ำรงำนป่ำไม้ ๘) สำนักงำนป่ำ ไม้จัง หวัดจันทบุรี กรณีเรีย กและรับเงิน จำก
รำษฎร และพูด จำข่ม ขู่ใ นกำรรับ ใบอนุญ ำตเลื่อ ยโซ่ย นต์ ต่อ มำคณะกรรมกำรสอบสวนได้เสนอรำยงำน
กำรสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน โดยเห็นว่ำ พฤติกำรณ์ของนำย ก. เป็นกำรกระทำผิด
วินัย อย่ำงร้ำ ยแรงฐำนทุจ ริต ต่อหน้ำ ที่ร ำชกำร ตำมมำตรำ ๘๒ วรรคสำม แห่ง พระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษปลดออกจำกรำชกำร แต่ผู้ตรวจสำนวนกลุ่มเสริมสร้ำงวินัย
สำนัก งำนเลขำนุก ำรกรม พิจ ำรณำเห็น ว่ำ พยำนหลัก ฐำนยัง ไม่มีน้ำหนัก เพีย งพอจะรับ ฟัง ว่ำ นำย ก.
กระทำผิดวินัย เห็น ควรทำกำรสอบสวนเพิ่มเติม แต่นำย ก. ได้โ อนไปเป็นข้ำรำชกำรในสัง กัดสำนัก งำน
ปลัด กระทรวงทรัพ ยำกรธรรมชำติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม กรมป่ำ ไม้จึง ส่ง รำยงำนกำรสอบสวนและเอกสำร
ที่เ กี ่ย วข้อ งไปยัง ส ำนัก งำนปลัด กระทรวงทรัพ ยำกรธรรมชำติแ ละสิ ่ง แวดล้อ มเพื่อ ด ำเนิน กำรต่อ ไป
ระหว่ำงกำรพิจำรณำของสำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปรำกฏว่ำสำนวน
กำรสอบสวนและเอกสำรที ่เ กี ่ย วข้อ งได้ส ูญ หำยไป ส ำนัก งำนปลัด กระทรวงทรัพ ยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมพิจำรณำเห็นว่ำ กรมป่ำไม้เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง จึงมี
หน้ำ ที่ดำเนิน กำรเกี่ย วกับ กำรสอบสวนพิจ ำรณำให้แ ล้ว เสร็จ ตำมแนวทำงตอบข้อ หำรือ ตำมหนัง สือ
สำนัก งำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ล ๑๙๒ ลงวัน ที่ ๑๕ ตุล ำคม ๒๕๔๒ จึง ส่ง เรื่อ งกลับ ไปยัง กรมป่ำ ไม้
ให้ดำเนิน กำรแจ้ง ให้ค ณะกรรมกำรสอบสวนชุด เดิม ทำกำรสอบสวนใหม่พ ร้อ มทั้ง สอบสวนเพิ่ม เติม
ตำมประเด็น ที ่ก รมป่ำ ไม้ไ ด้เ สนอไว้ แต่ก รมป่ำ ไม้พ ิจ ำรณำเห็น ว่ ำ คณะกรรมกำรสอบสวนชุด เดิม
ไม่ส ำมำรถดำเนิน กำรสอบสวนต่อ ไปได้เ นื่อ งจำกกรรมกำรสอบสวนบำงคนได้ถึง แก่ก รรม บำงคนถูก
ผู้ถูกกล่ำวหำคัดค้ำนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนไม่ได้พิจำรณำคำคัดค้ำนภำยในกำหนดเวลำ
ทำให้ผู้ถูก คัด ค้ำ นพ้น จำกกำรเป็น กรรมกำรสอบสวน จึง ทำให้ค ณะกรรมกำรสอบสวนมีอ งค์ป ระกอบ
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ไม่ค รบตำมที่ก ฎหมำยกำหนด อีก ทั้ง นำย ก. ได้ถูก ตัด โอนตำแหน่ง ไปสัง กัด สำนัก งำนปลัด กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมก่อนเกษียณอำยุรำชกำรแล้ว กำรที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมแจ้งให้กรมป่ำ ไม้สั่งกำรให้คณะกรรมกำรชุดเดิ มทำกำรสอบสวนเพิ่มเติมจึง เป็น คำสั่งไม่ช อบ
ด้วยกฎหมำย กรณีนี้กรมป่ำไม้น่ำจะไม่มีอำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยชุดใหม่ กรมป่ำไม้
จึงหำรือว่ำ ควำมเห็นของกรมป่ำไม้ดังกล่ำว เป็น กำรถูกต้องหรือไม่ ประกำรใด ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กรณีตอบข้อหำรือตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๗๐๐๙.๒/ล ๑๙๒
ลงวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๔๒ นั้น เป็นเรื่องที่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ หลังจำกที่ส่ว นรำชกำรได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนวิน ัย อย่ำ งร้ำ ยแรงแก่ข ้ำ รำชกำรในสัง กัด แล้ว ต่อ มำระหว่ำ งกำรสอบสวน
ผู้ถูกกล่ำวหำได้ออกไปอยู่นอกกำรบังคับบัญชำของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ซึ่งกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้คณะกรรมกำรสอบสวนต้องทำกำรสอบสวนต่อไปจนแล้ว เสร็จ ดังนั้น
ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว หำกต้องมีกำรดำเนินกำรใด ๆ เกี่ยวกับกำรสอบสวน จึงเป็นเรื่องที่อยู่ ในอำนำจ
ของผู ้สั ่ง แต่ง ตั ้ง คณะกรรมกำรสอบสวนที ่จ ะพิจ ำรณำด ำเนิน กำรจนกว่ำ กำรสอบสวนจะแล้ว เสร็จ
แต่ส ำหรับ กรณีที ่ห ำรือ ข้อ เท็จ จริง ปรำกฏว่ำ คณะกรรมกำรสอบสวนตำมค ำสั ่ง ของกรมป่ำ ไม้ไ ด้
ดำเนิน กำรสอบสวนจนถึง ขั้น ทำรำยงำนกำรสอบสวนและเสนอรำยงำนกำรสอบสวนต่อ ผู ้สั ่ง แต่ง ตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว ซึ่งตำมข้อ ๓๑ วรรคสำม ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำวให้ถือว่ำ กำรสอบสวน
เสร็จ สิ้น แล้ว จึงเป็น เรื่องที่มีข้อเท็จ จริงแตกต่ำงจำกข้อหำรือ ตำมหนัง สือสำนัก งำน ก.พ. ที่กล่ำวข้ำงต้น
กรณีจึงไม่อ ำจนำแนวทำงตำมหนังสือตอบข้อหำรือดังกล่ำวมำใช้ได้ ดังนั้น อธิบดี ก รมป่ำไม้ใ นฐำนะผู้สั่ง
แต่ง ตั ้ง คณะกรรมกำรสอบสวนจะต้อ งส่ง ส ำนวนสอบสวนทั ้ง หมดให้แ ก่ผู ้บ ัง คับ บัญ ชำคนใหม่ คือ
ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจสอบและพิจำรณำสั่งกำรต่อไป
ส ำหรับ ปัญ หำที ่ว ่ำ ระหว่ำ งกำรพิจ ำรณำด ำเนิน กำรของส ำนัก งำนปลัด กระทรว ง
ทรัพ ยำกรธรรมชำติแ ละสิ ่ง แวดล้อ ม ส ำนวนกำรสอบสวนและเอกสำรที่เ กี่ย วข้อ งได้ส ูญ หำยไป นั้น
ในเรื่อ งดัง กล่ำ ว ก.พ. ได้เ คยพิจ ำรณำมีค วำมเห็น ไว้ว ่ำ ในกรณีที่ส ำนวนกำรสอบสวนสูญ หำยไปโดย
ผู ้ม ีอ ำนำจยัง มิไ ด้ว ิน ิจ ฉัย สั ่ง กำรให้เ สร็จ สิ ้น ถ้ำ ไม่ม ีส ำเนำส ำนวนกำรสอบสวน หรือ ส ำเนำรำยง ำน
กำรสอบสวน หรือ เอกสำรใด ๆ ที่พ อจะใช้เ ป็น พยำนหลัก ฐำนในกำรวินิจ ฉัย ได้เ หลือ อยู่เ ลย ก็ค วรให้
คณะกรรมกำรสอบสวน (ชุดเดิม) ทำกำรสอบสวนใหม่ หรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นทำกำรสอบสวนใหม่
และพิจำรณำดำเนิน กำรให้เสร็จ สิ้น ไปตำมกระบวนกำรของกฎหมำยต่อไป สำหรับกรณีที่ห ำรือนี้ ปรำกฏ
ข้อเท็จจริงว่ำ คณะกรรมกำรสอบสวนตำมคำสั่งกรมป่ำไม้ได้ดำเนินกำรสอบสวนเสร็จแล้ว และกรมป่ำไม้
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๕๙
ได้ส่งสำนวนกำรสอบสวนพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องไปให้สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่ง แวดล้อ มดำเนิน กำรตำมอำนำจหน้ำ ที่ ดัง นั้น ปลัด กระทรวงทรัพ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ ่ง แวดล้อ ม
ในฐำนะผู ้บ ัง คับ บัญ ชำคนใหม่จ ึง ต้อ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรสอบสวนขึ ้น ท ำกำรสอบสวนเรื ่อ งนี้ใ หม่
โดยไม่ค วรแต่ง ตั ้ง จำกกรรมกำรสอบสวนชุด เดิม เพรำะกรรมกำรบำงคนได้ถึง แก่ก รรม บำงคนถูก
ผู้ถูกกล่ำวหำคัดค้ำน ควำมเห็นของกรมป่ำไม้ในเรื่องนี้จึงถูกต้ องแล้ว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๖๐
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๒๐๓

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๓ ธันวำคม ๒๕๕๑
เรื่อง หำรือปัญหำข้อกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
เรียน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
อ้ำงถึง หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๑.๗/๓๙๕๐
ลงวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๕๑
ตำมหนั ง สื อที่ อ้ ำงถึ ง แจ้ งข้ อ เท็ จ จริ งว่ ำ กระทรวงเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร
ได้แต่งตั้งให้นำย ก. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นผู้แทนในคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท
ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหำชน) ต่อมำสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้รับทรำบข้อมูลและข่ำวสำรตำมสื่อมวลชน
ได้มีหนังสือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เข้ำรับตำแหน่ง
กรรมกำรบริ ษัทดังกล่ ำว และพิจำรณำทบทวนกำรเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทดั งกล่ ำว เพื่อปฏิบัติให้ เป็นไปตำม
พระรำชบั ญญัติระเบี ยบข้ำรำชกำรพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงหำรือว่ำ ข้อกำหนดของสั ญญำดำเนินกำรกิจกำร
ดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ ข้อ ๑๔ ที่กำหนดให้ข้ำรำชกำรประจำในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรเป็นกรรมกำรของคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศของบริษัทตำมสัญญำ โดย
เป็นกรรมกำรบริหำรของบริษัทนั้น จะถือว่ำเป็นข้อห้ำมตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มำตรำ ๘๓ (๓) (๕) และ (๖) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ในขณะนี้พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มำตรำ ๘๓ ซึ่ งเป็ น บทบั ญญั ติ ใ นลั ก ษณะ ๔ ข้ ำรำชกำรพลเรื อนสำมั ญ ยั งไม่ ใ ช้ บั งคั บ ตำมมำตรำ ๑๓๑
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ส่วนพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๘๒ วรรคสอง
มำตรำ ๙๕ และมำตรำ ๙๖ ซึ่งบัญญัติทำนองเดียวกันนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องมีข้อเท็จจริงว่ำปลัดกระทรวงอำศัยหรือ
ยอมให้บริษัทอำศัยอำนำจหน้ำที่ของตนหำประโยชน์อย่ำงไร และตำแหน่งกรรมกำรบริหำรที่ไปเป็นนั้นมีลักษณะงำน
คล้ำยคลึงกับกรรมกำรผู้จัดกำร หรือไม่ อนึ่ง ปัญหำทำนองนี้มีพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดทำงวินัยของข้ำรำชกำร
ซึ่งไปปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มิใช่ส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่อำจนำมำประกอบกำรพิจำรณำได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๖๑
ที่ นร ๑๐๑๑/๑๑๙

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๓๑ มีนำคม ๒๕๕๒

เรื่อง กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรบำนำญเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรสื บสวนข้อเท็จจริง และคณะกรรมกำร
สอบสวนวินัย
เรียน ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
อ้ำงถึง หนังสือกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๒๐๘ /๗๒๕ ลงวันที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๕๒
ตำมหนัง สือ ที่อ้ำ งถึง หำรือ ปัญ หำว่ำ ตำมพระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ระเบีย บที่เกี่ย วข้อง มีข้อห้ำมมิให้แต่งตั้งข้ำรำชกำรบำนำญร่ว มเป็นคณะกรรมกำร
สืบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยหรือไม่ และอื่น ๆ รวม ๓ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ
๑. กำรสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่มีกำรกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นที่ส งสัยว่ำ มีก ำรกระทำ
ผิดวินัยโดยไม่ระบุตัวหรือไม่รู้ตัวผู้ถูกกล่ำวหำ ยังไม่ ถือเป็นกำรสืบสวนในกระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
ตำมมำตรำ ๙๑ แห่ง พระรำชบัญ ญัต ิร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ .ศ. ๒๕๕๑ จึง ไม่ม ีข ้อ ห้ำ ม
ที่จะแต่งตั้งข้ำรำชกำรบำนำญร่วมเป็นคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแต่อย่ำงใด
๒. กำรสืบ สวนเบื้องต้น และกำรสืบ สวนทำงวินัย อย่ำงไม่ร้ำ ยแรงตำมมำตรำ ๙๑ และ
มำตรำ ๙๒ แห่ง พระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ในระหว่ำ งที่ยัง มิไ ด้อ อก
กฎ ก.พ. ตำมมำตรำ ๙๕ หำกจะแต่ง ตั ้ง คณะกรรมกำรสืบ สวน ควรถือ ตำมหลัก เกณฑ์ที ่ก ำหนด
ในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ ข้อ ๓ ไปพลำงก่อน กรณีจึงไม่ควร
แต่งตั้งข้ำรำชกำรบำนำญเป็นกรรมกำรดังกล่ำว
๓. กำรแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรสอบสวนวินัย อย่ำ งร้ำ ยแรง นั้น ในระหว่ำ งที่ยัง มิไ ด้อ อก
กฎ ก.พ. ตำมมำตรำ ๙๕ แห่ งพระรำชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ ำรำชกำรพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำมบทเฉพำะกำล
มำตรำ ๑๓๒ ให้นำกฎ ก.พ. ซึ่ง ใช้อ ยู่เ ดิมมำใช้บังคับ ในกรณีนี้คือ กฎ ก.พ. ฉบับ ที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ว่ำ ด้ว ยกำรสอบสวนพิจ ำรณำ ข้อ ๓ กำหนดว่ำ กำรแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรสอบสวนให้แ ต่ง ตั ้ง จำก
ข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน ฉะนั้นในขณะนี้จึงไม่อำจแต่งตั้ งให้ข้ำรำชกำรบำนำญเป็นกรรมกำรสอบสวนได้
อย่ำงไรก็ดี สำนักงำน ก.พ. จะได้นำข้อคิดของกระทรวงกำรต่ำงประเทศไปประกอบกำร
พิจำรณำดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกกฎ ก.พ. ต่อไป

๖๒
ส่ว นข้อ หำรือ เกี่ย วกับ กำรเบิก จ่ำ ยค่ำ ใช้จ่ำ ยและกำรแก้ต่ำ งคดี ถ้ำ มีปัญ หำ ควรหำรือ
กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง และสำนักงำนอัยกำรสูงสุดโดยตรง
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๖๓
ที่ นร ๑๐๑๑/๒๑๓

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๓๐ เมษำยน ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือเรื่องคำสั่งอนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำร
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและพิทักษ์เด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร และผู้สูงอำยุ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและพิทักษ์เด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร และผู้สูงอำยุ
ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๕๐๑/๑๘๘๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๕๒
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ได้หำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรออกคำสั่งอนุญำตให้ข้ำรำชกำรลำออก
จำกรำชกำร โดยแจ้ง ข้อ เท็จ จริงว่ำ เมื่อ วัน ที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒ สำนักงำนส่งเสริมสวัส ดิภ ำพและ
พิทัก ษ์เ ด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร และผู้สูงอำยุ (สท.) มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
วินั ยอย่ำงร้ ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรในสั งกัด กรณีละทิ้งหน้ำที่ รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำ
สิบ ห้ำ วัน และต่อ มำวัน ที่ ๓ มีน ำคม ๒๕๕๒ ได้มีคำสั่ง ให้ข้ำ รำชกำรดัง กล่ำ วออกจำกรำชกำรไว้ก่อ น
ซึ่งก่อนหน้ำนี้เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒ ผู้นี้ได้ยื่นหนังสือขอลำออกจำกรำชกำร โดยขอลำออกจำก
รำชกำรตั้ง แต่วัน ที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๒ และผู้อำนวยกำรสำนัก งำนส่ง เสริม สวัส ดิภ ำพและพิทัก ษ์เ ด็ก
เยำวชน ผู ้ด้อ ยโอกำส คนพิก ำร และผู ้สูง อำยุ ได้พิจ ำรณำอนุญ ำตเมื่อ วัน ที่ ๒๗ กุม ภำพัน ธ์ ๒๕๕๒
สท. จึงหำรือว่ำ เมื่อ สท. มีคำสั่งให้ผู้นี้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนแล้ว สท. ยังคงต้อ งออกคำสั่งอนุญ ำตให้
ผู้นี้ลำออกจำกรำชกำรอีกหรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนัก งำน ก.พ. ขอเรีย นว่ำ ตำมระเบีย บ ก.พ. ว่ำ ด้ว ยกำรลำออกจำกรำชกำรของ
ข้ำ รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ (๑) ได้กำหนดว่ำ “กรณีที่ห นัง สือ ขอลำออกจำกรำชกำรได้ยื่นล่ว งหน้ำ
ก่อ นวัน ขอลำออกไม่น้อ ยกว่ำ สำมสิ บ วัน ให้ผู้มีอำนำจอนุญ ำตกำรลำออกมีคำสั่ง อนุญ ำตให้ล ำออกเป็น
ลำยลัก ษณ์อัก ษรให้เ สร็จ สิ้น ก่อ นวัน ขอลำออก” สำหรับ กรณีที่ห ำรือ ข้อ เท็จ จริงปรำกฏว่ำ ผู้ข อลำออก
ได้ยื่น หนัง สือขอลำออกเมื่อวัน ที่ ๒๓ กุม ภำพันธ์ ๒๕๕๒ โดยขอลำออกตั้งแต่วัน ที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๒
และ ผอ.สท. ได้มีคำสั่งอนุญำตเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒ กำรอนุญำตกำรลำจึงมีผ ลตำมกฎหมำย
โดยผู้ขอลำออกย่อมพ้นสภำพจำกกำรเป็นข้ำรำชกำรนับแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันขอลำออก
จำกรำชกำรเป็น ต้น ไป แม้ สท. จะได้มีคำสั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรไว้ก่อนเมื่อ วันที่ ๓ มีนำคม ๒๕๕๒
ก็เ ป็น เพีย งเป็น กำรสั่ง ให้อ อกจำกรำชกำรเป็น กำรชั่ว ครำวเพื่อ รอฟัง ผลกำรสอบสวนพิจ ำรณำเท่ำ นั้น

๖๔
ดังนั้นสำหรับทำงปฏิบัติในกรณีเช่นนี้ เมื่อมีกำรอนุญำตให้ล ำออกจำกรำชกำรแล้ว ผู้มีอำนำจอนุญำตกำร
ลำออกจะทำเป็นคำสั่งอนุญำตกำรลำออกหรือไม่ก็ได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๖๕
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๘๘

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๒
เรื่อง หำรือเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำร
เรียน ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่งคงของมนุษย์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
ลับ ที่ พม ๐๒๐๑/๐๑๘ ลงวันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๒
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ได้หำรือกรณีที่สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน นำงสำว ก. นักพัฒนำสังคม ๔ สังกัดสำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๓ จังหวัดชลบุรี
กรณีหย่อนควำมสำมำรถ ตำมมำตรำ ๑๑๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ในระหว่ำงสอบสวน นำงสำว ก. ได้ขำดรำชกำรและไม่กลับมำปฏิบัติรำชกำรอีกเลย สำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรพัฒนำสั งคมและควำมมั่น คงของมนุษย์ โดยมติ อ.ก.พ. สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ นำงสำว ก. ออกจำกรำชกำร ฐำนละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำว
เดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตำมมำตรำ ๙๒ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จึงหำรือว่ำ สำมำรถยุติเรื่องกำรสอบสวนนำงสำว ก. กรณีหย่อนควำมสำมำรถได้หรือไม่ หำกไม่สำมำรถยุติเรื่องได้
ต้องดำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. เห็นว่ำเมื่อนำงสำว ก. ได้ถูกสั่งไล่ออกจำกรำชกำรแล้ว ผู้นี้จึงไม่มีสถำนภำพ
เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนอีกต่อไป และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่มีบทบัญญัติ
หรือข้อกำหนดใดให้อำนำจผู้บังคับบัญ ชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ที่จะดำเนินกำรเพื่อสั่งให้ผู้ซึ่ง
ออกจำกรำชกำรไปแล้ วออกจำกรำชกำรอีกชั้ นหนึ่งได้ เสมือนว่ำผู้ นั้นยังมิได้ออกจำกรำชกำร ฉะนั้น ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จึงไม่มีอำนำจที่จะพิจำรณำดำเนินกำรในเรื่องนี้ต่อไป
จึงยุติเรื่องได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๖๖
ที่ นร ๑๐๑๑/๒๘๕

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๙ มิถุนำยน ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือข้ำรำชกำรซึ่งถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนขอกลับเข้ำรับรำชกำรตำมเดิม
เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ
อ้ำงถึง หนังสือกรมอุตุนิยมวิทยำ ที่ ทก ๐๔๐๑/๓๘๒๗ ลงวันที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมำด้วย ภำพถ่ำยสำเนำหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๑/๑๓๔๙๐๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๒๕
ตำมหนัง สือ ที่อ้ำ งถึง ได้หำรือกรณีนำย ก. ถูกศำลจังหวัดน่ำนพิพำกษำให้จำคุกตลอดชีวิต
ในควำมผิดฐำนฆ่ำผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและกรมอุตุนิยมวิทยำมีคำสั่งให้ นำย ก. ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
ตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ว่ำด้วยกำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ข้อ ๓ (๓)
ประกอบข้อ ๘ ต่อมำศำลอุทธรณ์ภำค ๕ ได้มีคำพิพำกษำยกฟ้องและคดีอยู่ระหว่ำงอัยกำรจังหวัดน่ำนฎีกำ
คัดค้ำนคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ กรมอุตุนิยมวิทยำจะรับนำย ก. กลับเข้ำรับรำชกำรได้หรือไม่ ควำมละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น
ส ำนั กงำน ก.พ. ขอเรี ยนว่ ำ ปั ญหำท ำนองนี้ ก.พ. ได้ เคยตอบข้ อหำรื อกรมกำรปกครองว่ ำ
ข้ำรำชกำรที่ยังอยู่ในฐำนะเป็นผู้ถูกฟ้องคดี หรือถูกกล่ำวหำว่ำกระทำควำมผิดอำญำและผลคดียังไม่ถึงที่สุด
ควรรอสั่งกำรเด็ดขำดทำงวินัยไว้ก่อนจนกว่ำจะทรำบผลคดีอำญำ ดังสำเนำตอบข้อหำรือกรมกำรปกครอง
ที่แนบมำพร้อมนี้ ดังนั้นในกรณีที่หำรือมำนี้กรมอุตุนิยมวิทยำจึงยังไม่สำมำรถรับ นำย ก. กลับเข้ำรับรำชกำรได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๖๗
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๑

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๑ มิถุนำยน ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับอำนำจกำรดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
อ้ำงถึง หนังสือกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ที่ ยธ ๐๖๑๐๐/๔๙๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนแจ้งว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว แต่ ก.พ. ยั ง มิ ไ ด้ ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ำรมอบหมำย
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำระดั บ ต่ ำลงไปปฏิ บั ติ แ ทนผู้ บั ง คั บ บั ญชำซึ่ ง มี อ ำนำจสั่ ง บรรจุ ต ำมมำตรำ ๕๗ ท ำให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อกำรดำเนินกำรทำงวินัยกับข้ำรำชกำรที่มิได้ปฏิบัติรำชกำรประจำส่วนกลำง ซึ่งเดิมสำมำรถมอบ
อำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรมอบอำนำจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ แก่ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัด และผู้ บังคับบัญชำระดับต่ำลงไปมีอำนำจ
ดำเนินกำรทำงวินัยได้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจึงหำรือว่ำ ในระหว่ำงที่ ก.พ. ยังไม่ได้กำหนด
หลั ก เกณฑ์ ก ำรมอบหมำยให้ ป ฏิ บั ติ แ ทน กรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยำวชนสำมำรถมอบหมำยให้
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือผู้บังคับบัญชำระดับต่ำลงไปปฏิบัติแทนในเรื่องกำรดำเนินกำรทำงวินัยได้หรือไม่ อย่ำงไร
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรมอบอำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่อยู่ในบังคับมำตรำ ๙๐
วรรคสำม แห่ง พระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ สำมำรถมอบได้ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ส่วนของกำรมอบอำนำจให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำ
ระดับต่ำลงไปตำมมำตรำ ๙๐ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ในขณะที่ ก.พ. ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์
กำรมอบหมำยดังกล่ำว กรมพินิ จและคุ้มครองเด็กและเยำวชนสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมกฎหมำยว่ำด้ว ย
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๖๘
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๒

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๑ มิถุนำยน ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือกำรลงโทษวินัยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
เรียน นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช. ๐๐๒๗.๐๐๓.๒/๐๔๙๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง แจ้งว่ำสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แต่งตั้ง คณะกรรมกำร
สอบสวนนำย ก. เจ้ำ หน้ำ ที่บ ริห ำรงำนสำธำรณสุข ๖ สถำนีอ นำมัย ดงหลง จัง หวัด เพชรบูร ณ์ ในเรื่อ ง
ไม่ตั ้ง ใจปฏิบ ัต ิห น้ำ ที ่ร ำชกำรและละทิ ้ง หน้ำ ที ่ร ำชกำร และคณะกรรมกำรสอบสวนเห็น ควรลงโทษ
ลดเงิน เดือน สำนัก งำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงหำรือ ว่ำ จะดำเนิน กำรลงโทษลดเงิน เดือ นอย่ำ งไร
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนัก งำน ก.พ. ขอเรีย นว่ำ พระรำชบัญ ญัติ ร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑
ในบทบัญ ญัต ิล ัก ษณะ ๔ ข้ำ รำชกำรพลเรือ นสำมัญ และลัก ษณะ ๕ ข้ำ รำชกำรพลเรือ นในพระองค์
มีผ ลใช้บ ัง คับ ในวัน ที่ ๑๑ ธัน วำคม ๒๕๕๑ และมำตรำ ๑๓๓ แห่ง พระรำชบัญ ญัต ิดัง กล่ำ วบัญ ญัติใ ห้
ผู้บังคับ บัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุต ำมมำตรำ ๕๗ เป็นผู้มีอำนำจสั่งลงโทษตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยระเบีย บ
ข้ำรำชกำรพลเรือนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ซึ่งนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดไม่มีอำนำจสั่งลงโทษในควำมผิดวินัย
อย่ำ งไม่ร ้ำ ยแรงอีก ต่อ ไปตั้ง แต่ว ัน ที ่ ๑๑ ธัน วำคม ๒๕๕๑ ดัง นั้น ตำมกรณีที่ห ำรือ ควรรำยงำนไปยัง
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อพิจำรณำต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๖๙
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๓

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๑ มิถุนำยน ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลงโทษทำงวินัย
เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
อ้ำงถึง หนังสือกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ลับ ที่ ทส ๐๔๐๖/๖ ลงวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๒
ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง แจ้งว่ำกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัยแก่ นำย ก. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนประมง ๖ ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง
ในเรื ่อ งน ำพรมเช็ด เท้ำ ซึ ่ง เป็น ทรัพ ย์ส ิน ของกรมควบคุม มลพิษ ไป และได้น ำมำคืน ในวัน ถัด มำ
ซึ่ง คณะกรรมกำรสอบสวนเห็น ว่ำ นำย ก. ไม่มีเ จตนำทุจ ริต แต่เ ป็น กำรไม่ป ฏิบัติต ำมระเบีย บของทำง
รำชกำรในเรื่องนำทรัพย์สินของทำงรำชกำรออกนอกสถำนที่รำชกำร สมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
กรมทรัพ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั ่ง พิจ ำรณำแล้ว เห็น ชอบด้ว ย แต่เ ห็น ควรปรับ สถำนโทษตำม
พระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น ลงโทษลดเงิน เดือ นตำมมำตรำ ๘๓ (๓)
แต่เ นื ่อ งจำก ก.พ. ยัง ไม่ไ ด้อ อก กฎ ก.พ. เพื ่อ ก ำหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ำรลงโทษลดเงิน เดือ น
กรมทรัพ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั ่ง จึง หำรือ ว่ำ กำรลงโทษลดเงิน เดือ นจะต้อ งด ำเนิน กำรอย่ำ งไร
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็ นว่ำ เรื่องนี้เป็นกรณีกระทำผิดวินัยก่อนวันที่บทบัญญัติในลั กษณะ ๔
ข้ำ รำชกำรพลเรือ นสำมัญ แห่ง พระรำชบัญ ญัต ิร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บ ัง คับ
ซึ่ง มำตรำ ๑๓๓ แห่ง พระรำชบัญ ญัติดัง กล่ำ วได้บัญ ญัติใ ห้ผู้ บัง คับ บัญ ชำตำมพระรำชบัญ ญัตินี้มีอำนำจ
สั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรตำมกฎหมำยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
ดังนั้น กำรสั่ง ลงโทษในกรณีนี้จึง ต้อ งลงโทษหรือใช้โ ทษตำมพระรำชบัญญัติระเบีย บข้ำรำชกำรพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมำยที่ใ ช้อยู่ในขณะนั้น ซึ่งกรณีนี้ห ำกอธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
เห็นสมควรลงโทษลดขั้น เงิน เดือนนำย ก. จำนวน ๑ ขั้น ตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่ำด้วยอำนำจกำรลงโทษ
ภำคทัณ ฑ์ ตัด เงิน เดือ น หรือ ลดขั้น เงิน เดือ น ก็ดำเนิน กำรได้โ ดยใช้ขั้น เงิน เดือ นตำมตำรำงกำรเลื่อ น
เงิน เดือ นชั่ว ครำวสำหรับ ข้ำ รำชกำรพลเรือ นสำมัญ ตำมที่ ก.พ. มีม ติกำหนดตำมหนัง สือ ของสำนัก งำน
ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๕ ลงวัน ที่ ๒๗ กุม ภำพัน ธ์ ๒๕๕๒ เรื่อ งกำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติร ำชกำรและ

๗๐
เลื ่อ นเงิน เดือ นข้ำ รำชกำรพลเรือ นสำมัญ ตำมบทเฉพำะกำลของพระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งใช้บังคับได้ถึงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๒
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๗๑
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๕๘

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๗ มิถุนำยน ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย
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
ตำมหนัง สือ ที่อ้ำ งถึง กระทรวงคมนำคมได้ห ำรือ โดยแจ้ง ข้อ เท็จ จริง ว่ำ นำย ก. อดีต
ปลัด กระทรวงคมนำคม ถูก ร้อ งเรีย นกล่ำ วหำว่ำ ได้ร ำยงำนผลกำรต่อ สร้ำ งเรือ ขุด แบบหัว สว่ำ นขนำด
ท่อ ส่ง ดิน ๒๘ นิ้ว ของกรมเจ้ำ ท่ำ เป็น เท็จ ต่อ คณะรัฐ มนตรี จนคณะรัฐ มนตรีไ ด้มีม ติใ ห้ย กเลิก สัญ ญำ
ต่อ สร้ำ งเรือ ขุด ดัง กล่ำ วโดย นำย ก. ไม่ไ ด้ใ ห้ค วำมส ำคัญ ในกำรเร่ง รัด ติด ตำมเจรจำกับ ผู ้ร ับ จ้ำ ง
ไม่ต รวจสอบข้อ เท็จ จริง และข้อ สัญ ญำต่ำ ง ๆ ให้ถ่อ งแท้ว่ำ ผลงำนต่อ สร้ำ งเรือ ขุด ทั้ง หมดเป็น อย่ำ งไร
บริษัท ผู้ร ับ จ้ำ งได้ล ้ม เลิก กิจ กำรหรือ ไม่ ไม่คำนึง ผลดีผ ลเสีย และควำมเสีย หำยอย่ ำ งร้ำ ยแรงที่จ ะเกิด
แก่ท ำงรำชกำร ซึ่งรัฐ มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมได้สั่ง กำรเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๑ ให้กรม
กำรขนส่ง ทำงน้ำและพำณิช ยนำวีพิจ ำรณำเรื่อ งร้อ งเรีย นดัง กล่ำ วกับ ข้อ มูล ของ กรมกำรขนส่ง ทำงน้ำ
และพำณิช ยนำวี แล้ว ส่ง คืน กระทรวงคมนำคมเพื่อ พิจ ำรณำต่อ ไป แต่ข ณะนี้พ ระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บ
ข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผ ลใช้บัง คับ แล้ว ส่ว นรำชกำรดัง กล่ำ วยัง ดำเนิน กำรไม่แ ล้ว เสร็จ
กระทรวงคมนำคมจึง หำรือ ว่ำ กระทรวงคมนำคมยัง สำมำรถดำเนิน กำรสืบ สวนหรือ พิจ ำรณำเรื่อ ง
ร้องเรีย นดังกล่ำวต่อไปได้ห รือไม่ และหำกมีมูล เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงสำมำรถตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนวินัย อย่ำ งร้ำ ยแรง ตำมนัย มำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้ห รือไม่ ควำมละเอีย ด
แจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจ ำรณำแล้ว เห็น ว่ำ กรณีข อง นำย ก . เป็น กรณีที ่ต ้อ งด ำเนิน กำรตำม
มำตรำ ๑๐๐ แห่ง พระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เ มื่อ กำรสืบ สวนหรือ
พิจ ำรณำเบื้องต้น ยังไม่เสร็จ จนล่ว งเลยหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูก กล่ำวหำพ้นจำกรำชกำรแล้ว
ยัง ไม่มีก ำรแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง ตำมที่บัญ ญัติไ ว้ใ นมำตรำ ๑๐๐

๗๒
ผู้บังคับบัญชำผู้มีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ก็ไม่สำมำรถที่จะพิจำรณำดำเนิน กำรต่อไปได้อีก
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๗๓
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๔๗

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๗ กรกฎำคม ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือกรณีข้ำรำชกำรต่ำงกรมกระทำผิดวินัยร่วมกัน
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ลับ ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๑/ล.๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒
และ ลับ ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๑/ล.๑๓ ลงวันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๕๒
ตำมหนัง สือ ที ่อ ้ำ งถึง ส ำนัก งำนเศรษฐกิจ กำรคลัง ได้ห ำรือ โดยแจ้ง ข้อ เท็จ จริง ว่ำ
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง แจ้งให้ ดำเนินกำร
ทำงวินัย กับ ข้ำ รำชกำรสำนัก งำนเศรษฐกิจ กำรคลัง และกรมธนำรัก ษ์ ซึ่ง ร่ว มกัน ปฏิบัติห น้ำ ที่ใ นฐำนะ
ผู ้ค วบคุม งำน คณะกรรมกำรตรวจรับ พัส ดุ และคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง ตำมสัญ ญำเลขที่
๓๐/๒๕๕๐ ลงวัน ที่ ๓๐ สิง หำคม ๒๕๕๐ และสัญ ญำเลขที่ ๓๔/๒๕๕๐ ลงวัน ที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๕๐
โดยไม่ป ฏิบัติห น้ำที่ให้เป็น ไปตำมระเบีย บสำนักนำยกรัฐ มนตรีว่ำด้ว ยกำรพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ ่ม เติม พ.ศ. ๒๕๔๕ ส ำนัก งำนเศรษฐกิจ กำรคลัง จึง หำรือ ว่ำ กรณีค วำมผิด วิน ัย อย่ำ งไม่ร ้ำ ยแรง
ที่ข ้ำ รำชกำรพลเรือ นสำมัญ ต่ำ งกรมในกระทรวงเดีย วกัน ถูก กล่ำ วหำว่ำ กระทำผิด วิน ั ย ร่ว มกัน จะมี
แนวทำงกำรดำเนิน กำรอย่ำ งไร และอำศัย อำนำจตำมกฎหมำยใด มำตรำ ๙๔ แห่ง พระรำชบัญ ญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะใช้บังคับได้ทั้งกรณีควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงและร้ำยแรง
หรือ ไม่ และคำสั่ง สำนัก งำนเศรษฐกิจ กำรคลัง ที่ ๒/๒๕๕๒ ลงวัน ที่ ๗ มกรำคม ๒๕๕๒ สำมำรถใช้
ดำเนิน กำรสอบสวนกรณีดัง กล่ำ วได้ห รือ ไม่ เนื้อ หำสำระของคำสั่ง ยัง ขำดสำระส ำคัญ ที่จ ะต้อ งมีก ำร
ปรับปรุงอย่ำงไร เพื่อให้เกิดควำมถูกต้องครบถ้วน ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. ขอเรีย นว่ำ มำตรำ ๙๔ แห่ง พระรำชบัญ ญัต ิร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ กับ กรณีควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและไม่ร้ำยแรง และกรณีที่สำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรคลัง หำรือ มำเป็น กรณีที่ข้ำ รำชกำรต่ำ งกรมกระทำผิด วินัย ร่ว มกัน ตำมมำตรำ ๙๔ (๒) ดัง นั้น คำสั่ง
สำนัก งำนเศรษฐกิจ กำรคลัง ที่ ๒/๒๕๕๒ ลงวัน ที่ ๗ มกรำคม ๒๕๕๒ ซึ่ง ออกโดยอำศัย อำนำจตำม
มำตรำ ๙๒ ประกอบมำตรำ ๑๓๒ แห่ง พระรำชบัญ ญัต ิร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑
จึง ไม่ถูก ต้อ ง สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังต้องออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยฉบับใหม่ยกเลิก
1111

๗๔
คำสั่งฉบับเดิม โดยคำสั่งฉบับใหม่ต้องอำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๙๔ ประกอบมำตรำ ๑๓๒ และมำตรำ ๑๓๓
แห่งพระรำชบัญญัติระเบีย บข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ )
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๗๕
ที่ นร ๑๐๑๑/๓๖๓

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
อ้ ำงถึง หนังสือกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๘๐๑/๖๕๘๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๑
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง กรมส่ งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้ อมได้หำรือปัญหำกำรดำเนินกำรทำงวินัย
แก่ข้ำรำชกำรรำยนำง ก. เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส และนำงสำว ข. เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน โดยแจ้ง
ข้อ เท็ จ จริ งและส่ ง เอกสำรไปเพื่ อประกอบกำรพิ จ ำรณำสรุป ได้ ว่ำ ส ำนัก งำนกำรตรวจเงิ นแผ่ น ดิ นได้เ ข้ ำ
ตรวจสอบงบกำรเงิ นของกรมส่ งเสริ มคุ ณภำพสิ่ งแวดล้ อมประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่ อเนื่ องถึ งปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๙ พบข้อ บกพร่อ งทำงกำรเงิน ที่สำคัญ ในกำรปฏิบัติห น้ำ ที่ข องบุค คลทั้ง สอง
สำนัก งำนกำรตรวจเงิน แผ่น ดิน ได้ร ำยงำนผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวตลอดจนทักท้วงและขอทรำบข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่มำยังกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ ๆ กรมส่งเสริมคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมจึงทยอยมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวน ตลอดจนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยหลำยคำสั่ง
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมจึงหำรือว่ำ ในกรณีเช่นนี้ กรมส่งเสริม
คุณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มสำมำรถรวมข้ อ เท็ จ จริง ตลอดจนผลกำรสอบสวนข้ อเท็จ จริง แต่ ล ะกรณี แล้ ว แต่ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรสืบสวนหรือคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยเพียง ๑ หรือ ๒ คณะได้หรือไม่ และหำกผลกำร
สอบสวนทำงวินัยปรำกฏว่ำบุคคลทั้งสองกระทำผิด กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถรวมกำรกระทำผิด
วินัยทุกคำสั่งแล้วลงโทษแต่ละคนด้วยโทษสถำนสูงสุดเพียงสถำนเดียวได้หรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนหรือคณะกรรมกำรสอบสวนนั้น
มำตรำ ๙๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติว่ำ “เมื่อได้รับรำยงำนตำม
มำตรำ ๙๐ หรือควำมดังกล่ำวปรำกฏต่อผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุ ตำมมำตรำ ๕๗ ให้ผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ รีบดำเนินกำรหรือสั่งให้ดำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำในเบื้องต้นว่ำ
กรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้ำเห็นว่ำกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัย
ก็ให้ยุติเรื่องได้” และมำตรำ ๙๑ วรรคสอง ได้บัญญัติว่ำ “ในกรณีที่เห็นว่ำมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยมี พยำนหลักฐำนในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ดำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๒
หรือมำตรำ ๙๓ แล้วแต่กรณี” สำหรับกรณีที่หำรือ กำรที่สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินทยอยรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินต่อกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมมำเป็นระยะ ๆ กำรรำยงำนแต่ละครั้งถือ ได้ว่ำเป็น
กำรกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำข้ำรำชกำรกระทำผิดวินัย กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมจึงสำมำรถ
ที่จ ะมีคำสั่งแต่ง ตั้งคณะกรรมกำรสืบ สวนในแต่ล ะครั้ งที่ได้รับ รำยงำน และสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัยได้ทุกครั้งที่ปรำกฏว่ำผลกำรสืบสวนแต่ละครั้งมีมูล ส่วนกำรที่กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม

๗๖
จะสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนตลอดจนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยเพียง ๑ หรือ ๒ คณะ ได้หรือไม่นั้น
เป็นเรื่องที่ต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงว่ำกำรรำยงำนหรือกำรกล่ำวหำดังกล่ำว ได้ดำเนินกำรมำในช่วงเวลำ
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ หำกเกิดขึ้นในช่วงเวลำเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก็สำมำรถที่จะรวมดำเนินกำร
ไปในครำวเดียวกันได้
ส่วนกำรสั่งลงโทษนั้น มำตรำ ๘๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้บัญญัติว่ำ “กำรลงโทษข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ทำเป็นคำสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมำะสม
กั บ ควำมผิ ด และต้ อ งเป็ น ไปด้ ว ยควำมยุ ติ ธ รรมและโดยปรำศจำกอคติ ...”ซึ่ ง มี จุ ด มุ่ ง หมำยให้ ข้ ำ รำชกำร
ซึ่งกระทำผิดวินัยรู้สึกตัวว่ำสิ่งที่ตนกระทำนั้นเป็นควำมผิดและต้องถูกลงโทษอย่ำงเหมำะสม กำรที่ผู้ถูกกล่ำวหำ
กระทำผิดหลำยครั้งหลำยหนต่ำงวำระกันจึงเป็นเรื่องที่ผู้มีอำนำจต้องใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำสั่งลงโทษ
ให้เหมำะสมภำยใต้กรอบกฎหมำยดังกล่ ำวด้ว ย โดยต้องพิจำรณำจำกกำรกระทำและเจตนำของผู้ กระทำ
เป็นประกำรสำคัญว่ำผู้ก ระทำประสงค์ต่อ ผลซึ่งเป็นควำมผิดต่ำงกันอย่ำงไร เพื่อ ที่จะสำมำรถแยกผลกำร
กระทำผิด ที่ เกิดขึ้นได้ว่ำสมควรจะรวมพิจำรณำและสั่งลงโทษไปในครั้งเดียวกัน หรือต้องแยกพิจำรณำและ
สั่ ง ลงโทษเป็ น เรื่ อ ง ๆ ไป ส ำหรั บ กรณี ที่ ห ำรื อ หำกกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อมพิ จ ำรณำเห็ น ว่ ำ
กำรกระทำของผู้ ถูกกล่ ำวหำทั้งสองเป็ น กำรกระทำที่เป็นผลจำกเจตนำในลั กษณะเดียวกันต่อเนื่องกันมำ
กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มก็ ส ำมำรถที่ จ ะรวมกำรกระท ำทุ ก ค ำสั่ ง แล้ ว สั่ ง ลงโทษด้ ว ยโทษสถำนใด
สถำนหนึ่งที่เหมำะสมได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๗๗
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๗๔

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๒

เรื่อง ขอให้พิจำรณำโทษทำงวินัย
เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๑.๑/๑๗
ลงวันที่ 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 สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่ำ ประธำน
กรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีหนังสือ ลับ ที่ ปช. ๐๐๐๕/สคด./๕๑๓๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ เรื่องขอให้พิจำรณำ
โทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่นำย ก. นักวิชำกำรป่ำไม้ ๘ ว สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ำ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและ
พันธุ์พืช (เกษียณอำยุ รำชกำรที่ กรมอุทยำนแห่ งชำติ สั ตว์ป่ำและพันธุ์พื ช ) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่ งแวดล้ อม ร่ วมกระท ำควำมผิ ดกั บนำย ข. ที่ปรึ กษำนำยกรั ฐมนตรี ฝ่ ำยข้ ำรำชกำรประจ ำ (นั กบริ หำร ๑๑)
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี สำนักนำยกรัฐมนตรี กรณีร่วมกันพิจำรณำอนุญำตให้จัดส่งเสือโคร่ง จำนวน 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 ถ้ำสำมำรถดำเนินกำรได้ส่วนรำชกำรใดเป็น
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 จึงไม่สำมำรถนำมำดำเนินกำรทำงวินัยได้อีก
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ )
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๗๘
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๘๐

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับผู้มีอำนำจดำเนินกำรทำงวินัย
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 กรมศุลกำกรได้หำรือปัญหำเกี่ยวกับผู้มีอำนำจดำเนินกำรทำงวินัย สรุปได้ว่ำ
สำนักงำนศำลปกครอง ได้ส่งเรื่องร้องเรียนกล่ำวโทษ นำย ก. นิติกร ๔ ให้กรมศุลกำกรพิจำรณำดำเนินกำร
สอบสวนทำงวินัย ฐำนกระทำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว ซึง่ เดิม นำย ก. เป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยศำลปกครอง
ตำแหน่ ง พนั ก งำนคดีป กครอง ๔ ได้ ถู ก นำงสำว ข. มีห นั ง สื อ ร้ อ งเรี ย นต่อ ส ำนั กงำนศำลปกครอง เมื่ อวั นที่
๓๑ มี นำคม ๒๕๕๑ กล่ ำ วหำว่ ำ นำย ก. มี พ ฤติ ก ำรณ์ ป ระพฤติชั่ ว ต่อ มำนำย ก. ได้ ล ำออกจำกกำรเป็ น
ข้ำรำชกำรสำนักงำนศำลปกครองตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๑ และในวันเดียวกันได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญสังกัดกรมศุลกำกร สำนักงำนศำลปกครองเห็นว่ำกรณีดังกล่ำวไม่อยู่ในอำนำจหน้ำที่
ของสำนักงำนศำลปกครองที่จ ะดำเนิน กำรสอบสวนทำงวินัย จึงส่งเรื่องให้ กรมศุลกำกรดำเนินกำรทำงวินัย
กรมศุลกำกรจึ งหำรื อว่ำ กรมศุลกำกรหรื อส ำนักงำนศำลปกครองเป็นผู้ มีอำนำจในกำรสื บสวนข้อเท็จจริ ง
ดำเนินกำรทำงวินัย และลงโทษทำงวินัยข้ำรำชกำรรำยนี้ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ นำย ก. ได้ลำออกจำกกำรเป็นข้ำรำชกำรส ำนักงำนศำลปกครอง
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๑ และในวันเดียวกัน นำย ก. ได้รับคัดเลื อก และบรรจุ แต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญ ตำแหน่งนิติกร ๔ กรมศุลกำกร รับเงินเดือนในอัตรำ ๙,๗๐๐ บำท ซึ่งเป็นขั้นแรกของผู้ที่
เข้ำรับรำชกำรโดยใช้วุฒิปริญญำโท ซึ่งไม่ได้นำอำยุรำชกำรขณะเป็นข้ำรำชกำรสำนั กงำนศำลปกครองมำนับ
อำยุต่อเนื่อง แต่เริ่ มนับอำยุรำชกำรใหม่ ผู้นี้จึงไม่ได้สิทธิและได้รับประโยชน์จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ที่สำนักงำนศำลปกครอง เพรำะกรณีนี้ไม่ใช่เป็นกำรโอนหรือบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรพลเรือนสำมัญ และไม่ใช่
กำรออกจำกรำชกำรแล้วกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ ฐำนะกำรเป็นข้ำรำชกำรของนำย ก. ไม่ต่อเนื่องจึงไม่อำจ
นับระยะเวลำต่อเนื่องกัน ได้ เมื่อฐำนะกำรเป็นข้ำรำชกำรของนำย ก. ขำดตอนลง อธิบดีกรมศุลกำกรจึงไม่มี
อำนำจที่จะนำกรณีที่นำย ก. ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยเมื่อครั้งเป็นข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนศำลปกครองกลำง
ซึ่งได้ลำออกจำกรำชกำรขำดตอนไปแล้ว มำพิจำรณำดำเนินกำรทำงวินัยได้ สำหรับกรณีที่นำงสำว ข. ได้มี
หนังสือร้องเรียนกล่ำวหำนำย ก. ต่อสำนักงำนศำลปกครองกลำง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกำร
กล่ำวหำก่อนนำย ก. ออกจำกรำชกำร จึงอยู่ในอำนำจของสำนักงำนศำลปกครองกลำงที่จะพิจำรณำว่ำเป็น

๗๙
กรณีตำมมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมำตรำ ๑๓๙
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ ต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๘๐
ที่ นร ๑๐๑๑/๕๔๗

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือข้อกฎหมำย
เรียน นำย ก. และนำย ข.
อ้ำงถึง หนังสือของท่ำน ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๕๒
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
ตำมหนั งสื อที่ อ้ ำงถึ ง ท่ ำนได้ หำรื อว่ ำ กำรที่ ข้ำรำชกำรปฏิ บั ติ งำนเป็ นกรรมกำรด ำเนิ นกำร
ในสหกรณ์ออมทรัพย์ต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำม
พระรำชบั ญญั ติ ว่ ำด้ วยควำมผิ ดทำงวิ นั ยของข้ ำรำชกำรซึ่ งไปปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ในหน่ วยงำนที่ มิ ใช่ ส่ วนรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรที่จะถือว่ำกำรปฏิบัติงำนในสหกรณ์ของข้ำรำชกำรเป็นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดทำงวินัยของข้ำรำชกำรซึ่งไปปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มิใช่
ส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือไม่ ต้องได้ควำมว่ำสหกรณ์นั้น กระทรวง ทบวง กรม ได้ร่วมทุนหรือให้เงินอุดหนุน
หรือดำเนินกิจกำรของสหกรณ์ด้วย อย่ำงไรก็ตำม กิจกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขมหำสำรคำม จำกัด
มีลักษณะกำรดำเนินงำนที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมำชิกซึ่งเป็นข้ำรำชกำร พนักงำนของรัฐ หรือลูกจ้ำงประจำ
ในหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดมหำสำรคำม พนักงำนและลูกจ้ำงประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์
สำธำรณสุขมหำสำรคำม ซึ่งถือได้ว่ำเป็นสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยข้อ ๑๖ ของระเบียบดังกล่ำวได้กำหนดให้กำรปฏิบัติหน้ำที่
ของข้ำรำชกำรตำมระเบียบถือเป็นกำรปฏิบัติรำชกำร ดังนั้น กำรที่ข้ำรำชกำรปฏิบัติงำนเป็นกรรมกำรในสหกรณ์
ออมทรัพย์สำธำรณสุขมหำสำรคำม จำกัด จึงถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๘๑
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๖๒๑

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กันยำยน ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับกำรสอบสวนกรณีข้ำรำชกำรหย่อนควำมสำมำรถ
เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลำง
อ้ำงถึง หนังสือกรมบัญชีกลำง ลับ ที่ กค ๐๔๐๒.๓/๐๖๘๕๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๒
ตำมหนัง สือ ที่อ้ำงถึง กรมบัญ ชีก ลำงได้ห ำรือโดยแจ้งข้อเท็จ จริงว่ำ ข้ำ รำชกำรตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๕๑ - ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๑)
ไม่ได้มำทำงำนสม่ำเสมอทุกวัน บำงครั้งลำติ ดต่อกัน ๑-๓ วัน โดยไม่ได้รับอนุมัติให้ล ำ โดยอ้ำงว่ำตนเอง
ไม่มีค วำมปลอดภัย ในชีว ิต และทรัพ ย์ส ิน กรมบัญ ชีก ลำงเห็น ว่ำ กรณีน่ำ จะมีมูล เข้ำ ข่ำ ยเป็น ผู ้ห ย่อ น
ควำมสำมำรถในอัน ที ่จ ะปฏิบ ัต ิร ำชกำร หรือ ประพฤติต นไม่เ หมำะสมกับ ต ำแหน่ง หน้ำ ที ่ร ำชกำร
ตำมมำตรำ ๑๑๐ แห่งพระรำชบัญญั ติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมบัญชีกลำงจึงหำรือว่ำ
กรมบัญชีกลำงจะดำเนิน กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้ำรำชกำรดังกล่ำวกรณีห ย่อนควำมสำมำรถ
ในอันที่จะปฏิบัติรำชกำรหรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ถ้ำให้ผู้นั้นรับรำชกำรต่อไป
จะเป็น กำรเสีย หำยต่อ หน้ำ ที่ร ำชกำร ตำมมำตรำ ๑๑๐ (๖) แห่ง พระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำร
พลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ห รือ ไม่ อย่ำ งไร และหำกไม่ส ำมำรถดำเนิน กำรได้ก รณีเ ช่น นี้ค วรจะปฏิบัติ
อย่ำงไร จึงจะชอบด้วยกฎ ระเบียบของทำงรำชกำร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. ขอเรียนว่ำ มำตรำ ๑๑๐ บัญญัติให้นำมำตรำ ๙๗ วรรคสอง มำใช้กับมำตรำ ๑๑๐ (๖)
กรณีข้ำ รำชกำรหย่อ นควำมสำมำรถในอัน ที่จ ะปฏิบัติห น้ำ ที่ร ำชกำร บกพร่อ งในหน้ำ ที่ร ำชกำร หรือ
ประพฤติตนไม่เหมำะสมกับ ตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร โดยมำตรำ ๙๗ วรรคสอง เป็นกำรพิจำรณำกรณี
ดำเนิน กำรทำงวินัย อย่ำ งร้ำ ยแรง ซึ่ง ต้อ งมีก ำรแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรสอบสวน ประกอบกับ กรณีนี้ต ำม
มำตรำ ๑๑๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ผู้บังคับบัญชำดำเนินกำร
โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน จึงเห็นได้ว่ำมำตรำ ๑๑๐ (๖) มีเจตนำรมณ์ให้ผู้บังคับบัญชำดำเนินกำร
โดยต้อ งแต่ง ตั ้ง คณะกรรมกำรสอบสวนเช่น เดีย วกับ กำรด ำเนิน กำรทำงวิน ัย อย่ำ งร้ำ ยแรง ดัง นั ้น
ในกรณีนี้ก รมบัญ ชีก ลำงจึง ต้อ งดำเนิน กำรแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรสอบสวน โดยหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ำร
สอบสวนให้ดำเนิน กำรตำม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ทั้งนี้ ตำมบทเฉพำะกำล มำตรำ ๑๓๒
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๘๒
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๘๓
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๖๒๓

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๔ กันยำยน ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับกำรล้ำงมลทินและกำรขอกลับเข้ำรับรำชกำร
เรียน อธิบดีกรมสรรพสำมิต
อ้ำงถึง หนังสือกรมสรรพสำมิต ลับ ที่ กค ๐๖๑๘/๕๑๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๒
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ได้หำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำกรมสรรพสำมิต ได้มีคำสั่งที่ ๒๑๐/๒๕๔๙
ลงวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๔๙ ให้นำย ก. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสรรพสำมิต ๗ และนำย ข. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ๗
ออกจำกรำชกำรตำมมติ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลั ง โดย อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลั ง พิ จำรณำแล้ ว เห็ นว่ ำ
ในทำงกำรสอบสวนแม้ยังไม่อำจฟังได้ว่ำบุคคลทั้งสองเรียกร้องเงินจำกผู้ต้องหำคดียำเสพติดก็ตำม แต่กรณี
มี เ หตุ อั น สงสั ย อย่ ำ งยิ่ ง ว่ ำ บุ ค คลทั้ ง สองได้ จั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหำคดี ย ำเสพติ ด พร้ อ มยำบ้ ำ จ ำนวน ๓ เม็ ด
แล้วไม่ดำเนินคดีตำมกฎหมำยโดยปล่อยตัวไป อันเป็นกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง แต่กำรสอบสวนไม่ได้
ควำมแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษบุคคลทั้งสอง แต่ถ้ำให้รับรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสียหำยแก่ทำงรำชกำร จึงให้
ออกจำกรำชกำรเพรำะมีม ลทิน หรื อมัว หมองในกรณีที่ถู กสอบสวน ต่อมำได้มีพระรำชบัญญัติ ล้ ำงมลทิ น
ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐
ใช้บังคับ ซึ่งบุคคลทั้งสองอยู่ในเกณฑ์ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว และได้ยื่นเรื่องขอกลับ
เข้ำรับรำชกำร กรมสรรพสำมิตจึงหำรือว่ำ บุคคลทั้งสองมีสิทธิที่จะขอกลับเข้ำรับรำชกำรได้หรือไม่ ถ้ำกรม
สรรพสำมิตรับกลับเข้ำรับรำชกำร จะต้องแต่งตั้งให้บุคคลทั้งสองดำรงตำแหน่งเดิมและสถำนที่เดิมก่อนที่จะถูก
ให้ออกจำกรำชกำร หรือตำแหน่งเทียบเท่ำตำแหน่งเดิม แต่สถำนที่ใดก็ได้ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กรมสรรพสำมิตได้มีคำสั่งให้นำย ก. และนำย ข. ออกจำกรำชกำร
เพรำะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ตำมมำตรำ ๑๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตั้งแต่วั นที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๔๙ บุคคลทั้งสองจึงได้ รับ กำรล้ ำงมลทิ นตำมมำตรำ ๖
แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ
๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับประโยชน์จำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ดังนั้น บุคคลทั้งสองจึงมีสิทธิ ที่จะ
ขอกลับเข้ำรับรำชกำรได้ และต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย แต่ถ้ำเหตุที่ถูกให้ออกจำกรำชกำรนั้นเป็นกำรบกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็ น ที่ รั ง เกี ย จของสั ง คม บุ ค คลทั้ ง สองอำจเป็ น ผู้ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำ มตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๔)
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมเป็นดุลพินิจของกรมสรรพสำมิตว่ำจะรับบุคคลทั้งสองกลับเข้ำรับ
รำชกำรหรือไม่ ซึ่งต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรด้วย

๘๔
ส ำหรั บ ที่ ห ำรื อ ว่ ำ ถ้ ำ กรมสรรพสำมิ ต รั บ บุ ค คลทั้ ง สองกลั บ เข้ ำ รั บ รำชกำรจะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง
ให้บุคคลทั้งสองดำรงตำแหน่ งเดิมและสถำนที่เดิมก่อนที่จะถูกให้ออกจำกรำชกำร หรือตำแหน่งเทียบเท่ำ
ตำแหน่งเดิมแต่สถำนที่ใดก็ได้นั้น ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๕๒
เรื่ องกำรบรรจุ และแต่ งตั้ งข้ ำรำชกำรตำมบทเฉพำะกำลแห่ งพระรำชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนิ น กำรไว้ ว่ ำ กำรบรรจุ ผู้ เ คยเป็ น ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรตำมหนั ง สื อ
สำนั กงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๔๖ แล้วให้เทียบกำรดำรงตำแหน่งและระดับ
ดังกล่ำวเป็นตำแหน่งประเภทและระดับตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำมหนังสือ
สำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๘๕
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๖๒๗

สำนักงำน 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 ได้หำรือปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำร
โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ กรมศุลกำกรมีคำสั่ง ที่ ๓๑๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนำงสำว ก. มีพฤติกำรณ์ส่อไปในทำงทุจริตกำรสอบ คือ นำโทรศัพท์มือถือติดตัว
เข้ำไปในสถำนที่สอบโดยไม่ได้ปิดเครื่อง คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงเห็นควรยุติเรื่อง หัวหน้ำฝ่ำยวินัย
เสนอควำมเห็นว่ำกำรกระทำของนำงสำว ก. เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำนไม่ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
แบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร ควรลงโทษภำคทัณฑ์ แต่เป็นควำมผิดเล็ กน้อยมีเหตุอันควรงดโทษ โดยให้
ว่ ำกล่ ำวตั กเตื อน แต่ เ นื่ อ งจำกคณะกรรมกำรสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ แ จ้ ง ข้ อ กล่ ำ วหำและสรุ ป
พยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้นำงสำว ก. ทรำบ จึงเห็นควรให้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง
ดำเนินกำรตำมข้อกำหนดดังกล่ำวให้เป็นกำรถูกต้องก่อนแล้วจึงให้ว่ำกล่ำวตักเตือน รองอธิบดีปฏิบัติรำชกำรแทน
อธิบดีกรมศุลกำกรได้สั่งกำร เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ ว่ำ “ดำเนินกำรตำมเสนอ” คณะกรรมกำรสอบสวน
ข้ อ เท็ จ จริ งจึ ง ได้ แจ้ ง ข้ อ กล่ ำ วหำและสรุ ป พยำนหลั กฐำนที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ กล่ ำ วหำให้ นำงสำว ก. ทรำบ
เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๕๐ และให้โอกำสชี้แจงนำสืบแก้ข้อกล่ำวหำแล้ว ต่อมำนำยด่ำนศุลกำกรลำดกระบัง
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ มกรำคม ๒๕๕๑ ว่ำกล่ำวตักเตือน และกรมศุลกำกรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
ไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง โดย อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลังพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรดำเนินกำรทำงวินัย
กรณีน ำงสำว ก. ไม่เ ป็น ไปตำมหลัก เกณฑ์แ ละขั ้น ตอนที ่ ก ฎหมำยก ำหนด จึ ง ได้ ห ำรื อ ไปยั ง ก.พ.
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจ ำรณำแล้ว เห็น ว่ำ กำรที ่ร องอธิบ ดีป ฏิบ ัต ิร ำชกำรแทนอธิบ ดีก รมศุล กำกร
ได้สั่งกำรเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ เป็นกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำกรณีมีมูลที่ ควรกล่ำวหำว่ำ นำงสำว ก.
กระทำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงและลงควำมเห็นโดยข้ำมขั้นตอนตำมกฎหมำยว่ำเป็นกำรกระทำผิดวินัยเล็กน้อย
และมีเหตุอันควรงดโทษเป็นให้ว่ำกล่ำวตักเตือน และสั่งกำรให้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินกำร
แจ้ง ข้อ กล่ำ วหำและสรุป พยำนหลัก ฐำนที่ส นับ สนุน ข้อ กล่ำ วหำให้ ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบให้ถูกต้องครบถ้วน
เสียก่อนแล้วจึงให้ว่ำกล่ำวตักเตือน นำงสำว ก. ต่อไป กำรพิจำรณำสั่งกำรในลักษณะดังกล่ำวแม้จะไม่ถูกต้อง
ตำมขั้นตอนแต่รองอธิบดีกรมศุลกำกรยืนยันว่ำกำรสั่งกำรดังกล่ำวเป็นกำรสั่งงดโทษตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกำยน
๒๕๕๐ แล้ว และสำระสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่กำรงดโทษ โดยกรณีทำนองเดียวกันนี้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๘๖
ได้ เคยพิจ ำรณำมีค วำมเห็ น ตำมหนั ง สื อ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี กำ ที่ นร ๐๕๐๑/๑๖๖ ลงวั น ที่
๒๓ มกรำคม ๒๕๒๗ ว่ำ “ข้ำรำชกำรถูกลงโทษโดยคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยย่อมเป็น “ผู้ถูกลงโทษทำงวินัย”
ตำมควำมหมำยในบทนิยำมตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ นี้แล้ว จึงได้รับกำรล้ำงมลทิน” ดังนั้น เมื่อกรมศุลกำกร
เห็ นว่ำได้ มีกำรพิจ ำรณำสั ่ง งดโทษเมื ่อ วัน ที ่ ๗ พฤศจิก ำยน ๒๕๕๐ กำรงดโทษดัง กล่ำ วจะถูก ต้อ งหรือ
ไม่ถูกต้องตำมขั้นตอนกฎหมำย แต่เมื่อได้สั่งงดโทษก่อนวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ จึงถือว่ำนำงสำว ก. อยู่ในเกณฑ์
ที่จะได้รับประโยชน์ตำมมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๘๗
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๖๓๙

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๓ กันยำยน ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
อ้ำงถึง หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ลับ ที่ มท ๐๘๐๒.๕/๔๘๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒
สิ่งที่ส่งมำด้วย หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒
ตำมหนั ง สื อที่ อ้ ำงถึ ง กรมส่ ง เสริ ม กำรปกครองท้ องถิ่ น ได้ ห ำรือ กำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย
อย่ำงร้ำยแรงกับนำง ศ. เจ้ำหน้ำที่ปกครอง ๕ สำนักงำนปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ สรุปควำมว่ำ
เดิมสำนักงำนปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำง และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้มี
กำรมอบอำนำจในกำรบริหำรงำนให้ผู้ว่ำรำชกำรจั งหวัดปฏิบัติรำชกำรแทน เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๔๙
สำนักงำนปกครองท้องถิ่น จั งหวัดศรี สะเกษได้รับ หนังสื อขอลำออกจำกรำชกำรของนำง ศ. ซึ่งได้ขอลำออก
ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป และต่อมำได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๔๙ ขอระงับกำรขอ
ลำออกโดยขอกลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรต่อไป แต่จำกกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ นำง ศ. ไม่มำ
ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ร ำชกำรตั้ ง แต่ วั น ที่ ร ะบุ ใ นหนั ง สื อ ขอลำออกเป็ น ต้ น มำซึ่ ง เป็ น ระยะเวลำเกิ น กว่ ำ สิ บ ห้ ำ วั น
โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ จังหวัดศรีสะเกษพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ พฤติกำรณ์ดังกล่ำวมีมูลเป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวัน โดยไม่มี
เหตุผ ลอัน สมควร หรื อโดยมีพฤติกำรณ์อัน แสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรเป็น
ควำมผิดอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๙๒ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
และเป็ น กรณี ค วำมผิ ด ที่ ป รำกฏชั ด แจ้ ง ควรลงโทษไล่ อ อกจำกรำชกำร จึ ง ส่ ง เรื่ อ งดั ง กล่ ำ วให้ อ.ก.พ.
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นพิจำรณำ ตำมมำตรำ ๑๐๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ก่อนที่จะมีกำรน ำเรื่ องดังกล่ำวเสนอ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ส ำนักงำน
ส่ งเสริ ม กำรปกครองท้ องถิ่น จั งหวั ดได้เปลี่ ย นสถำนะเป็ นรำชกำรบริห ำรส่ ว นภูมิภ ำค ตำมกฎกระทรวง
แบ่งส่วนรำชกำรกรมส่งเสริม กำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำให้ข้ำรำชกำรสำนักงำน
ส่ งเสริ มกำรปกครองท้ องถิ่ นจั งหวัด ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ใ นรำชกำรบริ ห ำรส่ ว นภู มิ ภ ำคในเขตจั ง หวั ด อยู่ ภ ำยใต้
กำรบังคับบัญชำของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกรณีนี้ต้องส่งเรื่อง
ให้ อ.ก.พ. จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่พิจำรณำ และเมื่อมีมติเป็นประกำรใด ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ศรีสะเกษในฐำนะผู้บังคับบัญชำผู้มีอำนำจสั่งบรรจุสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น 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 หรือผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๙๔ เห็นว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ผู้ใดกระทำผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรง ให้ผู้บังคับบัญชำผู้มีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ
อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจำรณำ เมื่อ อ.ก.พ. ดังกล่ำวมีมติเป็นประกำรใด
ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่กำหนด ในกฎ ก.พ.” แต่โดยที่ขณะนี้ ก.พ. ยังไม่มีกำรออกกฎดังกล่ำว จึงไม่อำจที่จะนำบทบัญญัติ
ข้ำงต้นมำใช้ในกำรดำเนินกำรได้ ประกอบกับกรณีนี้เป็นกำรดำเนินกำรในลักษณะกรณีควำมผิดปรำกฏชัดแจ้ง
ซึ่งไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน จึงไม่อำจที่จะนำกำรดำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำลแห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม
๒๕๕๑ มำใช้ในกำรดำเนินกำรได้เช่นกัน ก.พ. จึงอำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๑๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดกำรดำเนินกำรต่อไปเพิ่มเติม สำหรับกรณีควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง
ที่เป็นกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรืออธิบดีเป็นผู้ดำเนินกำรให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด
หรือ อ.ก.พ. กรม ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจำรณำ (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย)
สำหรับกรณีที่หำรือปรำกฏว่ำ จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
กำรขอลำออกจำกรำชกำรของ นำง ศ. ซึ่งขณะนั้นเป็นข้ำรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง และผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดศรีสะเกษเห็นว่ำ พฤติกำรณ์ของ นำง ศ. เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และเป็นกรณีควำมผิดที่ปรำกฏ
ชัดแจ้ง เป็นกำรดำเนินกำรในฐำนะผู้รับมอบอำนำจจำกอธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรณีจึงต้อง
ถือว่ำ อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินกำรทำงวินัย จึงต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้ อ งถิ่ น พิ จ ำรณำ เมื่ อ อ.ก.พ. กรมส่ ง เสริม กำรปกครองท้ อ งถิ่น มี ม ติ เ ป็น ประกำรใด อธิ บ ดี
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นในฐำนะผู้มีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ จึงสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๘๙
ที่ นร ๑๐๑๑/๖๔๒

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๕ กันยำยน ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน อธิบดีกรมศุลกำกร
อ้ำงถึง หนังสือกรมศุลกำกร ที่ กค ๐๕๑๖/๕๐๒๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๒
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมศุลกำกรได้หำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริง ดังนี้
๑. กรณีมีหนังสือร้องเรียนกล่ำวหำว่ำ เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรสำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพกระทำผิด
ต่ อ หน้ ำ ที่ ร ำชกำรโดยสมคบกั บ ผู้ น ำเข้ ำ สิ น ค้ ำ ลดกำรส ำแดงปริ ม ำณสิ น ค้ ำ ให้ น้ อ ยกว่ ำ ควำมเป็ น จริ ง
เพื่อหลีกเลี่ยงภำษีอำกรและสั่งให้ตรวจปล่อยสินค้ำจำกอำรักขำของกรมศุลกำกรโดยวิธี “ยกเว้นกำรตรวจ”
อันเป็นกำรขัดต่อประมวลระเบียบปฏิบัติศุ ลกำกร สำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ซึ่ ง ผลกำรสอบสวนเห็ น ว่ ำ กำรกระท ำดั ง กล่ ำ วยั ง ไม่ ถื อ ว่ ำ เป็ น กำรกระท ำผิ ด วิ นั ย
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๔๘ เห็นควรยุติเรื่อง พร้อมรำยงำน
กำรพิจำรณำให้กรมศุลกำกรทรำบ
๒. กรณีมีเจ้ ำหน้ำที่ป ระเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) จำนวน
๑๐ คน ได้ข้ำมแดนเข้ำมำทำกำรจับกุมเรือกำบพร้อมสินค้ำไม้แปรรูปของผู้นำเข้ำสินค้ำที่จอดอยู่ในอำรักขำ
ของกรมศุลกำกรที่ท่ำเทียบเรือน้ำลึกด่ำนศุลกำกรเชียงของ สำนักงำนศุลกำกรภำคที่ ๓ และนำเรือยนต์ลำกเรือกำบ
พร้อมไม้แปรรูปบำงส่วนข้ำมแม่น้ำโขงกลับไปที่ฝั่ง สปป.ลำว สำนักงำนศุลกำกรภำคที่ ๓ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งผลกำรสอบสวนเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติ
หน้ำที่ที่ท่ำเทียบเรือน้ำลึกเชียงของ ไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมอุตสำหะ ไม่เอำใจใส่ระมัดระวังรักษำ
ประโยชน์ ข องทำงรำชกำร เป็ น ควำมผิ ด วิ นัย เล็ ก น้อ ย เห็ น ควรงดโทษให้ ว่ ำกล่ ำ วตั กเตือ น ผู้ อำนวยกำร
ส ำนั ก งำนศุ ล กำกรภำคที่ ๓ จึ ง ได้ มีค ำสั่ ง ลงวัน ที่ ๑๘ มิถุ นำยน ๒๕๔๗ เห็ น ควรงดโทษทำงวิ นัย โดยให้
ว่ ำ กล่ ำ วตั ก เตื อ นและท ำทั ณ ฑ์ บ นไว้ เ ป็ น หลั ก ฐำน พร้ อ มรำยงำนกำรพิ จ ำรณำให้ ก รมศุ ล กำกรทรำบ
กรมศุลกำกรจึงหำรือแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยกับเจ้ำหน้ำที่ทั้งสองกรณี ควำมละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียน ดังนี้
๑. ตำมที่ ห ำรื อว่ำ ผู้ อำนวยกำรส ำนัก งำนศุล กำกรกรุงเทพ และผู้ อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ศุลกำกรภำคที่ ๓ มีฐำนะเป็นผู้บังคับบัญชำตำมนัยมำตรำ ๙๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีอำนำจยุติเรื่องหรือลงโทษเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดได้หรือไม่ อย่ำงไร

๙๐
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๙๙
วรรคห้ำ บัญญัติไว้มีสำระสำคัญว่ำ เมื่อมีกำรกล่ำวหำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยยังไม่มี
พยำนหลักฐำน ให้ผู้บังคับบัญชำรีบดำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำในเบื้องต้นว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำ
ผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้ำเห็นว่ำกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวิ นัย จึงจะยุติเรื่องได้ ถ้ำเห็นว่ำ
กรณี มี มูล ที่ ค วรกล่ ำวหำว่ำ กระท ำผิ ดวิ นั ย ก็ ใ ห้ ด ำเนิน กำรทำงวินั ย ทั นที ส ำหรั บเรื่ อ งที่ ห ำรือ นี้ โดยที่
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๓๑ กำหนดให้กรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัด
สำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อำจแบ่งส่วนรำชกำรเป็นสำนักงำนเลขำนุกำรกรม กองหรือ
ส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบเท่ำกอง และหำกกรมใดมีควำมจำเป็น จะแบ่งส่วนรำชกำรโดยให้มีส่วนรำชกำร
อื่นนอกจำกที่กำหนดไว้ก็ได้ และมำตรำ ๓๓ วรรคสอง บัญญัติให้ส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๓๑ มีอำนำจหน้ำที่
ตำมที่กำหนดไว้ให้ เป็น หน้ ำที่ของส่ ว นรำชกำรนั้น ๆ โดยให้ มีผู้ อำนวยกำรกอง หั วหน้ำกอง หรือหัว หน้ำ
ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำกับผู้อำนวยกำรกอง เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบใน
กำรปฏิบัติรำชกำร ดังนั้น เมื่อสำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพ และสำนักงำนศุลกำกรภำคที่ ๓ เป็นส่วนรำชกำร
ตำมกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรกรมศุ ล กำกร กระทรวงกำรคลั ง พ.ศ. ๒๕๔๕ (ใช้ บั ง คั บ ขณะนั้ น )
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพ และผู้อำนวยกำรสำนักงำนศุลกำกรภำคที่ ๓ จึงเป็นผู้บังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำรในสังกัดที่มีอำนำจสื บสวนข้อเท็จจริงและสั่งยุติเรื่องได้ ตำมนัยมำตรำ ๙๙ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับอำนำจกำรลงโทษนั้น ถ้ำเป็นควำมผิด วินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
ต้องดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐๓ ประกอบกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ว่ำด้วยอำนำจกำรลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
๒. ตำมที่หำรือว่ำ กำรที่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศุล กำกรกรุงเทพมีควำมเห็นว่ำกำรปฏิบัติ
หน้ ำ ที่ ร ำชกำรของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ศุ ล กำกรดั ง กล่ ำ วยั ง ไม่ ถื อ ว่ ำ เป็ น ควำมผิ ด ทำงวิ นั ย จึ ง ยุ ติ เ รื่ อ ง และกำรที่
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศุล กำกรภำคที่ ๓ เห็ นควรงดโทษวินัยโดยให้ ว่ำกล่ำวตักเตือนและทำทัณฑ์บนเป็น
หนั ง สื อ ก่ อ นวั น ที่ ๕ ธั น วำคม ๒๕๕๐ ตำมนั ย มำตรำ ๖ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ล้ ำ งมลทิ น ในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรม
ศุลกำกรสำมำรถที่จะมีควำมเห็นแตกต่ำงและดำเนินกำรทำงวินัยเป็นประกำรอื่นได้หรือไม่ อย่ำงไร
ส ำนั กงำน ก.พ. ขอเรี ยนว่ำ มำตรำ ๖ แห่ งพระรำชบั ญญั ติล้ ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำท
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว่ำ “......บรรดำ
ผู้ถูกดำเนินกำรทำงวินัยในกรณีกระทำผิดวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชำได้สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที่
๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจำรณำเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินกำรทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไป” ดังนั้น
เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำผู้อำนวยกำรสำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพเห็นว่ำ กำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร
ตำมที่มีกำรร้องเรียนกล่ำวหำไม่ถือว่ำเป็นควำมผิดวินัย จึงได้สั่งยุติเรื่อง และผู้อำนวยกำรสำนักงำนศุลกำกร
ภำคที่ ๓ เห็ น ว่ ำ กำรกระท ำของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ถู ก กล่ ำ วหำว่ ำ กระท ำผิ ด วิ นั ย เป็ น ควำมผิ ด วิ นั ย เ ล็ ก น้ อ ย
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๙๑
ให้ว่ำกล่ำวตักเตือนและทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือไปแล้ว ก่อนวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรทั้งสอง
ไม่ ต้ อ งถู ก พิ จ ำรณำเพิ่ ม โทษหรื อ ไม่ ต้ อ งถู ก ด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย ในกรณี นั้ น ๆ ต่ อ ไป อธิ บ ดี ก รมศุ ล กำกร
จึงไม่สำมำรถมีควำมเห็นแตกต่ำงและดำเนินกำรทำงวินัยเป็นประกำรอื่นได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๙๒
ที่ นร ๑๐๑๑/๖๔๓

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๕ กันยำยน ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือกำรดำเนินกำรทำงวินัยกรณี นำง พ. กับพวกรวม ๔ รำย
เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๕/๑๕๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๕๒
สิ่งที่ส่งมำด้วย หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒
ตำมหนังสื อที่อ้ำงถึง สำนั กงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขแจ้งว่ำ จังหวัดตรำดได้มีคำสั่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรำดจำนวน ๔ รำย
ได้แก่ นำง พ. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ๕ ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร นำง อ. นักวิชำกำร
สำธำรณสุข ๘ นำย ท. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนสำธำรณสุข ๘ และนำย น. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนสำธำรณสุข ๗
ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำประมำทเลินเล่อในหน้ำที่รำชกำรเป็นเหตุให้รำชกำรเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง จำกกำรสอบสวน
คณะกรรมกำรสอบสวนเห็ น ว่ำ บุคคลทั้งสี่ กระทำผิ ดวินั ยอย่ำงร้ำยแรงตำมที่ถูกกล่ ำวหำ เห็ นควรลงโทษ
ไล่ออกและปลดออกจำกรำชกำร แต่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรำดพิจำรณำเห็นว่ำ ในกรณีของนำง อ. นำย ท. และ
นำย น. ได้มีกำรนำเงินมำชดใช้คืนแก่ทำงรำชกำร หรือได้รั บสภำพหนี้และยินยอมผ่อนชำระแล้ว ถือว่ำ
ไม่เป็นเหตุให้รำชกำรเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง พฤติกำรณ์จึงเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง เห็นควรลงโทษ
ภำคทั ณ ฑ์ จั ง หวั ด ตรำดจึ ง ส่ ง เรื่ อ งให้ อ.ก.พ. กระทรวงสำธำรณสุ ข พิ จ ำรณำโทษตำมมำตรำ ๑๐๔ (๑)
แห่งพระรำชบั ญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ก่อนที่ อ.ก.พ. กระทรวงสำธำรณสุขจะ
พิจำรณำ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และ
ลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ และสำนักงำน ก.พ. ได้
มีหนังสือ ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ ข้อ ๓ กำหนดกำรดำเนินกำรเพื่อลงโทษที่จะต้อง
ส่ ง เรื่ องให้ อ.ก.พ. สำมัญ พิ จ ำรณำ ตำมมำตรำ ๑๐๔ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ ระเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจั งหวัดหรืออธิบดี เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ให้ส่งเรื่องให้
อ.ก.พ. จังหวัด หรือ อ.ก.พ. กรม ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจำรณำ แต่โดยที่กรณีนี้เป็นเรื่อง
ข้ำรำชกำรผู้ ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ ลงมำ กระทำผิ ดวินัยอย่ำงร้ำยแรงร่ว มกับข้ำรำชกำรผู้ ดำรงตำแหน่ง
ระดับ ๘ และปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้มีคำสั่งสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ ๕๔๗/๒๕๔๗ ลงวันที่
๔ มีนำคม ๒๕๔๗ มอบอำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เกี่ยวกับ
กำรดำเนิ น กำรทำงวินั ย แก่ข้ำรำชกำรระดับ ๘ ในรำชกำรบริห ำรส่ ว นภูมิภ ำค จึงมีปัญหำข้อกฎหมำยว่ ำ
กรณีของข้ำรำชกำรทั้ง ๔ รำย จะต้องเสนอเรื่องให้ อ.ก.พ. สำมัญใดพิจำรณำ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

๙๓
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ขณะนี้ ก.พ. ได้มีหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑
ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ กำหนดกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๓๒ และมำตรำ ๑๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่ ม เติ ม จำกที่ เ คยก ำหนดไว้ ต ำมหนั ง สื อ ส ำนั ก งำน ก.พ. ที่
นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ โดยข้อ ๗ ของหนังสือดังกล่ำวได้กำหนดให้กรณีที่มีกำรส่งเรื่อง
กำรดำเนินกำรทำงวินัยเพื่อลงโทษหรือให้ออกจำกรำชกำรให้ อ.ก.พ. สำมัญใดพิจำรณำโดยถูกต้องตำมกฎหมำย
ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ ให้ อ.ก.พ. สำมัญนั้นพิจำรณำตำมกฎหมำยนั้นจนแล้วเสร็จดังปรำกฏตำม
สิ่งที่ส่งมำด้วยพร้อมนี้
ส ำหรั บ กรณีที่ห ำรื อเป็ น เรื่ องที่เกิดขึ้นขณะที่ พระรำชบัญญัติระเบีย บข้ำรำชกำรพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๓๕ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ และเป็ น กรณี ที่ ข้ ำ รำชกำรผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง ระดั บ ๗ ลงมำ กระท ำผิ ด วิ นั ย
อย่ำงร้ำยแรงร่ วมกับข้ำรำชกำรผู้ดำรงตำแหน่ งระดับ ๘ จึงต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจำรณำตำม
มำตรำ ๑๐๔ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบี ยบข้ำรำชกำรพลเรือน 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 ของหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑
ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ ดังกล่ำวข้ำงต้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๙๔
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๖๔๙

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๕ กันยำยน ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน อธิบดีกรมศุลกำกร
อ้ำงถึง หนังสือกรมศุลกำกร ลับ ที่ กค ๐๕๑๖/ล ๗๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๕๒
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมศุลกำกรหำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
แจ้งผลกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรขำยทอดตลำดรถยนต์ของกลำงของกรมศุลกำกร โดยให้กรมศุลกำกร
ดำเนินคดีตำมกฎหมำยและดำเนินกำรทำงวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงกำรคลังได้ขอให้กรมศุลกำกร
ดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตำมหนังสือ
สำนักงำน ก.พ. ที่ น.ว. ๓/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๔๙๔ เรื่องกำรสอบสวนพิจำรณำโทษข้ำรำชกำร
ต่ำ งสั งกั ด กรม กระทรวงที่ กระทำผิ ด ร่ ว มกั น กรมศุ ล กำกรจึง ได้ จั ดประชุม ร่ ว มกัน ระหว่ ำ งหน่ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้องคือ สำนักงำนอัยกำรสูงสุด กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกำรคลัง และกรมบัญชีกลำง ในกำร
ประชุ ม ร่ ว มดัง กล่ ำ ว ผู้ แทนส ำนั ก งำนอัย กำรสู งสุ ดเห็ นว่ ำ กำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ยข้ ำรำชกำรฝ่ ำยอั ยกำร
ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่บัญญัติให้ประธำน ก.อ. และ/หรือ
อัยกำรสูงสุด แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้ำรำชกำรอัยกำรและกรรมกำรสอบสวนต้องเป็นข้ำรำชกำร
อัยกำรเท่ำนั้น สำนักงำนอัยกำรสูงสุดจึงไม่สำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรทำงวินัยร่ วมกับหน่วยงำน
อื่นได้ กรมศุลกำกรจึงขอหำรือว่ำ สำนักงำน ก.พ. จะกำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรดำเนินกำรทำงวินัยกรณี
ดั ง กล่ ำ วอย่ ำ งไร เพื่ อ กรมศุ ล กำกรจะได้ ด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย ให้ ถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำยและระเบี ย บต่ อ ไป
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ โดยที่ข้ำรำชกำรอัยกำรได้มีพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
ฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๒๑ ใช้บังคับเป็นกำรเฉพำะอยู่แล้ว ดังนั้น กรณีที่ข้ำรำชกำรอัยกำรเป็นผู้ถูกกล่ำวหำ
จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน ส่วนผู้ถูกกล่ำวหำที่เป็นข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญสังกัดกรมศุลกำกร กรมบั ญชีกลำง สำนักงำนปลั ดกระทรวงกำรคลัง และส ำนักงำนปลั ดกระทรวง
ยุติธรรม รวมทั้งอดีตอธิบดีกรมศุลกำกร รวม ๑๖ คน ที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยร่วมกัน เป็นกรณีที่จะต้อง
ดำเนิ นกำรตำมมำตรำ ๙๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอำจนำ
มติ ก.พ. ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ น.ว. ๓/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๔๙๔ เรื่องกำรสอบสวน
พิจำรณำโทษข้ำรำชกำรต่ำงสังกัด กรม กระทรวง ที่กระทำผิดร่วมกันมำเป็นแนวทำงปฏิบัติได้สำหรับรำย
อดีตอธิบดีกรมศุลกำกร ถ้ำไม่เป็นกรณีตำมมำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๕๑ กล่ำวคือ ผู้นี้ได้ออกจำกรำชกำรไปก่อนมีกรณีถูกกล่ำวหำเป็นหนังสือ หรือได้พ้นจำกรำชกำรไป
เกิ น หนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น แล้ ว ก็ ไ ม่ อ ำจด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย กั บ ผู้ นี้ ไ ด้ ส่ ว นกำรด ำเนิ น กำรร่ ว มกั น แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรสอบสวนนั้ น โดยที่ ป ลั ด กระทรวงกำรคลั ง เป็ น ผู้ มี อ ำนำจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวน

๙๕
ผู้ ถู ก กล่ ำ วหำที่ เ ป็ น ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ สั ง กั ด กรมศุ ล กำกร กรมบั ญ ชี ก ลำง และส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงกำรคลัง ตำมมำตรำ ๙๔ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังนั้น ปลัดกระทรวงกำรคลังกับ ปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงควรทำควำมตกลงร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนตำมมำตรำ ๙๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ประกอบด้วยบุคคลชุดเดียวกัน และถ้ำเห็นเป็นกำร
สมควรที่จะขอให้ข้ำรำชกำรอัยกำรที่เป็นกรรมกำรสอบสวนข้ำรำชกำรอัยกำรที่ถูกกล่ำวหำในเรื่องเดียวกันนี้มำ
หำรือร่วมเป็นคณะกรรมกำรสอบสวนข้ำรำชกำรพลเรื อนสำมัญที่ถูกกล่ำวหำด้วย ก็อำจขอทำควำมตกลงกับ
สำนักงำนอัยกำรสูงสุดเพื่อดำเนินกำรตำมควรแก่กรณีได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๙๖
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๖๕๐

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๕ กันยำยน ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน อธิบดีกรมกำรปกครอง
อ้ำงถึง หนังสือกรมกำรปกครอง ลับ ที่ มท ๐๓๐๒.๓/๑๒๔๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๕๒
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมกำรปกครองได้ห ำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ กรมกำรปกครอง
ได้มีหนังสือส่งเรื่องรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยรำย นำย ท. ปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำร)
ที่ทำกำรปกครองอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี ซึ่งกรมกำรปกครองได้รับรำยงำนจำกจังหวัดอุทัยธำนี
ไปยั ง ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงมหำดไทย เพื่ อ น ำเรื่ อ งเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงมหำดไทยพิ จ ำรณำ
แต่สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ได้มีห นังสือ แจ้งว่ำ กรมกำรปกครองส่งเพียงสำนวนกำรสอบสวน
และเอกสำรกำรพิจำรณำ โดยที่ยังมิได้สรุปควำมเห็น และจัดทำรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินั ยเสนอต่อ
อ.ก.พ. กระทรวงมหำดไทย ถือได้ว่ำเป็นกำรรำยงำนกำรดำเนินกำรที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง กรมกำรปกครอง
จึง หำรือ ว่ำ กรมกำรปกครองสำมำรถพิจ ำรณำให้ค วำมเห็น เรื ่อ งที ่จ ะต้อ งรำยงำนให้ อ .ก.พ.
กระทรวงมหำดไทย พิจ ำรณำได้ห รือ ไม่ และกรมกำรปกครองมีห น้ำ ที่จัด ทำรำยงำนกำรดำเนิน กำร
ทำงวินัยในเรื่องดังกล่ำวเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงมหำดไทย หรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. พิจ ำรณำแล้ว เห็นว่ำ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑
ลงวัน ที่ ๑๕ กัน ยำยน ๒๕๕๒ ข้อ ๖ กำหนดว่ำ “ในกรณีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้รำยงำนกำรดำเนินกำร
ทำงวินัยกำรสอบสวน หรือกำรให้ออกจำกรำชกำรไปยังอธิบดี ตำมมำตรำ ๑๐๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ ระเบีย บ ก.พ. ว่ำ ด้ว ยกำรรำยงำนเกี่ย วกับ กำร
ดำเนินกำรทำงวินัยและกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๓๙ และในวันที่ ๑๑
ธัน วำคม ๒๕๕๑ อธิบ ดียังพิจ ำรณำไม่เ สร็จ ให้อธิบดีรำยงำนโดยส่งเรื่องพร้อมทั้งสำนวนกำรสอบสวน
หรือกำรพิจำรณำไปให้ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี ตำมมำตรำ ๑๐๓” (ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย)
ดัง นั้น เมื่ออธิบ ดีก รมกำรปกครองได้รับ รำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย จำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุทัยธำนี
และในวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ อธิบดีกรมกำรปกครองยังพิจำรณำไม่เสร็จ อธิบดีกรมกำรปกครองจะต้อง
ส่ง เรื่อ งรำยงำนกำรดำเนิน กำรทำงวินัย นำย ท. พร้อ มทั้ง สำนวนกำรสอบสวนหรือ กำรพิจ ำรณำไปยัง

๙๗
อ.ก.พ. กระทรวงมหำดไทย โดยไม่ต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นหรือ จัดทำรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรื่องดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๙๘
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๘๒๗

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือปัญหำเกีย่ วกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ด่วน ลับ ที่ กก ๐๒๐๑/๒๙๗ ลงวันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๔๔๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภำคม
๒๕๕๒ และบันทึกสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จำนวน ๗ ฉบับ
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำหำรือปัญหำเกี่ยวกับ
กำรดำเนิน กำรทำงวินัย โดยแจ้งว่ำ ผู้ว่ำ รำชกำรจัง หวัด นครศรีธ รรมรำชได้ดำเนิน กำรทำงวินัย นำย ส.
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ๘ ว เมื่อครั้งนำย ส. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรท่องเที่ยว
และกีฬ ำจัง หวัด นครศรีธ รรมรำช และผู ้ว ่ำ รำชกำรจัง หวัด นครศรีธ รรมรำชได้สั ่ง ยุต ิเ รื ่อ งเมื ่อ วัน ที่
๕ กันยำยน ๒๕๕๐ แล้ว ต่อมำเมื่อวันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๕๑ สำนักงำนคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้แจ้งให้
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำดำเนินกำรทำงวินัยกับนำย ส. ในกรณีเดียวกันอีก สำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำจึงหำรือไปยัง ก.พ. ว่ำ จะดำเนินกำรทำงวินัย นำย ส. ได้อีกหรือไม่
หรือสมควรดำเนินกำรอย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้ น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรีย นว่ำ คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (ที่ป ระชุมร่ว มกรรมกำรกฤษฎีก ำ
คณะที ่ ๑ คณะที ่ ๒ และคณะที ่ ๑๑) ได้ว ิน ิจ ฉัย ว่ำ “กำรที ่ผู ้บ ัง คับ บัญ ชำได้ด ำเนิน กำรทำงวิน ัย
แก่ข้ำ รำชกำรผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชำและมีคำสั ่ง ....ให้ยุต ิเ รื่อ งหรือ งดโทษก่อ นหรือ ในวั น ที ่พ ระรำชบัญ ญัติ
ล้ำงมลทิน ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุล ยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ ผู้นั้นย่อมได้รับประโยชน์จำกกำรล้ำงมลทิน เพรำะเป็นไปตำมเงื่อนไขที่บัญญัติ
ไว้ในมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ซึ่งมีผลให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินกำรทำงวินัย
ในกรณีนั้น ๆ ต่อไป อันเป็นผลที่กฎหมำยบัญญัติรับรองไว้ ดังนั้น แม้ว่ำคณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะมีมติว่ำ
เป็นกำรกระทำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๙๒ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรป้อ งกัน และปรำบปรำมกำรทุจ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เ มื ่อ ผู ้นั ้น ได้ร ับ กำรล้ำ งมลทิน ตำมมำตรำ ๖
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวไปแล้ว ผู้บังคับบัญชำจึงไม่ส ำมำรถดำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้นั้นได้อีกต่อไป ”
ดังนั้น กรณีนี้เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำชได้สอบสวนและได้สั่งยุติเรื่องกำร ดำเนินกำรทำงวินัย
นำย ส. เมื่อวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกำรสั่งยุติเรื่องก่อนวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ นำย ส. ย่อมได้รับ
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๙๙
ประโยชน์ จ ำกมำตรำ ๖ แห่ง พระรำชบัญ ญัต ิล ้ำ งมลทิน ในวโรกำสที ่พ ระบำทสมเด็จ พระปรมิน ทร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไม่ต้องถูกเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินกำร
ทำงวิน ัย ในกรณีนั ้น ๆ ต่อ ไป ทั ้ง นี ้ ตำมกำรวิน ิจ ฉัย ของคณะกรรมกำรกฤษฎีก ำที ่พ ิจ ำรณำแนวทำง
กำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๐๐
ที่ นร ๑๐๑๑/๘๘๗

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับกำรขอกลับเข้ำรับรำชกำร
เรียน อธิบดีกรมกำรแพทย์
อ้ำงถึง หนังสือกรมกำรแพทย์ ที่ สธ ๐๓๐๒/๑๕๔๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๒
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. หนังสือสำนักงำน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๕๒
๒. หนังสือสำนักงำน ก.พ.ที่ สร ๐๗๑๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๒๓
๓. หนังสือสำนักงำน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๘ ลงวันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๕๒
๔. หนังสือสำนักงำน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมกำรแพทย์ได้หำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ
ได้มีคำสั่งที่ ๑๗๘๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๔ กันยำยน ๒๕๔๖ ปลดนำย ม. นักวิชำกำรสำธำรณสุข ๔ สังกัดสถำนี
อนำมัยบ้ำนทุ่งปรือ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ออกจำกรำชกำรตำมมติ อ.ก.พ.
จั งหวัดสงขลำ ฐำนละทิ้ งหน้ ำที่ร ำชกำรติดต่อในครำวเดีย วกันเป็นเวลำเกินกว่ำ สิ บห้ ำวันโดยไม่มีเหตุ ผล
อันสมควร ตำมมำตรำ ๙๒ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๔๓ กรณีลำบวชเกินกำหนดและไม่มำรำยงำนตัวเพื่อปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ต่อมำนำย ม.
ได้ขอกลับเข้ำรับรำชกำรในตำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
สนับสนุนวิชำกำร กลุ่มงำนภำรกิจวิชำกำร ศูนย์มหำวชิรำลงกรณ์ กรมกำรแพทย์จึงหำรือว่ำจะรับ นำย ม .
กลับเข้ำรับรำชกำรในตำแหน่งดังกล่ำวได้หรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ส ำนั ก งำน ก.พ. ขอเรี ย นว่ ำ พระรำชบั ญ ญั ติ ล้ ำ งมลทิ น ในวโรกำสที่ พ ระบำทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหำภู มิพ ลอดุล ยเดชมี พ ระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๕ ได้ บัญ ญั ติ ใ ห้
ล้ำงมลทินให้แก่บรรดำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ และได้รับ
โทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวั นที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่ำผู้นั้นมิได้เคย
ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ ดังนั้น นำย ม. จึงได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
อันเป็นผลให้ไม่เป็นผู้ขำดคุณสมบัติ ตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๙) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีสิทธิจะขอกลับเข้ำรับรำชกำรได้ ส่วนกำรที่กรมกำรแพทย์จะพิจำรณำรับ นำย ม. กลับเข้ำรับ
รำชกำรในตำแหน่งดังกล่ำวได้หรือไม่ นั้น เป็นอำนำจของผู้มีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่จะพิจำรณำดำเนินกำรตำมมำตรำ ๖๓ วรรคสี่ และมำตรำ ๑๓๒ แห่ง
พระรำชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๕๒
เรื่องกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำร ตำมบทเฉพำะกำลแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
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๑๐๑
กำหนดแนวทำงกำรดำเนินกำรไว้ว่ำ กำรบรรจุผู้เคยเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๑/ว ๘ ลงวันที่
๒๙ กรกฎำคม ๒๕๒๓ หรือหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๘ ลงวันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๕๒ แล้วแต่กรณี
ส่วนกำรเทียบตำแหน่งและระดับตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นตำแหน่ง
ประเภทและระดับ ตำมพระรำชบั ญญัติร ะเบียบข้ำรำชกำรพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสื อ
สำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๐๒
ที่ นร ๑๐๑๑/๒

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๖ มกรำคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอพระรำชทำนควำมเป็นธรรม

เรียน เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
อ้ำงถึง หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ท ๗๙๙๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒
สิ่งที่ส่งมำด้วย ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร ซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก
หรือไล่ออกจำกรำชกำรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยและข้ำรำชกำรซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก
หรือไล่ออกจำกรำชกำรแล้วต่อมำได้รับกำรพิจำรณำยกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘ จำนวน ๒ แผ่น
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี แจ้งว่ำ นำย ก. ได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยฎีกำว่ำ
เดิมรับรำชกำรในตำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ต่อมำถูกสั่งลงโทษปลดออกจำกรำชกำร จึงได้
ยื่นฟ้องคดีต่อศำลปกครองกลำงและศำลปกครองสูงสุด และศำลดังกล่ำวได้มีคำพิพำกษำให้เพิกถอนคำสั่ง
ลงโทษ จำกนั้นจึ ง ได้รับกำรบรรจุ กลับเข้ำ รับรำชกำรในตำแหน่ง เจ้ ำ หน้ำ ที่บริหำรงำนทั่วไป ระดับ ๔
ซึ่ง นำย ก. เห็นว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำว สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงขอ
ทรำบแนวทำงปฏิ บั ติ ใ นกำรบรรจุ ก ลั บ ในกรณี เ ช่ น นี้ ข องข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ เพื่ อ ประกอบ
พระบรมรำชวินิจฉัยต่อไป ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ในส่วนของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
๑. กำรเพิกถอนคำสั่งทำงปกครองตำมคำพิพำกษำของศำลและกำรกลับเข้ำรับรำชกำร
ในทำงปฏิ บัติ อ.ก.พ. วิส ำมัญ เกี่ย วกับกฎหมำยและระเบีย บข้ำ รำชกำรซึ่ง ทำหน้ำ ที่แทน ก.พ. ได้เคย
พิจำรณำปัญหำในทำนองเดียวกันไว้ว่ำ ผู้บังคับบัญชำผู้มีอำนำจจะต้องดำเนินกำรยกเลิกคำสั่งลงโทษเพื่อให้
เป็นไปตำมคำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุด และมีคำสั่งแต่งตั้ งผู้ถูกลงโทษให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม
หรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกันที่มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป
๒. สำหรับเงินเดือนระหว่ำงถูกออกจำกรำชกำร โดยที่ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรจ่ ำ ยเงิ นเดือนให้ แก่ข้ำ รำชกำรซึ่ง ถูก สั่ง ให้ออก ปลดออก หรือไล่อ อกจำกรำชกำรโดยไม่ชอบด้ว ย
กฎหมำย และข้ำรำชกำรซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจำกรำชกำรแล้วต่อมำได้รับกำรพิจำรณำ
ยกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดใน ข้อ ๔ (๑) ว่ำ “...ข้ำรำชกำรผู้ใดถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำก
รำชกำรแล้วต่อมำผู้มีอำนำจพิจำรณำตำมกฎหมำยได้พิจำรณำวินิจฉัยว่ำ คำสั่งที่สั่งให้ออก ปลดออก หรือ
ไล่ออกจำกรำชกำรดังกล่ำวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือข้ำรำชกำรผู้ใดถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือ
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๑๐๓
ไล่ออกจำกรำชกำร แล้วต่อมำผู้มีอำนำจพิจำรณำตำมกฎหมำยได้พิจำรณำวินิจฉัยว่ำข้ำรำชกำรผู้ นั้น ไม่ได้
กระทำผิด จึงสั่งยกโทษและให้กลับเข้ำรับรำชกำร ทั้งนี้ โดยกรณีถึงที่สุดแล้ว ให้ข้ำรำชกำรดังกล่ำวได้รับ
เงินเดือนในระหว่ำงที่มิได้มำปฏิบัติรำชกำร ดังนี้
(๑) ถ้ำปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรผู้นั้นมิได้กระทำควำมผิดและไม่มีมลทิน หรือมัวหมอง ให้จ่ำยให้
ตำมที่ผู้ มี อำนำจพิ จ ำรณำตำมกฎหมำยตำมวรรคหนึ่ ง กำหนด ในกรณีที่มิ ไ ด้ก ำหนดให้ จ่ ำ ยให้เ ต็ม ...”
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
ดั ง นั้ น ข้ ำ รำชกำรที่ ถู ก ลงโทษและได้ ก ลั บ เข้ ำ รั บ รำชกำรอี ก จึ ง มี ส ถำนภำพกำรเป็ น
ข้ำรำชกำรต่อเนื่องและสำมำรถรับเงินเดือนในช่วงที่ถูกออกจำกรำชกำรได้ตำมระเบียบดังกล่ำว
อนึ่ง โดยที่พนักงำนส่วนท้องถิ่นมีกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
บัง คั บไว้ เป็ น กำรเฉพำะ ดัง นั้ น กำรด ำเนิ น กำรตำมกฎหมำยหรื อ แนวทำงปฏิ บั ติ ส ำหรับ เรื่อ งนี้อ ำจมี
ควำมแตกต่ำงจำกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้
จึงเรียนมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ
เบญจวรรณ สร่ำงนิทร
(นำงเบญจวรรณ สร่ำงนิทร)
เลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๐๔
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๘

สำนักงำน 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 แจ้งว่ำสำนักงำนสรรพำกรภำค ๑ กรมสรรพำกร ได้มีคำสั่งลงโทษ
ตัดเงินเดือน นำย ว. นิติกรชำนำญกำร สำนักงำนสรรพำกรภำค ๑ ๕ %

.

ยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อ อ.ก.พ. กรมสรรพำกร ซึ่งที่ประชุม อ.ก.พ. กรมสรรพำกร ในครำวประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๕๒ ได้พิจำรณำมีมติให้ลดโทษจำกตัดเงินเดือน ๕ %
เป็นภำคทัณฑ์ และหลังจำกนั้น กรมสรรพำกรได้มีคำสั่งกรมสรรพำกรที่ ๒๑๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษำยน
๒๕๕๒ ลดโทษจำกตัดเงินเดือน ๕ %

เป็นภำคทัณฑ์ ตำมมติ อ.ก.พ. กรมสรรพำกร

และในกำรดำเนิน กำรออกคำสั่ง ลงโทษดัง กล่ำ ว กรมสรรพำกรอ้ำ งข้อ กฎหมำย โดยอำศัย อำนำจตำม
มำตรำ ๑๓๓ (๓) แห่ง พระรำชบัญ ญัติร ะเบียบข้ำ รำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมำตรำ ๑๒๕ (๒)
ประกอบมำตรำ ๑๐๓ แห่ง พระรำชบัญ ญัต ิร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ .ศ. ๒๕๓๕ อ.ก.พ.
กระทรวงกำรคลัง จึง หำรือ ว่ำ กำรออกคำสั ่ง ลงโทษดัง กล่ำ ว โดยอำศัย อำนำจตำมมำตรำ ๑๓๓ (๓)
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมำตรำ ๑๒๕ (๒) ประกอบมำตรำ ๑๐๓
แห่ง พระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ชอบด้ว ยกฎหมำยหรือ ไม่ และหำก
ไม่ชอบด้วยกฎหมำยกำรออกคำสั่งดังกล่ำวจะต้องอำศัยอำนำจตำมข้อกฎหมำยใด ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เรื่องนี้เป็นกรณีที่ นำย ว. ได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน
ต่อ อ.ก.พ. กรมสรรพำกร ตำมมำตรำ ๑๒๕ (๒) แห่ง พระรำชบัญ ญัต ิร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๓๕ และ อ.ก.พ. กรมสรรพำกรได้พิจ ำรณำอุท ธรณ์ข อง นำย ว. ต่อ ไปจนกว่ำ จะแล้ว เสร็จ
ตำมบทเฉพำะกำล มำตรำ ๑๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว
มีมติให้ลดโทษจำกตัดเงินเดือน ๕ %

เป็นภำคทัณฑ์ กำรที่กรมสรรพำกรมีคำสั่งลดโทษ

ตำมคำสั่ง ที่ ๒๑๖/๒๕๕๒ ลงวัน ที่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๕๒ เป็น กำรสั่ง กำรตำมมติข อง อ.ก.พ. กรม ซึ่ง มี
อำนำจพิจ ำรณำตำมมำตรำ ๑๓๖ วรรคหนึ่ง ซึ่ง เป็นบทเฉพำะกำลประกอบกับมำตรำ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง
แห่ง พระรำชบัญ ญัต ิร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๒๕ (๒) และมำตรำ ๑๐๓

๑๐๕
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
เบญจวรรณ สร่ำงนิทร
(นำงเบญจวรรณ สร่ำงนิทร)
เลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๐๖
ที่ นร ๑๐๑๑/๖

สำนักงำน 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. สำเนำบันทึกควำมเห็นสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรื่องเสร็จที่ ๗๗๗/๒๕๕๒ จำนวน ๔ ฉบับ
๒. สำเนำหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๕๒ จำนวน ๘ ฉบับ
๓. สำเนำหนังสือสำนักงำน ก.พ.ที่ สร ๐๗๑๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๒๓
จำนวน ๕ ฉบับ
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมโรงงำนอุตสำหกรรมได้หำรือไปยั ง ก.พ. ว่ำ นำย พ. ผู้ถูกสั่งลงโทษ
ทำงวินัยที่ขอบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรเนื่องจำกได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติ ล้ำงมลทินในวโรกำส
ที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่อยู่ระหว่ำง
ฟ้ องร้ องด ำเนิ น คดี ที่ ถู กลงโทษทำงวิ นั ย อย่ ำงร้ ำยแรงต่ อศำลปกครองสงขลำ จะถื อว่ ำนำย พ. ได้ รั บกำร
ล้ำงมลทินหรือไม่ และกำรขอบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรเนื่องจำกได้รับกำรล้ำงมลทินในกรณีกระทำผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรงฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร มีแนวทำงในกำรพิจำรณำอย่ำงไรบ้ำง ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ปัญหำว่ำ นำย พ. จะได้รับกำรล้ำงมลทินในขณะที่อยู่ระหว่ำง
ฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศำลปกครองสงขลำหรือไม่ นั้น ปัญหำนี้ควำมเห็นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ได้มีแนววินิจฉัยไว้ว่ำ ผู้ถูกลงโทษที่ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติ
ล้ ำงมลทิน ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็ จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุ ล ยเดชมี พระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด แม้ศำลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพำกษำให้เพิกถอน
คำสั่ ง ลงโทษ แต่ เ ป็ น เวลำภำยหลั ง ที่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ล้ ำ งมลทิ น ใช้ บั งคั บ แล้ ว จึง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ กำร
ล้ำงมลทินที่มีผลสมบูรณ์ไปแล้ว ผู้บังคับบัญชำจึงไม่อำจมีคำสั่งให้ดำเนินกำรสอบสวนทำงวินัยแก่ผู้ถูกลงโทษ
ซึ่ ง ได้ รั บ กำรล้ ำ งมลทิ น ในกำรกระท ำเดี ย วกั น นั้ น ได้ อี ก กรณี ข อง นำย พ. จึ ง ได้ รั บ กำรล้ ำ งมลทิ น ตำม
ผลคำวินิจฉัยดังกล่ำว
ส่วนปัญหำเรื่องแนวทำงกำรขอบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรในกรณีกระทำผิดวินัยฐำนทุจริต
ต่อหน้ำที่รำชกำร นั้น พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๖๓ วรรคสี่ บัญญัติ
ไว้ว่ำ “กำรบรรจุข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้ออกจำกรำชกำรไปที่มิใช่เป็นกำรออกจำกรำชกำรในระหว่ำง
ทดลองปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ร ำชกำรกลั บ เข้ ำรั บ รำชกำรในกระทรวงหรื อ กรม ตลอดจนจะสั่ ง บรรจุแ ละแต่ ง ตั้ ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่ำใด ให้กระทำได้ตำมหลักเกณฑ์

๑๐๗
และวิ ธี ก ำรที่ ก.พ. ก ำหนด” ซึ่ ง ก.พ. ได้ ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรบรรจุ ผู้ อ อกจำกรำชกำรไปแล้ ว
กลับเข้ำรับรำชกำร ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ ซึ่งตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวได้กำหนดเงื่อนไขไว้ข้อหนึ่งว่ำ
“ผู้ ส มั ครกลั บ เข้ ำรั บ รำชกำรต้ องมีคุ ณ สมบัติ ทั่ว ไปหรือ ได้รั บกำรยกเว้น ในกรณี ที่ข ำดคุ ณสมบั ติ ” กรณี นี้
เมื่ อ นำย พ. ได้ รั บ กำรล้ ำ งมลทิ น จึ ง ถื อ ได้ ว่ ำ ไม่ เ ป็ น ผู้ ข ำดคุ ณ สมบั ติ ต ำมมำตรำ ๓๖ (๙) หรื อ (๑๐)
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีสิทธิที่จะขอกลับเข้ำรับรำชกำรได้ตำมนัย
มำตรำ ๖๓ วรรคสี่ ดังกล่ำว ส่วนกำรที่ส่วนรำชกำรจะบรรจุ นำย พ. กลับเข้ำรับรำชกำรหรือไม่เพียงใด นั้น
เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๐๘
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๑๕

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำร
เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๕/๒๘๔
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง แจ้งว่ำจังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งที่ ๑๗๑๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกำยน
๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่นำย พ. นำยแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ โดยผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดนนทบุรีเป็นผู้รับมอบอำนำจจำกปลัดกระทรวงสำธำรณสุขในฐำนะอธิบดี และคณะกรรมกำรสอบสวน
เห็นว่ำพฤติกรรมของนำย พ. เป็นกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรีจึงส่งเรื่องให้
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เพื่อส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจำรณำ แต่เนื่องจำกพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ และบัญญัติให้ผู้ว่ำรำชกำร
จั ง หวั ด นนทบุ รี มี อ ำนำจสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ ต ำแหน่ ง ประเภทวิ ช ำกำ รระดั บ
ชำนำญกำรพิเศษ ตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ประกอบกับตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ ข้อ ๑ กำหนดว่ำ กำรดำเนินกำรเพื่อลงโทษในกรณีกระทำผิด
วินัยอย่ำงร้ำยแรงให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สำมัญดังต่อไปนี้ (๑) ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือปลัดกระทรวง
ในฐำนะอธิ บ ดี เ ป็ น ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวน ให้ ส่ ง เรื่ อ งให้ อ.ก.พ.จั ง หวั ด หรื อ อ.ก.พ.กรม
ซึ่ง ผู้ ถู กกล่ ำ วหำสั งกั ดอยู่ พิ จ ำรณำ ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข จึ งหำรื อว่ ำในกรณี ของนำย พ .
นำยแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ จะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือ อ.ก.พ. สำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขพิจำรณำ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ ำ เมื่ อ บทบั ญ ญั ติ ใ นลั ก ษณะ ๔ ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑
ตำมบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๑ แล้ ว ก็ จ ะน ำบทบั ญ ญั ติ ใ นลั ก ษณะ ๓ ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มำใช้บังคับไปพลำงก่อนต่อไปอีกไม่ได้ กรณีของ
นำย พ. ดังกล่ำว จึงจะส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำตำมมำตรำ ๑๐๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้
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 จะต้องเป็นไปตำมที่กำหนดในกฎ ก.พ.

๑๐๙
ในระหว่ำงที่ยังมิได้ออก กฎ ก.พ. ดังกล่ำว กำรดำเนินกำรต่อไปในกรณีของนำย พ. จึงต้อง
ดำเนิ น กำรตำมที่ ก.พ. ได้มีมติกำหนดกำรดำเนิ นกำรตำมบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๒ และมำตรำ ๑๓๗
ตำมหนั ง สื อ ส ำนั ก งำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวั น ที่ ๑๕ กั น ยำยน ๒๕๕๒ และเรื่ อ งนี้ เ ป็ น กรณี ที่
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนโดยได้รับมอบอำนำจจำกปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขในฐำนะอธิบดีให้ปฏิบัติ รำชกำรแทน ถือได้ว่ำเป็นกรณีที่ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขในฐำนะอธิบดี
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนนำย พ. จึงต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
พิจำรณำ ตำมข้อ ๑ (๑) ของหนังสือสำนักงำน ก.พ. ดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๑๐
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๔๔

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
อ้ำงถึง ๑. หนังสือสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ลับ ที่ พศ ๐๐๐๑/๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๕๑
๒. หนังสือสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ลับ ที่ พศ ๐๐๐๑/๔๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๕๒
ตำมหนั ง สื อ ที่ อ้ ำ งถึ ง ส ำนั ก งำนพระพุ ท ธศำสนำแห่ ง ชำติ ไ ด้ ห ำรื อ กำรสอบสวนวิ นั ย
อย่ำงร้ำยแรงนำงสำว ก. ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี ๓ เดิมสังกัดกรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร
ปัจจุบันสังกัดกองกลำง สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ กรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง
ในเรื่องกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ มีมติเมื่อวันที่ ๒๗
สิ งหำคม ๒๕๔๗ ให้ ส ำนั กงำนพระพุ ทธศำสนำแห่ ง ชำติตรวจสอบกำรดำเนินกำรกำรสอบสวนวินัยของ
คณะกรรมกำรสอบสวนที่กรมกำรศำสนำแต่งตั้งก่อน แล้วจึงนำเสนอที่ประชุม ต่อมำสำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติได้เสนอ อ.ก.พ. สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติว่ำ กำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวนของ
กรมกำรศำสนำ ไม่ถูกต้องตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ และประธำน
กรรมกำร กรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรสอบสวนชุดเดิม ปั จจุบันมิได้เป็นข้ำรำชกำรในสังกัด
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนนำงสำว ก. ขึ้นใหม่ อ.ก.พ.
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติพิจำรณำแล้ว มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๔๗ ให้ถอนเรื่องและมอบให้
ไปศึกษำเรื่องให้ละเอียดรอบคอบก่อนแล้วนำเสนอที่ประชุมอีกครั้ง ต่อมำสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
ได้มีคำสั่งที่ ๒๔๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๔๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน เพื่อดำเนินกำร
สอบสวนนำงสำว ก. และสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติได้ส่งสำนวนกำรสอบสวน พร้อมทั้งเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ โดยหำรือ ดังนี้
๑. สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จะต้องปฏิบัติตำมมติ อ.ก.พ. สำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๔๗ หรือไม่ และสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จะต้องดำเนิน กำร
ประกำรใด จึงจะชอบด้วยกฎหมำย
๒. กรณีเช่นนี้จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรคณะใหม่หรือไม่ หรือจะต้องดำเนินกำรอย่ำงไร
๓. หำกจะต้องมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนใหม่ มติของคณะกรรมกำรสอบสวน
คณะเดิมจะนำมำประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสอบสวนคณะใหม่ได้หรือไม่ เพียงใด
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

๑๑๑
ส ำนั ก งำน ก.พ. ได้ พิ จ ำรณำเอกสำรที่ ส่ ง มำประกอบกำรพิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ ำ เรื่ อ งนี้
กรมกำรศำสนำได้ มี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวนวิ นั ย อย่ ำ งร้ ำ ยแรงแก่ น ำงสำว ก. ตำมค ำสั่ ง ที่
๕๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๔ ระหว่ำงกำรสอบสวนนำงสำว ก. ได้โอนไปรับรำชกำรในสังกัด
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เมื่อกำรสอบสวนแล้วเสร็จกรมกำรศำสนำจึงส่งรำยงำนกำรสอบสวน
และสำนวนกำรสอบสวนไปให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ผู้บังคับบัญชำคนใหม่ของ
นำงสำว ก. ตำมข้อ ๒๙ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติย่อมมีอำนำจตำมข้อ ๓๓ โดยกำหนดให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน หรือ
ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๑๐๒ มำตรำ ๑๐๙ วรรคสำม มำตรำ ๑๑๕ หรือ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม
อ.ก.พ. จังหวัด สั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมได้ โดยจะให้คณะกรรมกำรสอบสวนคณะเดิมหรือคณะใหม่ทำกำร
สอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ ดังนั้น ในกรณีที่หำรือ สำนักงำน ก.พ. จึงขอเรียน ดังนี้
๑. สำหรับข้อหำรือที่ ๑ เมื่อสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติเห็นว่ำกำรดำเนินกำรของ
คณะกรรมกำรสอบสวนตำมคำสั่ ง กรมกำรศำสนำมี ค วำมบกพร่อ ง หรื อกำรสอบสวนไม่สิ้ นกระแสควำม
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่ งชำติย่อมมีอำนำจดำเนินกำรสอบสวนเพิ่มเติมได้ตำมประเด็น
ที่กำหนด ตำมข้อ ๓๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งมิใช่เป็นกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
ขึ้นทำกำรสอบสวนซ้ำในเรื่องเดิม
๒. สำหรับข้อหำรือที่ ๒ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ข้อ ๓๓ กำหนดให้คณะกรรมกำร
สอบสวนคณะเดิมหรือคณะกรรมกำรสอบสวนคณะใหม่ ทำกำรสอบสวนเพิ่มเติม ก็ได้ตำมควำมจำเป็น
๓. สำหรั บ ข้ อหำรื อที่ ๓ ในกำรให้ ค ณะกรรมกำรสอบสวนคณะเดิม หรื อคณะกรรมกำร
สอบสวนคณะใหม่ แล้ ว แต่ ก รณี ท ำกำรสอบสวนเพิ่ ม เติ ม ตำมข้ อ ๓๓ นั้ น เมื่ อ สอบสวนเสร็ จ แล้ ว
ให้คณะกรรมกำรสอบสวนดังกล่ำวส่งพยำนหลักฐำนที่ได้จำกกำรสอบสวนเพิ่มเติม ไปให้ผู้สั่งสอบสวนเพิ่มเติม
โดยไม่ต้องทำควำมเห็น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๑๒
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๔๕

สำนักงำน 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 (น้ำเชี่ยว ตรำด) สังกัดส่วนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำชำยเลน ที่ ๑ สำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
ในเรื่องดำเนินกำรปลูกป่ำชำยเลน แปลงที่ สน. ๔ ปส. ๑/๒๕๕๐ (ตรำด) เนื้อที่ ๓๐๕ ไร่ ในพื้นที่ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำปำกคลองบำงพระ ป่ำเกำะเจ้ำ และป่ำเกำะลอย ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
ซึ่งพื้นที่มีสภำพเป็นป่ำพรุอยู่นอกภำรกิจที่กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งรับผิดชอบ และปลอมแปลงเอกสำร
รำชกำรเพื่อจูงใจให้ผู้บังคับบัญชำเชื่อว่ำมีกำรประสำนงำนกับผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
โดยระหว่ำงกำรสอบสวน นำย ธ. ได้ขอควำมเป็นธรรมให้พิจำรณำกรณี นำย ส. นำย ท. นำย ว. และ นำย ช.
เข้ำไปรื้อค้นเอกสำรในห้องทำงำนของตน และลักเอำเอกสำรทำงรำชกำรไป อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่งจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีขอควำมเป็นธรรมดังกล่ำว ระหว่ำง
กำรสืบสวนข้อเท็จจริง นำย ส. กับพวก ได้ขอให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง และให้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนชุดใหม่ที่เป็นกลำงเพื่อสอบสวน นำย ธ. ในเรื่องปลอมแปลงเอกสำรกำรตรวจ
สภำพป่ำร่วมกับคณะ อบต. หนองคันทรง เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๔๙ ในพื้นที่พรุน้ำจืด น้ำกร่อย กรณีจึงมี
ปัญหำที่ขอหำรือว่ำ เรื่องกำรปลอมแปลงเอกสำร อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจะสำมำรถยกขึ้น
พิจำรณำเพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ได้อีกหรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้วขอเรียนว่ำ เรื่องนี้อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
ได้มีคำสั่ง ที่ ๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน นำย ธ. ในกรณีถูกกล่ำวหำ
ว่ำกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง เรื่อง ดำเนินกำรปลูกป่ำชำยเลนแปลงที่สน.๔ ปส .๑/๒๕๕๐ (ตรำด) เนื้อที่
๓๐๕ ไร่ ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำปำกคลองบำงพระ ป่ำเกำะเจ้ำและป่ำเกำะลอย ตำบลหนองคันทรง
อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด ในพื้นที่สภำพเป็นป่ำพรุ ซึ่งเป็นกำรใช้เงินงบประมำณที่ผิดวัตถุประสงค์และ
ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งว่ำด้วยกำรปลูกและบำรุงป่ำชำยเลน พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยมีกำรปลอมแปลงเอกสำรรำชกำรเพื่อจูงใจให้ผู้บังคับบัญชำเชื่อว่ำมีกำรประสำนงำนกับผู้นำชุมนุมและ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นแล้ว โดยผลกำรสอบสวนพิจำรณำ อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง
ได้พิจ ำรณำเห็ น ชอบให้ ยุ ติเรื่ องเมื่อวัน ที่ ๒๒ ธั นวำคม ๒๕๕๑ ดัง นั้น กำรด ำเนิ นกำรทำงวินัย ของอธิบ ดี

๑๑๓
กรมทรั พยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งจึ งสิ้ น สุ ดลงแล้ ว ทำงปฏิบัติต่อไปส ำหรับเรื่องนี้อธิบดีกรมทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ ง จะต้ อ งรำยงำนกำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย ดั ง กล่ ำ ว ไปยั ง อ .ก.พ. กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจำรณำตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบี ยบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำรที่อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจะหยิบยกเหตุที่ นำย ส. กับพวก ขอให้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนชุดใหม่ เพื่อทำกำรสอบสวนในเรื่องปลอมแปลงเอกสำรซึ่งได้สั่งยุติไปแล้ ว
ขึ้นใหม่ โดยข้อเท็ จจริงมิได้เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม จึงเป็นเรื่องที่ ไม่ชอบด้วยทำงปฏิบัติดังกล่ำว ซึ่งเรื่อง
ทำนองนี้ ก.พ. ได้เคยพิจำรณำวำงหลักกำรไว้ว่ำ กำรกระทำผิดวินัยที่ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำดำเนินกำรแล้ว
เห็ นว่ ำไม่มี ควำมผิ ด หรื อสั่ งยุ ติ เรื่ อง แต่ ภ ำยหลั ง ปรำกฏพยำนหลั ก ฐำนขึ้ นใหม่ว่ ำเป็น กำรกระท ำผิ ดวิ นั ย
ผู้บังคับบัญชำจึงจะสำมำรถดำเนินกำรสอบสวนในเรื่องเดียวกันนั้น เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ถูกต้องตำม
ข้อเท็จจริงได้ ซึ่งหลักกำรของ ก.พ. ดังกล่ำวนี้ สอดคล้องกับหลักกำรมำตรำ ๕๔ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๑๔
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๗๙

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๔ มีนำคม ๒๕๕๓

เรื่อง หำรือกรณีข้ำรำชกำรต้องคำพิพำกษำฐำนละเมิดอำนำจศำล
เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
อ้ำงถึง หนังสือกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ลับ ด่วนที่สุด ทส ๐๔๐๖/๔๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒
ตำมหนั งสื อ ที่ อ้ ำงถึ ง แจ้ ง ว่ ำ กรมทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง มี ค ำสั่ ง ที่ ๓๗๙/๒๕๔๘
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๔๘ ลงโทษตัดเงินเดือน นำย ช. ๕ % เป็นเวลำ ๓ เดือน กรณีเมื่อครั้งปฏิบัติ
หน้ำที่ที่กรมประมงได้ทำกำรจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมำยประมง เมื่อนำเรือประมงเข้ำเทียบท่ำ ลูกเรือประมง
ได้วิ่งหลบหนีไป และมีผู้อำสำพำตัวผู้กระทำผิดมำมอบตัว แต่ นำย ช. ไม่เอำใจใส่เป็นเหตุให้นำบุคคลอื่นที่มิใช่
ผู้กระทำผิดมำรับสมอ้ำง เมื่อส่งตัวผู้กระทำผิดไปยังพนักงำนสอบสวนและฟ้องศำล ปรำกฏว่ำผู้ถูกฟ้องทั้งหมด
มิได้เป็นผู้กระทำผิด ศำลจึงมีคำสั่ งยกฟ้อง และศำลแขวงนครศรีธรรมรำชสั่งจำคุก นำย ช. เป็นเวลำ ๔ เดือน
ฐำนละเมิดอำนำจศำล ต่อมำศำลฎีกำมีคำพิพำกษำที่ ๓๐๖๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๒ ให้จำคุก
นำย ช. เป็นเวลำ ๔ เดือน ฐำนละเมิดอำนำจศำล ซึ่งกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งเห็นว่ำจะต้องสั่งให้
นำย ช. ออกจำกรำชกำรเพื่ อ รั บ บ ำเหน็ จ บ ำนำญเหตุ ท ดแทนแต่ เ นื่ อ งจำกมำตรำ ๑๑๐ วรรคสอง
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่ำ กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรให้เป็นไป
ตำมที่กำหนดในกฎ 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 หรื อระเบี ยบ หรื อกำหนดกรณีใด เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้ นำพระรำชกฤษฎีกำ
กฎ ก.พ. ข้อบั งคับ หรื อระเบี ย บหรื อกรณีที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้อยู่เดิมมำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระรำชบัญญัตินี้ ” นั้น ในเรื่องกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรเพื่อรับบำเหน็จบำนำญเหตุทดแทนด้วยเหตุเป็น
ผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศำลซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกนี้ ไม่มีกฎ ก.พ. ข้อบังคับ
หรือระเบียบซึ่งใช้อยู่เดิม แต่เป็นกรณีที่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๑๑๗
ซึ่งใช้อยู่เดิมบัญญัติให้ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุสั่งให้ผู้ที่ต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศำลออกจำกรำชกำรเพื่อรับ
บำเหน็จบำนำญเหตุทดแทนได้ ซึ่งเป็นกำรให้อำนำจที่จะสั่งได้โดยตรง ถือได้ว่ำเป็นกรณีที่กำหนดไว้แล้วซึ่งใช้
อยู่ เ ดิ ม โดยไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ มำตรำ ๑๑๐ วรรคสอง แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉะนั้นเมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงแน่ชัดว่ำ นำย ช. ต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศำลโดยถูกจำคุก
ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๕๒ มีกำหนด ๔ เดือน ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ก็มีอำนำจ
ที่ จ ะสั่ ง ให้ ผู้ นี้ อ อกจำกรำชกำรเพื่ อ รั บ บ ำเหน็ จ บ ำนำญเหตุ ท ดแทนตำมมำตรำ ๑๑๐ (๘) ประกอบกั บ
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๑๑๕
ตำมมำตรำ ๑๓๒ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ และมำตรำ ๑๑๗
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้โดยตรง
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๑๖
ที่ นร ๑๐๑๑/๑๓๑

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๗ มีนำคม ๒๕๕๓

เรื่อง หำรือกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
อ้ำงถึง หนังสือกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ด่วนมำก ที่ มท ๐๖๐๒/๑๐๔๒๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยหำรือปัญหำกำรดำเนินกำรทำงวินัย
โดยแจ้งข้อเท็จจริงสรุปได้ว่ำ กระทรวงมหำดไทยได้มีคำสั่งที่ ๕๕๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๕๑ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงข้ำรำชกำรในสั งกัดกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จำนวน
๔ รำย รวมถึง นำย จ. ข้ำรำชกำรบำนำญที่ได้ลำออกจำกรำชกำรตำมมำตรกำรพัฒนำและบริหำรกำลังคน
เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงมำตรกำรที่ ๑ ไปเมื่อวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๗ ต่อมำเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ มีผลใช้บังคับ
มำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติว่ำ “ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดมีกรณีถูก กล่ำวหำเป็น
หนั ง สื อ ว่ ำ กระท ำผิ ด หรื อ ละเว้ น กระท ำกำรใดที่ เ ป็ น ควำมผิ ด วิ นั ย อย่ ำ งร้ ำ ยแรง ถ้ ำ เป็ น กำรกล่ ำ วหำ
ต่อผู้บังคับบัญชำหรือต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร...
แม้ภำยหลังผู้นั้นจะออกจำกรำชกำรไปแล้ว โดยมิใช่เพรำะเหตุตำย ผู้ มีอำนำจดำเนินกำรทำงวินัยมีอำนำจ
ดำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำ และดำเนินกำรทำงวินัยตำมที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่ำผู้นั้น
ยังมิได้ออกจำกรำชกำร แต่ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ต้องดำเนินกำรสอบสวน
ตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ ง ภำยในหนึ่ งร้ อยแปดสิ บวันนับแต่วันที่ผู้ นั้นพ้นจำกรำชกำร” กรมป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย จึ งหำรื อว่ำ กรณีเช่ น นี้จะน ำบทบั ญญัติมำตรำ ๑๐๐ โดยเฉพำะควำมตอนท้ ำยที่ว่ ำ
“...ผู้บังคับบัญชำผู้มีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ต้องดำเนินกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง ภำยใน
หนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ นั้ น พ้ น จำกรำชกำร” มำใช้ บั ง คั บ เพื่ อ เป็ น คุ ณ แก่ น ำย จ. ผู้ ถู ก กล่ ำ วหำ
ซึ่งออกจำกรำชกำรไปแล้วเป็นเวลำถึง ๔ ปีเศษได้หรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เมื่อกระทรวงมหำดไทยได้มีคำสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
วินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ นำย จ. ตำมมำตรำ ๑๐๒ และมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตั้ง แต่วั น ที่ ๔ ธั น วำคม ๒๕๕๑ ก่อ นที่ม ำตรำ ๑๐๐ แห่ ง พระรำชบัญญั ติระเบีย บ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ จะมีผลใช้บังคับ
ก็จะต้องสอบสวนตำมกฎหมำยนั้นต่อไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จ ตำมมำตรำ ๑๓๓ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณี เ ช่ น นี้ จ ะน ำบทบั ญ ญั ติ ม ำตรำ ๑๐๐ ควำมตอนท้ ำ ยที่ ว่ ำ
“...ผู้บังคับบัญชำผู้มีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ต้องดำเนินกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง ภำยใน

๑๑๗
หนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ นั้ น พ้ น จำกรำชกำร” มำใช้ บั ง คั บ เพื่ อ เป็ น คุ ณ แก่ ผู้ ถู ก กล่ ำ วหำไม่ ไ ด้
ผู้บังคับบัญชำยังคงมีอำนำจที่จะดำเนินกำรทำงวินัยแก่ นำย จ. ได้ต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๑๘
ที่ นร ๑๐๑๑/๑๔๗

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๙ มีนำคม ๒๕๕๓

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับกำรสอบสวนพิจำรณำโทษทำงวินัย
เรียน กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน) ลับ ที่ ทอท. ๐๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๕๓
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึ ง บริ ษัท ท่ ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน) (ทอท.) ได้ห ำรือปัญหำ
เกี่ยวกับกำรสอบสวนพิจำรณำโทษทำงวินัยพนักงำนในสังกัด โดยแจ้งข้อเท็จจริงและส่งเอกสำรไปประกอบ
กำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ ทอท. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนพนักงำนในสังกัด กรณีสำนักตรวจสอบ
ทอท. ตรวจพบควำมผิดปกติและควำมบกพร่องในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ (ทหญ.)
จำกกำรสอบสวนคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำ มีพนักงำนกระทำผิดวินัยโดยเป็นพนักงำนระดับสูงจำนวน
๒ คน คื อ นำวำอำกำศโท ก. ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก มำตรฐำนและควำมปลอดภั ย ท่ ำ อำกำศยำน ทอท .
และนำวำอำกำศเอก ข. ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรกำรขนส่ง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (ทสภ.) กระทำผิดวินัย
อย่ำงไม่ร้ำยแรง เห็นควรลงโทษตัดเงินเดือน แต่เนื่องจำกข้อ ๔๑ แห่งข้อบังคับกำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศ
ไทย ฉบั บ ที่ (๒) ว่ำด้ว ย กำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรออกจำกตำแหน่ง วินัย และกำรลงโทษของพนักงำน
พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้กำรสั่งลงโทษลดหรือตัดเงินเดือนพนักงำนชั้นที่ปรึกษำ ผู้เชี่ยวชำญ ผู้อำนวยกำรฝ่ำย
หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำขึ้นไป ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรท่ำอำกำศยำนก่อน ทอท.
จึงนำเรื่องดังกล่ำวเสนอคณะกรรมกำร ฯ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำเห็นว่ำ
รำยงำนกำรสอบสวนที่ ทอท. เสนอมำข้อมู ล ไม่ชัด เจนเพี ยงพอต่ อกำรพิ จำรณำ จึ งมีม ติใ ห้ ทอท. หำรื อ
หน่วยรำชกำรที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัย เช่น สำนักงำน ก.พ. ก่อน ทอท. จึงหำรือว่ำ
กำรสอบสวน ของคณะกรรมกำรสอบสวนตำมส ำเนำส ำนวนกำรสอบสวนที่ส่ งไปนั้นชัดเจนเพียงพอที่จ ะ
พิจำรณำโทษทำงวินัยหรือไม่ อย่ำงไร กำรวินิจฉัยโทษของคณะกรรมกำรสอบสวนเหมำะสมแก่พฤติกำรณ์
แห่งกรณีหรือไม่ อย่ำงไร และ ทอท. ควรดำเนินกำรสำหรับกรณีนี้อย่ำงไรบ้ำง ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียน ดังนี้
๑. ตำมที่หำรือว่ำ กำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวนตำมสำเนำสำนวนกำรสอบสวน
ที่ส่งไปมีควำมชัดเจนเพียงพอที่จะพิจำรณำโทษทำงวินัยหรือไม่ อย่ำงไร และ ทอท. ควรดำเนินกำรอย่ำงไร นั้น
ขอเรียนว่ำ ตำมระเบียบกำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทยว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ลงโทษผู้ซึ่งต้องหำว่ำกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง พ.ศ. ๒๕๒๘ ข้อ ๑๑ ได้กำหนดว่ำ “เมื่อคณะกรรมกำร
ทำกำรสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำ ให้จัดทำรำยงำนกำรสอบสวนโดยสรุปข้อเท็จจริงของคำให้กำร พยำนหลักฐำน

๑๑๙
พร้อมทั้งแสดงควำมเห็ นว่ำผู้ถูกกล่ำ วหำได้กระทำผิ ดวินัยอย่ำงไร หรือไม่ และควรจะได้รับโทษสถำนใด”
จำกระเบียบดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ รำยงำนกำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวนต้องมีสำระสำคัญ คือ
สรุปข้อเท็จจริง พยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง และควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบสวนว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระทำ
ผิ ดวิ นั ย หรื อไม่ อย่ ำ งไร และควรได้รั บ โทษสถำนใด ซึ่ง ในกรณี เช่ นนี้ หำกเป็น ข้ำ รำชกำรพลเรือ นสำมั ญ
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ ข้อ ๓๑ ได้กำหนดให้ต้องมีกำรวินิจฉัย
เปรียบเทียบพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำกับพยำนหลักฐำนที่หักล้ำงข้อกล่ำวหำด้วย ทั้ งนี้ เพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นที่ยุติที่สำมำรถนำมำพิจำรณำได้ สำหรับรำยงำนกำรสอบสวนที่ ทอท. ส่งไปให้พิจำรณำนั้น
เห็ นว่ำเป็น รำยงำนที่มีสำระสำคัญตำมที่ระเบียบ ฯ กำหนด และมีข้อมูล พอที่จะพิจำรณำได้ในระดับหนึ่ง
เพีย งแต่ ในบำงกรณีที่ มีป ระเด็ น โต้ เถี ย งข้ อเท็ จจริ งกัน อยู่ ยังขำดกำรวินิจ ฉัยเปรีย บเที ยบพยำนหลั ก ฐำน
ที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ กล่ ำ วหำกั บ พยำนหลั ก ฐำนที่ หั ก ล้ ำ งข้ อ กล่ ำ วหำ จึ ง ท ำให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย ว่ ำ ข้ อ เท็ จ จริ ง
ทีค่ ณะกรรมกำรสอบสวนนำมำพิจำรณำนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นที่ยุติแล้วหรือไม่ อย่ำงไร ดังนั้น คณะกรรมกำร
สอบสวนจึงควรที่จะทำกำรวินิจฉัยประเด็นโต้เถียงดังกล่ำวให้เกิดควำมชัดเจนก่อน ซึ่งจะทำให้ผู้มีอำนำจทรำบ
ถึ ง เหตุ ผ ลในกำรพิ จ ำรณำของคณะกรรมกำรสอบสวนและสำมำรถพิ จ ำรณำสั่ ง กำรในเรื่ อ งดั ง กล่ ำ วได้
อย่ำงถูกต้องและเป็นธรรมยิ่งขึ้น
๒. ตำมที่ ห ำรื อ ว่ำ กำรวิ นิ จฉั ย โทษของคณะกรรมกำรสอบสวนเหมำะสมแก่ พ ฤติ ก ำรณ์
แห่งกรณีหรือไม่ อย่ำงไร นั้น
ขอเรียนว่ำ โดยที่ข้อบังคับกำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ (๒) ว่ำด้วยกำรบรรจุ
กำรแต่งตั้ง กำรออกจำกตำแหน่ง และกำรลงโทษของพนักงำน พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดให้กำรพิจำรณำควำมผิด
และกำหนดโทษแก่พนักงำน ทอท. เป็นอำนำจของผู้บังคับบัญชำผู้มีอำนำจของ ทอท. สำนักงำน ก.พ. จึงไม่อยู่
ในฐำนะที่จะพิจำรณำให้ควำมเห็นในเรื่องดังกล่ำวได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๒๐
ที่ นร ๑๐๑๑/๓๐๙

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๙ เมษำยน ๒๕๕๓

เรื่อง หำรือกำรออกคำสั่งลงโทษ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ที่ วช ๐๐๐๑.๓/๘๘๗๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๕๒
ตำมหนั งสื อที่ อ้ำงถึง หำรือปัญ หำเกี่ย วกับกำรออกคำสั่ ง ลงโทษโดยแจ้งข้อ เท็จจริงและ
ส่งเอกสำรไปประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติได้มีคำสั่ง ที่ ๑๒๐/๒๕๕๐
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๕๐ และที่ ๓๑๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
นำง ก. ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ตำแหน่งที่ปรึกษำด้ำนกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ (นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
เชี่ยวชำญ) ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง และคณะกรรมกำรสอบสวนได้รำยงำนผลกำร
สอบสวนต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจั ยแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๑ โดยเห็นสมควรลงโทษ
ลดขั้นเงินเดือน แต่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติได้พิจำรณำเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๕๒ ให้งดโทษ
โดยให้ ท ำหนั ง สื อ ลงทั ณ ฑ์ ต่ อ มำวั น ที่ ๓๐ กั น ยำยน ๒๕๕๒ เลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำรวิ จั ย แห่ ง ชำติ
ได้เกษียณอำยุ รำชกำร โดยยังมิได้มีกำรทำหนังสือลงทัณฑ์ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ จึงขอทรำบ
แนวทำงปฏิบัติว่ำ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ สำมำรถพิจำรณำลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ นี้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบสวนได้หรือไม่ หรือ
ต้องดำเนินกำรตำมที่เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติได้พิจำรณำไว้ และกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
ต้องรำยงำน อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจำรณำก่อนออกคำสั่งหรือต้องออกคำสั่งก่อนแล้วจึงรำยงำน อ.ก.พ.
กระทรวง เพื่อพิจำรณำ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ มำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ บั ญ ญั ติ ว่ ำ “ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นผู้ ใ ดมี ก รณี ก ระท ำผิ ด วิ นั ย ...อยู่ ก่ อ นวั น ที่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ
ในลั ก ษณะ ๔ ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ ...แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ต ิ นี ้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำตำม
พระรำชบัญญัตินี้มีอำนำจสั่งลงโทษผู้นั้น... ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
ส่วนกำรสอบสวนกำรพิจำรณำและกำรดำเนินกำรเพื่อลงโทษ... ให้ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ...” สำหรับ
กรณี ที่ ห ำรื อ เลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำรวิ จั ย แห่ ง ชำติ ไ ด้ มี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวนวิ นั ย อย่ ำ ง
ไม่ร้ำยแรงแก่นำง ก. และคณะกรรมกำรสอบสวนได้รำยงำนผลกำรสอบสวนก่อนที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีผลใช้บังคับ
แต่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติในฐำนะผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนไม่ได้พิจำรณำสั่งกำรใด
จนกระทั่งบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน

๑๒๑
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ จึงเป็นผลให้กำรดำเนินกำรต่อไปต้องเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติดังกล่ำว โดยมำตรำ ๙๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้กำรดำเนินกำรทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้
เป็นอำนำจหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ และมำตรำ ๕๗ (๘) บัญญัติว่ำ “กำรบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ ให้ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับ
กรมที่อยู่ในบังคับบัญชำหรือรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
เป็นผู้มีอำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ” ดังนั้นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติจึงมีฐำนะเป็น ผู้บังคับบัญชำซึ่งมี
อำนำจสั่งบรรจุของนำง ก. ตำมมำตรำ ๕๗ (๘) และมีอำนำจที่จะพิจำรณำสั่งกำรในเรื่องที่ สอบสวนดังกล่ำวได้
กำรที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ได้พิจำรณำเรื่องนี้แล้วสั่งให้งดโทษนำง ก. โดยให้ทำหนังสือลงทัณฑ์ไว้
จึงเป็นกำรสั่งกำรที่ชอบด้วยกฎหมำย แม้ต่อมำเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ จะเกษียณอำยุรำชกำร
ไปก่อนที่จะมีกำรทำหนังสือลงทัณฑ์ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติก็ยังคงต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำม
คำสั่งดังกล่ำว จำกนั้นจึงรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยไปยัง อ.ก.พ. สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ปฏิบัติหน้ำที่ อ.ก.พ.กระทรวง เพื่อพิจ ำรณำตำมนัยมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ต่อไป
สำหรับควำมเห็นของรองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติที่เห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบสวนนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติสำมำรถนำควำมเห็นดังกล่ำวเสนอพร้อมรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
ไปเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ อ.ก.พ. กระทรวงได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๒๒
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๑๕

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๑ เมษำยน ๒๕๕๓

เรื่อง หำรือกำรปฏิบัติตำม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำน ป.ป.ช. ลับ ด่วน ที่ ปช ๐๐๑๓/๘๐๙ ลงวันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๕๓
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำน ป.ป.ช. แจ้งว่ำ ได้รับเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
สัง กัด กรุง เทพมหำนคร ว่ำ กระทำควำมผิด ฐำนทุจ ริต ต่อ หน้ำ ที่ห รือ กระทำควำมผิด ต่อ ตำ แหน่ง หน้ำ ที่
รำชกำร กรณีก ล่ำ วหำคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ซึ่ง มีห น้ำ ที่ดำเนิน กำรสอบสวนตำมกฎ ก .พ.
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ไม่อนุญำตให้คัดสำเนำเอกสำรในระหว่ำงกำรสอบสวน ทั้งที่ไม่มีกฎระเบียบใด
ห้ำมมิให้ผู้ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำควำมผิดวินัยขอคัดสำเนำเอกสำรที่เกี่ยวข้ องแต่อย่ำงใด สำนักงำน ป.ป.ช.
จึงขอหำรือว่ำ คณะกรรมกำรสอบสวนมีอำนำจหน้ำที่ในกำรอนุญำตให้ผู้ถูกกล่ำวหำขอคัดสำเนำเอกสำร
ในระหว่ำงกำรสอบสวน ตำมที่ผู้ถูกกล่ำวหำร้องขอได้หรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนัก งำน ก.พ. ขอเรีย นว่ำ กฎ ก.พ. ฉบับ ที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำ ด้ว ยกำรสอบสวน
พิจำรณำ ได้กำหนดหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสอบสวนไว้ใน ข้อ ๑๑ ว่ำ คณะกรรมกำรสอบสวนมีห น้ำที่
สอบสวนตำมหลักเกณฑ์ วิธีก ำร และระยะเวลำที่กำหนดในกฎ ก.พ. นี้ เพื่อ แสวงหำควำมจริงในเรื่องที่
กล่ำวหำ และดูแ ลให้เ กิด ควำมยุติธ รรมตลอดกระบวนกำรสอบสวน ในกำรนี้ให้ค ณะกรรมกำรรวบรวม
ประวัติแ ละควำมประพฤติของผู้ถูก กล่ำ วหำที่เ กี่ยวข้อ งกับ เรื่อ งที่ก ล่ำ วหำเท่ำ ที่จำเป็น เพื่อ ประกอบกำร
พิจ ำรณำ และในกำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวนห้ำ มมิใ ห้บุค คลอื่น เข้ำ ร่ว มทำกำรสอบสวน
สำหรับกำรเปิดเผยข้อมูลระหว่ำงกำรสอบสวน กฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำว ให้อำนำจคณะกรรมกำรสอบสวน
กระทำได้เฉพำะกรณีตำมข้อ ๑๕ คือ สรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำแจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ
โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ และกำรกระทำที่มีลักษณะเป็นกำรสนับสนุนข้อกล่ำวหำ สำหรับพยำนบุคคล
จะระบุหรือไม่ระบุพยำนก็ได้ ทั้งนี้ โดยมีเจตนำรมณ์เพื่อให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่ำวหำและคุ้มครอง
พยำนมิให้ต้องได้รับควำมเดือดร้อน ตลอดจนเป็นกำรป้องกันมิให้กำรสอบสวนเสียหำย แต่อย่ำงไรก็ตำม
ทำงปฏิบ ัติเ กี่ย วกับ กำรให้ข ้อ มูล ระหว่ำ งกำรสอบสวนนั ้น คณะกรรมกำรสอบสวนยัง ถือ ปฏิบัติต ำม
กฎหมำย ระเบีย บ และมติค ณะรัฐ มนตรีที่เ กี่ย วข้ อ ง คือ พระรำชบัญ ญัติข้อ มูล ข่ำ วสำรของรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระรำชบัญญัติวิธีป ฏิบัติร ำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ระเบียบสำนักนำยกรัฐ มนตรี

๑๒๓
ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะรัฐ มนตรีตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๒ ด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๒๔
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๔๗

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๑ พฤษภำคม ๒๕๕๓

เรื่อง หำรือปัญหำข้อกฎหมำยในกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 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
ไปยังปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเพื่อพิจำรณำลงโทษทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ สังกัดสำนักงำนปลัด
กระทรวงสำธำรณสุข และกรมสนับ สนุน บริก ำรสุข ภำพ รวม ๖ รำย ซึ ่ง กระท ำผิด วิน ัย ร่ว มกัน
ตำมฐำนควำมผิดที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีมติ กำรดำเนินกำรต่อไปต้องดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยส่ง เรื ่อ งให้ อ.ก.พ. จัง หวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.
กระทรวง แล้ว แต่ก รณี พิจ ำรณำ ประกอบกั บ หนังสือสำนัก งำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑
ธันวำคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ กำหนดไว้
ไม่ชัดเจนว่ำจะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. ใดเป็นผู้พิจำรณำ จึงหำรือว่ำกรณีดังกล่ ำวจะต้องส่ งเรื่องให้ อ.ก.พ. ใด
เป็นผู้พิจำรณำ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจ ำรณำแล้ว เห็น ว่ำ ตำมที่ ก.พ. ได้มีมติกำหนดกำรดำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำล
มำตรำ ๑๓๒ และมำตรำ ๑๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำมหนังสือ
สำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ ข้อ ๑ (๒) กำหนดให้กำรดำเนินกำร
เพื่อลงโทษในกรณีกระทำผิดวินัย อย่ำงร้ำยแรง ในกรณีที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน หรือในกรณีที่
เป็นกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง ในกรณีที่ปลัดกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน หรือเป็น
ผู้มีอำนำจพิจำรณำ ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่ พิจำรณำ แต่สำหรับกรณีตำม
เรื่อ งนี้ เป็น กรณีที่ข้ำ รำชกำรพลเรือ นสำมัญ ต่ำ งกรมในกระทรวงเดีย วกัน ถูก กล่ำ วหำว่ำ กระทำผิด วินัย
ร่ว มกัน ซึ่งตำมมำตรำ ๙๔ (๒) บัญญัติให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน แม้ตำม
เรื ่อ งนี ้เ ป็น กรณีที่ ค ณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีม ติชี้มูล ควำมผิด และตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำรป้อ งกัน และ
ปรำบปรำมกำรทุจ ริต บัญ ญัต ิใ ห้ผู ้มีอำนำจพิจ ำรณำลงโทษโดยไม่ต้อ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรสอบสวน
แต่ถือได้ว่ำปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้มีอำนำจพิจำรณำ จึงต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงสำธำรณสุข

๑๒๕
ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่เป็นผู้พิจำรณำ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน
๒๕๕๒ ข้อ ๑ (๒)
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๒๖
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๗๔

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๓

เรื่อง หำรืออำนำจในกำรดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำร
เรียน ปลัดกระทรวงแรงงำน
อ้ำงถึง หนังสือกระทรวงแรงงำน ลับ ที่ รง ๐๒๐๑.๕/๐๓๔ ลงวันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๕๓
ตำมหนังสื อที่อ้ำงถึง กระทรวงแรงงำนได้ห ำรือปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับอำนำจในกำร
ด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย กรณี ส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมรำยงำนกำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย ข้ ำ รำชกำรในสั ง กั ด
รำยนำงสำว ก. นักวิช ำกำรเงิน และบั ญชี ๓ ส ำนักงำนประกัน สั งคมจังหวัดสมุทรปรำกำร มำยัง อ.ก.พ.
กระทรวงแรงงำน เพื่อพิจำรณำตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยแจ้งข้อเท็จจริงสรุปได้ว่ำ เดิมนำงสำว ก. รับรำชกำรที่กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ได้ถูกร้องเรียนกล่ำวหำ
ว่ ำ ท ำร้ ำ ยร่ ำ งกำยเพื่ อ นข้ ำ รำชกำร กรมสนั บ สนุ น บริ ก ำรสุ ข ภำพ จึ ง มี ค ำสั่ ง ที่ ๖๒๗/๒๕๕๑ ลงวั น ที่
๒๙ กันยำยน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง หลังจำกนั้น เมื่อวันที่ ๒ ตุลำคม
๒๕๕๑ นำงสำว ก. ได้โ อนไปรั บรำชกำรที่ส ำนักงำนประกันสังคม ในตำแหน่งนักวิช ำกำรเงินและบั ญชี ๓
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อกำรสอบสวนแล้วเสร็จ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ได้มี
หนังสือที่ ๐๗๐๑.๘๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๕๒ ส่งรำยงำนกำรสอบสวนไปยังสำนักงำนประกันสังคม
เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป เลขำธิกำรสำนักงำนประกันสังคมได้พิจำรณำเห็นว่ ำ พฤติกำรณ์ของนำงสำว ก.
เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ให้งดโทษโดยว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นหนังสือ และได้มีหนังสือว่ำกล่ำวตักเตือน
นำงสำว ก. จำกข้อเท็จจริงที่ปรำกฏ กระทรวงแรงงำนเห็นว่ำ เรื่องดังกล่ำวยังมีปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับ
ผู้มีอำนำจดำเนินกำรทำงวินัย เพื่ อควำมถูกต้องชัดเจน จึงหำรือว่ำผู้บังคับบัญชำคนใดมีอำนำจดำเนินกำร
ทำงวินัยนำงสำว ก. ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กรณีที่หำรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑
ซึ่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ยังไม่มีผล
ใช้บังคับ และมำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้นำ
บทบั ญ ญั ติ ใ นลั ก ษณะ ๓ ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
พ.ศ.๒๕๓๕ มำใช้บังคับไปพลำงก่อน ซึ่งมำตรำ ๑๐๒ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชำ
มีห น้ ำ ที่ ด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย แก่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชำ ส ำหรั บ กรณี ที่ห ำรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ปรำกฏว่ ำ ขณะที่ อ ธิ บ ดี
กรมสนั บ สนุ น บริ กำรสุ ขภำพมี ค ำสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวนวิ นั ยอย่ ำงไม่ ร้ ำยแรงนั้ น นำงสำว ก .
ยังรับรำชกำร สังกัดกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพจึงมีฐำนะเป็นผู้บังคับบัญชำ

๑๒๗
ผู้มีอำนำจดำเนินกำรทำงวินัยตำมมำตรำ ๑๐๒ จึงสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
แก่นำงสำว ก. ได้
แต่อย่ำงไรก็ตำม โดยที่ปรำกฏว่ำเมื่อวันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๕๑ หลังกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวน นำงสำว ก. ได้โอนไปรับรำชกำรที่สำนักงำนประกันสังคม จึงมีผลทำให้อำนำจในกำรดำเนินกำร
ทำงวินัยแก่ผู้นี้ตกเป็นของเลขำธิกำรสำนักงำนประกันสังคมผู้บังคับบัญชำคนใหม่ที่จะเป็นผู้พิจำรณำดำเนินกำรต่อ
และแม้ต่อมำพระรำชบัญญั ติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ เลขำธิกำรสำนักงำนประกันสังคมก็ยังคงมีฐำนะเป็นผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ที่สำมำรถดำเนินกำรทำงวินัยแก่นำงสำว ก. ได้ต่อไป ตำมนัยมำตรำ ๙๐
ประกอบมำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๒๘
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๗๕

สำนักงำน 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
ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง กระทรวงพลังงำนหำรือกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมำยให้นำย ก.
ปลัดกระทรวงพลังงำน เป็นประธำนกรรมกำรกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย แล้วต่อมำคณะกรรมกำร
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยมีมติให้ นำย ก. เป็นประธำนกรรมกำร บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จำกัด (มหำชน)
จะเป็นกำรฝ่ ำฝืนข้อห้ำมตำมมำตรำ ๘๓ (๖) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ำ ตำมมำตรำ ๘๓ (๖) แห่ งพระรำชบั ญญั ติร ะเบีย บข้ ำรำชกำร
พลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ บั ญ ญัติ เป็ น ข้ อห้ ำมว่ำ ข้ำ รำชกำรพลเรื อนสำมัญ ต้อ งไม่ เ ป็น กรรมกำรผู้ จัด กำร
หรือผู้จัดกำรหรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกันในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท โดยมิได้ห้ำมเป็น
ประธำนกรรมกำร ดังนั้น ถ้ำกำรดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จำกัด (มหำชน) ของนำย ก.
ไม่มีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกับตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้จัดกำร ก็ไม่ต้องห้ำมตำมมำตรำดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๒๙
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๗๖

สำนักงำน 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 เมื่อครั้งทำหน้ำที่หัวหน้ำ
หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่ สข.๕ (ควนเขำวัง) มีพฤติกำรณ์ติดยำเสพติดและได้เข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล
จิตเวชสงขลำรำชนครินทร์ ซึ่งแพทย์ได้ลงควำมเห็นว่ำนำย ก. เป็นโรคจิตจำกกำรเสพยำบ้ำ และหลังจำกรักษำ
อำกำรดีขึ้น บ้ำง กรณีนี้จ ะถือว่ำนำย ก. เป็ นผู้ มีลักษณะต้องห้ ำมตำมมำตรำ ๓๐ (๕) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบ กฎ ก.พ. ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยโรค (๔) โรคติดยำเสพติดให้โทษ หรือไม่
และหำกถือว่ำนำย ก. เป็นผู้ขำดคุณสมบัติดังกล่ำว กรมป่ำไม้จะต้องมีคำสั่งให้นำย ก. ออกจำกรำชกำรเมื่อใด
จึงจะถูกต้อง ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ำ กำรสั่ งให้ ข้ำรำชกำรพลเรือ นสำมัญผู้ ใดออกจำกรำชกำรตำม
มำตรำ ๑๑๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยเหตุเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
ตำมมำตรำ ๓๐ (๕) โดยเป็น โรคติดยำเสพติดให้โ ทษ นั้น ต้องปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรผู้ นั้นเป็นโรคดังกล่ำว
อยู่ในขณะที่มีคำสั่ง ดังนั้น หำกกรมป่ำไม้ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำปัจจุบันนำย ก. ไม่เป็นผู้เป็นโรคติดยำเสพติด
ให้โทษแล้ว ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ไม่อำจสั่งให้นำย ก. ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๓๐
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๙๑

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒ กรกฎำคม ๒๕๕๓

เรื่อง หำรือปัญหำกำรดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำร
เรียน ปลัดกระทรวงกำรคลัง
อ้ำงถึง หนังสือกระทรวงกำรคลัง ลับ ที่ กค ๐๒๐๕.๔/ล.๓๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๕๓
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กระทรวงกำรคลังแจ้งข้อเท็จจริงว่ำปลัดกระทรวงกำรคลังมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนวิ นั ย อย่ ำ งไม่ ร้ ำ ยแรง ตำมค ำสั่ ง ที่ ๙๗๘/๒๕๕๒ ลงวั น ที่ ๑๘ สิง หำคม ๒๕๕๒
แก่ข้ำรำชกำร ๖ รำย ได้แก่ นำย ก. รองปลัดกระทรวงกำรคลัง นำย ข. รองอธิบดีกรมสรรพสำมิต ร้อยเอก ค.
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ ๔ นำงสำว ง. ผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี ๑
นำย จ. ผู้ อำนวยกำรส ำนั กตรวจสอบป้ องกั นและปรำมปรำม และนำย ฉ. สรรพสำมิ ตพื้ นที่ส มุท รสำคร
กรณีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรกองทุนสรรพสำมิตเพื่ อกำรพัฒนำสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และพลังงำน
ได้มีมติให้โอนเงินจำกกองทุนสรรพสำมิต ฯ ไปให้มูลนิธิกองทุนสรรพสำมิตเพื่อสังคม (มูลนิธิ ลด ละ เลิก )
โดยไม่เป็นไปตำมประกำศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำในระหว่ำงสอบสวน นำย ข. ได้รับ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษำด้ำนพัฒนำระบบควบคุมทำงสรรพสำมิต (นัก วิเ ครำะห์น โยบำยและแผน
ระดับทรงคุณวุฒิ ) ทำให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ซึ่งเดิมคือปลัดกระทรวงกำรคลัง
เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง กระทรวงกำรคลังจึงหำรือว่ำ
๑. กำรพิจำรณำควำมผิดและกำหนดโทษจะต้องแยกดำเนินกำรโดยผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจ
สั่ ง บรรจุ ต ำมมำตรำ ๕๗ ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตำมมำตรำ ๙๖ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช่หรือไม่
๒. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังในฐำนะผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุที่มีตำแหน่ง
เหนื อปลั ดกระทรวงกำรคลั งซึ่ งเป็ น ผู้ บั งคับบั ญชำซึ่ง มีอำนำจสั่ งบรรจุรำยอื่นจะเป็น ผู้ มี อำนำจพิจำรณำ
ควำมผิดและกำหนดโทษข้ำรำชกำรทั้ง ๖ รำยได้หรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียน ดังนี้
ตำมข้ อ หำรื อ ที่ ๑. จำกข้ อ เท็ จ จริ ง แม้ ข ณะแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวนวิ นั ย อย่ำ ง
ไม่ร้ำยแรงข้ำรำชกำรทั้ง ๖ รำย ปลัดกระทรวงกำรคลังจะเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจ สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗
ซึ่งเป็นผู้มีอำนำจดำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงตำมมำตรำ ๙๒ แห่ ง พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ตำม แต่ต่อมำเมื่อมีกำรแต่งตั้งนำย ข. ผู้ถูกกล่ำวหำรำยหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
อัน ทำให้ ป ลั ดกระทรวงกำรคลั งมิใช่ผู้ บั งคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่ งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ แล้ ว กรณีนี้จะอยู่
ในบังคับของมำตรำ ๙๖ หรือไม่นั้น เห็นว่ำ มำตรำ ๙๖ ได้กำหนดให้กำรพิจำรณำและกำรสั่งลงโทษวินัย
อย่ ำ งไม่ ร้ ำ ยแรงหรื อ กำรงดโทษเป็ น อ ำนำจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำซึ่ ง มี อ ำนำจสั่ ง บรรจุ ต ำมมำตรำ ๕๗

๑๓๑
กำรดำเนินกำรจึงต้องกระทำโดยผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ของผู้ถูกกล่ำวหำแต่ละรำย
ดังนั้น กรณีนี้เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้รำยงำนผลกำรสอบสวนไปยังปลัดกระทรวงกำรคลังเพื่อพิจำรณำ
ปลัดกระทรวงกำรคลังจะต้องส่งรำยงำนผลกำรสอบสวนเฉพำะรำยนำย ข. ไปยังรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรคลังซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ดำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๖ ต่อไป
สำหรับข้อหำรือที่ ๒ เห็นว่ำ ตำมนัยมำตรำ ๙๖ ผู้บังคับบัญชำที่มิใช่ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจ
สั ่ง บรรจุต ำมมำตรำ ๕๗ ย่อ มไม่ม ีอ ำนำจด ำเนิน กำรสั ่ง ลงโทษวิน ัย อย่ำ งไม่ร ้ำ ยแรงหรือ งด โทษ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิด ดังนั้น แม้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังจะเป็นผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุที่มีตำแหน่งเหนือกว่ำปลัดกระทรวงกำรคลังซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำของผู้ถูกกล่ำวหำรำยอื่น
ที่ร่วมกระทำผิดวินัยก็ไม่เป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลั ง มี อำนำจลงโทษวิ นั ย อย่ ำ งไม่ ร้ ำ ยแรง
หรื อ งดโทษแก่ ผู้ ถู ก กล่ ำ วหำรำยอื่ น ที่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังมิได้ เป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจ
สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๓๒
ที่ นร ๑๐๑๑/๗๓๕

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๙ กรกฎำคม ๒๕๕๓

เรื่อง หำรือกรณีคัดค้ำนคณะกรรมกำรสอบสวน
เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อ้ำงถึง หนั งสื อกระทรวงทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม ด่วนที่สุ ด 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
หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๑.๑/๑๑๑๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๕๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยงำนกำรสอบสวนพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๖ แผ่น
ตำมหนั ง สื อ ที่ อ้ ำ งถึ ง หำรื อ ว่ ำ กรมป่ ำ ไม้ ไ ด้ มี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวนวิ นั ย
อย่ ำงร้ ำยแรงแก่ นำย ก. เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรงำนป่ำไม้ ๘ และนำย ข. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนป่ำไม้ ๗ กับพวก
ปรำกฏว่ำบุคคลดังกล่ำวได้มีห นังสือลงวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๔๒ คัดค้ำนและขอเปลี่ยนตัวคณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัย ตำมข้อ ๘ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ (พ.ศ.๒๕๔๐) ซึ่งต้องยื่น
หนังสือคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวนภำยในเจ็ดวันนับแต่วันทรำบเหตุแห่ งกำรคั ดค้ำน บุคคลดังกล่ำวอ้ำงว่ำ
ทรำบเหตุแห่งกำรคัดค้ำนเมื่อวันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๔๒ ซึ่งข้อ ๘ วรรคสำม ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำว
กำหนดว่ำ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนต้องพิจำรณำสั่งกำรภำยในสิบห้ำวันว่ำหนังสือคัดค้ำนมีเหตุผล
รับ ฟังได้ห รื อไม่ แต่ป รำกฏว่ำอธิ บดีกรมป่ ำไม้ไม่พิจำรณำสั่งกำรใด ๆ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรคัดค้ำนคณะกรรมกำรสอบสวนดังกล่ำวได้ยื่นคัดค้ำนเกินกว่ำเจ็ดวันนับ แต่
วันทรำบเหตุแห่งกำรคัดค้ำน ดังนั้น กำรที่อธิบดีกรมป่ำไม้ไม่พิจำรณำสั่งกำรใด ๆ ภำยในสิบห้ำวัน หรือ
แจ้งให้ผู้คัดค้ำนทรำบว่ำกำรยื่นคำคัดค้ำนเกินกำหนด ส่งผลให้กำรสอบสวนเสียไปทั้งหมดหรือคณะกรรมกำร
สอบสวนต้องพ้นจำกกำรเป็นคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยหรือไม่
ก.พ. ขอเรี ยนว่ำ ในเรื่ องของกำรคัดค้ำนคณะกรรมกำรสอบสวน กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘
ว่ำด้ว ยกำรสอบสวนพิจำรณำ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดไว้แต่เพียงให้ผู้ถูกกล่ ำวหำมีสิทธิ
คัดค้ำนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรสอบสวน โดยให้ยื่นคัดค้ำนเป็นหนังสือภำยในเจ็ดวันนับแต่รับทรำบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน แต่ไม่ได้กำหนดต่อไปว่ำหำกผู้ถูกกล่ำวหำไม่ยื่นหนังสือคัดค้ำนภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดแล้วผู้มีอำนำจต้องพิจำรณำสั่งกำรอย่ำงหนึ่งหรือไม่ และกำรที่ข้อ ๘ วรรคสำม กำหนดให้
ผู้มีอำนำจต้องพิจำรณำสั่งกำรว่ำหนังสือคัดค้ำนมีเหตุผลรับฟังได้หรือไม่ ก็หมำยถึงเฉพำะคำคัดค้ำนที่ได้มีกำร
ยื่น ไว้โ ดยถูกต้องแล้ ว เท่ำนั้ น ซึ่งหำกผู้ มีอำนำจไม่พิจำรณำสั่ งกำรใดภำยในเวลำที่กำหนดก็จะมีผ ลทำให้
ผู้ซึ่งถูกคัดค้ำนพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวน ดังนั้น เมื่อกฎหมำยไม่ได้กำหนดเรื่องกำรยื่นคำคัดค้ำน

๑๓๓
เกินกำหนดว่ำผู้มีอำนำจต้องพิจำรณำสั่งกำรใด กรณีจึงต้องเป็นไปตำมหลักทั่วไปคือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนต้ องไม่รั บ ไว้พิ จ ำรณำ ซึ่ ง เรื่ อ งในท ำนองเดี ย วกั น นี้ ได้ เ คยมี แ นวกำรวิ นิ จฉั ย ของคณะกรรมกำร
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองไว้ว่ำ กรณีที่มีกำรยื่นอุทธรณ์ เมื่อพ้นระยะเวลำอุทธรณ์แล้วคู่กรณีย่อมเสียสิทธิ
ที่จะได้รับกำรพิจำรณำอุทธรณ์ เจ้ำหน้ำที่จะมีอำนำจรับอุทธรณ์ที่ล่วงเลยระยะเวลำไว้พิจำรณำ ได้ก็แต่เฉพำะ
ในกรณีที่มีบ ทบั ญญัติกฎหมำยกำหนดให้อำนำจไว้เท่ำนั้น ส ำหรับกรณีนี้เมื่อเจ้ำหน้ำที่ไม่มีอำนำจในกำร
รับเรื่องไว้พิจำรณำ กำรสั่งกำรก็ไม่อำจที่จะกระทำได้ ดังนั้น ตำมกรณีที่หำรือ กำรที่ผู้ถูกกล่ำวหำยื่นคำคัดค้ำน
เกิน กำหนดเวลำแล้ ว ผู้ สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนไม่ได้พิจำรณำสั่ งกำรใด จึงไม่อำจที่จะตีควำมไป
ในทำงที่มีผลทำให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้ำนพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวนได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๓๔
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๖๗

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒ สิงหำคม ๒๕๕๓

เรื่อง หำรือกำรออกคำสั่งลงโทษข้ำรำชกำร
เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลับ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๓/๑๘๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๕๓
ตำมหนั ง สื อ ที่ อ้ ำ งถึ ง ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข แจ้ ง ว่ ำ จั ง หวั ด อุ บ ลรำชธำนี
สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน นำง ส. เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชนชำนำญงำน สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุ บ ลรำชธำนี จ ำนวน ๐.๕ ขั้ น กรณี ก ระท ำผิ ด วิ นั ย อย่ ำ งไม่ ร้ ำ ยแรง ฐำนรำยงำนเท็ จ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ
ตำมมำตรำ ๘๓ (๑) แห่ ง พระรำชบัญ ญั ต ิร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ ่ง ส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขพิจำรณำแล้วเห็นว่ำจังหวัดอุบลรำชธำนีสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน จำนวน ๐.๕ ขั้น นั้น
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย เนื่องจำก ก.พ. ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรลงโทษลดเงินเดือน จึงไม่สำมำรถที่จะ
ลงโทษลดเงินเดือนกรณีกระทำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงได้ แต่สำมำรถสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ
๓ เดือน จึ งหำรือว่ำ จังหวัดอุบลรำชธำนีสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน นำง ส. จำนวน ๐.๕ ขั้น นั้นชอบด้ว ย
กฎหมำยหรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ ำ เรื่องนี้เป็นกำรลงโทษ นำง ส. ในกรณีกระทำผิดวินัยก่อนวันที่
ลั กษณะ ๔ ข้ำ รำชกำรพลเรื อนสำมัญ แห่ ง พระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑
ใช้บัง คับ กำรลงโทษจึง ต้อ งปรับ บทควำมผิด และกำหนดโทษตำมพระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำร
พลเรือ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ ่ง เป็น กฎหมำยที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นขณะกระท ำผิ ด ตำมบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๓
แห่งพระรำชบัญญัติร ะเบีย บข้ำรำชกำรพลเรือ น 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. กำหนดตำมหนังสือสำนักงำน
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
แต่ถ้ำในวันที่มีคำสั่งลงโทษนั้น นำง ส. ได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนงวดวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๓
ไปแล้ ว ซึ่งมีผ ลทำให้อัตรำเงินเดือนของ นำง ส. ไม่มีอยู่ในตำรำงดังกล่ำวแล้ว โดยสภำพจึงไม่อำจลงโทษ
ลดขั้นเงินเดือนได้

๑๓๕
อนึ่ง เรื่องกำรดำเนินกำรทำงวินัยรำยนี้ อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.พ. กระทรวงสำธำรณสุข
ตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๓๖
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๖๘

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒ สิงหำคม ๒๕๕๓

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำน ป.ป.ช. ลับ ที่ ปช ๐๐๑๔/๑๗๙๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๕๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๐๙
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำน ป.ป.ช. แจ้งว่ำ สำนักงำน ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำ
นำย ช. ผู้ เ ชี่ ย วชำญวิ ช ำชี พ เฉพำะด้ ำ นวิ ศ วกรรมชลประทำน (ด้ ำ นจั ด สรรน้ ำและบ ำรุ ง รั ก ษำ) สั ง กั ด
กรมชลประทำน กับ พวก ว่ ำเมื่อ ครั้ ง ดำรงต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรสอบสวนข้อ เท็จ จริ ง นำย ช. และ
คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง ได้พิจำรณำเสนอควำมเห็นให้ยุติเรื่องโดยไม่รอผลคดีอำญำ ซึ่งผู้ร้องเรียน
อ้ำงว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวขัดต่อหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๐๙ เรื่อง
กำรสอบสวนพิจำรณำโทษข้ำรำชกำร สำนักงำน ป.ป.ช. จึงขอทรำบข้อ เท็จ จริง และข้อ กฎหมำยในกรณี
ดังกล่ำว พร้อมทั้งขอเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันที่ ๖ ตุลำคม
๒๕๐๙ เป็ น กรณี ที่ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชำด ำเนิน กำรสอบสวนเพื ่อ พิ จ ำรณำโทษทำงวิ นั ย แก่ ข้ ำ รำชกำรแล้ ว
กำรสอบสวนทำงวินั ย ยั งฟั งไม่ได้ว่ำข้ำรำชกำรผู้ ถูก สอบสวนกระทำผิ ดวินัย ซึ่ งผู้ นั้นถูกฟ้องคดีอำญำหรื อ
ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดอำญำในเรื่ องที่ถูกสอบสวนอยู่ด้วย ในกรณีเช่นนี้จึงสมควรรอกำรสั่งกำรเด็ดขำด
ทำงวิ นั ย ไว้ก่ อนจนกว่ำ จะทรำบผลคดี อำญำ (รำยละเอี ยดตำมเอกสำรแนบท้ำ ย) ส ำหรับ กำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงเพื่อทรำบว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรผู้ถูกกล่ำวหำกระทำผิดวินัยหรือไม่นั้น ไม่ใช่
กำรสอบสวนพิจำรณำโทษทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำร จึงไม่ต้องปฏิบัติตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙
ลงวันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๐๙
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๓๗
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๐๖

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอหำรือปัญหำกำรดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำร
เรียน ปลัดกระทรวงกำรคลัง
อ้ำงถึง หนังสือ อ.ก.พ.กระทรวงกำรคลัง ลับ ที่ กค ๐๒๐๕.๔ (อ.ก.พ.)/๙๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง แจ้งข้อเท็จจริงว่ำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ ๓ ซึ่งเป็น
ผู้รับมอบอำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมสรรพสำมิตมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรทำงวินัย
นำย ส. โดยระบุรำยละเอียดในคำสั่งว่ำมีพฤติกรรมไม่มำปฏิบัติหน้ ำ ที่รำชกำรเป็นประจำโดยไม่มีกำรลำหยุด
ใช้กิริยำวำจำไม่สุภำพ โดยอ้ำงว่ำมีผู้ใหญ่หนุนหลังทำให้ไม่กลัวใคร ปรำกฏผลกำรสอบสวนข้อ เท็จ จริง มีมูล
กรณีเ ดีย วคือ กรณีไ ม่ม ำปฏิบ ัต ิห น้ำ ที ่ร ำชกำรเป็น ประจ ำ แต่ ค ณะกรรมกำรสอบสวนได้ ท ำกำรแจ้ ง
ข้อกล่ำวหำนำย ส. ดังนี้
๑. ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ำมคำสั่ ง ออกตรวจและไม่ ไ ด้ อ อกตรวจร่ ว มกั บ สำยตรวจของส ำนั ก งำน
สรรพสำมิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ตำมคำสั่งของกรมสรรพสำมิต
๒. ไม่ลงลำยมือชื่อในสมุดมำปฏิบัติรำชกำร
ทั้ งสองกรณี เป็ น กำรด ำเนิ นกำรที่ เกิ นและไม่ ต รงกั บ ข้ อเท็ จจริ งที่ ป รำกฏในค ำสั่ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรดำเนินกำรทำงวินัย อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง จึงหำรือว่ำ คณะกรรมกำรดำเนินกำรทำงวินัย
จะมีอำนำจแจ้งข้อกล่ำวหำในลักษณะดังกล่ำว และเป็นกำรแจ้งข้อกล่ำวหำโดยชอบด้วยกฎหมำย ตำมนัย
มำตรำ ๙๒ แห่ งพระรำชบั ญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ หำกกำรแจ้ งข้อกล่ ำวหำ
ดังกล่ำวไม่ชอบด้วยกฎหมำยจะต้องดำเนินกำรอย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรดำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง มำตรำ ๙๒
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้ต้องทำกำรแจ้งข้อ กล่ำวหำและ
สรุปพยำนหลักฐำนให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่ำวหำ ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีกำร
จะต้องทำอย่ำงไรนั้น ขณะนี้ ก.พ. ยังมิได้ตรำกฎ ก.พ. สำหรับกรณีออกมำใช้บังคับ กำรดำเนินกำรจึงต้อง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎำคม
๒๕๔๗ ประกอบมำตรำ ๑๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในส่วนของกำร
แจ้งข้อกล่ำวหำ ข้อ ๒.๑ ได้กำหนดว่ำ “เรียกให้ผู้ถูกกล่ำวหำมำแจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำที่ปรำกฏตำมเรื่อง
กล่ำวหำให้ทรำบ...” กำรแจ้งข้อกล่ำวหำจึงเป็น รำยละเอียดที่ต้องอยู่ในกรอบของเรื่องกล่ำวหำ หำกกำร
ดำเนิ น กำรทำงวินั ยพบว่ำมีเรื่ องอื่น นอกเหนือไปจำกเรื่องกล่ ำวหำ คณะกรรมกำรดังกล่ ำวก็ต้อง รำยงำน
ให้ผู้มีอำนำจทรำบเพื่อ ประกอบกำรพิจ ำรณำดำเนิน กำรต่อ ไป ไม่อ ำจพิจ ำรณำแจ้ง ข้อกล่ำ วหำ เพิ่ม เติม
ไปจำกเรื่องที่กล่ำวหำได้ เพรำะจะเป็นกำรกระทำนอกเหนืออำนำจที่ได้รับมอบหมำย กำรที่คณะกรรมกำร
ดำเนิ น กำรทำงวินั ยแจ้ งข้อกล่ ำวหำนอกเหนือเรื่องกล่ำวหำจึงทำให้ กำรสอบสวนในกรณีนั้นเสี ยไป ดังนั้น

๑๓๘
เมื่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรทำงวินัยนำย ส. ได้ระบุว่ำ ปรำกฏผลกำรสอบสวนข้อเท็จจริงว่ำมีมูล
ควำมจริงในกรณีเดียวคือ กรณีไม่มำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเป็นประจำ กำรแจ้งข้อกล่ำวหำก็ต้องแจ้งรำยละเอียด
ภำยในกรอบของเรื่องกล่ำวหำนี้เท่ำนั้น กำรที่คณะกรรมกำรดังกล่ำวแจ้งข้อกล่ำวหำนำย ส. ว่ำไม่ได้ปฏิบัติตำม
คำสั่งออกตรวจและไม่ได้ออกตรวจร่ วมกับสำยตรวจของสำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ร้อยเอ็ดตำมคำสั่งของ
กรมสรรพสำมิต จึงเป็นกำรแจ้งข้อกล่ำวหำที่เกินข้อเท็จจริงที่ปรำกฏในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ทำงวินัย ดังควำมเห็ นของ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง กำรแจ้งข้อกล่ ำวหำดังกล่ำวจึงไม่ช อบด้วยกฎหมำย
ตำมนัยมำตรำ ๙๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งถือเป็นสำระสำคัญที่ทำให้
กำรดำเนินกำรสอบสวนนั้นเสียไป สำหรับกำรแจ้งข้อกล่ำวหำกรณีไม่ลงลำยมือชื่อในสมุดมำปฏิบัติรำชกำรนั้น
เป็นกำรแจ้ งข้อกล่ำวหำที่ยังถือได้ว่ำอยู่ในกรอบของเรื่องที่กล่ำวหำ ดังนั้ นกำรดำเนินกำรทำงวินัยนำย ส.
ในกรณี อื่ น นอกเหนื อ จำกเรื่ อ งที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย จึ ง ต้ อ งให้
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ดำเนินกำรทำงวินัยใหม่
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
สมโภชน์ นพคุณ
(นำยสมโภชน์ นพคุณ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๓๙
ที่ นร ๑๐๑๑/๙๙๑

สำนักงำน 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. กรณีที่พันตำรวจเอก อ. ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิ ดวินัยอย่ำงร้ำยแรง กรณีมีพฤติกำรณ์
ในกำรเบิกจ่ำยเงินให้แหล่งข่ำวโดยไม่ถูกต้อง โดยจัดทำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยไม่ตรงกับควำมจริง ซึ่งผลกำร
สอบสวนทำงวิ นั ย ของกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษเห็ น ว่ ำ พัน ต ำรวจเอก อ. ไม่ ไ ด้ กระท ำผิ ดตำมที่ ข้ อกล่ ำ วหำ
โดย อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมมีมติ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๕๒ ให้ผู้บังคับบัญชำกำชับพันตำรวจเอก อ.
ให้ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรอย่ำงต่อเนื่องและเคร่งครัด และระมัดระวังอย่ำให้เกิดเหตุกำรณ์ทำนองนี้อีก
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้ผู้ บังคับบัญชำทรำบและรำยงำนกำรสอบสวนให้สำนักงำน ก.พ. ทรำบแล้ว
จึงถือว่ำกำรดำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงได้ถึงที่สุดตั้งแต่ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมได้มีมติดังกล่ำวแล้ว
ตำมพระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๐๓ ประกอบกับ มำตรำ ๙๗
ถึง แม้ว ่ำ เป็น กรณีดำเนิน กำรคำบเกี่ย วกับ พระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ .ศ. ๒๕๓๕
ก็ไม่ต้องรอให้ สำนักงำน ก.พ. ตอบรับผลกำรดำเนินกำรทำงวินัยดังกล่ำว ควำมเห็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ถูกต้องหรือไม่ อย่ำงไร และกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยใด
๒. กรณีที่พันตำรวจเอก อ. ถูกสั่งพักรำชกำรตำมกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นตำมข้อ ๑ จึงถือได้ว่ำ
พันตำรวจเอก อ. ไม่ได้ถูกลงโทษทำงวินัยตำมข้อกล่ำวหำที่เป็นเหตุให้ถูกสั่งพักรำชกำร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
จึ ง ต้ อ งจ่ ำ ยเงิ น เดื อ นระหว่ ำ งพั ก รำชกำรให้ กั บ พั น ต ำรวจเอก อ . เต็ ม จ ำนวนตำมมำตรำ ๗ (๑)
แห่งพระรำชบัญ ญัติเงิน เดือ นของข้ำ รำชกำรผู้ ถูกสั่งพักรำชกำร พ.ศ. ๒๕๐๒ ควำมเห็นของกรมสอบสวน
คดีพิเศษถูกต้องหรือไม่ อย่ำงไร และกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยใด
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำหรั บกรณีที่ ๑ ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ พระรำชบัญ ญัติเ งิน เดือ นของข้ำ รำชกำร
ผู้ถูกสั่งพักรำชกำร พ.ศ. ๒๕๐๒ มำตรำ ๕ บัญญัติว่ำ “ข้ำรำชกำรผู้ใดถูกสั่งพักรำชกำร ให้งดเบิกจ่ำยเงินเดือน
สำหรับข้ำรำชกำรผู้นั้นตั้งแต่วันพักรำชกำรเป็นต้นไป” และมำตรำ ๗ บัญญัติว่ำ “เงินเดือนระหว่ำงพักรำชกำรนั้น
เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด (๑) ถ้ำปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรผู้ถูกสั่งพักมิได้กระทำควำมผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมอง
ให้จ่ำยเต็ม...” ดังนั้น กำรจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงพักรำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำรผู้ถูกสั่งพักรำชกำรจึงต้องพิจำรณำว่ำ

๑๔๐
กรณีกำรดำเนินกำรทำงวินัยที่เป็นเหตุให้ข้ำรำชกำรถูกสั่งพักรำชกำรได้ถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ซึ่งกรณีถึงที่สุดของ
กระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัยนั้นมีแนวตอบข้อหำรือของ ก.พ. ว่ำ พระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มีบ ทบัญญัติว่ำ กรณีถึงที่สุดเมื่อใด แต่ตำมมำตรำ ๑๐๒ ถึงมำตรำ ๑๐๙ ได้บัญญัติ
กระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง
หรื อ ก.พ. แล้ ว แต่ ก รณี ไ ว้ ต ำมระเบี ย บ ก.พ. ว่ ำ ด้ ว ยกำรรำยงำนเกี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย และ
กำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๓๙ ว่ำ ในกรณีที่ ก.พ. เห็นว่ำกำรดำเนินกำร
ทำงวินัยไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม จะรำยงำนนำยกรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำสั่งกำรให้กระทรวง ทบวง กรม
ปฏิบั ติให้ ถูกต้องหรื อเหมำะสม ตำมมำตรำ ๘ (๘) และมำตรำ ๙ ในกรณีกระทรวง ทบวง กรม รำยงำน
กำรดำเนินกำรทำงวินัยไปยัง ก.พ. และ ก.พ. ตอบรับทรำบโดยไม่มีกำรดำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่น ในทำงปฏิบัติ
ถือว่ำกระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัยเป็นอันสิ้นสุด ส่วนกรณีที่ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
ให้ถือว่ำกระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัยเสร็จสิ้นเมื่อกำรพิจำรณำชั้ นอุทธรณ์ถึงที่สุด โดยนำยกรัฐมนตรีได้
สั่งกำรตำมมติ ก.พ. หรือคณะรัฐมนตรีมีมติ และได้มีกำรดำเนินกำรตำมนั้นแล้ว
ในเรื่องนี้ผลกำรสอบสวนทำงวินัยของกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่ำ พันตำรวจเอก อ. ไม่ได้
กระทำผิดตำมข้อกล่ำวหำ ผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำมิได้กระทำควำมผิ ดวินัยและไม่มีกรณีต้องออกจำกรำชกำร
จึงสั่งยุติเรื่อง และได้รำยงำน อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ในครำวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม
๒๕๕๑ ครั้งแรก แต่พิจำรณำยังไม่แล้ วเสร็จ และรำยงำน อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม พิจำรณำครั้งสุดท้ำย
ในกำรประชุม อ.ก.พ. กระทรวงยุ ติธ รรม ในครำวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุล ำคม ๒๕๕๒
พิ จ ำรณำแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำก ำชั บ พั น ต ำรวจเอก อ. ให้ พึ ง ปฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บของทำงรำชกำร
อย่ำงต่อเนื่องและเคร่งครัด และระมัดระวังอย่ำให้เกิดเหตุกำรณ์ทำนองดังกล่ำวเกิดขึ้นอีก ซึ่งกรมสอบสวน
คดี พิ เ ศษได้ แจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชำปฏิ บั ติ ต ำมมติ อ.ก.พ. กระทรวงยุ ติ ธ รรม และได้ ร ำยงำนกำรสอบสวน
ให้ ส ำนั กงำน ก.พ. ทรำบแล้ ว จึงเป็ น กรณีดำเนิน กำรคำบเกี่ย วกับ พระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ กรณีที่ ได้มีกำร
รำยงำนหรือ ส่ง เรื่อ ง หรือ น ำส ำนวนเสนอ หรือ ส่ง เรื่อ งให้ อ.ก.พ. สำมัญ ใดพิจ ำรณำโดยถูก ต้อ งตำม
กฎหมำยที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และ อ.ก.พ. สำมัญพิจำรณำเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ ก็ให้ อ.ก.พ. สำมัญพิจำรณำ
ตำมกฎหมำยนั้น ต่อไปจนกว่ำจะแล้ว เสร็จ ตำมมำตรำ ๑๓๓ (๓) แห่งพระรำชบั ญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมพิจำรณำแล้วเสร็จขณะพระรำชบัญญัติร ะเบีย บ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ กำรดำเนินกำรทำงวินัยต่อไปต้องดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำมมำตรำ ๑๐๓ และมำตรำ ๑๐๔ คือ เมื่อ ผู้บังคับบัญชำได้สั่ง
ลงโทษหรื อ สั่ ง ยุ ติ เ รื่ อ ง หรื อ งดโทษแล้ ว ให้ ร ำยงำน อ.ก.พ. กระทรวง หำก อ.ก.พ. กระทรวง ไม่ มี ม ติ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเป็นอย่ำงอื่น และหำกผู้แทน ก.พ. ซึ่งเป็นกรรมกำรใน อ.ก.พ. กระทรวง เห็นว่ำกำร
ดำเนินกำรของผู้บังคับบัญชำหรือ มติ อ.ก.พ. กระทรวง ถูกต้องแล้ว โดยไม่มีควำมเห็นแย้ง โดยปกติถือว่ำ
กระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัยเป็นอันสิ้นสุด ดังนั้น ควำมเห็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษดังกล่ำวจึงถูกต้องแล้ว

๑๔๑
ส่วนกรณีที่ ๒ เมื่อผลกำรสอบสวนทำงวินัยปรำกฏว่ำ พันตำรวจเอก อ. ผู้ถูกสั่งพักรำชกำร
ไม่ได้ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำมข้อกล่ำวหำ กรณีมีพฤติกำรณ์ในกำรเบิกจ่ำยเงินให้แหล่งข่ำวโดย
ไม่ถูกต้อง โดยจัดทำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยไม่ตรงกับควำมจริง ที่เป็นเหตุให้ถูกสั่งพักรำชกำรนั้น กรมสอบสวน
คดี พิ เ ศษจึ ง ต้ อ งจ่ ำ ยเงิ น เดื อ นระหว่ ำ งพั ก รำชกำรให้ พั น ต ำรวจเอก อ. เต็ ม จ ำนวนตำมมำตรำ ๗ (๑)
แห่ ง พระรำชบัญ ญัต ิเ งิน เดือ นของข้ำ รำชกำรผู ้ ถู ก สั่ ง พั ก รำชกำร พ.ศ. ๒๕๐๒ ดั ง นั้ น ควำมเห็ น ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษดังกล่ำวจึงถูกต้องแล้ว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
ที่ปรึกษำระบบรำชกำร
รักษำรำชกำรแทนรองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๔๒
ที่ นร ๑๐๑๑/๙๙๓

สำนักงำน 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. อดีตข้ำรำชกำรพลเรือนสำมั ญสังกัดกรมศุลกำกร
ซึ่งถูกกรมศุลกำกรลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร ฐำนไม่ปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร
และฐำนกระทำกำรใด ๆ อันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๙๑ และมำตรำ ๙๘ วรรคสอง
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ และต่ อ มำได้ รั บ กำรล้ ำ งมลทิ น ตำม
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐
พรรษำ พ.ศ.๒๕๕๐ นำย ถ. จึงได้ยื่นแบบคำร้องขอบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรที่กรมศุลกำกร กรมศุลกำกร
จึงหำรือว่ำ นำย ถ. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี ลักษณะต้องห้ำม หรือได้รับกำรยกเว้นกรณีที่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วหรือไม่ เพรำะ
แนวกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำและ ก.พ. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรล้ำงมลทินในปี พ.ศ. ๒๕๒๖
กับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แตกต่ำงกัน และหำกเป็นกรณีที่ได้รับกำรยกเว้นกรณีที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖
แห่งพระรำชบัญญัติร ะเบีย บข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว จะต้องดำเนินกำรบรรจุ นำย ถ. กลั บ
เข้ำรับรำชกำรตำมแนวทำงของพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจำก นำย ถ. ได้ออกจำกรำชกำรเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมเหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในโอกำส
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ระบุว่ำ “สมควรให้มีกำรล้ำงมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษ...ผู้ถูกลงโทษ
ทำงวินั ย ...เพื่ อให้ บุ คคลเหล่ ำ นี้ ไ ด้มี สิ ท ธิส มบู รณ์ เช่ นเดี ยวกับ บุค คลทั้ง หลำยซึ่ง ไม่เ คยรับ โทษ...” ซึ่ง ตำม
เจตนำรมณ์ของกฎหมำยฉบับนี้ ไม่อำจถือว่ำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยที่ได้รับกำรล้ำงมลทินไปแล้วเป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม อันจะมีผลให้เป็นผู้ขำดคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรพลเรื อน ซึ่งแตกต่ำงจำกเหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติล้ ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำท
สมเด็จ พระปรมิน ทรมหำภูมิพลอดุล ยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ระบุว่ำ “สมควร
ล้ำงมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษ...ผู้ถูกลงโทษทำงวินัย...ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจำรณำเพิ่มโทษ...ในกรณีนั้น ๆ ต่อไป”
ทำให้กำรที่ นำย ถ. ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว มีผลทำงกฎหมำยเพียงว่ำ
เป็นผู้ไม่เคยได้รับโทษทำงวินัยเท่ำนั้น กล่ำวคื อ นำย ถ. ไม่เป็นผู้ขำดคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๖ ก. (๑๐)
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่อย่ำงไรก็ดี กฎหมำยฉบับนี้ล้ำงเฉพำะโทษ
ทำงวินัย ไม่ได้ล้ำงกำรกระทำอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษ ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุอำจนำพฤติกรรมที่เคย

๑๔๓
กระท ำผิ ด วิ นั ย มำวิ นิ จ ฉั ย ว่ ำ เป็ น กำรขำดคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๔) ในกรณี เ ป็ น ผู้ บ กพร่ อ ง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็น ที่รั งเกียจของสังคมได้ ดังนั้น กรณีของ นำย ถ. ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุ
ยังอำจยกเอำเหตุว่ำ กำรกระทำอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรนั้ นถือว่ำเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็ น ที่ รั ง เกี ย จของสั ง คมหรื อ ไม่ มำประกอบในกำรพิ จ ำรณำรั บ หรื อ ไม่ รั บ กลั บ เข้ ำ รั บ รำชกำรได้
โดยดำเนินกำรตำมระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยกำรขอยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรกรณีมีลักษณะต้องห้ำมเป็นข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒
อนึ่ ง หำกเป็ น กรณีที่ นำย ถ. ได้ รับกำรยกเว้น กรณี ที่มีลั กษณะต้องห้ ำมตำมมำตรำ ๓๖
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำรดำเนินกำรบรรจุ นำย ถ. กลับเข้ำรับรำชกำร
ต้องปฏิบัติตำมมำตรำ ๖๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบหนังสือ
สำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๕๓ เรื่องกำรบรรจุพนักงำนส่วนท้องถิ่นและ
ข้ำรำชกำรที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ เนื่องจำก นำย ถ.
เป็ นข้ำรำชกำรพลเรื อนสำมัญตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งถูกระบุไว้
ในบัญชีรำยชื่อพนั กงำนส่ว นท้องถิ่น และข้ำรำชกำรที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ของหนังสือเวียนสำนักงำน ก.พ. ฉบับดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
ที่ปรึกษำระบบรำชกำร
รักษำรำชกำรแทนรองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๔๔
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๕๓๕

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน อธิบดีกรมที่ดิน
อ้ำงถึง หนังสือกรมที่ดิน ลับ ที่ มท ๐๕๐๒.๕/๔๖๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๕๓
ตำมหนั ง สื อ ที่ อ้ ำ งถึ ง ได้ ห ำรื อ โดยแจ้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ ำ จั ง หวั ด หนองคำยได้ ร ำยงำนกำร
ดำเนินกำรทำงวินัย นำย ส. นักวิชำกำรที่ดินปฏิบัติกำร และ ส.ต.อ. ก. นักวิชำกำรที่ดินปฏิบัติกำร สำนักงำน
ที่ดินจังหวัดหนองคำย สำขำท่ำบ่อ ไปยังกรมที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรที่จังหวัดหนองคำย
โดยเจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดหนองคำย ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สืบสวนข้อเท็จจริงบุคคลทั้งสองเป็นกำรดำเนินกำรระหว่ำงใช้ พ ระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เ มื่อ กำรสืบ สวนแล้ว เสร็จ จนมีก ำรรำยงำนผลกำรสืบ สวนข้อ เท็จ จริง ต่อ ผู้ สั่ ง แต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง ปรำกฏว่ำพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔
ข้ ำรำชกำรพลเรื อนสำมั ญ มีผ ลใช้บ ัง คับ แล้ว กระบวนกำรด ำเนิน กำรทำงวิน ัย จึง ต้อ งปฏิบ ัต ิต ำม
พระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ กล่ำ วคือ อำนำจในกำรพิจ ำรณำดำเนิน กำร
ทำงวินัยตำมมำตรำ ๙๐ เป็นอำนำจของผู้บังคับบัญชำผู้มีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ซึ่งตำมมำตรำ ๙๐
วรรคสำม บัญญัติว่ำอำนำจของผู้บังคับบัญชำดังกล่ำวจะมอบหมำยให้ผู้บังคับบัญชำระดับต่ำลงไปปฏิบัติแทน
ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดก็ได้ แต่ ก.พ. ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่ำว กำรที่เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัด
หนองคำยปฏิบัติรำชกำรแทนจังหวัดหนองคำย โดยอำศัยอำนำจตำมคำสั่งจังหวัดหนองคำย ที่ ๓๑๑๗/๒๕๕๑
ลงวันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกำรมอบอำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ประกอบพระรำชบัญญัติระเบี ยบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกำรที่ผู้ บังคับบัญชำผู้ มีอำนำจสั่งบรรจุ
ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินกำรทำงวินัย ดังนั้น กำรดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรสองรำยนี้จึงไม่ชอบ กรมที่ดินจึงหำรือว่ำ
ควำมเห็นกรมที่ดินถูกต้องหรือไม่ประกำรใด หำกกำรดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรสองรำยนี้มิชอบจะต้ อง
ดำเนินกำรอย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ในเรื่องกำรมอบอำนำจมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริห ำรรำชกำรแผ่น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บบริห ำรรำชกำรแผ่น ดิน
(ฉบับ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญ ญัติว่ำ อำนำจในกำรสั่ ง กำรอนุญ ำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
กำรดำเนินกำรอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ หรือ
คำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ หรือคำสั่งใดหรือมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื ่อ งนั ้น มิไ ด้ก ำหนดเรื ่อ งกำรมอบอ ำนำจไว้เ ป็น อย่ำ งอื ่น หรือ มิไ ด้ห ้ำ มเรื ่อ งกำรมอบอ ำนำจไว้
ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอำจมอบอำนำจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนรำชกำรเดียวกันหรือส่วนรำชกำรอื่น หรือ

๑๔๕
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนได้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ สำหรับกำร
ดำเนินกำรทำงวินัย มำตรำ ๙๐ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติร ะเบีย บข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้บ ัญ ญัติใ ห้เ ป็น อำนำจของผู ้บ ัง คับ บัญ ชำซึ ่ง มีอ ำนำจสั ่ง บรรจุต ำมมำตรำ ๕๗ ซึ ่ง อำจมอบหมำยให้
ผู้บังคับ บัญชำระดับต่ำลงไปปฏิบัติ แทนตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดก็ได้ จึงถือเป็นกรณีที่มีกำรกำหนดเรื่อง
กำรมอบอำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น แต่อย่ำงไรก็ต ำม เมื่อ ก.พ. ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรมอบอำนำจตำม
มำตรำดังกล่ำว กรณียังคงสำมำรถดำเนินกำรมอบอำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริห ำรรำชกำรแผ่นดิน
ได้ต่อไป
ส่ว นกรณีที่ห ำรือ ก.พ. เห็น ว่ำ เป็นเรื่องกำรดำเนินกำรทำงวินัยแก่ ข้ำรำชกำรในรำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำค เมื่อบทบัญญัติในลัก ษณะ ๔ ข้ำ รำชกำรพลเรือนสำมัญ แห่ง พระรำชบัญ ญัติระเบีย บ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผ ลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ แล้ว กรณีก็เป็นเรื่องอยู่ใน
อำนำจของผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวัดในฐำนะผู้บั งคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่ งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑) ที่จะเป็น
ผู้ดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติฉบับนี้ และเป็นอำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดโดยตรง มิใช่
เป็นอำนำจที่กระทรวงหรือกรมมอบให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ปฏิบัติรำชกำรแทนตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยระเบีย บ
บริห ำรรำชกำรแผ่น ดิน ตำมที่ร ะบุไว้ใ นข้อ ๓.๔ ของคำสั่ง จังหวัดหนองคำย ที่ ๓๑๑๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙
ตุล ำคม ๒๕๕๑ ดังนั้ น กำรที่เจ้ ำพนั กงำนที่ดินจังหวั ดหนองคำย ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ ว่ำรำชกำรจังหวั ด
หนองคำย พิ จ ำรณำสั่ ง กำรในเรื่ อ งดั ง กล่ ำ วเมื่ อ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๕๒ ซึ่ ง เป็ น เวลำหลั ง จำกที่
พระรำชบัญญัติร ะเบีย บข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ มีผ ลใช้บังคับแล้ว โดยเห็นด้ว ยกับ
ควำมเห็น ของคณะกรรมกำรสื บสวนข้อเท็จจริงแล้วว่ำกล่ำวตักเตือนบุคคลทั้งสอง จึงเป็นกำรดำเนินกำร
ที่ไม่ถูกต้อง และโดยที่กำรดำเนิ นกำรทำงวินัยกรณีนี้เป็ นเรื่องที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่จ ะเป็ นผู้ พิจำรณำตำมมำตรำ ๑๐๓ กรมที่ดินจึงควรรำยงำนโดยส่ งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงมหำดไทย
พิจำรณำต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
ที่ปรึกษำระบบรำชกำร
รักษำรำชกำรแทนรองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๔๖
ที่ นร ๑๐๑๑/๙๙๖

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓

เรื่อง หำรือกำรขอยกเว้นคุณสมบัติของข้ำรำชกำรพลเรือน
เรียน อธิบดีกรมป่ำไม้
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
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรที่นำย ช. ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติ
ล้ำงมลทิน ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุล ยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ถือว่ำนำย ช. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อน และไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑๐)
แห่ งพระรำชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บข้ำ รำชกำรพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึ งไม่ อยู่ ใ นหลั ก เกณฑ์ ที่จ ะต้อ งขอยกเว้ น
คุณสมบัติตำมข้อ ๓ ของระเบียบ ก.พ. ว่ำด้ว ยกำรขอยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรกรณีมีลักษณะต้องห้ำมเป็น
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่อย่ำงไรก็ตำม นำย ช. จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปอื่น ๆ ตำมที่กำหนดไว้
ในมำตรำ ๓๖ แห่ ง พระรำชบั ญญัติ ดังกล่ ำวด้ว ย กล่ ำวคือ หำกนำย ช. ขำดคุณสมบั ติข้อใดข้อ หนึ่ง อำทิ
พฤติกำรณ์ที่เป็นเหตุให้ถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรเข้ำข่ำยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของ
สังคม เป็นต้น กรณีเช่นนี้ย่อมเข้ำหลักเกณฑ์ที่จะต้องขอยกเว้นคุณสมบัติต่อ ก.พ. ตำมข้อ ๓ ของระเบียบ
ข้ำงต้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
ที่ปรึกษำระบบรำชกำร
รักษำรำชกำรแทนรองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๔๗
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๕๔๓

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓

เรื่อง หำรือกำรนำเรื่องเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ อ.ก.พ. สำมัญ และกำรสั่งลงโทษข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
อ้ำงถึง หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๕/๓๗๑ ลงวันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๕๓
ตำมหนั ง สื อที่ อ้ ำงถึ ง กรมส่ ง เสริ ม กำรปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ ห ำรือ กรณี ผู้ ว่ ำรำชกำรจัง หวั ด
หนองคำย แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยนำย น. เจ้ำพนักงำนปกครอง ๕ นำย ป. เจ้ำหน้ำที่ปกครอง ๓ และ
นำงสำว ม. เจ้ำหน้ำที่ปกครอง ๒ กลุ่มส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคำย เมื่อครั้งข้ำรำชกำรทั้ง ๓ รำย
ปฏิบัติหน้ำที่ ณ ที่ทำกำรปกครองอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคำย ได้ทำบัตรประจำตัวประชำชนให้กับ
บุคคลที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนในเขตพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง รวม ๒๕ รำย ต่อมำกระทรวงมหำดไทยได้ออก
กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๙ ตุ ล ำคม ๒๕๔๕ ก ำหนดให้ กรมส่ ง เสริ ม กำรปกครองท้ อ งถิ่ น เป็ น รำชกำรบริ ห ำรส่ ว นกลำง และท ำให้
ข้ำรำชกำรทั้ง ๓ รำย ถูกตัดโอนมำรับรำชกำรที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น โดยถือว่ำเป็นข้ำรำชกำรจำก
รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัดหนองคำย เมื่อกำรสอบสวนแล้วเสร็จ จังหวัดหนองคำยได้ส่ง
สำนวนกำรสอบสวนและพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำให้กรมส่ งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นพิจำรณำ ต่อมำ
กระทรวงมหำดไทยได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอีก โดยมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๑ กำหนดให้สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นรำชกำรบริหำร
ส่วนภูมิภำค ทำให้ข้ำรำชกำรทั้ง ๓ รำย เป็นข้ำรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค สังกัดสำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้ อ งถิ่ น จั งหวั ด หนองคำย ปั จ จุ บั นกรมส่ ง เสริ ม กำรปกครองท้ อ งถิ่ นได้ พิ จ ำรณำส ำนวนกำร
ดำเนินกำรทำงวินัยของข้ำรำชกำรทั้ง ๓ รำย เสร็จแล้ว และเห็นว่ำได้กระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ๒ รำย และ
กระทำผิดวินัย อย่ำงไม่ร้ำ ยแรง ๑ รำย และอยู่ใ นระหว่ำ งนำเรื่อ งเข้ำสู่ก ำรพิจ ำรณำของ อ.ก.พ. สำมัญ
กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น จึง หำรือ ว่ำ จะต้อ งส่ง สำนวนกำรดำเนิน กำรทำงวินัย ของข้ำ รำชกำร
ที่กระทำผิดวินัย อย่ำงร้ำยแรงให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำย ในฐำนะผู้มีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งนำเรื่อง
เข้ำสู่กำรพิจำรณำของ อ.ก.พ. จังหวัดหนองคำย และให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำยสั่งลงโทษในกรณีควำมผิด
วินัยไม่ร้ำยแรง หรือจะสำมำรถนำเรื่องเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและให้
อธิบ ดีกรมส่ งเสริ มกำรปกครองท้องถิ่ น เป็ นผู้ สั่งลงโทษในควำมผิ ดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงได้หรือไม่ อย่ำงไร
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

๑๔๘
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำยได้ส่งสำนวนกำรสอบสวนมำให้
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นพิจำรณำ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๔๖ เนื่องจำกขณะนั้น ผู้ถูกกล่ำวหำ
ทั้ง ๓ รำย มีสถำนภำพเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำย
จึ งมิได้เป็ น ผู้ บั งคับ บั ญชำผู้ มีอำนำจสั่ งลงโทษ และ อ.ก.พ. จัง หวัด หนองคำย ก็มิไ ด้เ ป็น อ.ก.พ. จัง หวัด
ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่ จึงไม่มีอำนำจที่จะพิจำรณำ แต่เมื่อปรำกฏว่ำระหว่ำงกำรพิจำรณำของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ผู้ถูกกล่ำวหำทั้ง ๓ รำย ได้กลับไปมีสถำนภำพเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในรำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำคจังหวัดหนองคำย และกรณีเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำล มำตรำ ๑๓๗
แห่ งพระรำชบั ญญัติระเบี ยบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง ก.พ. ได้มีมติ กำหนดกำรดำเนินกำรต่อไป
ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ ข้อ ๓ (๑) และเรื่องนี้เป็นกรณีที่
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำยเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น จึงควร
ส่งสำนวนกำรสอบสวนคืนจังหวัดหนองคำย เพื่อให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำยส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด
หนองคำย ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำที่กระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงสังกัดอยู่พิจำรณำตำมที่ ก.พ. กำหนด กำรดำเนินกำร
ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ข้ำงต้น และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุ
ตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑) พิจำรณำโทษตำมที่เห็นสมควร ตำมมำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สำหรับผู้ถูกกล่ำวหำที่กระทำควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
ที่ปรึกษำระบบรำชกำร
รักษำรำชกำรแทนรองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๔๙
ที่ นร ๑๐๑๑/๑๐๗๔

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอหำรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยและขอรับกำรสนับสนุนคู่มือกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
อ้ำงถึง สำเนำหนังสือสำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย ๐๐๓๑/๘๐๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย หนังสือคู่มือกำรดำเนินกำรทำงวินัย จำนวน ๓ เล่ม
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนจังหวัดชัยภูมิหำรือเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติตำม กฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญั ติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วย
กำรสอบสวนพิจำรณำ ข้อ ๓ ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมกำรสอบสวน ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติ
นิ ย ำมควำมหมำยของ “ข้ ำ รำชกำรฝ่ ำ ยพลเรื อ น” ไว้ ใ นมำตรำ ๔ ควำมว่ ำ “ข้ ำ รำชกำรฝ่ ำ ยพลเรื อ น
หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือนและข้ำรำชกำรอื่นในกระทรวง กรมฝ่ำยพลเรือน ตำมกฎหมำยว่ำด้ว ย
ระเบี ย บข้ ำ รำชกำรประเภทนั้ น ” ดั ง นั้ น ข้ ำ รำชกำรฝ่ ำ ยพลเรื อ น จึ ง ได้ แ ก่ ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ข้ำรำชกำรครู ข้ำรำชกำรตำรวจ ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย เป็นต้น แต่ไม่รวมถึง
ข้ำรำชกำรฝ่ำยทหำร สำหรับข้ำรำชกำรตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ กระทรวงศึกษำธิกำร
ถือเป็นข้ำรำชกำรอื่นในกระทรวงศึกษำธิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ จึงจัดเป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรื อน สำมำรถได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำรสอบสวน ตำมนัยของ
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และได้จัดส่งคูม่ ือกำรดำเนินกำรทำงวินัยมำพร้อมนี้แล้ว
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๕๐
ที่ นร ๑๐๑๑/๗๖

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง หำรือกำรลงโทษทำงวินัยข้ำรำชกำร
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม
อ้ำงถึง หนังสือศำลำกลำงจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๑๖.๕/๕๘๒๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๕๓
และที่ นพ ๐๐๑๖.๕/๘๐๒๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎำคม ๒๕๕๓
ตำมหนั งสื อที่อ้ ำงถึง จั งหวัด นครพนมได้ห ำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรสั่ งลงโทษตัดเงินเดือ น
นำง ส. เจ้ ำ พนั ก งำนสำธำรณสุ ข ช ำนำญงำน กลุ่ มงำนเวชกรรมสั ง คม โรงพยำบำลนครพนม ส ำนัก งำน
สำธำรณสุขจังหวัดนครพนม จำนวน ๕ % เป็นเวลำ ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหำคม ๒๕๕๒ กรณีรับรองบุคคล
ในเอกสำรประกอบกำรเพิ่ ม ชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ ำ นที่ ส ำนั ก ทะเบี ย นอ ำเภอเมื อ งนครพนม จั ง หวั ด นครพนม
อันเป็นเท็จ ทำให้มีกำรเพิ่มชื่อบุคคลต่ำงด้ำวให้มีสัญชำติไทยโดยมิชอบ จำนวน ๔ รำย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนำยน
๒๕๔๘ และวันที่ ๔ มีนำคม ๒๕๔๙ จนเกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร ต่อมำจังหวัดนครพนมได้ตรวจสอบ
เพิ่มเติมพบว่ำ นำง ส. ได้ลงลำยมือชื่อรับรองบุคคลโดยมิชอบ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๔๙ อีกจำนวน ๔ รำย
ซึ่งจังหวัดนครพนมได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนแล้วพบว่ำเป็นกำรรับรองบุคคลโดยมิชอบเช่นเดียวกับ
ครั้งก่อนที่ได้ลงโทษไปแล้ว แต่มำตรวจสอบพบเพิ่มเติมในภำยหลัง คณะกรรมกำรสอบสวนจึงมีควำมเห็นว่ำ
เป็นกำรกระทำผิดต่ำงกรรมต่ำงวำระ จึงได้เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้พิจำรณำลงโทษตัดเงินเดือน ๕ %
เป็นเวลำ ๓ เดือน ดังนี้ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนมจะพิจำรณำลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ ๓ เดือน
เป็นครั้งที่สองได้หรือไม่ นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เรื่องทำนองเดียวกันนี้ ก.พ. เคยตอบข้อหำรือไปยังกรมกำรปกครอง
โดยเห็นว่ำ กำรที่จะพิจำรณำว่ำกำรดำเนินกำรทำงวินัยในเรื่องใดเป็นกำรดำเนินกำรซ้ำในเรื่องที่มีกำรกล่ำวหำ
เดีย วกัน หรื อไม่ นั้ น ควรยึ ดหลั กเจตนำของผู้ ก ระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องๆ ไป หำกเป็นเรื่อง
กล่ำวหำที่มีกำรกระทำหลำยครั้ง โดยแต่ละครั้งมีเพียงเจตนำเดียวต่อเนื่องกัน ก็ต้องถือว่ำกำรกระทำทั้งหลำย
ที่เกิดขึ้น ทั้งหมดอยู่ ในเรื่ องเดีย วกัน ซึ่งหำกมีกำรดำเนินกำรทำงวินัย กับผู้ กระทำผิ ดในกำรกระทำครั้ง ใด
และได้มีกำรสั่งลงโทษผู้กระทำผิดอย่ำงถูกต้องเหมำะสมไปแล้ว กำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรสั่งลงโทษ
ผู้กระทำผิดในกำรกระทำนั้น ย่อมมีผลเป็นกำรผูกพันว่ำกำรกระทำผิดแต่ละครั้งในเรื่องที่กล่ำวหำนั้น ได้มีกำร
ดำเนิ น กำรทำงวิ นั ย แล้ ว กรณี เช่ น นี้ จึ ง ไม่ ส ำมำรถที่ จะน ำเอำกำรกระท ำผิ ด ในเรื่ อ งที่ ก ล่ ำวหำซึ่ ง ยั งไม่ ไ ด้
ดำเนินกำรทำงวินัยมำกล่ำวหำเป็นเรื่องกล่ำวหำใหม่อีกได้ เพรำะจะเป็นกำรดำเนินกำรทำงวินัยซ้ำในเรื่อง
เดียวกัน

๑๕๑
ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ ในวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๔๘ และวันที่ ๔ มีนำคม ๒๕๔๙
นำง ส. ได้ลงลำยมือชื่อรับรองบุคคลในเอกสำรประกอบกำรเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำนที่สำนักทะเบียนอำเภอเมือง
นครพนม โดยมิช อบ จำนวน ๔ รำย โดยจังหวัดนครพนมได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนและสั่ งลงโทษ
ตัดเงินเดือนนำง ส. ในกรณีดังกล่ำว จำนวน ๕ % เป็นเวลำ ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหำคม ๒๕๕๒ แล้ว แม้ต่อมำ
จะตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วพบว่ำ นำง ส. ได้รับรองบุคคลโดยมิชอบในลักษณะเดียวกันอีกจำนวน ๔ รำย โดยได้
กระท ำเมื่ อ วั น ที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๔๙ ก็ ต ำม ก็ เ ป็ น เรื่ อ งที่ มี พ ฤติ ก ำรณ์ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ กรณี ที่ ไ ด้
ดำเนินกำรทำงวินัยไปแล้ว เพียงแต่โอกำสที่จะกระทำผิดต่ำงกันเท่ำนั้น ประกอบกับกำรกระทำผิดดังกล่ำว
เกิดขึ้น ก่อนที่จ ะมีกำรสอบสวนและสั่ งลงโทษนำง ส. เมื่อเดือนสิ งหำคม ๒๕๕๒ กำรดำเนินกำรทำงวินัย
ดังกล่ำวข้ำงต้นจึงครอบคลุมถึงกำรกระทำผิดที่ตรวจพบเพิ่มเติมในภำยหลังด้วยแล้ว กรณีจึงเป็นกำรพิจำรณำ
กำรกระทำควำมผิดในเรื่องเดียวกัน ซึ่งไม่สำมำรถดำเนินกำรทำงวินัยได้อีก เพรำะเป็นกำรดำเนินกำรทำงวินัยซ้ำ
อย่ำงไรก็ตำม ก.พ. มีข้อสังเกตว่ำ จังหวัดนครพนมควรรำยงำนกำรกระทำผิดที่ตรวจสอบพบเพิ่มเติมดังกล่ำว
ไปยั ง อ.ก.พ. กระทรวงมหำดไทย ตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของสถำนโทษและอัตรำโทษต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๕๒
ที่ นร ๑๐๑๑/๗๗

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง หำรือแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพังงำ
อ้ำงถึง หนังสือศำลำกลำงจังหวัดพังงำ ที่ พง ๐๐๑๖.๕/๑๑๘๑๐ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง จังหวัดพังงำได้หำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำร
รำยนำง ท. นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร โดยแจ้งข้อเท็จจริงพร้อมจัดส่งเอกสำรไปประกอบกำรพิจำรณำ
สรุ ป ได้ว่ ำ เมื่อ วัน ที่ ๑๘ พฤศจิ กำยน ๒๕๕๒ ศำลจั งหวัด พั งงำได้มี ค ำพิ พำกษำจ ำคุก นำง ท. ตลอดชี วิ ต
ในควำมผิดฐำนพยำยำมฆ่ำผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และเมื่อวันที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๕๓ จังหวัดพังงำได้มีคำสั่ง
ที่ ๑๐๐๖/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่นำง ท. ในกรณีที่ถูกฟ้องคดีอำญำ
ดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น และค ำสั่ ง ที่ ๑๐๐๗/๒๕๕๓ สั่ ง พั ก รำชกำรผู้ นี้ ในกรณี ถู ก กล่ ำ วหำว่ ำ กระท ำผิ ด วิ นั ย
อย่ำงร้ำยแรงจนถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอำญำ หรือต้องหำว่ำกระทำควำมผิดอำญำ
ตำมล ำดับ ซึ่งต่อ มำผลกำรสอบสวนทำงวินัย คณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำเห็ นว่ำ ทำงกำรสอบสวน
ไม่ปรำกฏว่ำ นำง ท. กระทำผิดวินัย เห็นควรให้เพิกถอนคำสั่งพักรำชกำรและสั่งให้ผู้นี้กลับเข้ำรับรำชกำรต่อไป
ซึ่งจังหวัดพังงำพิจำรณำเห็นว่ำ สำนักงำน ก.พ. ได้เคยมีหนังสือ ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๐๙
แจ้งส่วนรำชกำรทรำบว่ำ ในกรณีที่กำรสอบสวนทำงวินัยยังฟังไม่ได้ว่ำผู้นั้นกระทำผิดวินัย กรณีเช่ นนี้ผู้นั้นยังตกอยู่
ในฐำนะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอำญำ หรือถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดอำญำอยู่ ซึ่งถ้ำไม่ใช่คดีควำมผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือควำมผิดที่มีกำหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือควำมผิดอันได้กระทำโดยประมำทแล้ว แม้ผู้บังคับบัญชำจะเห็นว่ำ
กรณีมีมลทินมัวหมองไม่ปรำกฏชัด ก็ให้รอกำรสั่งกำรเด็ดขำดทำงวินัยไว้ก่อนจนกว่ำจะทรำบผลทำงคดีอำญำ
ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรสั่งพักและสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) และฉบับที่ ๒๙
(พ.ศ. ๒๕๔๘) ข้อ ๒ ที่กำหนดให้กำรสั่งพักรำชกำรให้สั่งพักตลอดเวลำที่สอบสวนพิจำรณำ เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพัก
รำชกำรได้ร้องทุกข์ ซึ่งกรณีนี้ไม่ปรำกฏว่ำนำง ท. ได้ร้องทุกข์ กำรพิจำรณำเรื่องกำรสั่งให้กลับเข้ำรับรำชกำร
จึงไม่ต้องหยิบยกขึ้นพิจำรณำ จังหวัดพังงำจึงหำรือว่ำควำมเห็นดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องหรือไม่ ควำมละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมที่กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ว่ำด้วยกำรสั่งพักและ
สั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ข้อ ๒ กำหนดว่ำ “กำรสั่งพักรำชกำรให้สั่งพักตลอดเวลำที่สอบสวนพิจำรณำ
เว้น แต่ผู้ ถูกสั่ งพักรำชกำรผู้ นั้ น ได้ร้ องทุกข์ . ..” นั้น กำรสอบสวนพิจำรณำดังกล่ ำวหมำยถึง กำรสอบสวน
พิจำรณำของคณะกรรมกำรสอบสวน และกำรพิจำรณำคดีอำญำของศำลด้วย ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำได้มีคำสั่ง
พักรำชกำรข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใด โดยคำสั่งได้ระบุว่ำเป็นกำรสั่งพักรำชกำรกรณีที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำ
ผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและถูกฟ้องคดีอำญำ กำรสั่งให้กลับเข้ำรับรำชกำรในกรณีดังกล่ำว จะกระทำได้ต่อเมื่อ
กำรสอบสวนพิจำรณำทำงวินัยได้เสร็จสิ้น และกำรพิจำรณำของศำลได้ถึงที่สุดแล้วด้วยเช่นกัน

๑๕๓
สำหรับกรณีที่หำรือ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ จังหวัดพังงำได้มีคำสั่งพักรำชกำรนำง ท. โดยระบุว่ำ
เป็นกำรพักรำชกำรในกรณีที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยจนถูกตั้งกรรมกำรสอบสวนและกรณีถูกฟ้องคดีอำญำ
หรือต้องหำว่ำกระทำผิดอำญำ ซึ่งแม้ต่อมำผลกำรสอบสวนทำงวินัย คณะกรรมกำรสอบสวนจะเห็นว่ำ นำง ท.
ไม่ได้กระทำผิดตำมที่ถูกกล่ำวหำ แต่โดยที่ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๐๙
ได้วำงแนวปฏิบัติไว้สำหรับกรณีที่กำรสอบสวนทำงวินัยยังฟังไม่ได้ว่ำผู้นั้นกระทำผิดวินัย กรณีเช่นนี้ผู้นั้นยังตกอยู่
ในฐำนะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอำญำ หรือถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดอำญำอยู่ ซึ่งถ้ำไม่ใช่คดีควำมผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือควำมผิดที่มีกำหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือควำมผิดอันได้กระทำโดยประมำทแล้ว แม้ผู้บังคับบัญชำจะเห็นว่ำ
กรณีมีมลทินมัวหมองไม่ปรำกฏชัด ก็ให้รอกำรสั่งกำรเด็ดขำดทำงวินัยไว้ก่อนจนกว่ำจะทรำบผลทำงคดีอำญำ
กรณีนี้จังหวัดพังงำจึงควรต้องรอกำรพิจำรณำสั่งกำรเด็ดขำดทำงวินัยในเรื่องดังกล่ำวไว้ก่อนจนกว่ำจะทรำบผล
ทำงคดีอำญำ กรณีเช่นนี้จึงต้องถือว่ำกำรสอบสวนพิจำรณำทำงวินัยยังไม่เสร็จสิ้น และกำรพิจำรณำทำงคดีอำญำ
ของศำลยังไม่ถึงที่สุด ผู้บังคับบัญชำจึงยังไม่อำจที่จะสั่งให้ผู้นี้กลับเข้ำรับรำชกำรได้ ประกอบกับข้อเท็จจริง
ไม่ปรำกฏว่ำ นำง ท. ได้ใช้สิทธิร้องทุกข์ในเรื่องที่ตนถูกสั่งพักรำชกำร กรณีจึงไม่เข้ำข้อยกเว้นที่ผู้มีอำนำจ
จะต้องพิจำรณำสั่งกำรให้ผู้นี้กลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรก่อนกำรสอบสวนพิจำรณำเสร็จสิ้นแต่อย่ำงใด ดังนั้น
ตำมที่จังหวัดพังงำมีควำมเห็นว่ำ จังหวัดไม่จำต้องหยิบยกเรื่องกำรสั่งให้ผู้นี้กลับเข้ำรับรำชกำรขึ้นพิจำรณำ
จึงเป็นควำมเห็นที่ถูกต้องแล้ว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๕๔
ที่ นร ๑๐๑๑/๘๖

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง ข้อหำรือเกี่ยวกับอำนำจในกำรดำเนินกำรทำงวินัยของผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ตำมมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ ทก ๐๕๐๑/๑๔๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๕๓
ตำมที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติได้หำรือปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับอำนำจในกำรดำเนินกำร
ทำงวินัยโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้รับแจ้งจำกศูนย์ดำรงธรรมว่ำมีกำรร้องเรียนกล่ำวหำ
ข้ำรำชกำรในสั งกัด ส ำนั กงำนสถิติจั งหวั ด ซึ่งผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัด ได้ด ำเนิ นกำรตรวจสอบข้อ เท็จ จริง แล้ ว
และรำยงำนผลกำรดำเนิ นกำรพร้ อมพยำนหลั กฐำนในเบื้องต้นไปยังผู้อำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่ งชำติ
ซึ่ ง ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ ไ ด้ พิ จ ำรณำในเบื้ อ งต้ น แล้ ว เห็ น ว่ ำ กรณี มี มู ล เป็ น ควำมผิ ด วิ นั ย
อย่ำงไม่ร้ำยแรง แต่เนื่องจำกเป็นกำรกล่ำวหำสถิติจังหวัดซึ่งเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำแหน่งประเภท
อำนวยกำรระดับต้น ซึ่งผู้อำนวยกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ตำมมำตรำ ๕๗ ร่วมกระทำผิดกับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรและ
ระดับปฏิบัติกำรในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งตำมมำตรำ ๕๗ สำนักงำนสถิติแห่งชำติจึงหำรือว่ำ กรณีข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำแหน่งประเภท
วิชำกำร ระดับชำนำญกำรและระดับปฏิบัติกำร ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคที่ถูกกล่ำวหำว่ำร่วมกระทำ
ควำมผิดวินัยจะอยู่ในอำนำจของผู้อำนวยกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่จะดำเนินกำรทำงวินัยและสั่งลงโทษ
ได้หรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรีย นว่ำ แม้มำตรำ ๕๗ (๑๐) บัญญัติให้ อธิบดีเป็นผู้ บังคับบัญชำซึ่งมี
อำนำจสั่ งบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ข้ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ ต ำแหน่ ง ประเภทวิ ช ำกำร ระดับ ช ำนำญกำรลงมำ
แต่มำตรำ ๕๗ (๑๑) เองก็บัญญัติให้ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ ง
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ ดำรงตำแหน่ งตำมมำตรำ ๕๗ (๑๐) ในรำชกำรบริหำรส่ วนภูมิภ ำคได้เช่นกัน
จึงมีผลให้อธิบดีและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต่ำงมีอำนำจคู่เคียงที่จะพิจำรณำหรือดำเนินกำรตำมบทบัญญัติต่ำง ๆ
ที่กำหนดให้เป็นอำนำจของผู้มีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชำกำร ระดับชำนำญกำรลงมำ ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ซึ่งหมำยรวมถึงอำนำจในกำรดำเนินกำรตำม
หมวด ๗ กำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย ด้ ว ย ดั ง นั้ น ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ จึ ง มี อ ำนำจแต่ ง ตั้ ง

๑๕๕
คณะกรรมกำรสอบสวนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรลงมำ ในรำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำคได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๕๖
ที่ นร ๑๐๑๑/๙๐

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง หำรือลักษณะต้องห้ำมในกำรเข้ำรับรำชกำร
เรียน อธิบดีกรมทำงหลวง
อ้ำงถึง หนังสือกรมทำงหลวง ที่ คค ๐๖๐๕/๔๓๗๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๕๓
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมทำงหลวงได้หำรือเกี่ยวกับพฤติกำรณ์อันเป็นลักษณะต้องห้ำมในกำร
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยแจ้ งว่ ำนำย ส. หรื อ ม. อดี ตวิ ศวกรโยธำ ๘ วช ซึ่ง กรมทำงหลวงโดยมติ อ.ก.พ. กระทรวงคมนำคม
สั่งลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร ฐำนทุจริ ตต่อหน้ำที่รำชกำร ตำมมำตรำ ๘๒ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตำมมติของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. กรณีเมื่อครั้งเป็นนำยช่ำงโครงกำร
ก่อสร้ ำงสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ได้อำศัยตำแหน่งหน้ำที่ดั งกล่ ำวหำประโยชน์จำกกรรมกำรผู้จัดกำร ซึ่งเป็น
คู่สั ญ ญำกั บ กรมทำงหลวง อัน เป็ น กำรแสวงหำประโยชน์ ที่ มิค วรได้ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมำยส ำหรั บ ตนเอง
หรื อ ผู้ อื่ น และต่ อ มำได้ รั บ กำรล้ ำ งมลทิ น ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ล้ ำ งมลทิ น ในวโรกำสที่ พ ระบำทสมเด็ จ
พระปรมิน ทรมหำภูมิพลอดุล ยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประสงค์จะขอบรรจุกลั บ
เข้ำรับรำชกำร กรมทำงหลวงจึงหำรือว่ำ พฤติกรรมของนำย ส. หรือ ม. ที่ได้กระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงดังกล่ำว
เป็นลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมหรือไม่ และสมควรที่กรมทำงหลวงจะบรรจุ
ผู้นี้กลับเข้ำรับรำชกำรหรือไม่ ประกำรใด ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจ ำรณำแล้ ว มีควำมเห็นว่ำ กำรที่จะพิจำรณำว่ำพฤติกำรณ์ใดเข้ำลั กษณะเป็นกำร
บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป สำหรับกรณีของ
นำย ส. หรือ ม. ซึ่งจำกกำรไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้พิจำรณำมีมติว่ำ ผู้นี้กระทำควำมผิด
วินัย อย่ ำงร้ำยแรง ฐำนทุจริ ตต่อหน้ำที่ร ำชกำร จำกข้อเท็จจริงที่ปรำกฏจึงถือได้ว่ำ ผู้ นี้มีลักษณะต้องห้ำม
โดยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม ตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๔) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว
ส่วนกรณีที่หำรือว่ำ กรมทำงหลวงสมควรที่จะบรรจุผู้นี้กลับเข้ำรับรำชกำรหรือไม่ ประกำรใด นั้น
ขอเรี ย นว่ ำ เป็ น เรื่ องที่ อยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของกรมทำงหลวงที่จ ะต้อ งพิจ ำรณำตำมมำตรำ ๖๕ โดยค ำนึง ถึ ง

๑๕๗
ประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับ และควรพิจำรณำด้วยควำมระมัดระวังตำมที่ ก.พ. ได้เคยวำงแนวทำงไว้ตำม
หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นว ๒/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๐๔
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๕๘
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๒๒

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๘ พฤษภำคม ๒๕๕๔

เรื่อง หำรือแนวทำงกำรลงโทษ
เรียน อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
อ้ำงถึง หนังสือกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๓๑๗/๒๓๔๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมโรงงำนอุตสำหกรรมได้หำรือแนวทำงกำรลงโทษ กรณีข้ำรำชกำร
กรมโรงงำนอุตสำหกรรมถูกเจ้ำหน้ำที่ตำรวจจับกุมพร้อมของกลำงเป็นยำเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ (กัญชำ)
ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมำย บริเวณหน้ำกรมโรงงำนอุตสำหกรรมภำยในกระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งเป็น
สถำนที่รำชกำร หลังกำรจับกุม เจ้ำหน้ำที่ตำรวจได้ทำกำรตรวจพบอำวุธปืนพร้อมแมกกำซีน และเครื่องกระสุนปืน
ในรถยนต์ และเมื่อฟ้องคดีต่อศำลข้ำรำชกำรรำยนี้ได้ให้กำรว่ำเป็นผู้ป่วยที่ติดยำเสพติด สมควรได้รับกำรบำบัด
ซึ่งศำลอำญำได้มีคำพิพำกษำว่ำพฤติกำรณ์เป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติด ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ให้ลงโทษจำคุก ๓ เดือน และปรับ ๓,๐๐๐ บำท มีเหตุบรรเทำโทษ จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงลงโทษจำคุก ๑ เดือน
๑๕ วัน และปรับ ๑,๕๐๐ บำท โดยโทษจำคุกให้รอกำรลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี และผลแห่งคดีถึงที่สุด กรมโรงงำน
อุตสำหกรรมจึงหำรือเกี่ยวกับแนวทำงกำรลงโทษในเรื่องดังกล่ำวรวม ๓ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. พิจำรณำเรื่องนี้แล้วขอเรียน ดังนี้
๑. ตำมที่ห ำรื อว่ ำ มติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๔๖ ให้ เข้มงวด กวดขั น
เกี่ยวกับเรื่องยำเสพติด หำกพบว่ำผู้ใดกระทำผิดให้พิจำรณำลงโทษอย่ำงเด็ดขำด จริงจัง เพื่อเป็นตัวอย่ำง
แก่ ผู้ อื่ น ดั ง นั้ น กำรที่ ข้ ำ รำชกำรกรมโรงงำนอุ ต สำหกรรมได้ ก ระท ำผิ ด กรณี มี กั ญ ชำไว้ ใ นครอบครอง
โดยผิดกฎหมำยจะถือว่ำข้ำรำชกำรผู้นี้กระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือไม่ นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรลงโทษอย่ำงเด็ดขำดกับข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด
ตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวนั้น จะต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไปว่ำ กรณีเป็นควำมผิดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรงหรือไม่ร้ำยแรง โดยพิจำรณำจำกประเภทของยำเสพติด และพฤติกรรมแห่งกำรกระทำที่เข้ำไปเกี่ยวข้อง
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 ฐำนไม่รักษำชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ตำมมำตรำ ๘๒ (๑๐) หรืออำจ
เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง มำตรำ ๘๕ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้
โดยจะต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์แห่งกำรกระทำเป็นเรื่อง ๆ ไป ทั้งนี้ ก.พ. ได้วำงแนวทำง
กำรพิจำรณำลักษณะควำมผิดดังกล่ำวไว้ ๓ ประกำร ดังนี้
(๑) เป็ น กำรกระท ำที่ ท ำให้ เ สื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์ ข องต ำแหน่ ง หน้ ำ ที่ ร ำชกำร
โดยพิ จ ำรณำจำกตำแหน่ ง หน้ ำที่ ร ำชกำรของผู้ กระท ำกั บ พฤติ ก ำรณ์ ใ นกำรกระท ำของผู้ นั้น ประกอบกั น
โดยมี แ นวคิ ด ที่ ว่ ำ ข้ ำ รำชกำรสมควรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น ตั ว อย่ ำ ง เป็ น ที่ ย กย่ อ ง นั บ ถื อ ศรั ท ธำ
แก่ประชำชน เนื่องจำกข้ำรำชกำรเป็นตัวแทนและเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมนโยบำย
ของรัฐบำล ซึ่งต้องประพฤติป ฏิบัติตนให้อยู่ในควำมดีงำม และเหมำะสมกับเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรของตน
(๒) เป็นกำรกระทำที่สังคมรู้สึกรังเกียจหรือเป็นที่รังเกียจของสังคม โดยพิจำรณำ
จำกควำมรู้สึกของประชำชนหรือของข้ำรำชกำรทั่วไป
(๓) เป็นกำรกระทำโดยเจตนำ
๒. ตำมที่หำรือว่ำ ข้ำรำชกำรรำยนี้ให้กำรว่ำตนเป็นบุคคลที่น่ำสงสำร เนื่องจำกเป็นผู้ป่วย
ที่ติดยำเสพติด ควรที่จะได้รับกำรบำบัด รักษำ โดยอ้ำงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับเรื่อง กำรให้โอกำสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิกำร และผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด ซึ่งพ้นจำกสภำพกำรใช้ยำเสพติด
เข้ำทำงำน หรือรับกำรศึกษำต่อในหน่วยงำนภำครัฐ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๐ ได้หรือไม่ นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ มติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่ำว มุ่งเน้นกำรให้โอกำสกับผู้เสพหรือ
ผู้ติดยำเสพติดซึ่งพ้นจำกสภำพกำรใช้ยำเสพติด โดยมิให้อ้ำงเหตุดังกล่ ำวเป็นกำรลิดรอนสิทธิในกำรเข้ำรับ
กำรศึกษำ กำรรับทุนกำรศึกษำ หรือเข้ำทำงำน ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำ กำรให้ออกจำกกำรศึกษำ หรือให้ออก
จำกงำน ซึ่งหมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรผู้เสพหรือติดยำเสพติดซึ่งพ้นจำกสภำพกำรใช้ยำเสพติดแล้ว ส่วนรำชกำร
จะพิจำรณำให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นออกจำกรำชกำรไม่ได้ สำหรับกรณีตำมที่หำรือดังกล่ำว หำกปรำกฏว่ำข้ำรำชกำร
ผู้เสพหรือติดยำเสพติดนั้นยังไม่พ้นจำกสภำพกำรใช้ยำเสพติด ย่อมไม่อำจนำมติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่ำว
มำใช้บังคับได้ กำรพิจำรณำลงโทษจึงต้องเป็นไปตำมแนวทำงกำรพิจำรณำในข้อ ๑.
๓. ตำมที่หำรือว่ำ ข้ำรำชกำรรำยนี้ได้ให้กำรต่อศำลว่ำตนเองมีปริมำณกัญชำเพียงเล็กน้อย
และได้หำซื้อมำไว้เพื่อนำมำผสมกับบุหรี่เพื่อสูบ เนื่องจำกสูบบุหรี่มำเป็นเวลำนำนแล้ว จึงถือว่ำเป็นเพียงผู้ป่วย
คนหนึ่ง ไม่ได้เป็นผู้ขำยหรือจำหน่ำย หำกแต่เป็นบุคคลที่น่ำสงสำร เนื่องจำกเป็นผู้ที่ติดยำเสพติ ด ควรอย่ำงยิ่ง
ที่จะได้รับกำรบำบัด รักษำ และกำรที่ข้ำรำชกำรรำยนี้ถูกจับกุมในข้อหำมีกัญชำไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมำย
ในบริ เวณสถำนที่ทำงำน แสดงให้ เห็ น ว่ำอำจมีพฤติกรรมเสพยำเสพติดในที่ทำงำนได้ พฤติกรรมดังกล่ ำว
จะถือว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรงหรือไม่ นั้น

๑๖๐
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมที่หำรือนี้เป็นปัญหำทำนองเดียวกับในข้อ ๑. ดังนั้น กำรจะ
พิจำรณำว่ำข้ำรำชกำรผู้ใดมีพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรงหรือไม่
ควรพิจำรณำตำมแนวทำงที่ ก.พ. กำหนดไว้ดังกล่ำวข้ำงต้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๖๑
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๔๐

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๓๑ พฤษภำคม ๒๕๕๔

เรื่อง หำรือแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน อธิบดีกรมศุลกำกร
อ้ำงถึง หนังสือกรมศุลกำกร ลับ ที่ กค ๐๕๑๖ /ล ๔๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๕๓
และ ลับ ที่ กค ๐๕๑๖ /ล ๑๑๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๓
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง กรมศุล กำกรได้ห ำรือเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กรณีนำย ว.
ข้ำรำชกำรพลเรื อนสำมัญ ตำแหน่ งเจ้ำหน้ ำที่ธุรกำร ๔ กรมศุล กำกร ได้กระทำผิดอำญำขณะรับรำชกำร
ที่อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ กรมกำรปกครอง ซึ่งนำย ว. ได้ลำออกจำกกรมกำรปกครองเมื่อวันที่ ๑ สิงหำคม
๒๕๔๑ ต่อมำ เมื่อวันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๔๑ นำย ว. ได้เข้ำรับรำชกำรที่กรมศุลกำกรตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ๑
โดยไม่ได้นำอำยุรำชกำรขณะเป็นข้ำรำชกำรกรมกำรปกครองมำนับต่อ ทั้งนี้ กำรกระทำผิดอำญำของนำย ว. นั้น
ศำลจังหวัดสุรินทร์ได้มีคำพิพำกษำเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๔๙ ว่ำมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
ฐำนเป็ น เจ้ ำพนั กงำนปฏิบั ติห รื อละเว้น กำรปฏิ บัติห น้ำที่โ ดยมิช อบเพื่อ ให้ เกิดควำมเสี ยหำยแก่ผู้ ห นึ่งผู้ ใ ด
ให้ จ ำคุ ก เป็ น เวลำ ๓ ปี แต่ มี เ หตุ บ รรเทำโทษ จึ ง ลดโทษให้ ห นึ่ ง ในสำม คงจ ำคุ ก มี ก ำหนด ๒ ปี ต่ อ มำ
ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยื น และขณะนี้คดีอยู่ ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ จึงขอหำรือแนวทำงปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยว่ำ กรมศุลกำกรจะพิจำรณำดำเนินกำรทำงวินัยกับนำย ว. ในมูลกรณีกระทำผิด
จนเป็ น เหตุ ใ ห้ ถู ก ฟ้ อ งคดี อ ำญำ และศำลจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ มี ค ำพิ พ ำกษำลงโทษจ ำคุ ก แต่ ค ดี ยั ง ไม่ ถึ ง ที่ สุ ด
ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ครั้ ง รั บ รำชกำรที่ ก รมกำรปกครองในระหว่ ำ งที่ ร อค ำพิ พ ำกษำถึ ง ที่ สุ ด ได้ ห รื อ ไม่ อย่ ำ งไร
นอกจำกนั้ น หำกศำลมีคำพิพำกษำถึงที่ สุ ดแล้ ว กรมศุล กำกรสำมำรถน ำผลของคำพิพำกษำมำพิ จำรณำ
ดำเนินกำรทำงวินัยกับนำย ว. ฐำนกระทำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่ห นักกว่ำโทษจำคุก
โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่ำโทษจำคุกตำมมำตรำ ๘๕ (๖) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้หรือไม่ อย่ำงไร และหรือเกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้ำมของผู้ที่จะ
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนตำมมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรที่ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุจะพิจำรณำดำเนินกำร
ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชำได้นั้น จะต้องปรำกฏว่ำผู้นั้นมีกำรกระทำที่เป็น
ควำมผิดเกิดขึ้นในขณะที่มีสภำพเป็นข้ำรำชกำร และได้มีกำรลงโทษในขณะที่ผู้นั้นยังรับรำชกำรอยู่ (เว้นแต่
จะเข้ำข้อยกเว้นที่กฎหมำยบัญญัติให้สำมำรถดำเนินกำรทำงวินัยต่อไปได้แม้ผู้นั้นจะไม่มีสภำพเป็นข้ำรำชกำรแล้ว
ตำมมำตรำ ๑๐๐) สำหรับกรณีนำย ว. ปรำกฏว่ำได้กระทำควำมผิดในขณะที่รับรำชกำรอยู่ที่กรมกำรปกครอง
และได้ลำออกจำกรำชกำรเมื่อวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๔๔๑ ย่อมถือว่ำผู้นี้ได้ขำดจำกกำรเป็นข้ำรำชกำรแล้ว เมื่อผู้นี้

๑๖๒
ได้มำบรรจุเข้ำรับรำชกำรใหม่ที่กรมศุลกำกรเมื่อวันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๔๑ กำรกระทำผิดในขณะที่รับรำชกำร
ที่กรมกำรปกครองจึงถือเป็นกำรกระทำที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้นี้จะเข้ำรับรำชกำรที่กรมศุลกำกร กรมศุลกำกรจึง
ไม่อำจที่จะนำพฤติกำรณ์ของนำย ว. ดังกล่ำวมำดำเนินกำรทำงวินัยได้ นอกจำกนี้ โดยที่ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ
กำรกระทำควำมผิดอำญำดังกล่ำว นำย ว. ได้ถูกร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๔ กันยำยน
๒๕๔๑ ซึ่งเป็นระยะเวลำภำยหลังจำกที่นำย ว. ได้มำบรรจุเข้ำรับรำชกำรที่กรมศุลกำกรแล้ว กรณีจึงไม่เข้ำ
เงื่อนไขตำมมำตรำ ๖๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติว่ำ “ผู้ได้รับ
บรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ... หำกภำยหลังปรำกฏว่ำ ขำดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะ
ต้องห้ำมโดยไม่ได้รั บกำรยกเว้นตำมมำตรำ ๓๖ หรือ...อยู่ก่อนก็ดี มีกรณีต้องหำอยู่ก่อนและภำยหลังเป็น
ผู้ขำดคุณสมบัติเนื่องจำกกรณีต้องหำนั้นก็ดี ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งให้ผู้นั้น
ออกจำกรำชกำรโดยพลัน ...” กรมศุลกำกรจึงไม่อำจที่จะสั่งให้นำย ว. ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำดังกล่ำว
ได้เช่นกัน
แต่อย่ำงไรก็ตำม ก.พ. ได้เคยพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ ควำมผิดฐำนกระทำควำมผิดอำญำ
จนได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุด ตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (บัญญัติควำมเช่นเดียวกันกับมำตรำ ๘๕ (๖) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) ไม่ได้ตั้งฐำนจำกกำรกระทำเดิมของผู้กระทำผิด แต่เป็นควำมผิดใหม่เพรำะถูกจำคุกเดิม
จะกระทำผิ ดกรณีใดมิใช่ส ำระสำคัญ แต่ภ ำยหลังถูกศำลพิพำกษำจำคุกก็ต้องลงโทษฐำนกระทำผิ ดอำญำ
จนได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก ดังนั้น กรณีนี้กรมศุลกำกรสำมำรถที่จะดำเนินกำรทำงวินัย
แก่นำย ว. ได้ก็ต่อเมื่อศำลได้มีคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกนำย ว. แล้ว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๖๓
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๔๕

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๖ มิถุนำยน ๒๕๕๔

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับผลแห่งคดีอำญำ
เรียน อธิบดีกรมที่ดิน
อ้ำงถึง หนังสือกรมที่ดิน ลับ ที่ มท ๐๕๐๒.๕/๓๕๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๕๓
ตำมหนัง สือ ที่อ้ำ งถึง กรมที่ดิน ได้ห ำรือ ปัญ หำเกี่ย วกับ ผลแห่ง คดีอ ำญำ กรณี ก รมที่ดิน
โดยมติ อ.ก.พ. กระทรวงมหำดไทย มีคำสั่งลงโทษไล่นำย ป. ออกจำกรำชกำร ต่อมำนำย ป. ได้อุทธรณ์
คำสั่งลงโทษต่อ ก.พ. และ ก.พ. มีมติเห็นควรยกอุทธรณ์ และนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำสั่งกำรให้ยกอุทธรณ์
ตำมมติของ ก.พ. จำกนั้น นำย ป. ได้ยื่น ฟ้อ งต่อ ศำลปกครองกลำงขอให้เ พิกถอนคำสั่ง ลงโทษและคำสั่ง
ยกอุทธรณ์ดังกล่ำว ซึ่งศำลปกครองกลำงได้พิจำรณำแล้วพิพำกษำยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และในผลส่วนคดีอำญำ
กรณีเ ดีย วกัน นี้ พนักงำนอัย กำรได้เป็น โจทก์ฟ้อ งนำย ป. ซึ่งต่อมำศำลฎีกำมีคำพิพ ำกษำยกฟ้อง โดยฟัง
ข้อเท็จจริงว่ำโจทก์นำสืบยังไม่พอรับฟังได้ว่ำนำย ป. กระทำควำมผิดทำงอำญำ ดังนั้นนำย ป. จึงได้ร้องขอ
ให้กรมที่ดินเบิกจ่ำยเงินเดือนในระหว่ำงที่ถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรจนถึงวันเกษียณอำยุรำชกำร รวมทั้ง
เงิน บำเหน็จ ด้ว ยเหตุเ กษีย ณอำยุร ำชกำร เนื่อ งจำกเห็น ว่ำ กำรลงโทษทำงวินัย นั้น ได้อ ำศัย เหตุจ ำกกำร
กล่ำวหำว่ำกระทำผิดทำงอำญำ เมื่อศำลฎีกำมีคำพิพำกษำยกฟ้อง แสดงว่ำตนไม่ได้กระทำผิด กำรลงโทษ
ไล่ต นออกจำกรำชกำรจึง ขัด ต่อ คำพิพ ำกษำศำลฎีก ำ ดัง นั้น กรมที่ดิน จึง ขอหำรือ ว่ำ คำพิพ ำกษำหรือ
ข้อเท็จ จริงที่ป รำกฏในคดีอ ำญำที่ศำลฎีก ำรับฟังในทำงที่เ ป็น คุณ แก่นำย ป . ดัง กล่ำว กรมที่ดินจะนำมำ
ดำเนินกำรเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษนำย ป. ได้หรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ.ขอเรีย นว่ำ ก.พ. เคยพิจ ำรณำเรื่อ งทำนองนี้แ ล้ว เห็นว่ำกำรดำเนิน กำร
สอบสวนพิจ ำรณำโทษทำงวินัย กฎหมำยว่ำด้ว ยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนได้กำหนดอำนำจหน้ำที่และ
วิธ ีก ำรสอบสวนพิจ ำรณำโทษทำงวินัย ไว้เ ป็น ส่ว นหนึ่ง ต่ำ งหำกจำกกำรดำเนิน คดีอ ำญำ กำรสอบสวน
พิจำรณำทำงวินัยไม่จำเป็นที่จะต้องรอฟังผลคดีอำญำ แม้ภำยหลังศำลฎีกำจะพิพำกษำยกฟ้องก็ไม่ได้ทำให้
กำรพิจำรณำดำเนินกำรทำงวินัยเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่ำงใด
อย่ำงไรก็ดี โดยที่พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มำตรำ ๕๔
บัญ ญัติว่ำ “เมื่อคู่ก รณีมีคำขอ เจ้ำหน้ำที่อ ำจเพิกถอนหรือ แก้ไ ขเพิ่มเติม คำสั่งทำงปกครองที่พ้น กำหนด
อุท ธรณ์. ....ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) มีพ ยำนหลักฐำนใหม่ อัน อำจทำให้ข้อ เท็จจริง ที่ฟัง เป็นยุติแ ล้ว นั้น
เปลี่ยนแปลงไปในสำระสำคัญ .....กำรยื่นคำขอให้พิจำรณำใหม่ต้องกระทำภำยในเก้ ำสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึง

๑๖๔
เหตุซึ่ง อำจขอให้พิจ ำรณำใหม่ไ ด้ ” ดัง นั้น หำกผู้ถูก ลงโทษเห็นว่ำ มีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขึ้น มำที่อำจทำให้
ผลกำรพิจำรณำมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในสำระสำคัญ ผู้ถูกลงโทษก็อำจมีคำขอเพื่อให้มีกำรพิจำรณำใหม่ได้
ตำมมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ข้ำงต้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๖๕
ที่ นร ๑๐๑๑/๒๒๔

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๔

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับอำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑) แห่งพระรำชบัญญัตริ ะเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
อ้ำงถึง หนังสือกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๖/๓๐๒๕ ลงวันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๕๔
ตำมหนั ง สื อ ที่ อ้ ำ งถึ ง กระทรวงสำธำรณสุ ข หำรื อ เกี่ ย วกั บ อ ำนำจบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ของ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่ำเหตุใดสำนักงำน ก.พ.
เคยตอบข้อหำรือตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๑/๗๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๕๓ ว่ำผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด เป็นผู้มีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ชำนำญกำร
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน ชำนำญงำน และอำวุโส ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค แต่ต่อมำได้
ตอบข้อหำรือเรื่ องทำนองเดีย วกันตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๙๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์
๒๕๕๔ ว่ำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งพักรำชกำรและสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมมำตรำ
๑๐๑ กำรอนุญำตให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญลำออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐๙ และกำรสั่งให้ข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญลำออกจำกรำชกำร ตำมมำตรำ ๑๑๐ และกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญไปรับรำชกำร
ทหำร ตำมมำตรำ ๑๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สำหรับข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบั ติกำร ชำนำญกำร และชำนำญกำรพิเศษ และตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน ชำนำญงำน และอำวุโส ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรตอบข้อหำรือในกรณีแรกนั้น เป็นกำรหำรือเกี่ยวกับอำนำจ
ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในกำรสั่งให้ข้ ำรำชกำรตำแหน่งนำยแพทย์ระดับปฏิบัติกำรออกไปรับรำชกำรทหำร
ตำมมำตรำ ๑๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง ก.พ. เห็นว่ำ เรื่องดังกล่ำว
เป็น อำนำจของผู ้ว ่ำ รำชกำรจัง หวัด ในฐำนะผู ้บัง คับ บัญ ชำซึ่ง มีอ ำนำจสั ่ง บรรจุที ่จ ะสั ่ง ให้น ำยแพทย์
ระดับปฏิบัติกำรออกไปรั บรำชกำรทหำรได้ ทั้งนี้ตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑) ประกอบมำตรำ ๕๗ (๑๐) เท่ำนั้น
โดยหนังสือตอบข้อหำรือดังกล่ำวไม่ได้กล่ำวถึงมำตรำ ๕๗ (๙) ซึ่งอำจทำให้เข้ำใจได้ว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ประเภทวิ ชำกำร ระดั บช ำนำญกำรพิ เ ศษ ตำมมำตรำ ๕๗ (๙) มิ ไ ด้ อ ยู่ ใ นอ ำนำจสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ของ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เมื่อเปรียบเทียบกับควำมเห็นของสำนักงำน ก.พ. ในกำรตอบข้อหำรือในกรณีที่สอง
ก.พ. ได้พิจำรณำในประเด็นเรื่องกำรเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗
ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแล้ว มีมติให้ถือเป็นหลักกำรว่ำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะผู้บังคับบัญชำในรำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำคมีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับ

๑๖๖
ปฏิบัติกำร ชำนำญกำร และชำนำญกำรพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน ชำนำญงำน และอำวุโส
ตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หำกมีกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มีอำนำจ
พิจำรณำดำเนินกำรในเรื่องใดแล้ว ให้ถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑)
มีอำนำจพิจำรณำดำเนินกำรในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๖๗
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๗๘

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๔

เรื่อง หำรืออำนำจในกำรดำเนินกำรทำงวินยั ข้ำรำชกำร
เรียน ปลัดกระทรวงแรงงำน
อ้ำงถึง หนังสือกระทรวงแรงงำน ลับ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๑.๕/๐๒๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๕๔
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๔๔๔
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๒ รวม ๗ แผ่น
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กระทรวงแรงงำนได้หำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ สำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำนได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่นำย ส. กรณีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งแรงงำนและ
สวัสดิกำรจังหวัด (เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ๘) สำนักงำนแรงงำนและสวัสดิกำรจังหวัดเชียงรำย
สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบสืบสวนเรื่องกำรจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรที่ทำกำร
สำนักงำนแรงงำนและสวัสดิกำรจังหวัดเชียงรำย ปรำกฏว่ำผู้รับจ้ำงได้ขอเปลี่ยนแปลงเสำเข็มอำคำรที่ทำกำร
สำนักงำนแรงงำนและสวัสดิกำรจังหวัดเชียงรำย โดยผู้รับจ้ำงยินยอมให้ปรับลดค่ำจ้ำง ซึ่งจังหวัดเชียงรำยได้
เปลี่ยนแปลงและปรับลดค่ำจ้ำงไปแล้ว ต่อมำในวันที่ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนตำมสัญญำงวดสุดท้ำย ผู้ควบคุมงำน
ได้มีหนังสือเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำยเพื่อให้พิจำรณำปรับลดค่ำเสำเข็มอีก แต่นำย ส. ในฐำนะหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่รั บผิดชอบในกำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรจ้ำงดังกล่ำว ไม่ดำเนินกำรเสนอผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดเชียงรำยเพื่อพิจำรณำปรับลดค่ำเสำเข็มตำมอำนำจหน้ำที่ก่อนที่จะมีกำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำงงวดสุดท้ำย
ทำให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำยเป็นเงิน ๘๙๕,๔๙๔.๗๐ บำท
ปลัดกระทรวงแรงงำนพิจำรณำผลกำรสอบสวนแล้ว ได้สั่งยุติเรื่องในกรณีดังกล่ำวเมื่อวันที่
๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๗ และได้รำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงแรงงำน ซึ่ง อ.ก.พ.
พิจำรณำแล้วมีมติว่ำไม่เห็นชอบด้วยที่จะให้ยุติเรื่องในประเด็นกำรปรับลดค่ำเสำเข็มดังกล่ำวเนื่องจำกเป็นเรื่องที่
สำนักงำน ป.ป.ช. กำลังดำเนินกำรสืบสวนเพื่อดำเนินคดีอำญำกับนำย ส. เห็นควรให้คณะกรรมกำรสอบสวน
วินั ย อย่ ำงร้ ำยแรงที่จ ะแต่งตั้งเพื่อสอบสวนนำย ก. และนำย บ. ผู้ ควบคุมงำน ได้ส อบสวนเพื่อให้ ปรำกฏ
ข้อเท็จจริงว่ำนำย ส. มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับกำรขอปรับลดเงินค่ำเสำเข็มที่ผู้ควบคุมงำนนำเรื่องเสนอต่อผู้ว่ำจ้ำง
ให้หักเงิน ค่ำจ้ำงงวดสุดท้ำยหรือไม่ หำกกำรสอบสวนปรำกฏว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้รำยงำนปลัดกระทรวง
แรงงำนเพื่อพิจำรณำสั่งกำรต่อไป ต่อมำเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ สำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งให้
ปลัดกระทรวงแรงงำนพิจำรณำโทษทำงวินัยแก่นำย ส. ตำมมติคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในกรณีเดียวกันอีก
กระทรวงแรงงำนจึงหำรือว่ำในกรณีนี้นำย ส. ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ อย่ำงไร
และปลัดกระทรวงแรงงำนซึ่งเป็น ผู ้บัง คับ บัญ ชำผู้มี อำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้งจะต้องดำเนินกำรต่อไปอย่ ำงไร
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

๑๖๘
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (ที่ประชุมร่วมกรรมกำรกฤษฎีกำคณะที่ ๑
คณะที่ ๒ และคณะที่ ๑๑) ได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่ำวไว้ว่ำ “กำรที่ผู้บัง คับ บัญ ชำได้ ดำเนินกำรทำงวินัย
แก่ข้ำรำชกำรผู้ใต้บังคับบัญชำและมีคำสั่ง .... ให้ยุติเรื่องหรืองดโทษ ก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทิน
ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐
มีผลใช้บังคับ ผู้นั้นย่อมได้รับประโยชน์จำกกำรล้ำงมลทิน เพรำะเป็นไปตำมเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๖
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ซึ่งมีผลให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินกำรทำงวินัยในกรณีนั้นๆ ต่อไป
อันเป็นผลที่กฎหมำยรับรองไว้ ดังนั้น แม้ว่ำคณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะมีมติว่ำเป็นกำรกระทำควำมผิดวินัย
ร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๙๒ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เมื่อผู้นั้นได้รับกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวไปแล้ว ผู้บังคับบัญชำ
จึง ไม่ส ำมำรถดำเนิน กำรทำงวินัย แก่ผู้นั้น ได้อีก ต่อ ไป” ดัง นั้น เมื่อ ปลัดกระทรวงแรงงำนได้สอบสวนและ
สั่งยุติเรื่องกำรดำเนิ นกำรทำงวินัยนำย ส. ในวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกำรสั่งยุติเรื่องก่อนวันที่
๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ นำย ส. ย่อมได้รับประโยชน์จำกมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไม่ต้อง
ถูกเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินกำรทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ตำมคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ดังกล่ำว รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๖๙
ที่ นร ๑๐๑๑/๒๕๗

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๘ มิถุนำยน ๒๕๕๔

เรื่อง หำรือปัญหำกำรดำเนินกำรทำงวินัยกับข้ำรำชกำรที่เกษียณอำยุรำชกำรหรือลำออกจำกรำชกำร
เรียน ปลัดกระทรวงพลังงำน
อ้ำงถึง หนังสือกระทรวงพลังงำน ด่วนที่สุด ที่ พน ๐๒๐๑/๔๒๙๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๕๓
ตำมหนั งสื อที่ อ้ ำงถึ ง กระทรวงพลั งงำนได้ ห ำรื อปั ญหำเกี่ ยวกั บกำรด ำเนิ นกำรทำงวิ นั ย
รำยนำย ป. อดีตเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนช่ำง ๘ สั งกัดส ำนักงำนพลังงำนภูมิภำคที่ ๓ ซึ่งออกจำกรำชกำรไปแล้ ว
โดยแจ้งข้อเท็จจริงและส่งเอกสำรไปประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำนำย ป. เดิมรับรำชกำรสังกัดกรมโยธำธิกำร
ต่อมำเมื่อวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๔๕ ได้โอนมำรับรำชกำรสังกัดกรมธุรกิจพลังงำน และได้ลำออกจำกรำชกำรตำม
โครงกำรเกษียณอำยุ รำชกำรก่ อนก ำหนดเมื่อวั นที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๗ หลั งจำกนั้ น ส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้มีหนังสือถึงกรมธุรกิจพลังงำน แจ้งว่ำจำกกำรตรวจสอบสืบสวนของสำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภำคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี พบว่ำ ในกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริ นทร์
ระยอง ผู้ที่เกี่ยวข้องมีพฤติกำรณ์ที่มิชอบหลำยประกำร รวมถึงพฤติกำรณ์ของคณะกรรมกำรจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษที่มี
นำย ป. ร่วมเป็นกรรมกำร ซึ่งมีพฤติกำรณ์ส่อไปในทำงทุจริต สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงขอให้
กรมธุรกิจพลังงำนดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ต่อไป กรมธุรกิจพลังงำนจึงมีคำสั่งที่ ๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ มกรำคม
๒๕๕๑ แต่งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวนวิ นั ยอย่ ำงร้ำยแรงแก่นำย ป. ซึ่ งต่อมำคณะกรรมกำรสอบสวนได้เสนอ
ควำมเห็นต่ออธิบดีว่ำ ไม่อำจดำเนินกำรทำงวินัยแก่นำย ป. ได้ เนื่องจำกกรมธุรกิจพลังงำนได้รับเรื่องกล่ำวหำจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนภำยหลังจำกที่นำย ป. ได้ลำออกจำกรำชกำรไปแล้ว ซึ่งอธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงำนได้พิจำรณำเห็นชอบให้ยุติกำรสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๕๑ จึงขอหำรือปัญหำรวม ๓ ข้อ ดังนี้
๑. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนร้ำยแรงของกรมธุรกิจพลั งงำนถูกต้องหรือไม่ อย่ำงไร
หำกข้ อเท็ จจริ งปรำกฏว่ำ ส ำนั กงำนกำรตรวจเงินแผ่ นดินภู มิภำคที่ ๒ จั งหวั ดชลบุรี ได้รั บหนั งสื อร้องเรียน
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งไม่ได้ระบุ ชื่อและพฤติกำรณ์ในกำรกระทำผิดของนำย ป. ไว้อย่ำงชัดเจน โดยเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่ นดินได้เสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อผู้อำนวยกำรตรวจเงินแผ่นดิน
เมื่ อวั นที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๔๔ เสนอต่ อส ำนั กงำนกำรตรวจเงินแผ่ นดิ น เมื่อวันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๔๔ และ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินได้พิจำรณำเมื่อวันที่ ๖ สิ งหำคม ๒๕๔๗ โดยมีมติให้ดำเนินกำรแจ้งหน่ วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง แต่กรมธุรกิจพลังงำนไม่ได้รับหนังสือแจ้งจำกสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินแต่อย่ำงใด
๒. หำกกรมธุรกิจพลั งงำนสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน นำย ป. ได้ คณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัยที่เสนอควำมเห็นต่ออธิบดีให้ยุติกำรสอบสวน สำมำรถกลับมำดำเนินกำรสอบสวนใหม่โดยที่ไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนชุดใหม่ได้หรือไม่
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๓. หำกกรมธุรกิจพลังงำนไม่สำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมข้อ ๒. ได้ กำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนที่ได้ดำเนินกำรไปแล้ว และทำให้นำย ป. ได้รับควำมเสียหำย ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
กรมธุรกิจพลังงำนต้องรับผิดหรือไม่ อย่ำงไร
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กรณีนี้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี ได้รับ
หนั งสื อร้ อ งเรี ย นซึ่ ง มิ ได้ มี กำรระบุ ชื่ อ และพฤติ ก ำรณ์ ใ นกำรกระท ำผิ ด ของนำย ป. ให้ ปรำกฏ จนกระทั่ ง
เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๒ เข้ำทำกำรตรวจสอบ และเสนอรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบต่อผู้อำนวยกำรตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๒ และ
๓๐ มกรำคม ๒๕๔๔ ตำมลำดับ จึงปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ คณะกรรมกำรจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษที่มีนำย ป. ร่วมเป็น
กรรมกำร มีพฤติกำรณ์ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ ซึ่งกำรรำยงำนดังกล่ำวถือเป็นกำรกล่ำวหำต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวน
สอบสวนหรือตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร ตำมมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นแล้ว และเป็นกำรกล่ำวหำก่อนที่
นำย ป. จะออกจำกรำชกำรไปเมื่อวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๗ ดังนั้น อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนจึงมีอำนำจดำเนินกำร
ทำงวินัยแก่นำย ป. ได้ กำรที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน นำย ป. จึงเป็นกำร
ดำเนินกำรและเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย แม้ต่อมำอธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนจะได้พิจำรณำเห็นชอบและสั่งยุติ
กำรสอบสวนตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบสวน ก็ถือว่ำเป็นกำรพิจำรณำสั่งกำรโดยสำคัญผิด หำมีผลเป็นกำร
ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนที่สั่งไปโดยชอบด้วยกฎหมำยไม่ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนย่อมที่จะสั่งกำร
ให้คณะกรรมกำรสอบสวนชุดเดิมกลับมำดำเนินกำรสอบสวนต่อไปได้ โดยไม่จำต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
ชุดใหม่ขึ้นทำกำรสอบสวนแต่อย่ำงใด
ส ำหรั บ ข้ อหำรื อที่ ว่ ำ หำกกรมธุ รกิ จพลั งงำนไม่ ส ำมำรถแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวน
นำย ป. ได้ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนที่ดำเนินกำรไปแล้วและทำให้นำย ป. ได้รับควำมเสียหำย ข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของกรมธุรกิจพลังงำนต้องรับผิดชอบหรือไม่ อย่ำงไร นั้น เมื่อปรำกฏว่ำ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนของกรมธุรกิจพลังงำนเป็นกำรดำเนินกำรที่ถูกต้องตำมกฎหมำย ปัญหำดังกล่ำวจึงไม่จำต้องพิจำรณำอีกต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๗๑
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๘๔

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๔

เรื่อง หำรือปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลับ ด่วน ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๓/๕๘ ลงวันที่ ๘ มีนำคม ๒๕๕๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ น.ว. ๓/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๔๙๔
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้หำรือปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรดำเนินกำรทำงวินัย โดยแจ้งข้อเท็จจริงสรุปได้ว่ำ จังหวัดยโสธรได้มีคำสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสืบสวน
ข้อเท็จ จริ ง กรณีข้ำรำชกำรตำแหน่ งประเภทวิช ำกำรระดับช ำนำญกำร ประเภททั่ ว ไประดับ ช ำนำญงำน
ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเลิงนกทำ ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัย กรณีที่
โรงพยำบำลสมเด็ จ พระยุ พ รำชเลิ งนกทำได้จ่ ำ ยค่ ำ น้ำมัน เชื้อ เพลิ ง โดยมี ย อดเงิน สู งกว่ำ บิ ล ต้ น ขั้ว ที่ สั่ ง ซื้ อ
เนื่ อ งจำกมี ก ำรแก้ ไ ขจ ำนวนเงิ น ให้ สู ง กว่ ำ ต้ น ขั้ ว และจำกกำรตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต้ น ปรำกฏว่ ำ
ผู้ อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็ จ พระยุ พ รำชเลิ ง นกทำ (นำยแพทย์ เ ชี่ ย วชำญ ด้ ำ นเวชกรรม) ในฐำนะ
ผู้บังคับบัญชำอำจมีส่วนบกพร่องในกำรปฏิบัติหน้ำ ที่ ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยโสธรไม่อำจดำเนินกำรทำงวินัย
แก่ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลดังกล่ำวได้ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กรณีดังกล่ำว
เป็นกำรกล่ำวหำข้ำรำชกำรหลำยรำยซึ่งมีตำแหน่งและระดับต่ำงกันว่ำกระทำผิดร่วมกัน ซึ่งอำนำจในกำร
ดำเนินกำรทำงวินัยเป็นของผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุคนละคนกัน กล่ำวคือ สำหรับข้ำรำชกำรตำแหน่ง
ประเภทวิชำกำรระดับชำนำญกำร และประเภททั่วไประดับชำนำญงำน เป็นอำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ยโสธร และส ำหรั บ ข้ ำรำชกำรตำแหน่ ง ประเภทวิช ำกำรระดั บ เชี่ย วชำญ เป็น อ ำนำจของปลั ด กระทรวง
สำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจึงหำรือว่ำ ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนสอบสวน
แก่ข้ำรำชกำรที่มีตำแหน่ งและระดับ ต่ำงกันดังกล่ ำว ผู้ บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่ งบรรจุข้ำรำชกำรระดับ
เชี่ยวชำญ จะเป็นผู้ดำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรระดับชำนำญงำน และระดับ ชำนำญกำร ไปพร้อมกัน
หรือโดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนสอบสวนในคำสั่งเดียวกันได้หรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนั กงำน ก.พ. ขอเรีย นว่ำ ก.พ. เคยพิจำรณำเรื่องทำนองนี้แล้ วเห็นว่ำ กรณีข้ำรำชกำร
ตำแหน่งต่ำงกันในกรมเดียวกันถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัย ร่วมกัน แต่หำกมิได้เป็นกำรกล่ำวหำว่ำกระทำผิด
วิ นั ย ร่ ว มกั บ อธิ บ ดี ห รื อ ปลั ด กระทรวงแล้ ว กรณี ไ ม่ เ ข้ ำ เงื่ อ นไขที่ จ ะด ำเนิ น กำรตำมมำตรำ ๙๔ (๑)
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ถือเป็นกรณีอื่นตำมมำตรำ ๙๔ (๔) ที่จะต้อง
ดำเนินกำรให้ เป็นไปตำมที่กำหนดในกฎ ก.พ. ซึ่งขณะนี้ ก.พ. ยังไม่ได้กำหนดกรณีดังกล่ำว จึงไม่อำจที่จะ
ดำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๔ ได้ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำถึงเจตนำรมณ์ของมำตรำ ๙๔ ที่บัญญัติให้กรณีที่
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ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำแหน่งต่ำงกัน หรือต่ำงกรมหรือต่ำงกระทรวงกันถูกกล่ำ วหำว่ำกระทำผิดร่วมกัน
ต้องดำเนินกำรสอบสวนโดยคณะกรรมกำรสอบสวนชุดเดียวกัน หรือให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุ
แต่ละคนแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนร่วมกัน ก็เนื่องจำกต้องกำรให้กำรดำเนินกำรเป็นไปในมำตรฐำน
เดียวกัน เกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ดังกล่ำว สำนักงำน ก.พ. จึงเห็นว่ำ
เรื่องนี้อำจดำเนินกำรได้ ๒ แนวทำง คือ
๑) ดำเนินกำรตำมแนวทำงที่ ก.พ. เคยมีมติไว้เกี่ยวกับกำรสอบสวนพิจำรณำโทษข้ำรำชกำร
ต่ำงสังกัดกรมกระทรวงที่กระทำผิดร่วมกันตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยโดยอนุโลม กล่ำวคือ ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ปรึ กษำหำรื อกับ ผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวัดยโสธร เพื่อปลั ดกระทรวงและผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดต่ำงมีคำสั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำที่อยู่ในอำนำจ โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวประกอบด้วยบุคคลชุดเดียวกัน
เพื่อให้กำรสอบสวนพิจำรณำเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ตำมแนวทำงตำมหนังสือเวียนสำนักงำน ก.พ. ที่ น.ว.
๓/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๔๙๔ ที่ ก.พ. ได้กำหนดไว้เดิม
๒) ดำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๗ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยโสธรในฐำนะผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สำหรับ
ผู้ถูกกล่ำวหำระดับชำนำญงำน และระดับชำนำญกำร ไม่ใช้อำนำจตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง โดยมีเหตุผล
อันสมควร เสนอขอให้ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗
สำหรับผู้ถูกกล่ำวหำที่ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชำญ และเป็นผู้ บังคับบัญชำตำมมำตรำ ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไป
เป็นผู้ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำทั้งหมดตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง ในเรื่ อ งนี้ อำจน ำแนวทำง
กำรดำเนินกำรข้ำงต้นมำใช้บังคับเพื่อให้เป็นไปในมำตรฐำนเดียวกัน
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๗๓
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๑

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอหำรือกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน อธิบดีกรมป่ำไม้
อ้ำงถึง หนังสือกรมป่ำไม้ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๖/๔๗๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๔
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง กรมป่ำไม้ได้ห ำรือปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรลงโทษ
ลดขั้นเงินเดือนนำย ป. เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ชำนำญงำน เมื่อครั้งปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำสวนป่ำกลำงดง ตำบลกลำงดง
อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ กรณีได้ปล่อยปละละเลยให้กลุ่มบุคคลเข้ ำไปแผ้วถำงป่ำ ตัดโค่นต้นสัก
เพื่อเข้ำครอบครองปลูกบ้ำนเรือน และเข้ำทำประโยชน์ในพื้นที่สวนป่ำกลำงดง ระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อเนื่อง
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่ำอธิบดีกรมป่ำไม้ในฐำนะผู้บังคับบัญชำสำมำรถดำเนินกำรลงโทษลดขั้นเงินเดือนนำย ป.
ตำมที่ อ.ก.พ. กรมป่ำไม้ มีมติได้ห รือไม่ อย่ำงไร เนื่องจำกสถำนโทษดังกล่ำวอำจไม่สอดคล้องกับสถำนโทษ
ตำมมำตรำ ๘๘ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้โทษทำงวินัย
มี ๕ สถำน คือ ๑. ภำคทัณฑ์ ๒. ตัดเงิน เดือน ๓. ลดเงินเดือน ๔. ปลดออก ๕. ไล่ ออก และหลั กเกณฑ์
กำรเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. ได้พิจ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ำ เรื่องนี้นำย ป. กระทำผิ ดวินัยก่อนบทบัญญัติในลั กษณะ ๔
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ แห่งพระรำชบั ญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ จึงต้อง
พิจำรณำปรับบทควำมผิดและลงโทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
ตำมนั ยบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๓ แห่ งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีนี้
กรมป่ำไม้จึ งต้องกำหนดสถำนโทษตำมมำตรำ ๑๐๐ ประกอบมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น กรมป่ำไม้จึงสำมำรถสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนนำย ป. ตำมมติ อ.ก.พ.
กรมป่ำไม้ได้ หำกนำย ป. มีอัตรำเงินเดือนตรงตำมเงินเดือนฐำนตำมตำรำงกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนชั่วครำว
ที่ ก.พ. กำหนดตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ แต่อย่ำงไรก็ดี
ปัจ จุ บั น ได้มี กฎ ก.พ. ว่ำด้ว ยกำรเลื่ อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกใช้บังคับแล้ ว ทำให้ กำรลงโทษลดขั้น
เงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในกรณีที่กระทำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่อำจด ำเนิ น กำรได้ เนื่ อ งจำกไม่ มีอั ตรำเงิ นเดื อนที่ ใช้ ระบบเงิ นเดือนแบบขั้น ก.พ. จึ งได้
กำหนดกำรด ำเนิ น กำรตำมบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๒ และมำตรำ ๑๓๗ แห่ ง พระรำชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บ
ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยในกรณี ที่ จ ะต้ อ งสั่ ง ลงโทษข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ ผู้ ใ ดตำม

๑๗๔
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในสถำนโทษลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น
ก็ให้เปลี่ ยนสถำนโทษเป็นลดเงินเดือน และสั่ งได้ครั้งหนึ่งในอัตรำโทษ ๒ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๔ เปอร์เซ็นต์ของ
อัตรำเงินเดือนของผู้นั้น ตำมควรแก่กรณี รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๗๕
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๓

สำนักงำน 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
คณะกรรมกำรสอบสวนที่แต่งตั้งโดยผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๙๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่ำ กรณีที่ปลัดกระทรวงกำรคลังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้ำรำชกำรตำแหน่งต่ำงกัน
กระทำผิดวินัยร่วมกัน ตำมมำตรำ ๙๔ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนทำกำร
สอบสวนแล้ วเสร็จ จะต้องรำยงำนผลกำรสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมที่มำตรำ ๙๓
กำหนด หรือรำยงำนผลกำรสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๔ นั้น
ก.พ. พิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ำ มำตรำ ๙๓ แห่ ง พระรำชบัญ ญัติร ะเบี ยบข้ำรำชกำรพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่ำเมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนดำเนินกำรเสร็จ ให้รำยงำนผลกำรสอบสวนและควำมเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ (ซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน) ส่วนกรณีที่
ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๙๔ เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน มำตรำนี้ไม่ได้บัญญัติให้รำยงำนผลกำร
สอบสวนต่ อ ผู้ ใ ด จึ ง ต้ อ งเป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำร ตำมที่ ก ำหนดในกฎ ก.พ. ตำมมำตรำ ๙๕
ซึ่งในระหว่ำงที่ยังไม่ได้ออกกฎ ก.พ. ตำมมำตรำดังกล่ำว บทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๒ บัญญัติให้นำกฎ ก.พ.
ซึ่งใช้อยู่เดิมมำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ กรณีจึงต้องดำเนินกำรตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ คือ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนทำรำยงำน
ผลกำรสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน คือปลัดกระทรวง และให้ปลัดกระทรวงพิจำรณำ
สั่งกำรตำมที่เห็นสมควรเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๗๖
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๑๕

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอหำรือกำรลงโทษลดเงินเดือนข้ำรำชกำร
เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๒๐๓.๓/๘๒๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๔
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๔
ตำมหนั ง สื อ ที่ อ้ ำ งถึ ง ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรมได้ ห ำรื อ ปั ญ หำกำรลงโทษ
ลดเงิน เดือนว่ำ ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงวัฒ นธรรมได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยข้ำรำชกำรตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจ
สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ พิจำรณำเห็นชอบให้ลงโทษลดเงินเดือนข้ำรำชกำรตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
สอบสวน แต่ปัจจุบันกำรลงโทษลดเงินเดือน ก.พ. ยังไม่ได้ออกกฎ ระเบียบ หรือกำหนดหลักเกณฑ์แนวทำง
ให้ถือปฏิบัติ สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอหำรือหลักเกณฑ์ แนวทำงปฏิบัติ ในเรื่องกำรลงโทษ
ลดเงิ น เดื อ นว่ ำ จะเห็ น สมควรด ำเนิ น กำรอย่ ำ งไร เพื่ อ ให้ ก ำรดำเนิ น กำรเป็ น ไปโดยถู กต้ อ งตำมกฎหมำย
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรลงโทษลดเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่กระทำผิดวินัย
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติกำหนดกำรดำเนินกำร
ตำมบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๒ และมำตรำ ๑๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวแล้ว โดยให้ลงโทษลดเงินเดือน
ได้ครั้งหนึ่งในอัตรำ ๒ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๔ เปอร์เซ็นต์ของอัตรำเงินเดือนของผู้นั้น ตำมควรแก่กรณี รำยละเอียด
ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๗๗
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๒๐

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๓ สิงหำคม ๒๕๕๔

เรื่อง หำรือกรณีข้ำรำชกำรต่ำงสังกัดกระทำผิดวินัยร่วมกัน
เรียน อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
อ้ำงถึง หนังสือกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๒.๓/๐๘๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๕๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. สำเนำหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ น.ว. ๓/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๔๙๔
๒. สำเนำหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๑๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๒
ตำมหนั งสือที่อ้ำงถึง กรมโยธำธิกำรและผั งเมืองได้ห ำรือกรณีข้ำรำชกำรกรมโยธำธิกำร
และผังเมืองและข้ำรำชกำรในสถำบันอุดมศึกษำกระทำผิดวินัยร่วมกัน โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ กรมโยธำธิกำร
และผั งเมืองมีคำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนนำย ก. นำยช่ำงโยธำอำวุโส สำนักงำนโยธำธิกำรและ
ผังเมืองจั งหวัดสุ ริ น ทร์ ในกรณีที่ถูกกล่ ำวหำว่ำกระทำผิ ดวินัยอย่ำงร้ำยแรงร่ว มกับข้ำรำชกำรในสถำบัน
อุดมศึกษำ สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ โดยคณะกรรมกำรสอบสวนประกอบด้วยบุคคลชุดเดียวกันกับ
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมี คำสั่งแต่งตั้งทำกำรสอบสวนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
กับพวก ต่อมำกรมโยธำธิกำรและผังเมื องได้รับแจ้งจำกมหำวิทยำลัยรำชภั ฏว่ำ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ มีข้ำรำชกำรในสังกัดกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็น
กรรมกำรร่วมอยู่ด้ว ย ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ
เพื่อลงโทษทำงวินัยข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อำจส่งผลให้กำรสอบสวน
เสียไป และเรื่องอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำข้อกฎหมำย ประกอบกับเรื่องนี้สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ รินทร์มีมติให้
ด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย อย่ ำ งไม่ ร้ ำ ยแรงแก่ ผู้ ถู ก กล่ ำ วหำ แต่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ
ไม่เ ห็น พ้อ งด้ว ยกับ มติดังกล่ ำว เนื่ องจำกเห็ นว่ำพฤติกำรณ์เข้ำข่ำยเป็นควำมผิ ดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ทำให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำยังไม่อำจดำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้ ถูกกล่ำวหำทั้งหมดได้ อย่ำงไรก็ตำม
กรมโยธำธิกำรและผั งเมืองเห็ น ว่ำเรื่ องนี้ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนนำย ก. ข้ำรำชกำรสั งกัด
กรมโยธำธิกำร เป็นระยะเวลำนำนแล้ว และกำรสอบสวนยังไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ ซึ่งส่งผลกระทบกับกำร
เลื่อนเงินเดือนของนำย ก. กรมโยธำธิกำรและผังเมืองจึงประสงค์ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ดำเนิ น กำรทำงวินั ย เฉพำะกรณีของนำย ก. ไปก่อน ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเห็ นว่ ำ
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยแก่นำย ก. โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคล
ชุดเดียวกับคณะกรรมกำรสอบสวนที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแต่งตั้งก็ได้ ซึ่งกรมโยธำธิกำรและ
ผังเมืองเห็นว่ำ มำตรำ ๙๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่ำ กรณี
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต่ำงกระทรวงกันถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยร่วมกัน ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่ งมีอำนำจ

๑๗๘
สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ดังนั้น หำกกรมโยธำธิกำรและผังเมืองแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนเพียงฝ่ำยเดียวในกรณีข้ำรำชกำรต่ำงกระทรวงกัน ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยร่วมกัน
จะเป็นกำรขัดต่อกฎหมำย กรมโยธำธิกำรและผังเมืองจึงขอหำรือเพื่อทรำบแนวทำงปฏิบัติดังนี้
๑. กรณีที่กรมโยธำธิกำรและผังเมืองและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ร่วมกัน
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว แต่ยังไม่สำมำรถดำเนินกำรทำงวินัยได้ เนื่องจำกมีปัญหำเรื่องควำมเห็น
ที่ไม่ตรงกันระหว่ำงสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์กั บสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ซึ่งอยู่ระหว่ำง
กำรหำรื อไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เป็นเหตุให้นำย ก. ข้ำรำชกำรสังกัดกรมโยธำธิกำรและ
ผั งเมือ ง ซึ่ง เป็ น ผู้ ถู กกล่ ำ วหำตำมคำสั่ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรสอบสวนดัง กล่ ำว ได้รั บผลกระทบจำกกำร
ถู ก ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวนซึ่ ง ยั ง ไม่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรได้ กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ งจึ ง ขอหำรื อ ว่ ำ
ควรดำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป
๒. กรณีที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีควำมเห็นว่ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
ควรตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยแก่นำย ก. ไปก่อน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลชุดเดียวกันกับคณะกรรมกำร
สอบสวนที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแต่งตั้งก็ได้ กรมโยธำธิกำรและผังเมืองสมควรดำเนินกำร
อย่ำงไร และจะเป็นกำรขัดต่อมำตรำ ๙๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หรือไม่
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ สำหรับข้อหำรือที่ ๑ เกี่ยวกับปัญหำควำมชอบด้วยกฎหมำยของ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ นั้น คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ได้ให้ควำมเห็นในเรื่องเสร็จที่ ๗๐๔/๒๕๕๓ โดยสรุปว่ำ คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ลับ ที่
๑๖๓/๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๑ นั้น ชอบด้วยกฎหมำยแล้ว
แต่ เ นื่ อ งจำกมี ก รรมกำรสอบสวนบำงคนเกษี ย ณอำยุ ร ำชกำรและเสี ย ชี วิ ต ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำจึงได้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรสอบสวนชุดใหม่เพื่อให้กำรสอบสวนดำเนินไปอย่ำงถูกต้อง
ตำมขั้นตอนของกฎหมำย ดังนั้น เมื่อปัญหำข้อกฎหมำยอันเป็นเหตุที่ทำให้กำรสอบสวนไม่สำมำรถดำเนินกำร
ไปได้นั้นยุติลงโดยกำรตอบข้อหำรือของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแล้ว และกำรสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำทั้งหมด
สำมำรถดำเนินกำรไปได้ จึงไม่มีประเด็นที่สำนักงำน ก.พ. จะตอบข้อหำรือตำมที่ท่ำนได้หำรือมำในข้อนี้
ส่วนข้อหำรือที่ ๒ นั้น สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมมำตรำ ๙๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต่ำงกระทรวงถูกกล่ำวหำว่ำ
กระทำผิดวินัยร่วมกัน จึงให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวน แต่กรณีตำมที่หำรือนี้ มิใช่กรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดร่วมกัน แต่เป็น
กำรกระทำผิดร่วมกันระหว่ำงข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญกับข้ำรำชกำรประเภทอื่น ซึ่งไม่อยู่ภำยใต้บังคับของ

๑๗๙
มำตรำ ๙๔ (๓) ผู้บังคับบัญชำของแต่ละส่วนรำชกำรจึ งไม่ต้องดำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๔ (๓) อย่ำงไรก็ตำม
แนวทำงปฏิบัติในกรณีที่ข้ำรำชกำรต่ำงสังกัดกรม กระทรวง กระทำผิดวินัยร่วมกัน โดยให้ผู้มีอำนำจแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนประกอบด้วยบุคคลชุดเดียวกัน ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ.
ที่ น.ว. ๓/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๔๙๔ (สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑) นั้น มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ผลกำรสอบสวน
พิจำรณำโทษเป็นไปในแนวทำงเดียวกันและได้ระดับควำมยุติธรรมไม่ผิดแผกแตกต่ำงกันเท่ำนั้น ทั้งนี้ เป็นไปตำม
หนังสือตอบข้อหำรือกรมโยธำธิกำรและผังเมืองของสำนักงำน ก.พ. ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒
อย่ำงไรก็ตำม หำกกรมโยธำธิกำรและผังเมืองประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
คนละชุดกับที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแต่งตั้ง ก็สำมำรถทำได้ เนื่องจำกหนังสือสำนักงำน ก.พ.
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ เป็นเพียงแนวทำงปฏิบัติในกรณีที่ข้ำรำชกำรต่ำงสังกัดกระทำผิดวินัยร่วมกันเท่ำนั้น ไม่ได้
เป็นบทบังคับว่ำจะต้องดำเนินกำรตำมหนังสือดังกล่ำวทุกกรณี ทั้งนี้ ควรพิจำรณำในเบื้องต้นด้วยว่ำ กรณีที่
สำนั กงำนกำรตรวจเงิน แผ่น ดินภูมิภ ำคที่ ๔ ชี้มูล ควำมผิ ดมำนั้น มีมูล เป็นควำมผิ ดวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือ
ไม่ร้ำยแรงด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๘๐
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๓๙๒

สำนักงำน 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 บันทึกสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๑๖/๒๕๕๔ เรื่องกำรบรรจุข้ำรำชกำร
ซึ่ ง ถู ก ค ำสั่ ง ไล่ อ อกกลั บ เข้ ำ รั บ รำชกำรในกรณี ที่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ล้ ำ งมลทิ น ในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมี พ ระชนมพรรษำ
๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกำศใช้บังคับ ซึ่งต่อมำศำลปกครองกลำงมีคำพิพำกษำให้เพิกถอน
คำสั่งลงโทษ
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนได้หำรือไปยังสำนักงำน ก.พ. ในกรณี
ตรวจสอบพบว่ำ นำย ก. ซึ่งเป็นผู้สอบผ่ำนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (ภำค ข.) และมีสิทธิเข้ำรับ
กำรประเมินภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ภำค ค.) เพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรในตำแหน่งนักวิชำกำรอบรมและ
ฝึกวิชำชีพปฏิบัติกำร กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน เคยถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
รำชกำร ฐำนจงใจไม่ปฏิบั ติตำมระเบี ยบของทำงรำชกำรอันเป็นเหตุ ให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง และ
ฐำนกระทำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๘๒ วรรคสำม มำตรำ ๘๕ วรรคสอง และ
มำตรำ ๙๘ วรรคสอง แห่ งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีอำศัยโอกำสที่ได้ รับ
มอบหมำยให้ ปฏิบัติหน้ำที่ครูเวร รับฝำกเงินและสิ่งของจำกเด็กและเยำวชนแล้วไม่บันทึกรำยกำรรับฝำกลงใน
สมุ ดรั บฝำกเงินและสิ่งของของเด็กไว้เป็นหลักฐำน รวมทั้งไม่ส่ งมอบเงินสดให้กับเจ้ำหน้ ำที่กำรเงินในวันรุ่งขึ้น
รวม ๑๗ รำย โดยมีเจตนำทุจริตเบียดบังเงินสดดังกล่ำวไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน โดยนำย ก. ได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
ทำงวินัยต่อ ก.พ. และยื่นฟ้องอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนต่อศำลปกครองกลำง ซึ่ง ก.พ. พิจำรณำ
อุทธรณ์แล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ และศำลปกครองกลำงพิพำกษำยกฟ้อง นำย ก. จึงได้อุทธรณ์คำพิพำกษำของศำล
ปกครองกลำงต่อศำลปกครองสูงสุด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจึงขอหำรือเกี่ยวกับคุณสมบัติ และ
ลักษณะต้องห้ำมที่จะเข้ำรับรำชกำรของบุคคลดังกล่ำว จำนวน ๓ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นดังนี้
ข้อหำรือที่ ๑ ที่ว่ำ กำรที่นำย ก. ซึ่งเคยถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรเพรำะกระทำผิดวินัยตำม
พระรำชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ ำรำชกำรพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้ อุ ทธรณ์ ค ำพิพำกษำของศำลปกครองกลำง
ต่อศำลปกครองสูงสุดเพื่อเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ จะได้รับ
กำรล้ ำงมลทิ นตำมพระรำชบั ญญัติ ล้ ำงมลทิ นในวโรกำสที่ พระบำทสมเด็จพระปรมิ นทรมหำภู มิพลอดุ ลยเดช
มีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่

๑๘๑
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ เมื่อนำย ก. ได้กระทำควำมผิดและถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร
ไปก่อนวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ นำย ก. จึงได้รับล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ ดังกล่ำวแล้ว กำรที่
นำย ก. จะฟ้องคดีไปยังศำลปกครอง และขณะนี้กำรดำเนินกำรอยู่ในระหว่ำงพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุดก็ตำม
กำรดำเนินกำรนี้ก็หำมีผลกระทบต่อกำรล้ำงมลทินที่มีผลสมบูรณ์ไปแล้วแต่อย่ำงใดไม่ ทั้งนี้เป็นไปตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย)
ข้อหำรือที่ ๒ ที่ว่ำ หำกนำย ก. ได้รับกำรล้ำงมลทินดังกล่ำว กำรที่ผู้นี้เคยกระทำผิดวินัยกรณีที่
เกี่ ยวกั บกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ในกำรควบคุ ม ดู แลและกำรฝึ กอบรมเด็ กหรื อเยำวชน ในขณะที่ เคยรั บรำชกำร
ในต ำแหน่ งเดี ยวกั นนี้ ในหน่ วยงำนกรมพิ นิ จและคุ้ มครองเด็ กและเยำวชน จะถื อว่ ำผู้ นี้ มี ลั กษณะต้ องห้ ำม
ตำมควำมในมำตรำ ๓๖ ข. (๔) ของพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม หรือไม่
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ระบุว่ำ “สมควรล้ำงมลทินให้แก่
ผู้ต้องโทษ...ผู้ถูกลงโทษทำงวินัย...ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจำรณำเพิ่มโทษ...ในกรณีนั้น ๆ ต่อไป” มีผลทำงกฎหมำย
เพียงว่ำเป็นผู้ไม่เคยได้รับโทษทำงวินัยเท่ำนั้ น กรณีเป็นเพียงกำรล้ำงเฉพำะโทษทำงวินัย ไม่ได้ล้ำงกำรกระทำ
อันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษ ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อำจนำพฤติกรรมที่ข้ำรำชกำรผู้นั้นเคยกระทำผิดวินัยมำวินิจฉัยว่ำ เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมควำมในมำตรำ ๓๖ ข. (๔) โดยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมได้
ข้อหำรื อที่ ๓ ที่ว่ำ นำย ก. เป็นผู้ มีคุณสมบัติที่จะเข้ำรับรำชกำร และไม่มีลั กษณะต้องห้ ำม
ตำมควำมในมำตรำ ๓๖ ของพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่
ส ำนั กงำน ก.พ. ขอเรี ยนว่ ำ เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องกำรใช้ ดุ ลพิ นิ จของผู้ บั งคั บบั ญชำซึ่ งมี อ ำนำจ
สั่ งบรรจุ ตำมมำตรำ ๕๗ แห่ งพระรำชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ ำรำชกำรพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่ ำพฤติ กรรมกำร
กระทำผิดวินัยในครั้งก่อนของนำย ก. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมหรือไม่
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๘๒
ที่ นร ๑๐๑๑/๕๑๖

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๔

เรื่อง หำรือกรณีควำมหมำยของคำว่ำ “ผู้บังคับบัญชำ” ตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๕/๔๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๔
และ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๕/๗๕ ลงวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๕๔
ตำมหนั ง สื อ ที่ อ้ ำ งถึ ง ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข ได้ ห ำรื อ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เอกสำร
มำประกอบกำรพิจำรณำ กรณี ควำมหมำยของคำว่ำ “ผู้บังคับบัญชำ”และผู้ที่จะต้องดำเนินกำรทำงวินัยไปยัง
ก.พ. เพื่ อ ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ กำรทะเบี ย นประวั ติ ข องข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น ตำมควำมในมำตรำ ๑๐๓
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น ดังนี้
๑. ข้ อ ที่ ห ำรื อ ว่ ำ ค ำว่ ำ “ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ” ตำมควำมในมำตรำ ๑๐๓ วรรคสอง
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมำยถึง ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำม
มำตรำ ๕๗ เท่ำนั้น หรือผู้บังคับบัญชำตำแหน่งใดก็ได้
ก.พ. เห็นว่ำคำว่ำ “ผู้บังคับบัญชำ” ตำมมำตรำ ๑๐๓ หมำยถึง ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจ
สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗
๒. ข้อที่หำรือว่ำ กรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสั่งลงโทษทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร
ระดับชำนำญกำร แล้วรำยงำนให้ อ.ก.พ. กระทรวงสำธำรณสุขพิจำรณำ หำก อ.ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
กำรดำเนิ นกำรทำงวินัยดังกล่ ำวเป็นกำรไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม มีมติให้ล ดโทษ เพิ่มโทษ งดโทษ หรือ
ยกโทษ ผู้บังคับบัญชำที่จะต้องเป็นผู้ออกคำสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมติดังกล่ำว ตำมควำมในมำตรำ ๑๐๓
วรรคสอง นั้น จะเป็นปลัดกระทรวงสำธำรณสุขในฐำนะหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวง หรือปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขในฐำนะอธิบดี หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่เป็นผู้ออกคำสั่งลงโทษ
ก.พ. เห็นว่ำ ผู้บังคับบัญชำที่จะต้องคำสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมติของ อ.ก.พ. กระทรวง
ตำมมำตรำ ๑๐๓ วรรคสอง โดยปกติ ค วรเป็ น ผู้ บั งคั บ บั ญ ชำซึ่ ง มี อำนำจสั่ ง บรรจุต ำมมำตรำ ๕๗ ที่ เ ป็ น
ผู้สั่งลงโทษ
๓. ข้อที่หำรือว่ำ ผู้รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมติ อ.ก.พ. กระทรวงสำธำรณสุขไปยัง ก.พ.
เพื่อประโยชน์ เกี่ย วกับ กำรทะเบี ย นประวัติและกำรอื่น ฯ นั้น จะเป็นส ำนักงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข
หรือจังหวัดที่เป็นผู้ดำเนินกำรทำงวินัย

๑๘๓
ก.พ. เห็นว่ำ เนื่องจำกขณะนี้ ก.พ. ยังมิได้ออกระเบียบ ก.พ. เกี่ยวกับกำรรำยงำนกำรดำเนินกำร
ทำงวินัย ตำมมำตรำ ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจึงเป็นผู้ที่จะต้องรำยงำนกำรดำเนิ นกำรทำงวินัยไปยัง ก.พ. โดยอำศัย
อำนำจตำมข้อ ๑๖ แห่งระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรออกจำก
รำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๘๔
ที่ นร ๑๐๑๑/๕๒๑

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๔ ธันวำคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอหำรือเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำร
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนประกันสังคม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๖๐๒/๔๓๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๔
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำรำยงำนกำรประชุม อ.ก.พ.วิสำมัญเกี่ยวกับวินัยและกำรออกจำกรำชกำร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๕๒
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนประกันสังคมได้หำรือเกี่ยวกับกำรบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญรำยนำย ก. โดยแจ้งข้อเท็จจริงไปเพื่อประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ
สำนักงำนประกันสังคมได้มีคำสั่งที่ ๑๒๗๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓ บรรจุและแต่งตั้งนำย ก.
เข้ำรั บรำชกำรในต ำแหน่ งนั กวิชำกำรแรงงำนปฏิบั ติกำร ศูนย์ฟื้ นฟูสมรรถภำพคนงำนประจำภำคตะวันออก
(จังหวัดระยอง) ต่อมำสำนักงำนประกันสังคมได้มีกำรตรวจสอบข้อมูลข้ำรำชกำรรำยดังกล่ำวพบว่ำ กรมชลประทำน
ได้เคยมีคำสั่ งที่ ๒๙๓/๒๕๕๐ ลงวั นที่ ๙ เมษำยน ๒๕๕๐ ลงโทษไล่ ผู้นี้ออกจำกรำชกำรตำมมติคณะกรรมกำร
ป.ป.ช. มำก่อน ในควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร ฐำนปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
ระเบียบของทำงรำชกำร มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบำยของรัฐบำล อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง
และฐำนกระทำกำรอื่นใดอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๘๒ วรรคสำม มำตรำ ๘๕ วรรคสอง
และมำตรำ ๙๘ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงำนประกันสังคม
จึ งหำรื อว่ ำ กำรที่ ส ำนั กงำนประกั นสั งคมได้ มี ค ำสั่ งบรรจุ และแต่ งตั้ งนำย ก. โดยกำรขอน ำบั ญชี รำยชื่ อจำก
สำนักงำน ก.พ. มำ จะถือว่ำข้ำรำชกำรรำยนี้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมในกำรเป็นข้ำรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ หำกผู้นี้มีลักษณะต้องห้ำมไม่สำมำรถบรรจุแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรได้
และสำนักงำนประกันสังคมได้มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว จะต้องดำเนินกำรตำมระเบียบใด อย่ำงไร ควำมละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น
ส ำนั ก งำน ก.พ. ขอเรี ย นว่ ำ ในเรื่ อ งกำรบรรจุ บุ ค คลเข้ ำ รั บ รำชกำรนั้ น มำตรำ ๓๖
แห่งพระรำชบั ญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำร
พลเรื อนต้ องมี คุ ณสมบั ติ ทั่ วไป และไม่ มี ลั กษณะต้ องห้ ำมตำมที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ งลั กษณะต้ องห้ ำมประกำรหนึ่ ง
ตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑๐) คื อ เป็ นผู้ เคยถู กลงโทษไล่ ออก เพรำะกระท ำผิ ดวิ นั ยตำมพระรำชบั ญญั ติ นี้ หรื อ

๑๘๕
ตำมกฎหมำยอื่น ซึ่งลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ก.พ. อำจยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ แต่ต้องมิใช่กรณีออกจำกงำน
หรือออกจำกรำชกำรเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ ทั้งนี้ ตำมมำตรำ ๓๖ วรรคสอง
ส ำหรั บกรณี ที่ หำรื อ แม้ ข้ อเท็ จจริ งจะปรำกฏว่ ำ กรมชลประทำนได้ เคยมี ค ำสั่ งลงโทษ
ไล่ ผู้ นี้ ออกจำกรำชกำรตำมมติคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรมำก่อน ซึ่งถือว่ำ
ผู้นี้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑๐) ดังกล่ำวข้ำงต้น และเป็นกรณีที่ ก.พ. ไม่อำจยกเว้นลักษณะต้องห้ำม
ได้ก็ตำม แต่โดยที่ต่อมำพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
มี พ ระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๕ ธั น วำคม ๒๕๕๐ ซึ่ ง มำตรำ ๕
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้ล้ำงมลทินให้แก่บรรดำผู้ ถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือ
ในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ โดยให้ถือว่ำผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ กรณีจึงต้องถือว่ำนำย ก. ไม่เคย
ถูกลงโทษไล่ ออกจำกรำชกำรมำก่อน จึงไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑๐) แต่อย่ำงไรก็ตำม
กำรล้ำงมลทินดังกล่ำวเป็นกำรล้ำงแต่เฉพำะโทษ หำได้ล้ำงกำรกระทำไม่ พฤติกำรณ์กำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร
ของนำย ก. จึ งยั งคงมี อยู่ และมี ผลท ำให้ ผู้ นี้ มี ลั กษณะต้ องห้ ำมในกำรเข้ ำรั บรำชกำรในกรณี เป็ นผู้ บกพร่ อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๔) ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงกำรพิจำรณำที่ผ่ำนมำ
และส ำหรั บกรณี นี้ จำกกำรตรวจสอบข้อมูล ของส ำนักงำน ก.พ. ปรำกฏว่ ำ ก.พ. ได้เคยพิ จำรณำข้อหำรื อของ
กรมชลประทำนกรณีผู้ ถูกลงโทษทำงวินั ยที่ได้รับกำรล้ ำงมลทินฯ จำนวน ๔ รำย ขอบรรจุกลั บเข้ำรับรำชกำร
ซึ่งรวมถึงนำย ก. อดีตนำยช่ำงเครื่อง ๕ ที่ถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร ปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบของทำงรำชกำร อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง
และประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง กรณีที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ชี้มูลควำมผิดว่ำผู้นี้ขณะดำรงตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่พัฒนำ
ชุมชน ๓ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจรับกำรจ้ำง ได้ลงชื่อรับรองว่ำงำนเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ และมีกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำก่อสร้ำงให้แก่พี่สำวและภรรยำของตน 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 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ... หำกภำยหลังปรำกฏว่ำขำดคุณสมบัติทั่วไป
หรื อมีลักษณะต้องห้ำมโดยไม่ได้รั บกำรยกเว้นตำมมำตรำ ๓๖ ... อยู่ก่อนก็ดี ... ให้ผู้ บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจ
สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรโดยพลัน” ดังนั้น สำหรับกรณีนี้ แม้สำนักงำนประกันสังคม
จะได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นี้เข้ำรับรำชกำรแล้วก็ตำม เลขำธิกำรสำนักงำนประกันสังคมในฐำนะผู้บังคับบัญชำ

๑๘๖
ซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ก็จะต้องสั่งให้ผู้นี้ออกจำกรำชกำรโดยพลันตำมนัยมำตรำ ๖๗ ดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๘๗
ที่ นร ๑๐๑๑/๕๔๗

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๘ ธันวำคม ๒๕๕๔

เรื่อง หำรือกำรมอบอำนำจเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๕/๘ ลงวันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๕๔
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำเอกสำรหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๓
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้หำรือกำรมอบอำนำจเกี่ยวกับ
กำรดำเนินกำรทำงวินัยไปยังสำนักงำน ก.พ. โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีคำสั่ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ ๑๗๙๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๕๓ โดยอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐ มอบอำนำจให้
นำย ก. รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติรำชกำรแทน ในกำรดำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญในสั ง กัดส ำนั กงำนสำธำรณสุ ขจั งหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่ง เป็นรำชกำรบริห ำรส่ ว นภูมิภ ำคของส ำนักงำน
ปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข และต่ อ มำนำย ก. ได้ มี ค ำสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมกำรสื บสวนข้ อ เท็ จ จริ ง กรณี มี
ผู้ร้องเรียนนำย น. แต่เป็นกำรมอบอำนำจหลังวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์กำรมอบอำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวกับกำรดำเนิ นกำรทำงวินัย ไว้เป็นกำรเฉพำะให้เริ่มใช้บังคับ จึงหำรือว่ำคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่มอบอำนำจให้นำย ก. รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
ในเรื่องเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ชอบด้วย
กฎหมำยและยั ง มีผ ลบั ง คับ ใช้อ ยู่ ห รื อ ไม่ และหำกชอบด้ ว ยกฎหมำยและยั งมี ผ ลบั ง คับ ใช้ อ ยู่ แต่ใ นคำสั่ ง
มอบอำนำจระบุไว้แต่เพียงกว้ำง ๆ ว่ำ “กำรดำเนินกำรทำงวินัย ” โดยไม่ได้ระบุรำยละเอียดของเรื่องที่จะ
มอบหมำยอำนำจไว้ คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่แ ต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงจะชอบด้วยกฎหมำย
หรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุ
ตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑) มอบอำนำจกำรดำเนินกำรทำงวินัยให้แก่ผู้บังคับบัญชำระดับต่ำลงไปปฏิบัติรำชกำรแทน
ถือเป็นกรณีที่มีกฎหมำยบัญญัติเรื่องกำรมอบอำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น จึงไม่อำจนำเรื่องของกำรมอบอำนำจตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมมำตรำ ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมำใช้ได้ ดังนั้น กรณีที่หำรือนี้ จึงเห็นควรให้จังหวัดเพชรบูรณ์
ดำเนินกำรแก้ไขคำสั่งที่ออกภำยหลังจำกที่ ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรมอบอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำร
ดำเนิ น กำรทำงวินั ย ไปแล้ ว โดยเปลี่ ย นกำรอ้ำงอิงกฎหมำยที่จะใช้ประกอบในกำรออกคำสั่ งดังกล่ ำวจำก
“พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอำนำจ
พ.ศ. ๒๕๕๐” เป็น “มำตรำ ๙๐ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ

๑๘๘
หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๓ เรื่องหลักเกณฑ์กำรมอบอำนำจ
ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย” (ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย)
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๘๙
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๘

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๐ มกรำคม ๒๕๕๕

เรื่อง หำรือกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ลับ ที่ ตผ ๐๐๐๔/๑ ลงวันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๕๓
ลับ ด่วน ที่ ตผ ๐๐๐๔/๑๕๘ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓ และ ลับ ด่ว น ที่ ตผ ๐๐๐๔/๑๘๕
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๕๔
ตำมหนังสื อที่อ้ำงถึง ส ำนั กงำนกำรตรวจเงินแผ่ นดินหำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำร
ทำงวินัย กรณีที่สำนักงำน ก.พ. ได้ตอบข้อหำรือของกรมสรรพสำมิตเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ย. ว่ำ
กรมสรรพสำมิตได้ดำเนิ นกำรทำงวินั ยอย่ำงไม่ร้ำยแรงกับนำง ย. กรณีกำรรับและนำส่งเงินไม่เป็นไปตำม
ระเบียบว่ำด้วยวิธีกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และกำรจัดทำบัญชีต่ำง ๆ ไม่เป็นปัจจุบัน และมีคำสั่งลงโทษ
ตัดเงินเดือนไปแล้ว นำง ย. จึงได้รับกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำส
ที่พระบำทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหำภู มิพลอดุ ล ยเดชมีพ ระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่ อมำ
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๑๓ (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) แจ้งให้กรมสรรพสำมิตดำเนินกำรทำงวินั ย
อย่ำงร้ำยแรงกับ นำง ย. ในเรื่องเดียวกันอีก กรมสรรพสำมิตจึงไม่อำจดำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ย. ได้ นั้น
ส ำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เห็ น ว่ ำ กรณี ที่ ก รมสรรพสำมิ ต ลงโทษทำงวิ นั ย กั บ นำง ย. เมื่ อ วั น ที่ ๑๔
พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ นั้น เป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนำง ย. เฉพำะในเดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยน
๒๕๔๙ โดยพบว่ำนำง ย. รั บและน ำส่ งเงินไม่เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยวิธีกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐
และจั ด ท ำบั ญ ชี ต่ ำ ง ๆ ไม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น แต่ ส ำหรั บ กรณี ที่ ส ำนั กงำนกำรตรวจเงิ นแผ่ น ดิ น ภู มิ ภ ำคที่ ๑๓
(จั งหวั ดสุ รำษฎร์ ธำนี ) ได้ แจ้ งให้ กรมสรรพสำมิ ตด ำเนิ นกำรทำงวิ นั ยอย่ ำงร้ ำยแรงกั บนำง ย. ในภำยหลั งนั้ น
เป็นมูลกรณีที่นำง ย. ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำให้ทำหน้ำที่รับและนำเงินส่งคลัง เมื่อรับเงินมำแล้ว
ขณะที่ยังไม่นำเงินส่งคลังย่อมมีหน้ำที่รักษำเงินด้วย แต่นำง ย. ได้นำเงินไปใช้ส่วนตัวแล้วจัดทำรำยกำรเงิน
คงเหลือประจำวันเสนอต่อคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน และรำยงำนกำรรับและนำส่ งหรือนำฝำกเงินเป็นเท็จ
ต่อผู้บังคับบัญชำว่ำ ได้นำเงินฝำกธนำคำรและนำส่งคลังครบถ้วน ซึ่งเป็นควำมผิดตำมนัยกฎหมำยอำญำและ
เป็น ควำมผิดสำเร็จ ในแต่ละครั้งที่ได้กระทำควำมผิด กรณีดังกล่ำวจึง เป็นกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง
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 ำนั กงำนกำรตรวจเงิน แผ่ น ดิ น จึ ง หำรื อว่ำ กรมสรรพสำมิ ตจะต้องดำเนินกำรทำงวิ นัยกั บนำง ย . ตำมที่
สำนั กงำนกำรตรวจเงิน แผ่น ดินภูมิภำคที่ ๑๓ (จังหวัดสุ รำษฎร์ธ ำนี ) แจ้ งให้ ดำเนินกำรใช่ห รือไม่ อย่ำงไร
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กรมสรรพสำมิตได้ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของนำง ย. ตั้งแต่เดือน
ตุลำคม ๒๕๔๘ ถึงเดือนเมษำยน ๒๕๔๙ และพบว่ำในระหว่ำงเดือนมีนำคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนเมษำยน ๒๕๔๙
นำง ย. ได้รั บและน ำส่ งเงินรำยได้แผ่ นดินล่ ำช้ำไม่เป็ นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร และจัดทำบัญชีต่ำง ๆ
ไม่ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน จึงได้ดำเนิ นกำรทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงกับนำง ย. ในกรณีรับและนำส่งเงินรำยได้
แผ่นดินไม่เป็นไปตำมระเบียบว่ ำด้วยวิธีกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และจัดทำบัญชีต่ำงๆ ในเดือนมีนำคม
๒๕๔๙ ถึงเดือนเมษำยน ๒๕๔๙ ไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ
๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ โดยนำง ย. ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติ ล้ำงมลทิน
ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐
ไปแล้ ว ดัง นั้ น กำรที่ ส ำนั กงำนกำรตรวจเงิ นแผ่ นดิ น ภูมิ ภ ำคที่ ๑๓ (จั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ) ชี้ มูล ควำมผิ ด
ให้กรมสรรพสำมิตดำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงกับนำง ย. ในกรณีได้รับเงินค่ำธรรมเนียม ใบอนุญำต ภำษี
ค่ ำ ปรั บ และอื่ น ๆ จำกงำนจั ด เก็ บ ภำษี เ พื่ อ น ำส่ ง คลั ง แต่ ก ลั บ น ำไปหมุ น ใช้ ส่ ว นตั ว และจั ด ท ำรำยงำน
กำรรับและนำส่งหรือนำฝำกเงินเป็นเท็จในระหว่ำงวันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๔๙ จึงเป็น
มูลกรณีเดียวกันกับกรณีที่กรมสรรพสำมิตได้ดำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ย. ไปแล้ว และได้รับ กำรล้ำงมลทิน
กรมสรรพสำมิตจึงไม่อำจดำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ย. ตำมที่สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๑๓
(จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) ชี้มูลควำมผิดได้อีก
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๙๑
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๑

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๕ มกรำคม ๒๕๕๕

เรื่อง หำรือกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน อธิบดีกรมสรรพสำมิต
อ้ำงถึง หนังสือกรมสรรพสำมิต ลับ ที่ กค ๐๖๑๘/๑๕๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๕๔
ตำมหนัง สือ ที่อ้ำงถึง กรมสรรพสำมิต ได้ห ำรือ ปัญ หำกำรดำเนิน กำรทำงวินัยข้ำรำชกำร
ในสังกัด โดยแจ้งข้อเท็จ จริงพร้อมจัดส่งเอกสำรไปประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ กรมสรรพสำมิตได้รับ
รำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยจำกจังหวัดพิจิตร รำยนำย ก. เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต ๕ สำนักงำนสรรพสำมิต
พื้ น ที่ พิ จิ ต ร ซึ่ ง ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด พิ จิ ต รในฐำนะผู้ รั บ มอบอำนำจจำกอธิ บ ดี ก รมสรรพสำมิ ต ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้มีคำสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ ต่อมำกรมสรรพสำมิตได้
รำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยดังกล่ำวไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง โดยมีควำมเห็นว่ำ กำรดำเนินกำร
ทำงวินัยและคำสั่งลงโทษของจังหวัดพิจิตรมีควำมคลำดเคลื่อนหลำยประกำร ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง
ได้พิจำรณำเห็นด้วยกับควำมเห็นดังกล่ำว และมีมติให้ส่งสำนวนกำรดำเนินกำรทำงวินัยนำย ก. กลับคืนมำยัง
กรมสรรพสำมิต เพื่อดำเนินกำรสอบสวนและพิจำรณำควำมผิดให้ถูกต้องตำมกฎหมำยก่อนนำเสนอ อ.ก.พ.
กระทรวงกำรคลัง แต่โดยที่ขณะนี้สำนักงำน ก.พ. ได้มีหนังสือ ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน
๒๕๕๓ กำหนดหลักเกณฑ์กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่กำรดำเนินกำรทำงวินัยให้ผู้บังคับบัญชำระดับต่ำลงไป
ปฏิบัติแทนตำมมำตรำ ๙๐ วรรคสำม ซึ่งกำหนดให้อธิบดีในฐำนะผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗
สำมำรถมอบหมำยอำนำจหน้ำที่กำรดำเนินกำรทำงวินัยให้รองอธิบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำระดับต่ำลงไปปฏิบัติ
แทนได้ แต่ไม่สำมำรถมอบหมำยให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ กรมสรรพสำมิตจึงมีคำสั่งมอบหมำยอำนำจหน้ำที่
ในกำรดำเนินกำรทำงวินัยให้รองอธิบดีสั่งและปฏิบัติรำชกำรแทน และยกเลิกกำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่
ในกำรดำเนินกำรทำงวินัยที่เคยมอบหมำยให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสรรพสำมิตภำค และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
สั่งและปฏิบัติรำชกำรแทน ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กรมสรรพสำมิต
จึงหำรือปัญหำทำงปฏิบัติ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น ดังนี้
๑. ตำมที่หำรือว่ำ กำรที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง มีมติให้ส่งสำนวนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
ดังกล่ำวกลับคืนมำยังกรมสรรพสำมิต เพื่อให้ดำเนินกำรสอบสวนพิจำรณำควำมผิดให้ ถูกต้องตำมกฎหมำย
ก่อนนำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง พิจำรณำ ผู้ที่จะต้องปฏิบัติตำมมติดังกล่ำวเป็นผู้ใด ระหว่ำงผู้ ว่ำรำชกำร
จังหวัดพิจิตร หรืออธิบดีกรมสรรพสำมิต และในกำรดำเนินกำรจะกล่ำวอ้ำงกฎหมำย ระเบียบ หรือคำสั่งใด นั้น

๑๙๒
ก.พ. เห็นว่ำ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๗ วรรคสอง ได้บัญญัติ
ว่ำ “เมื่อมีกำรมอบอำนำจแล้ว หำกผู้มอบอำนำจเห็นว่ำผู้รับมอบอำนำจใช้อำนำจที่รับมอบโดยไม่ถูกต้อง หรือ
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย ผู้มอบอำนำจอำจมีคำสั่งแก้ไขกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับมอบอำนำจ หรือให้ผู้รับมอบ
อำนำจหยุด กำรปฏิบัติร ำชกำรไว้ก่อ น และผู้ม อบอำนำจเป็น ผู้ใช้อำนำจนั้นโดยตรงก็ได้ ” ดังนั้น กำรที่
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจิตรซึ่งได้รับมอบอำนำจจำกอธิบดีกรมสรรพสำมิตได้ดำเนินกำรทำงวินัยนำย ก. และมี
คำสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ โดยมีควำมผิดพลำดคลำดเคลื่อนหลำยประกำร อธิบดีกรมสรรพสำมิตจึงมีอำนำจ
ตำมมำตรำ ๗ วรรคสอง แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่จะสั่งแก้ไขกำรปฏิบัติรำชกำร
ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจิตรผู้รับมอบอำนำจได้ และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง ได้ พิจำรณำเห็นด้วย
กั บ ควำมเห็ น ของกรมสรรพสำมิ ต และมี ม ติ ใ ห้ ส่ ง ส ำนวนกำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย นำย ก. กลั บ คื น มำยั ง
กรมสรรพสำมิตเพื่อดำเนินกำรสอบสวนและพิจำรณำควำมผิดให้ถูกต้องตำมกฎหมำยก่อนนำเสนอ อ.ก.พ.
กระทรวงกำรคลังพิจำรณำ อธิบดีกรมสรรพสำมิตจึงเป็นผู้ต้องปฏิบัติตำมมติ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลังดังกล่ำว
สำหรับหลักเกณฑ์กำรมอบอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย ตำมข้อ ๑๐ ของหนังสือสำนักงำน
ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวัน ที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๓ กำหนดให้ใช้กั บกรณีกำรมอบอำนำจตั้งแต่วันที่
๑ ตุลำคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
๒. ตำมที่หำรือว่ำ ในกรณีที่กรมสรรพสำมิตได้รับเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำข้ำรำชกำรในสังกัด
ที่ปฏิบัติงำนอยู่ในภูมิภำคว่ำกระทำผิดวินัย กำรดำเนินกำรที่ถูกต้องตำมขั้นตอนของกฎหมำยและระเบียบ
ควรปฏิบัติอย่ำงไร นั้น
ก.พ. เห็นว่ำ มำตรำ ๙๑ ได้บัญญัติว่ำ “เมื่อได้รับรำยงำนตำมมำตรำ ๙๐ หรือควำมดังกล่ำว
ปรำกฏต่อผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗
รีบดำเนินกำรหรือสั่งให้ดำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำในเบื้องต้นว่ ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้นั้นกระทำผิด
วินัยหรือไม่ ถ้ำเห็นว่ำกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้
ในกรณีที่ เห็ นว่ ำมี มูล ที่ ควรกล่ ำวหำว่ำข้ ำรำชกำรพลเรื อนสำมั ญผู้ ใดกระท ำผิ ดวิ นั ย โดยมี
พยำนหลักฐำนในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ดำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๒ หรือมำตรำ ๙๓ แล้วแต่กรณี”
ดังนั้น เมื่อมีกำรกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระทำผิด
วินัย ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ต้องทำกำรพิจำรณำในเบื้องต้น หรือดำเนินกำรสืบสวน
หรือสั่งให้ดำเนินกำรสืบ สวนในเรื่อ งดังกล่ำวเพื่อให้ทรำบว่ำกรณีมีมูล ที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้นั้นกระทำผิดวินัย
หรือไม่เสียก่อน จำกนั้นจึงค่อยพิจำรณำให้ยุติเรื่อง หรือสั่งให้ ดำเนินกำรทำงวินัยต่อไปแล้ว แต่กรณี สำหรับ
วิธีกำรสืบสวน โดยที่ขณะนี้ ก.พ. ยังไม่ได้ออก กฎ ก.พ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำเกี่ยวกับ
กำรดำเนิน กำรทำงวินั ย ตำมมำตรำ ๙๕ แห่ง พระรำชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ำ รำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑
กรณีจึงต้องดำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำล มำตรำ ๑๓๒ ที่บัญญัติให้นำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกรณีที่เคย
กำหนดไว้เดิมมำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ ดังนั้น กำรสืบสวนในขณะนี้จึงต้องดำเนินกำร

๑๙๓
ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๔๗ ที่กำหนดให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมี
อำนำจสั่งบรรจุ ต ำมมำตรำ ๕๗ สำมำรถที่จ ะดำเนิน กำรเอง หรือ มอบให้ผู ้ใ ต้บัง คับ บัญ ชำ หรือ แต่ง ตั้ง
คณะกรรมกำรสืบสวนให้ ดำเนินกำรสืบสวนแทนก็ได้
๓. ตำมที่ ห ำรื อ ว่ ำ กรณี ที่ ก รมสรรพสำมิ ต ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นกล่ ำ วหำข้ ำ รำชกำร
กรมสรรพสำมิต ที่ป ฏิบั ติง ำนอยู่ ใ นภูมิภ ำคว่ำกระทำผิ ดวิ นัย อธิบ ดีกรมสรรพสำมิตจะส่ ง เรื่องร้ อ งเรี ย น
ดั ง กล่ ำ วไปให้ ผู้ อำนวยกำรสำนั ก งำนสรรพสำมิ ต ภำคดำเนิ น กำรสื บ ข้ อ เท็ จ จริ ง โดยผู้อำนวยกำร
สำนักงำนสรรพสำมิตภำคจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรในนำมของผู้อำนวยกำรสำนักงำนสรรพสำมิตภำคขึ้นทำกำร
สืบ สวนข้อเท็จจริงแล้ว สรุป ควำมเห็น ว่ำมีมูล กระทำผิดวินัยหรือไม่ และรำยงำนให้กรมสรรพสำมิตทรำบ
เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรทำงวินัยต่อไป จะสำมำรถทำได้หรือไม่ อย่ำงไร นั้น
ก.พ. เห็นว่ำ เมื่อมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำข้ำรำชกำรในสังกัด อธิบดีกรมสรรพสำมิตย่อมใช้
อำนำจตำมมำตรำ ๙๑ แห่งพระรำชบั ญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สั่ งให้ ผู้ อำนวยกำร
ส ำนั กงำนสรรพสำมิตภำคซึ่งเป็ น ผู้ ใต้บั งคับบัญ ชำดำเนินกำรสื บสวน โดยส่ ง เรื่องร้อ งเรีย นดังกล่ ำวไปยั ง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสรรพสำมิตภำคเพื่อดำเนินกำรแทนได้ ส่วนกำรที่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสรรพสำมิตภำค
จะแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรขึ้ น ท ำกำรสื บ สวนในนำมของตนนั้ น เป็น เพีย งกำรรวบรวมข้อ เท็จ จริง และ
พยำนหลัก ฐำนเพื่อ นำมำประกอบกำรพิจ ำรณำของอธิบ ดีก รมสรรพสำมิต ว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำ
กระทำผิดวินัยหรือไม่ ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่ออำนำจหน้ำที่ของอธิบดีกรมสรรพสำมิตตำมมำตรำ ๙๑ ในฐำนะ
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ที่จะเป็นผู้พิจำรณำว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือ ไม่ จึงสำมำรถที่จะกระทำได้โดยไม่ถือเป็นกำรดำเนินกำรที่ขัดหรือแย้ง
กับพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่อย่ำงใด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๙๔
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๗

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง หำรือเรื่องกำรออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรสอบสวน
เรียน พัฒนำกำรจังหวัดสระแก้ว
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระแก้ว ลับ ที่ สก ๐๐๑๘/๑๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหำคม ๒๕๕๔
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึงสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระแก้วได้หำรือว่ำ สำนักงำนพัฒนำชุมชน
จั ง หวั ด สระแก้ ว ได้ ท ำค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวนวิ นั ย อย่ ำ งร้ ำ ยแรงแก่ ข้ ำ รำชกำรในสั ง กั ด
ตำม กฎ ก.พ. ฉบั บ ที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญัติ ระเบีย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ ำด้ว ยกำรสอบสวนพิ จ ำรณำ เสนอผู้ ว่ำ รำชกำรจัง หวัด สระแก้ว ลงนำมแล้ ว โดยได้แต่ งตั้ ง
คณะกรรมกำรสอบสวนจำกข้ำ รำชกำรฝ่ำ ยพลเรือ นจ ำนวน ๔ คน ซึ ่ง คำสั ่ง ดัง กล่ำ วระบุว ่ำ นำย ก.
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำรพิเศษ “เป็นเลขำนุกำร” โดยมิได้ระบุว่ำเป็น “กรรมกำรและเลขำนุกำร”
กรณี นี้ เ ป็ น กำรออกค ำสั่ งที่ ถูก ต้องหรื อไม่ เป็ นคำสั่ ง ที่ช อบหรือ ไม่ เพรำะเหตุใ ด และนำย ก. มี ฐ ำนะเป็ น
กรรมกำรสอบสวนหรือไม่ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนของจังหวัดสระแก้วดังกล่ำว
ไม่เป็นไปตำมข้อ ๓ แห่ง กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ ซึ่งกำหนดว่ำ
ให้แ ต่ง ตั้ง กรรมกำรคนหนึ่ง เป็น เลขำนุก ำร อย่ำ งไรก็ดี ก.พ. ได้ทรำบข้อเท็จจริงจำกกำรประสำนงำนกับ
เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระแก้วว่ำจังหวัดสระแก้วได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนขึ้นใหม่
เพื่อสอบสวนใหม่แล้ว ดังนั้น กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนในครั้งต่อไปให้ปฏิบัติให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย
กำหนดด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

/ตรวจ
/ทำน
ศุจิดำ/ร่ำง/พิมพ์

๑๙๕
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๕๙

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง ขอหำรือแนวทำงปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
อ้ ำ งถึ ง หนังสือสำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ลับ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๔๐๑/๐๒๙
ลงวันที่ ๙ พฤษภำคม ๒๕๕๔
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวได้หำรือไปยังสำนักงำน ก.พ.
กรณีที่คณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกคำสั่งปลด นำง ว. นักพัฒนำสังคม
ชำนำญกำรพิเศษ ออกจำกรำชกำร และให้พิจำรณำดำเนินกำรกับผู้นี้ให้ถูกต้องเหมำะสมต่อไป สำนักงำน
กิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวจึงขอหำรือในประเด็นต่ำง ๆ จำนวน ๓ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นดังนี้
ข้อหำรือที่ ๑ ที่ว่ำ กำรมีคำสั่งให้ นำง ว. กลับเข้ำรับรำชกำรตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับ
ช ำนำญกำรพิ เ ศษ (นั ก พั ฒ นำสั ง คมช ำนำญกำรพิ เ ศษ) อั น เป็ น ต ำแหน่ ง เดิ ม ในขณะถู ก ลงโทษปลดออก
จำกรำชกำร จะต้องดำเนินกำรโดยอธิบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้รับควำมเห็นชอบ
จำกปลัดกระทรวงตำมมำตรำ ๕๗ (๙) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือจะต้อง
ดำเนินกำรตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘ /ว ๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๓ และในส่วนของ
คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กรณีให้พิจำรณำดำเนินกำรกับ นำง ว. ให้ถูกต้องเหมำะสมนั้น จะต้องดำเนินกำรตำม
แนวทำง หรือมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรอย่ำงไร
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรสั่งให้ นำง ว. กลับเข้ำรับรำชกำร นั้น เป็นไปตำมคำวินิจฉัย
ของ ก.พ.ค. ในเรื่ อ งกำรยกเลิ ก ค ำสั่ ง ปลดออกจำกรำชกำรอั น สื บ เนื่ อ งมำจำกกำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย
อย่ำงร้ำยแรงกับ นำง ว. ซึ่งเป็นคนละกรณีกับที่ระบุไว้ในหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘ /ว ๔๖ ลงวันที่
๓๐ กันยำยน ๒๕๕๓ อันเป็นเรื่องของกำรดำเนินกำรกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้ำรำชกำร
พลเรื อ นสำมั ญ ดั ง นั้ น กรณี นี้ อ ธิ บ ดี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำซึ่ ง เป็ น ผู้ มี อ ำนำจสั่ ง บรรจุ จึ ง ต้ อ งสั่ ง ให้ นำง ว. กลั บ
เข้ำรับรำชกำรตำมมติของ ก.พ.ค. ต่อไป
ส ำหรั บ กรณี ข องค ำวิ นิ จ ฉั ย ของ ก.พ.ค. ที่ ใ ห้ พิ จ ำรณำด ำเนิ น กำรกั บ นำง ว. ให้ ถู ก ต้ อ ง
เหมำะสมต่อไปนั้น เป็นกรณีที่ให้สำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวใช้ดุลพินิจพิจำรณำว่ำ นำง ว .
กระทำผิดวินัยกรณีอื่นหรือไม่ ประกำรใด เพื่อใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำดำเนินกำรตำมหน้ำที่ต่อไป

๑๙๖
ข้อหำรือที่ ๒ และ ๓ ที่ว่ำ ตำมคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ที่ให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษนั้น เมื่อได้
มีคำสั่งให้ นำง ว. กลั บ เข้ำรั บ รำชกำรแล้ ว จะต้องพิจำรณำโทษในฐำนควำมผิ ดดังกล่ ำวใหม่ และจะต้ อง
ดำเนินกำรในส่วนของโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงต่อไปตำมมติของ อ.ก.พ. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์หรือไม่ อย่ำงไร
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ในส่วนของกำรยกเลิกคำสั่งลงโทษนั้น
หมำยควำมว่ำ ก.พ.ค. มีคำวินิจ ฉัย ให้ สำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ซึ่งเป็นคู่กรณีในอุทธรณ์
ยกเลิ ก คำสั่ ง ลงโทษผู้ อุท ธรณ์ กรณีที่ ก ล่ ำ วหำว่ำ ผู้ อุท ธรณ์ สั่ ง กำรผู้ ใต้ บัง คั บบั ญ ชำระดั บหั ว หน้ ำกลุ่ มและ
หัวหน้ำฝ่ำยของสำนักส่งเสริมสถำบันครอบครัวในที่ประชุมเมื่อเดือนตุลำคม ๒๕๕๐ ให้ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ
ในกำรจัด ประชุม อบรม หรือ สัม มนำแล้ว มีก ำรปฏิบัติต ำมคำสั่ง ดัง กล่ำ ว โดยเห็น ว่ำ พยำนหลัก ฐำน
ยัง ไม่ เ พีย งพอที่จะรับ ฟังได้ว่ำผู้อุทธรณ์กระทำควำมผิดวินัย สมควรยกโทษให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษดังกล่ำว
ดังนั้น สำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวจึงไม่อำจพิจำรณำลงโทษในกรณีควำมผิดเดียวกันใหม่ได้อีก
ส่วนกำรดำเนินกำรในส่วนของโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงตำมมติของ อ.ก.พ. กระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์นั้น อยู่ในดุลพินิจของสำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
ที่จะดำเนินกำรพิจำรณำให้ถูกต้องเหมำะสมต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๑๙๗
ที่ นร ๑๐๑๑/๗๖

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๔ มีนำคม ๒๕๕๕

เรื่อง กำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
อ้ำงถึง หนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๒๐๓.๓/๒๔๑๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๕๔
ตำมหนั ง สื อ ที่อ้ ำ งถึ ง กระทรวงวัฒ นธรรมได้ ห ำรือ ว่ำ กรมศิล ปำกร กระทรวงวั ฒ นธรรม
ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรในสังกัด โดยแต่งตั้งกรรมกำรและเลขำนุกำร
จำกบุคคลซึ่งมิได้เป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน จะกระทำได้หรือไม่ และจะมีผลทำให้กำรสอบสวนทั้งหมดเสียไป
หรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ขณะนี้ ก.พ. ยังไม่ได้ออก กฎ ก.พ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และระยะเวลำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยตำมมำตรำ ๙๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ จึ ง ยั ง ไม่มี ห ลั กเกณฑ์ และวิ ธีกำรในกำรสอบสวนวิ นัย อย่ำ งไม่ร้ำ ยแรงตำมพระรำชบัญ ญัติ นี้
ซึ่งในระหว่ำงที่ ก.พ. ยังไม่ได้ออก กฎ ก.พ. เกี่ยวกับกำรดังกล่ำว มำตรำ ๙๒ แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน
ได้วำงหลักกำรไว้ว่ำ กำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงจะไม่ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนก็ได้ โดยในกรณีที่
ผลกำรสื บสวนหรื อพิจ ำรณำปรำกฏว่ำกรณีมีมูล เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง และได้แจ้งข้อกล่ ำว หำ
และสรุปพยำนหลักฐำนให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่ำวหำแล้ว ผู้บังคับบัญชำ
ซึ่ง มี อำนำจสั่ ง บรรจุ ต ำมมำตรำ ๕๗ เห็ น ว่ ำผู้ ถู กกล่ ำ วหำได้ ก ระท ำผิ ด ตำมข้ อ กล่ ำ วหำ ให้ ผู้ บัง คั บบั ญ ชำ
สั่งลงโทษตำมควรแก่กรณี ดังนั้น กำรที่ผู้บังคับบัญชำดำเนินกำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง โดยกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนขึ้นมำดำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่กฎหมำยกำหนดไว้ดังกล่ำว แม้จะแต่งตั้งกรรมกำร
และเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรสอบสวนจำกบุคคลซึ่งมิได้เป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน ก็ไม่เป็นสำระสำคัญ
ที่จะทำให้เสียควำมเป็นธรรม และไม่เป็นผลให้กำรสอบสวนทั้งหมดเสียไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

/ตรวจ
/ทำน
ศุจิดำ/ร่ำง/พิมพ์

๑๙๘
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๖๒

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๘ เมษำยน ๒๕๕๕

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรที่ลำออกจำกรำชกำรไปแล้ว
เรียน อธิบดีกรมที่ดิน
อ้ำงถึง หนังสือกรมที่ดิน ลับ ที่ มท ๐๕๐๒.๕/๑๐๓๕ ลงวันที่ ๘ กันยำยน ๒๕๕๓
ตำมหนังสื อที่อ้ำงถึง กรมที่ดินหำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำร
ที่ลำออกจำกรำชกำรไปแล้ว โดยแจ้งข้อเท็จจริงไปเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ ก.พ. ว่ำ เมื่อวันที่ ๖ สิงหำคม
๒๕๕๓ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมที่ดินว่ำ ได้รับหนังสือร้องเรียนจำกรำษฎร เมื่อวันที่
๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๔ กล่ำวหำ นำย ก. อดีตเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนที่ดิน ๕ ฝ่ำยอำนวยกำร สำนักงำนที่ดิน
จั งหวัดนครศรี ธ รรมรำช สำขำฉวำง เมื่อครั้งดำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนที่ดินอำเภอขนอม จังหวั ด
นครศรีธรรมรำช ได้กระทำกำรขำยที่ดินให้สุขำภิบำลขนอมในรำคำแพงแล้วแบ่งผลประโยชน์ พฤติกำรณ์ของ
นำย ก. มีมูลควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง แต่กำรกระทำดังกล่ำวเป็นกำรกระทำ
ควำมผิ ด วินั ย ในฐำนะส่ ว นตัว มิใช่ ในฐำนะเป็นเจ้ำ พนักงำน จึงขอให้ อธิบดีก รมที่ดินพิ จำรณำด ำเนินกำร
ตำมอำนำจหน้ำที่ ซึ่งกรมที่ดินพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กรณีดังกล่ำวเป็นกำรกล่ำวหำต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ซึ่งมีหน้ำที่สืบสวนสอบสวนไว้ขณะที่นำย ก. ยังมีสภำพเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญอยู่ ต่อมำนำย ก. ได้รับ
อนุ ญำตให้ ล ำออกจำกรำชกำรเมื่อ วัน ที่ ๑ พฤศจิก ำยน ๒๕๔๖ และคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้มี ค ำสั่ ง ที่
๗๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒ ชี้มูลว่ำ พฤติกรรมของนำย ก. มีมูลเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง
ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง ขอให้กรมที่ดินดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ แต่โดยที่ปัจจุบันมำตรำ ๑๐๐
แห่ งพระรำชบั ญญัติร ะเบี ย บข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ อ ธิบ ดีผู้ บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจ
สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ต้องดำเนินกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
นำย ก. พ้นจำกรำชกำร แต่นำย ก. ได้พ้นสภำพข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญล่วงเลยกำหนดระยะเวลำ ๑๘๐ วันแล้ว
จึ ง ขอหำรื อ ว่ ำ กรณี นี้ อ ธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น จะแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวนนำย ก. ตำมมำตรำ ๑๐๐
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้หรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ นำย ก. ได้ถูกกล่ำวหำเป็นหนังสือว่ำกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง
ต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ซึ่งมีหน้ำที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นเวลำก่อนที่นำย ก. จะได้รับอนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรเมื่อวันที่
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ จึงเป็นกรณีที่อธิบดีกรมที่ดินสำมำรถดำเนินกำรทำงวินัยกับนำย ก. ต่อไปได้ แม้นำย ก.
จะออกจำกรำชกำรไปแล้ว ตำมนัยมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
อย่ำงไรก็ดี เรื่องนี้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมที่ดินว่ำพฤติกำรณ์ของนำย ก. มีมูลเป็น
ควำมผิดวินัย อย่ำ งร้ำ ยแรง ให้อธิบ ดีก รมที่ดินดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่เ มื่อ วัน ที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๓

๑๙๙
ซึ่งเป็น เวลำหลังจำกพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับแล้ว ซึ่งบทเฉพำะกำล
มำตรำ ๑๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติว่ำ กำรใดที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรหรือเคยดำเนินกำรได้ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิได้บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ หรือมีกรณี
ที่ไ ม่อ ำจดำเนิน กำรตำมพระรำชบัญ ญัตินี้ กำรดำเนินกำรต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรประกำรใดให้เป็นไป
ตำมที่ ก.พ. กำหนด ซึ่ง ก.พ. ได้ออกหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑
เรื่องกำรดำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำลแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยข้อ ๒
ของหนังสือฉบับนี้กำหนดว่ำ กำรใดที่อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำรด ำเนิ น กำรต่ อ ไป ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๑ ธั น วำคม ๒๕๕๑ เป็ น ต้ น ไป
ให้ดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐๐ และมำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังนั้น อธิบดีกรมที่ดินในฐำนะผู้บังคับบัญชำซึ่งมี อำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ต้องดำเนินกำรสอบสวนตำม
มำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ ง ภำยในหนึ่ งร้ อยแปดสิ บวันนั บแต่วันที่ผู้ ถูกกล่ ำวหำพ้นจำกรำชกำรตำมที่ บัญ ญัติไ ว้
ในมำตรำ ๑๐๐ เมื ่อ ข้อ เท็จ จริง ปรำกฏว่ำ นำย ก. ได้ร ับ อนุญ ำตให้ล ำออกจำกรำชกำรไปตั ้ง แต่
วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ และยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยเป็นเวลำล่วงเลยหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่นำย ก. พ้นจำกรำชกำรไปแล้ว อธิบดีกรมที่ดินจึงไม่อำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย
แก่นำย ก. ได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

/ตรวจ
/ทำน
ศุจิดำ/ร่ำง/พิมพ์

/ตรวจ
/ทำน
ศุจิดำ/ร่ำง/พิมพ์

๒๐๐
ที่ นร ๑๐๑๑/๑๑๓

สำนักงำน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๓ เมษำยน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอหำรือแนวทำงปฏิบัติของต้นสังกัดตำมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.
เรียน นำง ว.
อ้ ำ งถึ ง ๑. หนังสือหำรือของท่ำน ลงวันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๕๔
๒. หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑ / ๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๕๔
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ระเบี ย บกรมบั ญ ชี ก ลำงว่ ำ ด้ ว ยกำรจ่ ำ ยเงิ น เดื อ นให้ แ ก่ ข้ ำ รำชกำรซึ่ ง ออกจำกรำชกำร
โดยคำสั่งลงโทษทำงวินัยหรือคำสั่ งให้ออกจำกรำชกำรแล้วได้รับกำรพิจำรณำยกเลิก เพิกถอน
หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๓ เรื่อง กำรดำเนินกำร
กรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ท่ำนได้หำรือเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติของต้นสังกัดตำมคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ของ ก.พ.ค. กรณีที่ท่ำนอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกจำกรำชกำร และคณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม
(ก.พ.ค.) ได้มีคำวินิจ ฉัย ให้ย กเลิก คำสั่ง ปลดท่ำนออกจำกรำชกำร และให้พิจ ำรณำดำเนิน กำรให้ ถูกต้อง
เหมำะสมต่ อไป ซึ่ งส ำนั กงำน ก.พ. ได้แ จ้ ง ให้ ท รำบเกี่ย วกั บ กำรด ำเนิน กำรว่ำ เพื่อ ควำมถู กต้ อง ชั ดเจน
เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของ ก.พ.ค. และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง สำนักงำน ก.พ. จึงได้มีหนังสือสอบถำมไปยัง
ก.พ.ค. เกี่ยวกับประเด็นตำมคำวินิจฉัยเพื่อประกอบกำรพิจำรณำตอบข้อหำรือ และหำกสำนักงำน ก.พ. ได้รับ
แจ้งผลเป็นประกำรใดจะแจ้งให้ท่ำนทรำบต่อไป นั้น
สำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็น ดังนี้
ข้อหำรือที่ ๑ ที่ว่ำ กำรที่คำสั่งลงโทษปลดออกจำกรำชกำร แจ้งข้อหำท่ำนเพียงประเด็นเดียว
ทำให้ท่ำนได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่ำว และ ก.พ.ค. ก็ได้วินิจฉัยให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษนั้น ประกอบกับ
ผลกำรสอบสวนท่ำนทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำก็ปรำกฏว่ำท่ำนไม่มีควำมผิดตำมข้อกล่ำวหำ กรณีเช่นนี้ถือว่ำ
เรื่องวินัยของท่ำนถึงที่สุดและสมควรยุติทั้งหมดใช่หรือไม่ และต้นสังกั ดได้ดำเนินกำรอย่ำงไรเกี่ยวกับประวัติ
ด้ำนวินัยของท่ำน
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ในส่ว นของกำรยกเลิกคำสั่งลงโทษนั้น
หมำยควำมว่ำ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัยให้สำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ซึ่งเป็นคู่กรณี ในอุทธรณ์
ยกเลิกคำสั่งลงโทษท่ำน กรณีที่กล่ำวหำว่ำท่ำนสั่งกำรผู้ใต้บังคับบัญชำระดับหัว หน้ำกลุ่มและหัว หน้ำฝ่ำย
ของสำนักส่งเสริมสถำบันครอบครัวในที่ประชุมเมื่อเดือนตุลำคม ๒๕๕๐ ให้ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบในกำร

๒๐๑
จัดประชุม อบรม หรือสัมมนำแล้วมีกำรปฏิบัติตำมคำสั่งดังกล่ำว โดยเห็นว่ำพยำนหลักฐำนยังไม่ เพียงพอที่จะ
รับฟังได้ว่ำท่ำ นกระทำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง
แห่งพระรำชบัญญัติระเบีย บข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรยกโทษและให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษ
ดังกล่ำว ดังนั้น สำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวจึงไม่อำจพิจำรณำลงโทษในกรณีควำมผิดเดียวกันใหม่
ได้อีก อย่ำ งไรก็ตำม ก.พ.ค. ได้มีคำวินิจ ฉัยให้พิจำรณำดำเนินกำรกับ ท่ำนให้ถูกต้องเหมำะสมต่อไปด้ว ย
กล่ ำ วคื อ สำนั ก งำนกิ จ กำรสตรี แ ละสถำบั น ครอบครั ว สำมำรถใช้ดุลพินิจพิจำรณำว่ำท่ำนได้กระทำผิด
วินัยกรณีอื่นหรือไม่ ประกำรใด เพื่อใช้ดุล พินิจในกำรพิจำรณำดำเนินกำรตำมหน้ำที่ต่อไป
สำหรับประวัติด้ำนวินัยของท่ำนนั้น ต้นสังกัดจะระบุให้เห็นว่ำได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งลงโทษ
ปลดท่ำนออกจำกรำชกำรแล้ว
ข้อหำรือที่ ๒ ที่ว่ำ กำรอุทธรณ์เพื่อขอควำมเป็นธรรมจนได้รับกำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร
ท่ำนสมควรได้รับกำรเยียวยำจำกต้นสังกัดบ้ำง หรือไม่ และในเรื่องใดบ้ำง
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ เนื่องจำกปัจจุบันยังไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเยียวยำใช้บังคับ
แต่ในเรื่องของกำรจ่ำยเงินเดือน หำกข้ำรำชกำรผู้ใดออกจำกรำชกำรโดยคำสั่งลงโทษทำงวินัยแล้ว ต่อมำได้มี
กำรยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น ให้จ่ำยเงินเดือนให้ผู้นั้นในระหว่ำงที่มิได้มำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ตำมคำสั่งนั้น โดยพิจำรณำจำกกรณีมิได้กระทำควำมผิดหรือกรณีถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรที่มิใช่คำสั่งลงโทษ
ทำงวินัยให้จ่ำยเต็มจำนวนของเงินเดือนที่มีสิทธิได้รับ กรณีได้กระทำควำมผิดให้จ่ำยได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
เงิ น เดื อ นที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ตำมที่ รั ฐ มนตรี เ จ้ ำ สั ง กั ด ก ำหนด ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตำมระเบี ย บกรมบั ญ ชี ก ลำง
ว่ำด้ ว ยกำรจ่ ำยเงิ น เดือ นให้ แ ก่ข้ ำรำชกำรซึ่ งออกจำกรำชกำรโดยคำสั่ ง ลงโทษทำงวินั ยหรือ คำสั่ ง ให้ ออก
จำกรำชกำรแล้ ว ได้ รั บ กำรพิ จ ำรณำยกเลิ ก เพิ ก ถอน หรื อ เปลี่ ย นแปลงค ำสั่ ง เป็ น อย่ ำ งอื่ น พ.ศ. ๒๕๕๑
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑
ข้อหำรือที่ ๓ ที่ว่ำ กำรปลดท่ำนออกจำกตำแหน่งอำนวยกำรต้น ทั้งที่กำรสอบสวนยังไม่ได้
ข้อยุติ ไม่มีขั้นตอนนำเรื่องผ่ำน อ.ก.พ. กรม และไม่เคยแจ้งคำสั่งดังกล่ ำวให้ท่ำนรับทรำบตำมสิทธิ เป็นกำร
ใช้อำนำจโดยมิชอบหรือไม่ อีกทั้ง เมื่อ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษท่ำน สมควรคืนตำแหน่ง
อำนวยกำรต้นแก่ท่ำนถูกต้องหรือไม่
สำนั กงำน ก.พ. ขอเรีย นว่ำ กรณีนี้รองนำยกรัฐ มนตรี ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน จึงต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่พิจำรณำ
ทั้งนี้ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๒ เรื่องกำรดำเนินกำรตำม
บทเฉพำะกำล แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น กำรที่สำนักงำนกิจกำรสตรี
และสถำบันครอบครัวส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจำรณำจึงถูกต้องแล้ว ส่วนกำรสอบสวนยังไม่ได้ข้อยุติ

๒๐๒
และไม่ เ คยแจ้ ง ค ำสั่ ง ให้ ท่ ำ นรั บ ทรำบตำมสิ ท ธิ เป็ น กำรใช้ อ ำนำจโดยมิ ช อบหรื อ ไม่ นั้ น ไม่ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง
เพียงพอที่จะพิจำรณำได้
สำหรับ กรณีที่ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษท่ำนแล้ว กำรสั่งให้ท่ำน
กลับเข้ำรับรำชกำรจะต้องสั่งแต่งตั้งให้ท่ำนกลับไปดำรงตำแหน่งใดนั้น ให้เป็นไปตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๘ / ว ๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๓ เรื่องกำรดำเนินกำรกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ.
มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ โดยหลัก คือ จะต้องสั่งแต่งตั้งท่ำนกลับไปดำรงตำแหน่งเดิม
เว้นแต่ไม่อำจกระทำได้ก็ให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งอื่นในประเภทและระดับเดียวกัน หำกมิอำจกระทำได้อีก
ก็ให้ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นผู้พิจำรณำกำหนดตำแหน่ง ซึ่งกรณีของท่ำนตำแหน่งเดิมเป็นตำแหน่งประเภท
อำนวยกำรระดับต้น หำกไม่อำจกระทำได้ ก็ให้กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ
หรือตำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส แล้วแต่กรณี รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

๒๐๓
ที่ นร ๑๐๑๑/๒๔๑

สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี 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
บุคคลธรรมดำเข้ำมำปฏิบัติงำนเป็นจำนวนมำก แต่โดยที่ลักษณะกำรจ้ำงดังกล่ำวมิได้มีควำมมั่นคงต่ออำชีพ
ส่งผลให้พนักงำนจ้ำงเหมำมีกำรลำออกบ่อยครั้ง อันก่อให้เกิดปัญหำกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ และนำไปสู่กำร
สั่งให้เป็น ผู้ทิ้งงำน เพื่อควำมรอบคอบมิให้ เกิดปัญหำในภำยหลั ง และเพื่อนำไปเป็นแนวทำงประกอบกำร
พิจำรณำลงโทษผู้ทิ้งงำนต่อไป จึงหำรือว่ำ หำกบุคคลธรรมดำที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงำนประสงค์ จะเข้ำรับรำชกำร
จะถือว่ำบุคคลนั้นขำดคุณสมบัติในกำรเข้ำรับรำชกำรหรือไม่ อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๓๖
ได้บัญญัติให้ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมที่กำหนด โดยลักษณะต้อ งห้ำมประกำรหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับควำมประพฤติ คือ กำรไม่เป็ น ผู้บกพร่อ ง
ในศีล ธรรมอัน ดีจ นเป็น ที่รั งเกีย จของสั งคม ตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๔) ซึ่งกำรที่จะพิจำรณำว่ำพฤติกำรณ์ใด
เข้ำลักษณะเป็นกำรบกพร่องต่อศีลธรรมอันดีหรือไม่นั้น ต้องพิจำรณำจำกองค์ประกอบ คือ ควำมรู้สึกของสังคม
ต่อกำรกระทำนั้นเทียบกับฐำนะตำแหน่งหน้ำที่ที่ผู้นั้นจะเข้ำปฏิบัติ ดังนั้น กำรที่จะพิจำรณำว่ำผู้ที่ถูกสั่ง ให้
เป็น ผู้ทิ้ง งำนตำมระเบีย บสำนัก นำยกรัฐ มนตรีว่ำ ด้ว ยกำรพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น ผู้มีลัก ษณะต้อ งห้ำ ม
ในกรณีดัง กล่ำ วหรือ ไม่ จึง เป็น เรื่อ งที่ต้อ งพิจ ำรณำจำกรำยละเอีย ดของพฤติก ำรณ์ที่เ ป็น เหตุใ ห้ผู้นั้น
ถูกสั่งให้เป็น ผู้ทิ้งงำนเป็นกรณี ๆ ไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕

/ตรวจ
/ทำน
ศุจิดำ/ร่ำง/พิมพ์

๒๐๔
ที่ นร ๑๐๑๑/๒๙๕

สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๖ กันยำยน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอหำรือกรณีข้ำรำชกำรออกจำกรำชกำรเพรำะขำดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ำม
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ที่ วท ๐๔๐๑.๒.๒/๔๐๙๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๕
สิ่งที่ส่งมำด้วย หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๓๒๒๘๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๕๕
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ได้หำรือกรมบัญชีกลำงในกรณีที่สำนักงำน
ปรมำณู เ พื่ อ สั น ติ แ จ้ ง ว่ ำ นำง ก. ได้ รั บ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงต ำแหน่ ง เจ้ ำ พนั ก งำนธุ ร กำรปฏิ บั ติ ง ำน
สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ แต่ภำยหลังปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ นำง ก. ได้ปกปิดข้อเท็จจริงที่ตนเคยรับรำชกำร
ที่ส ำนั ก งำนอั ย กำรสู ง สุ ด และถู ก ลงโทษไล่ ออกจำกรำชกำรฐำนทุ จ ริ ตต่ อ หน้ ำ ที่ร ำชกำร แต่ ก ลั บ แจ้ ง ว่ ำ
ตนออกจำกรำชกำรเนื่องจำกหมดสัญญำจ้ำง สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติจึงได้สั่งให้ นำง ก. ออกจำกรำชกำร
ตำมมำตรำ ๖๗ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมำตรำ ๕๑
แห่ งพระรำชบั ญญัติวิธีป ฏิ บั ติร ำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยส ำนักงำนปรมำณูเพื่อ สั น ติได้ห ำรื อ
กรณีกำรรับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นใดที่นำง ก. ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจำกทำงรำชกำรก่อนมีคำสั่งให้ออก
จำกรำชกำรว่ำ นำง ก. จะต้องส่งเงินคืนให้กับสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติหรือไม่ อย่ำงไร ไปยังกรมบัญชีกลำง
และกรมบัญชีกลำงได้มีหนังสือหำรือมำยังสำนักงำน ก.พ. โดยขอให้แจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังสำนักงำนปรมำณู
เพื่อสันติทรำบโดยตรงต่อไป นั้น
สำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ มำตรำ ๖๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้ผู้ที่ได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ หำกภำยหลัง
ปรำกฏว่ ำ ขำดคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปหรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำ มโดยไม่ ไ ด้ รั บ กำรยกเว้ น ตำมมำตรำ ๓๖ หรื อ
ขำดคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนั้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจำก ก.พ. ตำมมำตรำ ๖๒ อยู่ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกำรใด
ที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตำมอำนำจและหน้ำที่ และกำรรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับ
จำกทำงรำชกำรก่ อ นมี ค ำสั่ งให้ ออกนั้ น และถ้ ำกำรเข้ำรั บรำชกำรเป็ นไปโดยสุ จริ ตแล้ วให้ ถื อว่ ำเป็ นกำรสั่ ง
ให้ออกเพื่อรับบำเหน็จบำนำญเหตุท ดแทนตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยบำเหน็จ บำนำญข้ำ รำชกำร ดัง นั้น กรณีนี้
เมื่ อส ำนั กงำนปรมำณู เพื่ อสั นติ ได้บรรจุ แต่งตั้ ง นำง ก. ให้ ด ำรงต ำแหน่ งเจ้ ำพนั กงำนธุ รกำรปฏิ บั ติงำนแล้ ว
แม้ภำยหลังจะปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ นำง ก. จะปกปิดข้อเท็จจริงที่ตนเคยรับรำชกำรที่สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
และถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร ฐำนทุจ ริตต่อหน้ำที่รำชกำร จนทำให้สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติสั่งให้
นำง ก. ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๖๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ตำม

๒๐๕
ก็ไม่กระทบกระเทือนถึงกำรใดที่ นำง ก. ได้ป ฏิบ ัติไ ปตำมอำนำจและหน้ำ ที ่ และกำรรับ เงิน เดือ นหรือ
ผลประโยชน์อื่น ใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจำกทำงรำชกำรก่อนมีคำสั่งให้ออกจำกรำชกำรนั้น แต่เมื่อ
นำง ก. ได้ปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อขอเข้ำรับรำชกำรดังกล่ำว กำรเข้ำรับรำชกำรในกรณีนี้จึงเป็นไปโดยไม่สุจริต
ส่งผลให้กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรในกรณีนี้ไม่ถือว่ำเป็น กำรสั่งให้ออกเพื่อรับบำเหน็จบำนำญเหตุทดแทน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ปรีชำ นิศำรัตน์
(นำยปรีชำ นิศำรัตน์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕

/ตรวจ
/ทำน
ศุจิดำ/ร่ำง/พิมพ์

/ตรวจ
/ทำน
ศุจิดำ/ร่ำง/พิมพ์

๒๐๖
ที่ นร ๑๐๑๑/๓๐๕

สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๕

เรื่อง หำรือประเด็นข้อกฎหมำยเรื่องหลักเกณฑ์กำรมอบหมำยอำนำจเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก
อ้ำงถึง หนังสือกรมกำรขนส่งทำงบก ที่ คค ๐๔๐๕.๔/๒๖๗๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมกำรขนส่งทำงบกได้หำรือประเด็นข้อกฎหมำยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
กำรมอบอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย ตำมมำตรำ ๙๐ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตำมหนังสื อเวียนส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘
กันยำยน ๒๕๕๓ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรมอบอำนำจหน้ำที่กำรดำเนินกำรทำงวินัยของผู้บังคับบัญชำ
ซึ่ง มีอำนำจสั่ง บรรจุต ำมมำตรำ ๕๗ ให้ผู้บัง คับ บัญ ชำระดับ ต่ำลงไปปฏิบัติแ ทน โดยแจ้ง ข้อ เท็จ จริง ว่ำ
กรมกำรขนส่งทำงบกมีส่วนรำชกำรทั้งที่สังกัดรำชกำรบริหำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค โดยมีขนส่งจังหวัด
(ผู้อำนวยกำรระดับต้นและระดับสูง) เป็นผู้บังคับบัญชำในรำชกำรส่วนภูมิภำค ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ได้พิจำรณำแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. กรณี ที่ ก รมกำรขนส่ ง ทำงบกมี ข้ อ ขั ด ข้ อ งในประเด็ น ข้ อ กฎหมำยเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์
กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ ำ ที่ เ กี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มำตรำ ๕๗ (๑๑)
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่หำรือมำจำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้
๑.๑ ตำมที่มำตรำ ๕๗ (๑๑) บัญญัติว่ำ ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดเป็นผู้มีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำมมำตรำ ๕๓ นั้น หมำยถึงเฉพำะกำรบรรจุและแต่งตั้ง
จำกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งตำมลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (กำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ )
ใช่หรือไม่ อย่ำงไร
๑.๒ ตำมที่มำตรำ ๕๗ (๑๑) บัญญัติว่ำ ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดเป็นผู้มีอำนำจย้ำย โอน หรือเลื่อนข้ำรำชกำรไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรมตำมมำตรำ ๖๓ หมำยถึง
กำรย้ำย โอน หรือกำรเลื่อนข้ำรำชกำรไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักงำนขนส่งจังหวัด หรือสำนักงำน
ขนส่งจังหวัด สำขำอำเภอ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน ชำนำญงำน และอำวุโส และให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร และชำนำญกำร ใช่หรือไม่ อย่ำงไร
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ มำตรำ ๕๗ (๑๑) บัญญัติให้ในรำชกำรส่วนภูมิภำค ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดมีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรจำกผู้สอบแข่งขันได้ตำมมำตรำ ๕๓
และย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมมำตรำ ๖๓ ให้ดำรงตำแหน่งตำม (๙) ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งประเภททั่ วไป

๒๐๗
ระดับทักษะพิเศษ และตำแหน่งตำม (๑๐) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมที่กำหนดในกฎ ก.พ. ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่ำงกำร
พิจ ำรณำยกร่ ำงกฎ ก.พ. ว่ำด้ว ยกำรย้ ำย กำรโอน หรือกำรเลื่ อนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. .... อยู่
อย่ำงไรก็ดี เรื่องนี้เป็นกำรหำรือเกี่ยวกับอำนำจของผู้บั งคับบัญชำในกำรมอบหมำยให้ผู้บังคับบัญชำระดับ
ต่ำลงไปดำเนินกำรทำงวินัยแทน ตำมนัยมำตรำ ๙๐ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง ก.พ. เคยมีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ำ บทบัญญัติที่กล่ำวถึงผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่ง บรรจุตำม
มำตรำ ๕๗ มีเจตนำรมณ์ที่จะดูถึงตัวบุคคลที่กฎหมำยให้อำนำจในกำรดำเนินกำรเรื่องนั้น โดยไม่เกี่ยวกับข้อจำกัด
ในเรื่องวิธีกำรดำเนินกำรตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๕๗ (๑๑) โดย ก.พ. วำงหลักว่ำ หำกมีกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มีอำนำจพิจำรณำ
ดำเนินกำรในเรื่องใดแล้ว ให้ถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑)
มีอำนำจพิจำรณำดำเนินกำรในเรื่องนั้น ๆ ด้วย โดยให้ถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่ วนภูมิภ ำค ให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ชำนำญกำร
และชำนำญกำรพิเศษ รวมทั้งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน ชำนำญงำน และอำวุโส ตำมนัยกฎหมำยนี้
โดยสรุป เมื่อพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๗ กำรดำเนินกำร
ทำงวินัย มำตรำ ๙๐ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มีหน้ำที่ดำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้กับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ถูกกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำกระทำควำมผิดวินัย และ
วรรคสำม บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำม มำตรำ ๕๗ จะมอบหมำยให้ผู้บังคับบัญชำระดับ
ต่ ำลงไปปฏิ บั ติ แ ทนตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรที่ ก.พ. ก ำหนดก็ ได้ ดั งนั้ น ผู้ ว่ ำรำชกำรจั งหวั ดในฐำนะ
ผู้บังคับบัญชำในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคจึงมีอำนำจดำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ตำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ชำนำญกำร และชำนำญกำรพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
ชำนำญงำน และอำวุโส หรือจะมอบหมำยให้ผู้บังคับบัญชำระดับต่ำลงไปปฏิบัติแทนตำมหนังสือสำนักงำน
ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๓ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรมอบอำนำจหน้ำที่
กำรดำเนินกำรทำงวินัยก็ได้
๒. กรณีที่ก รมกำรขนส่ง ทำงบกมีข้อ ขัด ข้อ งในประเด็น ข้อ กฎหมำยเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์
กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่
นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๓ ที่กำหนดในข้อ ๒ วรรคสอง ว่ำ “กรณีที่ผู้บังคับบัญชำซึ่งมี
อำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ จะมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำลงไปที่ไม่มีกฎหมำยบัญญัติโดย
แน่ชัดให้เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร จะต้องมอบอำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่ น ดิ น ให้ ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง ต่ ำลงไป นั้ น มี อ ำนำจด ำเนิ น กำรในฐำนะผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำข้ ำ รำชกำร
ในส่วนรำชกำรนั้นควบคู่กันด้วย” โดยหำรือใน ๒ ประเด็น ดังนี้

๒๐๘
๒.๑ ค ำว่ ำ “..ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง ต่ ำลงไปที่ ไ ม่ มี ก ฎหมำยบั ญ ญั ติ โ ดยแน่ ชั ด ..”
หมำยควำมว่ำอย่ำงไร ขนส่งจังหวัด (ผู้อำนวยกำรระดับต้น และผู้อำนวยกำรระดับสูง ) อยู่ในควำมหมำยนี้
ใช่หรือไม่ อย่ำงไร และหำกอยู่ในควำมหมำยนี้ อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบกจะมอบหมำยให้ขนส่งจังหวัดดำเนินกำร
ทำงวินัยข้ำรำชกำรในสำนักงำนขนส่งจังหวัดนั้น ๆ ได้หรือไม่ อย่ำงไร
๒.๒ คำว่ำ “...จะต้องมอบอำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยระเบียบบริห ำรรำชกำร
แผ่นดิน...ควบคู่กันด้วย” นั้น คำว่ำ “ควบคู่กันด้วย” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ คำว่ำ “ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำลงไปที่ไม่มีกฎหมำยบัญญัติโดยแน่ชัด ”
ซึ่งปรำกฏอยู่ในหมำยเหตุแนบท้ำยหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๓
ข้ำงต้น นั้น ระบุเพียง ตำแหน่ง “รองนำยกรัฐ มนตรี” “รัฐ มนตรีประจำสำนักนำยกรัฐ มนตรี ” “รัฐ มนตรี
ช่วยว่ำกำรกระทรวง” และ “รองปลัดกระทรวง” ที่ถือเป็นตำแหน่งที่ยังไม่มีกฎหมำยบัญญัติแน่ชัดให้เป็นตำแหน่ง
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำส่ ว นรำชกำร ดั ง นั้ น ต ำแหน่ ง ขนส่ ง จั ง หวั ด ตำมที่ ก รมกำรขนส่ ง ทำงบกหำรื อ มำ จึ ง มิ ใ ช่
ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำลงไปที่ไม่มีกฎหมำยบัญญัติโดยแน่ชัดในควำมหมำยนี้ อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบกจึงไม่อำจ
มอบหมำยอำนำจหน้ำที่กำรดำเนินกำรทำงวินัยให้ขนส่งจังหวัดไปปฏิบัติแทนได้
ส่วนคำว่ำ “...จะต้องมอบอำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ...ควบคู่
กั น ด้ ว ย” นั้ น หมำยถึ ง กรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำซึ่ ง มี อำนำจสั่ ง บรรจุ ต ำมมำตรำ ๕๗ จะมอบอำนำจให้
ผู้ ดำรงตำแหน่งต่ำลงไปที่ไม่มีกฎหมำยบัญญัติโดยแน่ชัดให้เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรเป็น
ผู้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมมำตรำ ๙๐ วรรคสำม นั้น จะต้องมอบอำนำจให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำลงไป
ดังกล่ ำวให้ มีอำนำจดำเนิ น กำรในฐำนะผู้ บั งคับบัญชำข้ำรำชกำรในส่ ว นรำชกำรนั้นควบคู่กันด้ว ย เพื่อให้
ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำลงไปนั้นมีอำนำจที่จะดำเนินกำรกับข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรของตนได้อย่ำงสมบูรณ์
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
พันธุ์เรือง พันธุหงส์
(นำยพันธุ์เรือง พันธุหงส์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
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เรื่อง หำรือกำรดำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำควำมผิดทำงอำญำ
เรียน เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
อ้ำงถึง หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๑/ท ๒๙๗๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษำยน ๒๕๕๕
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๑๘๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๑
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐ มนตรีหำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำร
ทำงวินั ยแก่ข้ำรำชกำรที่ถูกกล่ ำวหำว่ำกระทำควำมผิ ดทำงอำญำ โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ สำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีได้มีคำสั่งพักรำชกำรและสั่งให้นำง ช. ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๓๑
เนื่องจำกนำง ช. ต้องหำว่ำกระทำควำมผิดอำญำในเรื่องกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ต่อมำ
นำง ช. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๕๔ ร้องขอควำมเป็นธรรมเพื่อชดเชยตำมสิทธิอันพึงมีพึงได้
เนื่องจำกกำรพิจำรณำคดีดังกล่ำวได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยศำลได้มีคำพิพำกษำถึงที่สุดเมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๔ ว่ำ
นำง ช. ไม่มีควำมผิดให้ยกฟ้อง สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงขอหำรือว่ำ เมื่อผลกำรสอบสวนพิจำรณำคดี
ดังกล่ำวถึงที่สุดแล้วว่ำให้ยกฟ้องนำง ช. แต่สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมิได้มีคำสั่งให้นำง ช. กลับเข้ำรับ
รำชกำร เนื่ องจำกนำง ช. มีอำยุ ครบหกสิ บปีบริบูรณ์และหำกยังอยู่ในรำชกำรก็ต้องพ้นจำกรำชกำรตำม
กฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยบ ำเหน็ จ บ ำนำญข้ ำ รำชกำรเมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และโดยที่ ม ำตรำ ๑๐๐
วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่ำ “ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ผู้ใ ดมีก รณีถูก กล่ำ วหำเป็น หนัง สือ ว่ำ กระทำหรือ ละเว้น กระทำกำรใดที่เ ป็น ควำมผิด วินัย อย่ำ งร้ำ ยแรง
หรือ มีกรณีถูกฟ้องคดีอำญำหรือต้องหำว่ำกระทำควำมผิดอำญำอันมิใช่เป็นควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท
หรือควำมผิดลหุโทษ แม้ภำยหลังผู้นั้นจะออกจำกรำชกำรไปแล้ว โดยมิใช่เพรำะเหตุตำย ผู้มีอำนำจดำเนินกำร
ทำงวินัยมีอำนำจดำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำและดำเนินกำรทำงวินัยเสมือนว่ำผู้นั้นยังมิได้ออกจำกรำชกำร
แต่ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ต้องดำเนินกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง
ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจำกรำชกำร” ดังนั้น กำรนับเวลำพ้นจำกรำชกำรของนำง ช.
ให้ นั บ ตั้ง แต่ เมื่อ ใด และจะต้อ งด ำเนิ น กำรทำงวิ นัย หรือ ไม่ ประกำรใด ทั้ งนี้ ควรดำเนิน กำรต่อ ไปอย่ำ งไร
เพื่อสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ จำกบทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ำงต้น กำรที่จะดำเนินกำรทำงวินัยกับข้ำรำชกำรที่ออกจำกรำชกำร
ไปแล้วได้นั้น นอกจำกจะต้องมีกำรกล่ำวหำเป็นหนังสือว่ำข้ำรำชกำรผู้นั้นกระทำหรือละเว้นกระทำกำรใดที่เป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอำญำหรือต้องหำว่ำกระทำควำมผิดอำญำก่อนออกจำกรำชกำรแล้ว

๒๑๐
ผู้บั งคับบั ญชำซึ่งมีอำนำจสั่ งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ จะต้องดำเนินกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง
กล่ำวคือ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ข้ำรำชกำรผู้นั้น
พ้ น จำกรำชกำรด้ ว ย ซึ่ ง กำรนั บ วั น พ้ น จำกรำชกำรกรณี เ กษี ย ณอำยุ ร ำชกำรนั้ น มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ ง
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ บ ำเหน็ จ บ ำนำญข้ ำ รำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ บั ญ ญั ติ ว่ ำ “ข้ ำ รำชกำรซึ่ ง มี อ ำยุ ค รบ
หกสิบปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจำกรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณที่ข้ำรำชกำรผู้นั้นมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ”
ดังนั้น วันที่พ้นจำกรำชกำรเพรำะเกษียณอำยุรำชกำรคือวันที่ ๑ ตุลำคม โดยวันสุดท้ำยที่อยู่ในรำชกำรคือ
วันที่ ๓๐ กันยำยน ซึ่งเป็นวันสิ้นปีงบประมำณ
อนึ่ง เรื่องทำนองเดียวกันนี้ สำนักงำน ก.พ. เคยตอบข้อหำรือไปยังปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๑๘๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๑ ว่ำ โดยที่มำตรำ ๑๔๒
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมำตรำ ๑๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็ น บทเฉพำะกำล ได้บัญญัติควำมไว้ในทำนองเดียวกันว่ำ กำรใดที่
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรหรือเคยดำเนินกำรได้ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับก่อนในวันที่
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับใหม่ใช้บังคับ หรือเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ หรือมีกรณีที่ไม่อำจ
ดำเนิ น กำรได้ต ำมพระรำชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บข้ำ รำชกำรพลเรือ นฉบับ ใหม่ กำรด ำเนิน กำรต่ อไปในเรื่อ งนั้ น
ให้เป็นไปตำมที่ ก.พ. กำหนด ซึ่งกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนมีลักษณะเป็นกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรออกจำก
รำชกำรเป็นกำรชั่วครำว โดยผู้บังคับบัญชำยังคงมีหน้ำที่ที่จะต้องสั่งกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเมื่อกำรสอบสวน
พิจ ำรณำเสร็จ สิ้ น จึ งถือเป็ นกรณีที่อยู่ร ะหว่ำงดำเนินกำรที่ ก.พ. สำมำรถจะกำหนดกำรดำเนินกำรต่อไป
ตำมบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๔๒ และมำตรำ ๑๓๗ ดั ง กล่ ำ วได้ ซึ่ ง ก.พ. ได้ ก ำหนดกำรด ำเนิ น กำรและ
ตอบข้ อ หำรื อ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ ำ วไว้ ว่ ำ “กรณี ที่ มี ก ำรสั่ ง ให้ อ อกจำกรำชกำรไว้ ก่ อ นตำมมำตรำ ๙๐
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ จนกระทั่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับตำมลำดับ กำรดำเนินกำรต่อไป
สำหรับกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนให้เป็นไปตำมมำตรำ ๑๐๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ดังนั้น จึงสำมำรถนำหลักกำรในเรื่องดังกล่ำว
มำเทียบเคียงกับกรณีหำรือนี้ได้
กรณี นี้ เมื่ อข้ อเท็ จ จริ งปรำกฏว่ ำ นำง ช. มีอ ำยุ ครบหกสิ บปี บริบู รณ์ ในวั นที่ ๔ มิถุน ำยน
๒๕๕๓ จึงพ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๓
และถือ ว่ำ วัน ที่ ๑ ตุล ำคม ๒๕๕๓ เป็น วัน ที่น ำง ช. พ้น จำกรำชกำร เพรำะเกษีย ณอำยุร ำชกำร ดัง นั้น
เมื ่อ นำง ช. ได้ พ้ น จำกรำชกำรไปแล้ ว ในวั น ดั ง กล่ ำ ว และส ำนั ก เลขำธิ ก ำรคณะรั ฐ มนตรี ยั ง ไม่ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรสอบสวนวินัย อย่ำงร้ำยแรงภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่นำง ช. พ้นจำกรำชกำร
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงไม่อำจดำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ช. ได้ ตำมนัยมำตรำ ๑๐๐

๒๑๑
เมื่อสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีไม่สำมำรถดำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ช. ได้ อีกทั้งคดีอำญำ
ซึ่งเป็นเหตุแห่งกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนถึงที่สุดเมื่อวั นที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๔ และผลของคดีปรำกฏว่ำ
นำง ช. ไม่มีควำมผิด ให้ยกฟ้อง ประกอบกับเป็นกรณีที่ไม่อำจสั่งให้นำง ช. กลับเข้ำรับรำชกำรได้ เนื่องจำก
มีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์และสิ้นปีงบประมำณที่มีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
จึงต้องสั่งยุติเ รื่อง และมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนเพื่อให้นำง ช. เป็นผู้พ้นจำกรำชกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร ตำมข้อ ๑๒ (๙) ของ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่ง
ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ทั้งนี้เป็นไปตำมหลักกำรที่ ก.พ. ได้วำงไว้ดังกล่ำวข้ำงต้น
สำหรั บเงิน เดือน เงิน อื่นที่จ่ำยเป็นรำยเดือน และเงินช่วยเหลืออย่ำงอื่น และกำรจ่ำยเงิน
ดั ง กล่ ำ วของผู้ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจำกรำชกำรไว้ ก่ อ น ให้ เ ป็ น ไปตำมพระรำชบั ญ ญั ติ เ งิ น เดื อ นของข้ ำ รำชกำร
ผู้ ถูกสั่ ง พักรำชกำร พ.ศ. ๒๕๐๒
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
พันธุ์เรือง พันธุหงส์
(นำยพันธุ์เรือง พันธุหงส์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕

๒๑๒
ที่ นร ๑๐๑๑/๔๐๘

สำนักงำน 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. สำเนำหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๐
๒. สำเนำหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ท ๘๓๐๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๕๕
ตำมหนั ง สื อ ที่ อ้ ำ งถึ ง กรมควบคุ ม โรคได้ ห ำรื อ โดยแจ้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เอกสำร
ไปประกอบกำรพิจ ำรณำว่ำ กรมควบคุม โรคได้มีคำสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรสอบสวนวินัย อย่ำ งร้ำ ยแรง
แก่ ข้ ำ รำชกำรกรมควบคุ ม โรค กรณี ศ ำลมี คำพิ พ ำกษำถึ ง ที่ สุ ด ว่ ำ ข้ ำ รำชกำรดั ง กล่ ำ วกระทำผิ ด อำญำ
ฐำนเสพเมทแอมเฟตำมี น (ยำบ้ ำ ) และมี อ ำวุ ธ ปื น ไว้ ใ นครอบครองโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำต โดยโทษจำคุ ก
ให้ ร อกำรลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ซึ่งคณะกรรมกำรสอบสวนได้แ จ้ง ข้อ กล่ำ วหำและสรุป พยำนหลัก ฐำน
ที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ (สว.๓) ครั้งแรกว่ำ กำรกระทำของผู้ถูกกล่ำวหำเป็นควำมผิดวินัย
อย่ ำ งร้ ำ ยแรง ต่ อ มำได้ แ จ้ ง ข้ อ กล่ ำ วหำและสรุ ป พยำนหลั ก ฐำนที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ กล่ ำ วหำในครั้ ง ที่ ๒
ว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ซึ่งกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ (สว.๓)
ทั้ง ๒ ครั้งใช้พยำนหลักฐำนเดียวกัน และได้ทำรำยงำนกำรสอบสวนเสนออธิบดีกรมควบคุมโรคว่ำพฤติกำรณ์
ของข้ำรำชกำรรำยนี้เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำนไม่รักษำชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
ของตนมิให้เสื่อมเสีย ตำมมำตรำ ๘๒ (๑๐) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
กรมควบคุมโรคจึงหำรือเกี่ย วกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยและแนวทำงกำรลงโทษกรณีข้ำรำชกำรเกี่ ยวข้อง
กับยำเสพติดมำยัง ก.พ. รวม ๒ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. พิจำรณำเรื่องนี้แล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. ตำมที่หำรือว่ำ หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๑/ป ๕๓๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยำยน
๒๕๔๓ วำงแนวทำงกำรลงโทษข้ำรำชกำรที่กระทำผิดเกี่ยวกับยำเสพติด กรณีเ สพเมทแอมเฟตำมีน (ยำบ้ำ)
ว่ ำ เป็ น กำรกระท ำผิ ด วิ นั ย อย่ ำ งร้ ำ ยแรง และต้ อ งถู ก ลงโทษถึ ง ปลดออกหรื อ ไล่ อ อกจำกรำชกำร หำกมี
เหตุลดหย่อนให้ นำมำประกอบกำรพิจ ำรณำได้ แต่ห้ ำมมิให้ล ดโทษลงต่ำกว่ำปลดออกจำกรำชกำรถูกต้อง
หรื อไม่ หำกถูกต้อง กรมควบคุมโรคสำมำรถนำเรื่องเข้ำ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค เพื่อพิจำรณำในเรื่อง
ฐำนควำมผิดและระดับโทษ และดำเนินกำรตำมมติ อ.ก.พ. ได้เลยหรือไม่ หรือต้องแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุป
พยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ (สว.๓) ให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบอีกครั้งว่ำกำรกระทำของผู้ถูกกล่ำวหำ
เป็ น กำรกระท ำผิ ดวิ นั ย อย่ ำ งร้ ำยแรง โดยอ้ำงกฎหมำยที่ใช้ ขณะผู้ ถูกกล่ ำ วหำกระท ำผิ ดก่ อนที่ จะลงโทษ
ข้ำรำชกำรรำยนี้ นั้น

๒๑๓
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๑/ป ๕๓๑ ลงวันที่
๒๑ กั น ยำยน ๒๕๔๓ เคยวำงแนวทำงกำรลงโทษข้ ำ รำชกำรที่ เ สพหรื อ มี เ มทแอมเฟตำมี น (ยำบ้ ำ )
ไว้ในครอบครองว่ำเป็ นควำมผิดวินัย อย่ำงร้ำยแรง และต้องถูกลงโทษถึงปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร
หำกมีเหตุอันควรลดโทษ ห้ำมมิให้ลดโทษลงต่ำกว่ำปลดออกนั้น ปัจจุบันได้มีมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘
ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่องกำรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องกำรให้โอกำสผู้ ติดเชื้อเอดส์
คนพิกำร และผู้เสพยำเสพติด ซึ่งพ้นสภำพจำกกำรใช้ยำเสพติดเข้ำทำงำน หรือรับกำรศึกษำต่อในหน่วยงำนภำครัฐ
โดยมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้มุ่งเน้นกำรให้โอกำสกับผู้เสพหรือผู้ติดยำเสพติดซึ่งพ้นสภำพจำกกำรใช้ยำเสพติด
โดยมิให้อ้ำงเหตุดังกล่ำวเป็ น กำรลิ ดรอนสิทธิ ในกำรเข้ำรับกำรศึกษำ กำรรับทุนกำรศึกษำหรือเข้ำทำงำน
ตลอดจนควำมก้ ำ วหน้ ำ กำรให้ อ อกจำกกำรศึ ก ษำหรื อ ให้ อ อกจำกงำน ซึ่ ง หมำยรวมถึ ง ข้ ำ รำชกำร
ผู้เสพหรือติดยำเสพติดซึ่งพ้นจำกสภำพกำรใช้ยำเสพติดแล้ว ส่วนรำชกำรจะพิจำรณำให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำร
ด้วยเหตุดังกล่ำวมิได้ (รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) ดังนั้น กรณีที่หำรือ หำกปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรรำยนี้
พ้น จำกสภำพกำรใช้ยำเสพติดแล้ ว ส่ ว นรำชกำรจะพิจำรณำลงโทษไล่ ห รือปลดข้ำรำชกำรรำยนี้ออกจำก
รำชกำรมิได้ เนื่องจำกจะเป็นกำรขัดต่อเจตนำรมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่ำว แต่ถ้ำข้ำรำชกำรรำย นี้
ยัง ไม่ พ้ น สภำพจำกกำรใช้ ย ำเสพติ ด ก็ ย่ อ มไม่ อ ำจน ำมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ฉ บั บ ดั ง กล่ ำ วมำใช้ บั ง คั บ ได้ ทั้ ง นี้
ต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ของข้ำรำชกำรรำยนี้โดยละเอียดต่อไป
อย่ำงไรก็ดี หำกอธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำ พฤติกำรณ์ของข้ำรำชกำรรำยนี้เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ก็ต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค
พิจำรณำ ตำมมำตรำ ๙๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยไม่ต้อง
แจ้ง ข้อ กล่ำ วหำและสรุป พยำนหลัก ฐำนที่ส นับ สนุน ข้อ กล่ำ วหำ (สว.๓) ในควำมผิด วินัย อย่ำ งร้ำ ยแรง
แก่ผู้ถูกกล่ำวหำอีก เนื่องจำกคณะกรรมกำรสอบสวนได้ดำเนินกำรดังกล่ำวไปแล้ว และผู้ถูกกล่ำวหำได้ให้ถ้อยคำ
รับสำรภำพทุกข้อกล่ำวหำ ส่ว นกำรที่คณะกรรมกำรสอบสวนได้ดำเนินกำรดังกล่ำวโดยปรับบทควำมผิด
ว่ำเป็น ควำมผิด วินัย อย่ำ งร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๘๕ (๔) แห่ง พระรำชบัญ ญัติร ะเบียบข้ำรำชกำรพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งไม่ใช่กฎหมำยที่ใช้อยู่ในขณะกระทำผิดนั้น ก็ไม่ใช่สำระสำคัญที่จะทำให้เสียควำมเป็นธรรม
อ.ก.พ. กรมควบคุ ม โรค มี อ ำนำจพิ จ ำรณำและมี ม ติ ใ ห้ ป รั บ บทควำมผิ ด ให้ ถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำยที่ ใ ช้ อ ยู่
ในขณะกระทำผิดได้
๒. ตำมที่ ห ำรื อ ว่ ำ กำรด ำเนิ น กำรของคณะกรรมกำรสอบสวนในกำรแจ้ ง ข้ อ กล่ ำ วหำ
และสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ (สว.๓) ครั้งที่ ๒ โดยมิได้มีพยำนหลักฐำนใหม่ แต่อ้ำงหนังสือ
สำนั กเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/ ว ๒๙ ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๔๖ เรื่อง กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด แล้วมีมติว่ำ กำรกระทำของผู้ถูกกล่ำวหำเป็นกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง พร้อมทั้งแจ้ง
ให้ผู้ถูกกล่ำวหำรับ ทรำบ ส่ว นรำชกำรจะต้องถือเป็น แนวทำงในกำรลงโทษว่ำ ข้ำรำชกำรผู้เสพยำเสพติด
เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงใช่หรือไม่ นั้น

๒๑๔
สำนั ก งำน ก.พ. ขอเรี ย นว่ ำ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ฉ บั บ ดั ง กล่ ำ ว ให้ ส่ ว นรำชกำรลงโทษ
อย่ ำ งเด็ดขำดกับข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด แต่กำรจะพิจำรณำโทษข้ำรำชกำรผู้เสพหรือติดยำเสพติด
ว่ ำ กรณี จ ะเป็ น ควำมผิ ด วิ นั ย อย่ ำ งร้ ำ ยแรงหรื อ ไม่ ร้ ำ ยแรงนั้ น สำนั ก งำน ก .พ. ได้ ใ ห้ ค วำมเห็ น ไว้ แ ล้ ว
ตำมข้ อ หำรื อ ที่ ๑
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
พันธุ์เรือง พันธุหงส์
(นำยพันธุ์เรือง พันธุหงส์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕

๒๑๕
ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๔๗๑

สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕

เรื่อง หำรือกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ลับ ที่ ลต ๐๑๐๑/๑๑๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๕
ตำมหนั ง สื อ ที่ อ้ ำ งถึ ง ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรเลื อ กตั้ ง ได้ ห ำรื อ ปั ญ หำเกี่ ย วกั บ
กำรดำเนินกำรทำงวินัยแก่พนักงำนในสังกัด โดยจัดส่งระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
บุ ค คล พ.ศ. ๒๕๔๗ และแจ้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ไปประกอบกำรพิ จ ำรณำสรุ ป ได้ ว่ ำ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรเลื อกตั้ งได้ด ำเนิ น กำรทำงวินั ย อย่ ำงร้ ำ ยแรงแก่พ นักงำนรำยหนึ่ ง รวม ๒ กรณี กรณีแ รกอยู่ร ะหว่ำ ง
กำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกำรดำเนินกำรทำงวินัย ส่วนกรณีที่สองคณะอนุกรรมกำร
เพื่อพิจำรณำกำรดำเนินกำรทำงวินัยได้พิจำรณำมีมติไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ โดยให้ปลดผู้นี้
ออกจำกงำน ซึ่งตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๕
วรรคสอง (๑) ก ำหนดให้ เ ลขำธิก ำรคณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้งสั่ งหรือปฏิบั ติใ ห้ เป็ นไปตำมนั้ น แต่โ ดยที่
ข้อเท็จ จริ งปรำกฏว่ำ ในระหว่ำงกำรดำเนิ นกำรทำงวินัยดังกล่ ำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำ รเลือกตั้งได้
ตรวจพบว่ำ ในขณะที่มีกำรบรรจุแต่งตั้งพนักงำนดังกล่ำว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้นี้ยังไม่ได้รับวุฒิปริญญำตรี
แต่ได้มีกำรบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งเดียวกับพนักงำนที่ได้รับวุฒิปริญญำตรี จึงได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งบรรจุ
แต่งตั้งดังกล่ำว โดยให้มีผลย้อนไปถึงวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันบรรจุแต่งตั้ง จึงหำรือว่ำ ในกรณีเช่นนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้งยังคงสำมำรถที่จะดำเนินกำรทำงวินัยแก่พนักงำนผู้นี้ต่อไปได้ห รือไม่
อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนดังนี้
๑. โดยที่ ร ะเบี ย บคณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้ ง ว่ำด้ว ยกำรบริห ำรงำนบุ คคล พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๓๘ กำหนดว่ำ “ผู้ใดได้รับบรรจุเข้ำเป็นพนักงำนแล้ว หำกภำยหลังปรำกฏว่ำผู้นั้นขำดคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ตำมข้ อ ๒๑ โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ก ำรยกเว้ น จำกคณะกรรมกำรตำมข้ อ ๓๐ อยู่ ก่ อ น...
ให้ผู้ มีอำนำจสั่งบรรจุ ตำมข้อ ๒๗ สั่งให้ ผู้นั้ นออกจำกรำชกำรโดยพลั น ...” ซึ่งเป็นกำรกำหนดควำมไว้ทำนอง
เดียวกั บพระรำชบั ญญั ติร ะเบี ย บข้ ำรำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๖๗ ส ำหรั บกรณี ที่ห ำรื อ เมื่ อ
ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้บรรจุแต่งตั้งผู้ นี้ในตำแหน่งเดียวกับพนักงำนที่
ได้รับ วุฒิป ริญญำตรี ทั้งที่ผู้ นี้ยังไม่ได้รับ วุฒิปริญญำตรี จึงต้องถือว่ำผู้นี้เป็นผู้ ขำดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ตำแหน่ งอยู่ ก่ อนบรรจุ แต่ งตั้ง ซึ่งหำกไม่ไ ด้รับอนุญำตกำรยกเว้นจำกคณะกรรมกำร เมื่อมี กำรตรวจพบ
ผู้ มี อำนำจสั่ ง บรรจุ ตำมข้ อ ๒๗ ต้ องสั่ งให้ ผู้ นี้ ออกจำกงำนโดยพลั น ซึ่ง หมำยถึ ง ให้ สั่ ง ในทั น ทีที่ ทรำบเหตุ
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๒๑๖
ตำมนัยข้อ ๓๘ ของระเบียบดังกล่ำว กำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งบรรจุ
แต่งตั้งพนักงำนผู้นี้ โดยให้มีผลย้อนไปถึงวันบรรจุ จึงเป็นกำรดำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำมข้อ ๓๘ ของระเบียบ
ดังกล่ำว กรณีนี้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งควรยกเลิกคำสั่งที่เพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงำนผู้นี้
แล้วมีคำสั่งให้ผู้นี้ออกจำกงำนตำมข้อ ๓๘ ให้เป็นกำรถูกต้องต่อไป ส่วนกำรมีผลของคำสั่งนั้นให้เป็นไปตำม
ระเบียบที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกำหนด ซึ่งในกรณีเช่นนี้ หำกเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
กำรสั่งให้ออกจำกงำนดังกล่ำวจะสั่งย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งเดิม ซึ่งถือเป็นวันที่
ผู้นั้นควรออกจำกงำนตำมกรณีดังกล่ำว ทั้งนี้ ตำมระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยวันออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓
๒. โดยที่ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๖
กำหนดว่ำ “พนักงำนผู้ใดมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระทำ หรือละเว้นกระทำกำรใดที่พึงเห็นได้ว่ำเป็นควำมผิดวินัย
อย่ ำงร้ ำยแรง และเป็น กำรกล่ ำวหำเป็ น หนังสื อต่อผู้ บังคับบัญชำของผู้ นั้น หรือต่อผู้ มีห น้ำที่สืบสวน หรือ
ตรวจสอบตำมกฎหมำย หรือระเบียบของสำนักงำน หรือเป็นกำรกล่ำวหำเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชำของ
ผู้นั้น...แม้ภำยหลังผู้นั้นจะออกจำกงำนไปแล้ว เว้นแต่ออกจำกงำนเพรำะตำย ผู้มีอำนำจตำมข้อ ๗๓ วรรคสำม
มีอำนำจดำเนินกำรสืบสวน หรือพิจำรณำตำมข้อ ๖๙ และดำเนินกำรทำงวินัยตำมที่กำหนดในส่วนนี้ต่อไปได้
เสมือ นว่ำ ผู้ นั้ น ยั งมิไ ด้ออกจำกงำน เว้ น แต่ กรณีที่ ผ ลกำรสอบสวนพิจ ำรณำปรำกฏว่ ำผู้ นั้ นกระทำผิ ดวินั ย
ที่จะต้องลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ให้งดโทษเสียได้ ” สำหรับกรณีนี้ เมื่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้งได้ย กเลิ กคำสั่ งที่สั่ งเพิกถอนคำสั่ งบรรจุแ ต่ง ตั้ง พนัก งำนผู้นี้ และมีคำสั่ง ให้ผู้นี้
ออกจำกงำน ตำมข้อ ๓๘ ให้เป็นกำรถูกต้องตำมข้อ ๑ แล้ว ย่อมถือว่ำผู้นี้ได้พ้นสภำพจำกกำรเป็น พนักงำน
นับ แต่วันที่ระบุในคำสั่งดังกล่ำว ซึ่งย่อมเป็นเวลำหลังจำกที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีคำสั่ง
แต่ง ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย อย่ำงร้ำ ยแรงทั้งสองกรณีแ ก่ผู้นี้แ ล้ว ดัง นั้น แม้ต่อ มำผู้นี้จ ะถูก สั่ง ให้
ออกจำกงำนไป ผู้มีอำนำจก็ยังคงสำมำรถที่จะดำเนินกำรทำงวินัยทั้งสองกรณีแก่ผู้นี้ได้ต่อไป ทั้งนี้ ตำมนัยข้อ ๗๖
ของระเบียบฯ ดังกล่ำวข้ำงต้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
พันธุ์เรือง พันธุหงส์
(นำยพันธุ์เรือง พันธุหงส์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.
สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕
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