
โครงการจัดสัมมนา เรื่อง “สาระส าคัญของมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๐/๑                                      
แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

-------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘                 
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ พิจารณาเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน            
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีความไม่สอดคล้องกันในเรื่องระยะเวลาการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนสามัญ            
ผู้ที่พ้นจากราชการไปแล้ว ท าให้ผู้บังคับบัญชาไม่อาจสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญที่พ้นจากราชการ           
ไปแล้วและถูกองค์กรตรวจสอบชี้มูลความผิดได้ นอกจากนี้ระยะเวลาการด าเนินการทางวินั ยแก่ข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้ที่พ้นจากราชการไปแล้วตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังมี
ความลักลั่นและแตกต่างกันกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลอ่ืน ๆ ในราชการฝ่ายพลเรือน ดังนั้น   
จึงมีมติให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และจัดประชุม
ระหว่างผู้แทน ก.พ. ผู้แทน ก.พ.ร. ผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ 
และผู้แทนองค์กรตรวจสอบ ได้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพ่ือก าหนดและจัดท า
มาตรฐานการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการที่พ้นจากราชการไปแล้ว น าเสนอ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ตามนัยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ เพ่ือให้           
การบังคับใช้กฎหมายในราชการฝ่ายพลเรือนในส่วนของการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการผู้กระท าผิด
วินัยที่ออกจากราชการไปแล้ว เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต่อมา ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการประชุมหารือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้แก้ไขปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑   
ในส่วนของบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่ออกจากราชการดังกล่าว เสนอต่อ ก .พ. 
คณะรัฐมนตรี  และสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ  พิจารณา ตามล าดับ  โดยสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ                            
ในคราวประชุมครั้ งที่  ๘๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้ พิจารณาเห็นชอบกับ                      
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้               
เป็นกฎหมายแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้ส่วนราชการได้รับทราบถึงหลักการและเนื้อหาของร่างกฎหมายดังกล่าว            
อันจะน าไปสู่การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 
ส านักงาน ก.พ. จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเพ่ือชี้แจงสาระส าคัญของมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๐/๑ แห่ง 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือชี้แจงสาระส าคัญของมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๐/๑ แห่งร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบ และเข้าใจในหลักการ
และเนื้อหาของร่างกฎหมายดังกล่าว   

  ๒.๒  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของส่วนราชการเพ่ือแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๓ 



 ๒ 

๓. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง ( RESULTS ) 

 ๓.๑ ผลผลิต ( OUTPUT ) 
    การสัมมนาเพ่ือชี้แจงสาระส าคัญของมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๐/๑ แห่งร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบ   

 ๓.๒  ผลลัพธ์  ( OUTCOME ) 
   ผู้เข้าร่วมประชุมจากแต่ละส่วนราชการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของ
มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๐/๑ แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้  และประสบการณ์ที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีออกจากราชการไปแล้ว 

๔. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ 

 ๔.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต  
  การด าเนินการจัดชี้แจงสาระส าคัญของมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๐/๑ แห่งร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 ๔.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
   ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา และกรอกแบบประเมิน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาระส าคัญของมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๐/๑ แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน           
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

๕. แผนการด าเนินงาน 
  ด าเนินการเอง    

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

 วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  

๗.  สถานที่ด าเนินการ 

 หอสุขุมนัยประดิษฐ  ส านักงาน ก.พ.  จังหวัดนนทบุรี 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักมาตรฐานวินัย  ส านักงาน ก.พ. 
  

************************************** 
 

     
 



 
 

- ๓ - 
  

 
ก าหนดการสัมมนา 

เรื่อง สาระส าคัญของมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๐/๑ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

วันศุกร์ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
ณ  หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ  ส านักงาน ก.พ.  จังหวัดนนทบุรี 

----------------------------------------------- 

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๑๕ น.  พิธีเปิดการสัมมนา 
- ร.ต.ท.หญิง สุทธิมา  พิพัฒน์พิบูลย์  ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวินัย 
  กล่าวรายงาน 
- หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล  รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานพิธีเปิด 

๐๙.๑๕ น. - ๑๐.๓๐ น.   ชี้แจงสาระส าคัญของมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๐/๑ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  โดยนายพิรุฬ  เพียรล้ าเลิศ  ที่ปรึกษาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ. 
และ ร.ต.ท.หญิง สุทธิมา  พิพัฒน์พิบูลย์  ผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน
วินัย 

๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ชี้แจง (ต่อ) 

๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ตอบข้อซักถาม และอภิปรายความเห็น 
เกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๐/๑ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  โดย ร.ต.ท.หญิง สุทธิมา  พิพัฒน์พิบูลย์  ผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน
วินัย 
และ นิติกรส านักงาน ก.พ. 

๑๔.๓๐ น. - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง   

๑๔.๔๕ น. - ๑๖.๐๐ น.  ตอบข้อซักถาม และอภิปรายความเห็น (ต่อ) 

     สรุปผลการสัมมนา 
----------------------------------------------- 


