การพิจารณาลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช มีมติให้ พจิ ารณาโทษทางวินัย
ข้ าราชการพลเรื อนสามัญทีอ# อกจากราชการแล้ ว
นายพรชัย เมธาภรณ์พงศ์
โดยที พระราชบัญ ญัติ ระเบี ย บข้า ราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 มาตรา 100 1 บัญ ญัติ ใ ห้ ก าร
ดําเนิ นการทางวินยั แก่ผูท้ ี ออกจากราชการไปแล้วจะกระทําได้ต่อเมื อข้าราชการผูน้ 1 นั มีกรณี ถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ความผิดวินัย อย่างร้ า ยแรงอยู่ก่ อนออกจากราชการ แต่ ท1 งั นี1 ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ี อาํ นาจสั งบรรจุ ตอ้ งดํา เนิ นการ
สอบสวนภายในหนึ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ทีผูน้ 1 นั พ้นจากราชการ ส่ วนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ. 2542 และที แก้ไขเพิมเติม มาตรา 842 มาตรา 923 และมาตรา 934
บัญ ญัติ ใ ห้ ก ารกล่ า วหาเจ้า หน้ า ที ของรั ฐ ซึ งกระทํา ความผิ ด ฐานทุ จ ริ ต ต่ อ หน้า ที ราชการ กระทํา ความผิ ด
ต่อตําแหน่ ง หน้า ที ราชการ หรื อกระทํา ความผิดต่อตํา แหน่ งหน้าที ในการยุติธรรม ให้กล่ าวหาเป็ นหนังสื อต่ อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะทีผูน้ 1 นั เป็ นเจ้าหน้าทีของรัฐ หรื อพ้นจากการเป็ นเจ้าหน้าทีของรัฐไม่เกินห้าปี และให้
ผู ้บ ัง คับ บัญชาพิ จารณาโทษทางวิ นั ยตามฐานความผิ ดที คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ มี ม ติ โ ดยไม่ ต้อ งแต่ ง ตั1ง
คณะกรรมการสอบสวนวินยั อีก รวมทั1งให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ น
สํานวนการสอบสวนวินยั ตามกฎหมายหรื อระเบียบหรื อข้อบังคับว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของผูถ้ ูกกล่าวหานั1น ๆ
ตลอดจนให้ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาลงโทษภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที ได้รับเรื อง ซึ งกฎหมายทั1งสองฉบับ
ได้บญั ญัติเรื องการการกล่าวหาและการสังลงโทษทางวินยั แก่ผทู ้ ีออกจากราชการไปแล้วต่างกัน

1

มาตรา 100 ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใดมี
้ กรณี ถูกกล่าวหาเป็ นหนังสื อว่ากระทําหรื อละเว้นกระทําการใดทีเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง ถ้าเป็ น
การกล่ าวหาต่อผูบั้ งคับบัญชาของผูน้ 1 ันหรื อต่อผูม้ ี หน้าที สื บสวนสอบสวนหรื อตรวจสอบตามกฎหมายหรื อระเบี ยบของทางราชการ หรื อเป็ นการ
กล่ าวหาโดยผูบั้ งคับบัญชาของผูน้ 1 ัน หรื อมี กรณี ถูกฟ้ องคดี อาญาหรื อต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาอันมิใช่ เป็ นความผิดทีได้กระทําโดยประมาท
ทีไม่เกียวกับราชการหรื อความผิดลหุ โทษ แม้ภายหลังผูน้ 1 นั จะออกจากราชการไปแล้ว โดยมิใช่ เพราะเหตุตาย ผูม้ ีอาํ นาจดําเนิ นการทางวินยั มีอาํ นาจ
ดําเนิ นการสื บสวนหรื อพิจารณา และดําเนิ นการทางวินยั ตามทีบัญญัติไวในหมวดนี1 ต่อไปได้เสมือนว่าผูน้ 1 นั ยังมิได้ออกจากราชการ แต่ทั1งนี1 ผูบั้ งคับบัญชา
ซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต้องดําเนิ นการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ ง ภายในหนึ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วันทีผูน้ 1 นั พ้นจากราชการ
ฯลฯ
ฯลฯ
2
มาตรา 84 ภายใต้บงั คับมาตรา 19 การกล่าวหาเจ้าหน้าทีของรัฐดังต่อไปนี1 ว่า กระทําความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที กระทําความผิดต่อตําแหน่ งหน้าที
ราชการ หรื อกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าทีในการยุติธรรม ให้กล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะทีผูถ้ ูกกล่าวหาเป็ นเจ้าหน้าทีของรัฐหรื อ
พ้นจากการเป็ นเจ้าหน้าทีของรัฐไม่เกินห้าปี
3
มาตรา 92 ในกรณี มีมูลความผิดทางวินยั เมือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่ งการกระทําความผิดแล้วมีมติว่าผูถ้ ูกกล่าวหาผูใ้ ดได้
กระทําความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการส่ งรายงานและเอกสารทีมี อยู่ พร้ อมทั1งความเห็ นไปยังผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ี อาํ นาจแต่งตั1งถอดถอนผูถ้ ู กกล่าวหา
ผูน้ 1 นั เพือพิจารณาโทษทางวินยั ตามฐานความผิดทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ตอ้ งแต่งตั1งคณะกรรมการสอบสวนวินยั อีก ในการพิจารณา
โทษทางวินยั แก่ผูถ้ ูกกล่าวหา ให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็ นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นสํานวนการสอบสวนทางวินยั ของคณะกรรมการ
สอบสวนวินยั ตามกฎหมายหรื อระเบียบหรื อข้อบังคับว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของผูถ้ ูกกล่าวหานั1น ๆ แล้วแต่กรณี
ฯลฯ
ฯลฯ
4
มาตรา 93 เมื อได้รับรายงานตามมาตรา 92 วรรคหนึ งและวรรคสามแล้ว ให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ี อาํ นาจแต่งตั1งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับเรื อง และให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอาํ นาจแต่งตั1งถอดถอนส่ งสําเนาคําสังลงโทษดังกล่าวไปให้คณะกรรมการป.ป.ช. ทราบ
ภายในสิ บห้าวันนับแต่ วันทีได้ออกคําสัง

จากการศึกษาแนวทางพิจารณาในการสังลงโทษทางวินยั กรณี คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้
พิจารณาโทษทางวินยั แก่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญทีออกจากราชการแล้ว ปรากฏว่า คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบ
คุณธรรม ( ก.พ.ค.) ได้มีคาํ วินิจฉัย เรื องแดงที 0013156 ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างนาย จ. กับกรมทีดิน
สรุ ปความได้ว่า กรณี ผูอ้ ุทธรณ์ พน้ จากการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญแล้ว ก่อนทีจะมีการร้ องเรี ยนกล่าวหา
ผูอ้ ุ ทธรณ์ แม้คู่กรณี ในอุ ทธรณ์ จะมี อาํ นาจสังลงโทษย้อนหลังได้ตามาตรา 107 แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ประกอบกับระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ
พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ตาม เห็ นว่า มาตรา 100 แห่ งพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้กาํ หนดเงื อนไขให้ผูบ้ งั คับบัญชา
มีอาํ นาจดําเนิ นการทางวินยั กับผูท้ ีพ้นจากการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญไปแล้วได้สองประการ ประการแรก
กรณี มี การกล่ า วหาผูน้ 1 ันเป็ นหนัง สื อว่า กระทํา หรื อละเว้นกระทํา การใดที เป็ นความผิดวินัย อย่า งร้ า ยแรงต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ 1 นั หรื อต่อผูม้ ีหน้าทีสื บสวนหรื อตรวจสอบตามกฎหมายหรื อระเบียบก่อนทีผูน้ 1 นั จะพ้นจาก
การเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ ประการทีสอง ต้องสอบสวนตามมาตรา 93 วรรคหนึ ง ภายในหนึ งร้ อยแปดสิ บ
วันนับแต่วนั ทีผูน้ 1 นั พ้นจากราชการ โดยบทบัญญัติดงั กล่าวได้ครอบคลุมการดําเนิ นการทางวินยั ทั1งหมด ซึ งรวมถึง
การสอบสวนทางวินยั และการสังลงโทษ จึงเป็ นมาตราทีกําหนดเงื อนไขของอํานาจในการสังลงโทษเช่นเดียวกับ
มาตรา 97 แห่ งพระราชบัญญัติเดี ยวกัน และไม่อาจนําหลักการตี ความที ว่า พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญ
ว่ า ด้ ว ยการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ. 2542 และที แก้ ไ ขเพิ มเติ ม เป็ นกฎหมายพิ เ ศษยกเว้น
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ซึ งเป็ นกฎหมายทัวไปมาใช้กบั กรณี น1 ีได้
นอกจากนี1 คณะกรรมการกฤษฎี กาได้มีความเห็ นเรื อง การดําเนิ นการทางวินยั แก่ขา้ ราชการทหาร
ทีเกษียณอายุราชการแล้ว เรื องเสร็ จที 566/2553 และความเห็นเรื อง การดําเนิ นการทางวินยั ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กับอดี ตข้า ราชการพลเรื อนสามัญ เรื องเสร็ จที 1362/2556 ในทํา นองเดี ยวกับคําวินิจฉัย ของ ก.พ.ค. ดังกล่ าว
สรุ ปความได้ว่า เมือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติช1 ี มูลความผิดว่าข้าราชการพลเรื อนสามัญกระทําผิดวินยั อย่าง
ร้ายแรงแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการพลเรื อนสามัญจะต้องพิจารณาโทษทางวินยั ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
แต่การพิจารณาลงโทษข้าราชการพลเรื อนสามัญจะสามารถกระทําได้เพียงใดและอย่างใดย่อมเป็ นไปตามกฎหมาย
หรื อระเบียบหรื อข้อบังคับว่าด้วยการบริ หารงานบุ คคลของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ซึ งการพิจารณาลงโทษทาง
วินัย กับ ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ ที ออกจากราชการแล้ว ได้แ ก่ มาตรา 100 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บ
ข้า ราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 การที ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาของข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ จะอาศัย อํา นาจตาม
พระราชบัญญัติดงั กล่าวเพือพิจารณาโทษทางวินยั ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ ต้องปรากฏว่าข้าราชการพลเรื อน
สามัญได้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดวินยั อย่างร้ายแรงหรื อถูกฟ้องคดีอาญาหรื อต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา
อันมิใช่ เป็ นความผิดทีได้กระทําโดยประมาททีไม่เกี ยวกับราชการหรื อความผิดลหุ โทษก่อนออกจากราชการ
และผูบ้ งั คับบัญชาได้เริ มดําเนิ นการสอบสวนภายในหนึ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ทีผูน้ 1 นั พ้นจากราชการ แต่ในกรณี
ทีเป็ นการไต่สวนข้อเท็จจริ งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั1น ตามมาตรา 92 แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 ให้ถือว่าการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นทียุติ

โดยผูบ้ งั คับบัญชาไม่ตอ้ งดําเนิ นการสอบสวนอีก กรณี จึงต้องถื อว่าการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีผล
อย่า งเดี ยวกับการสอบสวนของผูบ้ งั คับบัญชาตามความหมายของมาตรา 100 แห่ ง พระราชบัญ ญัติระเบีย บ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 เพราะผลของการไต่สวนดังกล่าวจะถูกถือเป็ นสํานวนการสอบสวนทางวินยั ของ
คณะกรรมการสอบสวนวิ นัย ตามกฎหมายหรื อ ระเบี ย บหรื อ ข้อ บัง คับ ว่ า ด้ว ยการบริ หารงานบุ ค คลของ
ผูถ้ ู ก กล่ า วหาตามมาตรา 92 แห่ ง พระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปราม
การทุจริ ต พ.ศ. 2542 ดังนั1น เมือข้อเท็จจริ งปรากฏว่า จังหวัดสุ รินทร์ ได้ดาํ เนิ นการร้องทุกข์นาย บ. ต่อพนักงาน
สอบสวนภายหลังจากทีนาย บ. ได้เกษี ยณอายุราชการไปแล้ว และวันที คณะกรรมการ ป.ป.ช. เริ มต้นทําการ
ไต่สวนก็เป็ นเวลาเกินหนึ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ทีนาย บ. พ้นจากราชการแล้ว กรมป่ าไม้จึงไม่อาจพิจารณา
ลงโทษทางวินยั กับนาย บ.ได้
เรื องนี1 แม้ว่า ก.พ.ค. และคณะกรรมการกฤษฎี กาจะมีความเห็ นในทํานองเดี ยวกันและสอดคล้องกับ
หลักกฎหมายปกครองทีห้ามทําคําสังทางปกครองให้มีผลย้อนหลัง เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติให้อาํ นาจไว้อย่างชัดเจน
ตามมาตรา 425 แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนเห็ นว่า แนวทาง
การพิจารณาดังกล่ าวอาจทําให้เกิ ดช่ องว่างในการพิจารณาลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรื อนสามัญกรณี ขา้ ราชการ
พลเรื อนสามัญพ้นจากตําแหน่งเพราะเกษียณอายุราชการหรื อรี บลาออกจากราชการก่อนทีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะเริ มทําการไต่สวนภายในหนึ งร้ อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ทีผูน้ 1 นั พ้นจากราชการ โดยหน่ วยงานของรัฐไม่อาจลงโทษ
ทางวินัยกับข้าราชการพลเรื อนสามัญที ออกจากราชการไปแล้วได้ และทําให้ผูน้ 1 ันยังคงได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัติบาํ เหน็ จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 6ประกอบกับ ก.พ.ค. เสี ยงข้างน้อย เห็ นว่า มาตรา 100 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 เห็นควรแปลความหรื อตีความจํากัดเฉพาะกรณี การสอบสวน
ทีต้องดําเนิ นการโดยผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมี อาํ นาจแต่งตั1งเท่านั1น ไม่สามารถนําผลการแปลความหรื อตีความดังกล่าว
ไปอ้างเป็ นข้อกฎหมายที จะนําไปใช้บ งั คับเกี ยวกับการไต่ สวนและวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เนื องจาก
การไต่สวนและการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ดาํ เนิ นการตามทีรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยฯ
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 บัญญัติรองรับไว้
คําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ในกรณี น1 ี จึงต้องดําเนิ นการตามกรอบทีมาตรา 96 แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ
ดังกล่าวบัญญัติไว้ อีกทั1งการตีความกฎหมายหรื อการบังคับใช้กฎหมาย จึงต้องเคารพลําดับชั1นของกฎหมายลายลักษณ์
อักษร (Hierarchy of Law) ด้วย ด้วยเหตุน1 ี ผูเ้ ขียนจึงเห็นควรให้ดาํ เนิ นการแก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม เพือให้เกิดความชัดเจน
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายทีมุ่งหมายจะดําเนินการกับเจ้าหน้าทีของรัฐทีทุจริ ตและประพฤติมิชอบต่อไป
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มาตรา 42 คําสังทางปกครองให้มีผลใช้ยนั ต่อบุคคลตั1งแต่ขณะทีผูน้ 1 นั ได้รับแจ้งเป็ นต้นไป
คําสังทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าทียังไม่มีการเพิกถอนหรื อสิ1 นผลลงโดยเงือนเวลาหรื อโดยเหตุอืน
ฯลฯ
ฯลฯ
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