
 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๗ 

       โดย  นางสาวอริยพร  โพธิใส 
นิติกร  สํานักกฎหมาย 

 
 โดยที่ปจจุบันนี้จะพบวาขาราชการไดมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับวินัยของขาราชการอยู
เปนจํานวนมาก และหนวยงานตนสังกัดไดดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทาํความผดิของผูน้ันแลว  
แตยังคงมีปญหาวาจะลงโทษผูกระทําความผิดนั้นไดหรือไม เพียงใด จึงไดมีการหารือกับสํานักงาน 
ก.พ. เกี่ยวกับระเบียบการลงโทษทางวินัยแกขาราชการผูกระทําความผิดดังกลาว  
 ดังน้ัน  คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ประจําวารสารจุลนิติฉบับน้ีจึงใครขอนําเสนอ
ปญหาขอหารือของหนวยงานราชการตาง ๆ ที่ไดหารือไปยังทางสํานักงาน ก.พ.  ในประเด็นตาง ๆ  
ที่นาสนใจ ดังน้ี 
   

ปญหาการพิจารณาโทษขาราชการ ? 
 

 กรมราชทัณฑไดหารือปญหาการพิจารณาลงโทษขาราชการที่เกี่ยวกับการขาดราชการและ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนวา ในกรณีที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญมาอยูเวร
รักษาการณในวันหยุดราชการโดยมีสิทธิไดรับเงินคาอาหารทําการลวงเวลา  แตขาราชการ 
ผูน้ันไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  จะถือวาขาราชการผูน้ันขาดราชการ
อันมีผลใหไมไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนหรือไม  
 ก.พ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา โดยที่มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา  “วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ
ประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการพลเรือนใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”  ดังนั้น 
การที่จะถือวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดขาดราชการ จึงตองเปนกรณีที่ขาราชการผูน้ันไมมาทํางาน
ในวันทําการตามปกติตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  สําหรับเรื่องที่กรมราชทัณฑหารือน้ี  เปนกรณีที่
ขาราชการไมมาอยูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา มิใชกรณีไมมาทํางาน
ในวันทําการตามปกติที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  จึงไมถือวาขาราชการดังกลาวขาดราชการ  สวนเรื่องการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปซ่ึงผูบังคับบัญชาจะพิจารณาสั่งเลื่อนใหได หรือไม  ก็ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

                                                 
  ขอมูลจากหนังสือตอบขอหารือเกี่ยวกับวินัยขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และ ๒๕๓๕, สํานักงาน ก.พ. (พิมพครั้งที่ ๑) ๒๕๔๓. 



 

สารพันปญหากฎหมาย 

๑๓๘ 

 สําหรับปญหาที่วา ในกรณีที่เปนวันทําการตามปกติ ขาราชการจะตองละทิ้งหนาที่ราชการ
ไปอยางนอยเปนเวลาเทาใดจึงจะถือวาเปนการขาดราชการ น้ัน  ก.พ. พิจารณาแลวเห็นวา  โดยที่ 
ขอ ๑๐ ของระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหขาราชการลาหยุด
ราชการครึ่งวันได  โดยการลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายใหนับเปนการลาครึ่งวันตาม
ประเภทของการลานั้น ๆ  ดังน้ัน ขาราชการจะตองไมมาทํางานในวันทําการตามปกติตั้งแต 
ครึ่งวันข้ึนไปโดยไมยื่นใบลา  หรือยื่นใบลาแลวแตผูบังคับบัญชาไมอนุญาตใหลา จึงจะถือวา
ขาราชการผูน้ันขาดราชการ 
   

 ปญหาการดําเนินการทางวินัย : กรณีเปลี่ยนโทษภาคทัณฑเปนลดขั้น
เงินเดือน ? 
 

 กรมการปกครองหารือปญหาการดําเนินการทางวินัยแกนาย ก. ปลัดอําเภอ (เจาพนักงาน
ปกครอง ๖) อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี  ซ่ึงถูกผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ  แตอธิบดีกรมการปกครองพิจารณาเห็นวาพฤติการณของขาราชการผูน้ีเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการและประพฤติชั่วอยางรายแรง  จึงไดสงเรื่องให 
อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสี่  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  และไดสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนตามมติ อ.ก.พ. 
กระทรวงมหาดไทย ผลการสอบสวนพิจารณา อธิบดีกรมการปกครองเห็นควรเพิ่มโทษนาย ก.  
จากภาคทัณฑเปนลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  แตโดยที่เรื่องน้ี  ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีไดสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑนาย ก. แลว  อธิบดีกรมการปกครองจึงไมมีอํานาจสั่งเพ่ิมโทษขาราชการผูน้ีไดอีก  
กรมการปกครองจึงไดสงเรื่องให อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ แหง
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว แตไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทยวากรณีน้ีเปนกรณีที่จะตองรายงาน
การดําเนินการทางวินัยตอ ก.พ. เพ่ือพิจารณาตามระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๙ (๒) ง.  
กรมการปกครองจึงหารือวา กรณีดังกลาวจะถือวาเปนกรณีที่อธิบดีมีความเห็นขัดแยงกับ
ความเห็นของผูวาราชการจังหวัดในเรื่องโทษ  ตามนัยมาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม  การที่จะสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนขาราชการผูน้ี  
กรมการปกครองจะตองดําเนินการอยางไร  และจะตองรายงานผลการดําเนินการทางวินัยให ก.พ. 
พิจารณาตามระเบียบ ก.พ. ขางตน ขอใด 
 สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนวา ปญหาทํานองเดียวกันนี้ ก.พ. ไดเคยพิจารณามีมติไววา กรณี
ที่อธิบดีมีความเห็นขัดแยงกับความเห็นของผูวาราชการจังหวัด และไดสงเรื่องให อ.ก.พ. กระทรวง
พิจารณาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว  
เม่ือ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกลาวกระบวนการดําเนินการทางวินัยยอมถือเปนการเริ่มตนใหม  อธิบดีในฐานะผูสั่งแตงตั้ง
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คณะกรรมการสอบสวนจึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวนและดําเนินการตามมาตรา ๑๐๓ 
หรือมาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวขางตน  แลวแตกรณี  ซ่ึงหากอธิบดีมีความเห็น
แตกตางไปจากโทษเดิมก็จะไมถือเปนกรณีที่อธิบดีมีความเห็นขัดแยงกับความเห็นของผูวาราชการ
จังหวัดอีกแตอยางใด  เน่ืองจากกระบวนการดําเนินการทางวินัยไดผานขั้นตอนของการมีความเห็น
ขัดแยงไปแลว  ดังนั้น กรณีที่หารือน้ีหากอธิบดีกรมการปกครองเห็นควรเพิ่มโทษเปน 
ลดข้ันเงินเดือนนาย ก. ๑ ข้ัน  ก็ยอมอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนขาราชการผูน้ีได  โดยถือเปนการ
เปลี่ยนแปลงโทษเดิมและการรายงานการดําเนินการทางวินัยตอไปนั้นเปนกรณีที่จะตอง
รายงานตอ ก.พ. เพื่อพิจารณาตามขอ ๙ (๒) ง. ของระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ว ๒๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๕ 
 

 ปญหาขาราชการขอลาออกจากราชการ ? 
 

 จังหวัดตราดหารือปญหาการขอลาออกจากราชการ  โดยแจงขอเท็จจริงไป
ประกอบการพิจารณาดวยวา 
  นางสาว ก. พยาบาลวิชาชีพ ๔ โรงพยาบาลตราด ไดยื่นหนังสือขอลาออกจาก
ราชการเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดยขอลาออกตั้งแตวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๘ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลตราดไดสงหนังสือขอลาออกจากราชการดังกลาว  พรอมทั้งเสนอความเห็นวาควร
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกตอผูวาราชการจังหวัดตราดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ ซ่ึงผูวา
ราชการจังหวัดตราดไดสั่งการใหยับยั้งการอนุญาตใหลาออกเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ และ
ใหแจงใหนางสาว ก. ทราบกอนวันขอลาออกดวย แตผูอํานวยการโรงพยาบาลตราดไดแจงคําสั่ง
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกใหผูขอลาออกทราบเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๘ ระหวางนั้น
ปรากฏวานางสาว ก. ไดขอลากิจและไมมาปฏิบัติราชการระหวางวันที่ ๒๖-๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๗ 
และวันที่ ๓-๖ มกราคม ๒๕๓๘ จังหวัดตราดจึงหารือวา กรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก
จากราชการไดยับยั้งการอนุญาตใหลาออกกอนวันที่ขอลาออกมีผล แตไมสามารถแจง
การยับยั้งดังกลาวไดทันกอนวันที่ขอลาออกมีผล  เพราะเจาตัวไมอยูปฏิบัติหนาที่น้ัน  
จะถือวาการลาออกจากราชการของนางสาว ก. มีผลตั้งแตวันที่ขอลาออกแลวหรือไม 
หากการขอลาออกยังไมมีผล การกระทําของผูน้ีจะเปนผิดวินัยฐานละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือไม หากมี
เหตุผลอันสมควร จังหวัดตราดจะออกคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการตั้งแตเม่ือใด  และ
จะตองจายเงินเดือนใหกับผูน้ีจนถึงเม่ือใด 
 ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องน้ีแลวมีความเห็นวา โดยที่มาตรา ๑๑๓ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบัญญัติใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๒ ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออก แต
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จะตองแจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ ซ่ึงระเบียบ ก.พ. 
วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖ ขอ ๕ (๒) ไดกําหนด
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไววา ใหผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกมีคําสั่ง
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จสิ้นกอนวันขอลาออก แลวแจงคําสั่ง
ดังกลาวพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออก 
 สําหรับกรณีที่หารือน้ี  ผูวาราชการจังหวัดตราดไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๓๗ ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณอักษรและใหนางสาว ก. ทราบกอนวัน
ขอลาออก แตผูอํานวยการโรงพยาบาลตราดเพิ่งจะมีหนังสือแจงการยับยั้งการอนุญาตให
ลาออกใหผูน้ีทราบเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๘ ซึ่งเปนเวลาหลังจากวันขอลาออก อัน
เปนการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขางตน แมขอเท็จจริงจะปรากฏวา
นางสาว ก. ไมปฏิบัติราชการในชวงเวลากอนวันขอลาออกมีผลก็ตาม แตหนาที่ในการ
แจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกนี้เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชา  ซึ่งผูบังคับบัญชา 
ไมอาจอางการไมมาปฏิบัติราชการของผูขอลาออกขึ้นเปนสาเหตุของการไมสามารถแจง
การยับยั้งการอนุญาตการลาออกใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออกได  และการแจง
การยับยั้งการอนุญาตใหลาออกใหนางสาว ก. ทราบ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๘ น้ี  
บุคคลดังกลาวก็มิไดมาปฏิบัติราชการเชนกัน  กรณีน้ีจึงถือวานางสาว ก. ไดออกจาก
ราชการตั้งแตวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๘ ซึ่งเปนวันที่ขอลาออก ทั้งน้ีเปนไปตามนัยมาตรา 
๑๑๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวขางตนที่บัญญัติวา ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๒ ไมไดอนุญาตใหลาออก และไมไดยับยั้งการอนุญาตใหลาออก ใหการลาออกนั้น 
มีผลตั้งแตวันที่ขอลาออก และเมื่อถือวานางสาว ก. ออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๒ มกราคม 
๒๕๓๘ แลว จึงไมมีกรณีที่จะตองพิจารณาขอหารืออ่ืนตอไป 
 

 ปญหาการดําเนินการทางวินัย : กรณีขาราชการเกษียณอายุราชการ ? 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติหารือปญหาการดําเนินการทางวินัยแก
ขาราชการที่เกษียณอายุราชการไปแลว  โดยแจงขอเท็จจริงไปเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ดวยวา 
เม่ือวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๖  มีผูใชนามวา “กลุมครูจังหวัดยโสธรที่เกลียดการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ”  
ไดรองเรียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ  ทองสมัคร)   กลาวหาขาราชการครูและ
ขาราชการอื่น ๆ ในจังหวัดยโสธรวารวมมือกับโรงพยาบาลเอกชนโกงหลวง  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติดําเนินการสืบสวน
ขอเท็จจริง  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจึงมีคําสั่ง ที่ ๒๐๔/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๓๗  แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ตอมาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๘  
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงไดรายงานผลการสืบสวนขอเท็จจริงตอเลขาธิการคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแหงชาติ  โดยคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงมีความเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง
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ยโสธร รวม ๙ ราย  เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดพิจารณาเรื่องน้ีเม่ือวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๘ แลวเห็นวา นาย ก. ซ่ึงเปนขาราชการ ๑ ใน ๙ รายขางตน ไดออกจากราชการ
เน่ืองจากเกษียณอายุราชการแลวตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ จึงหารือไปยัง ก.พ. วา สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  ตลอดจน
สั่งลงโทษทางวินัยแกนาย ก. ไดหรือไม  และการสั่งลงโทษดังกลาวจะมีผลกระทบตอสิทธิอันจะพึงมีพึงได
จากทางราชการของนาย ก. เพียงใด  
 สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนวา การที่คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงไดรายงานผลการสืบสวน
ขอเท็จจริงตอเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยมีความเห็นวาควรแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงแกนาย ก. ดวยนั้น  ถือไดวา นาย ก. มีกรณีถูกกลาวหา
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาวากระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัย
อยางรายแรงแลว  ซึ่งแมภายหลังนาย ก. จะออกจากราชการไป เลขาธิการคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแหงชาติก็มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงแก
นาย ก. ได และหากผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวานาย ก. กระทําผิดวินัยที่จะตองลงโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน กฎหมายก็ไดบัญญัติใหผูบังคับบัญชางดโทษเสีย 
ตามนัยมาตรา ๑๐๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แตหากจะตอง
ลงโทษปลดออกหรือไลออกแลว  เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติก็สามารถ
สั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกยอนหลังไปถึงวันสิ้นปงบประมาณที่นาย ก. มีอายุครบหกสิบป
บริบูรณได  ตามนัยขอ ๖ (๗) ของระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการ 
พลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งน้ี สําหรับโทษปลดออกนั้น มาตรา ๑๐๔ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหผูถูกลงโทษมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวา 
ผูน้ันลาออกจากราชการ สวนโทษไลออกนั้น มาตรา ๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ บัญญัติใหผูถูกลงโทษไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติ 
 

 ปญหาการลงโทษลดขั้นเงินเดือน ? 

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดหารือปญหาเกี่ยวกับอํานาจการสั่งลงโทษ 
ลดขั้นเงินเดือน วา ตามที่กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ  
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ขอ ๕ ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน 
ครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่งขั้นนั้น  เม่ือมีขาราชการหรือลูกจางประจํากระทําความผิดทางวินัยอยางไมรายแรง   
ผูมีอํานาจสั่งลงโทษจะลงโทษลดขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นไดหรือไม 
 ก.พ. พิจารณาแลวเห็นวา ความในขอ ๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  ไดกําหนดให
ผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงมีอํานาจสั่งลงโทษ 
ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่งขั้น  ซ่ึงเปนการกําหนดอัตราโทษขั้นสูงของการลงโทษลดขั้นเงินเดือน 
โดยไมมีขอจํากัดวาจะลงโทษลดขั้นเงินเดือนต่ํากวาหนึ่งขั้นไมได  ดังน้ัน ตอมาเมื่อไดมีการจัดทํา
บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนโดยกําหนดใหมีอัตราเงินเดือนชวงละครึ่งข้ัน  การที่
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ผูบังคับบัญชาจะพิจารณาสั่งลงโทษผูกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงโดยลดขั้นเงินเดือนครึ่งข้ัน 
ก็เปนที่เห็นไดวาไมขัดหรือแยงกับความในขอ ๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  แตอยางใด 
ก.พ. จึงมีมติวา ผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงมีอํานาจสั่ง
ลงโทษลดขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นได  
 

ปญหาการดําเนินการทางวินัย : กรณีสั่งลงโทษเพิ่มเวรยาม ? 

 กรมราชทัณฑหารือปญหาการดําเนินการทางวินัยกรณีนาย ก. เจาหนาที่ราชทัณฑ ๓ 
สถานกักขังกลางธัญบุรี ไดอุทธรณคําสั่งลงโทษเพิ่มเวรยาม ๑๐ วัน ตามที่กรมราชทัณฑไดมีคําสั่ง
ลงโทษกรณีบกพรองในการปฏิบัติหนาที่เวรรักษาการณดานทิศใตของแดนเกษตร เปนเหตุให
ผูตองขังหลบหนีไปได และ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณามีมติเห็นชอบดวยแลว  โดย
การอุทธรณดังกลาว นาย ก. อางวาตนไมมีสวนกระทําผิดในเรื่องน้ี เน่ืองจากในวันเกิดเหตุ
ผูตองขังไดหลบหนีไปทางดานทิศใตของแดนเกษตร แตตนมีหนาที่รับผิดชอบดานทิศใตภายใน
ฝายปกครอง ซ่ึงเปนคนละเขตกัน กระทรวงมหาดไทยจึงแจงใหกรมราชทัณฑพิจารณาตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามคําอุทธรณ หากเปนความจริงก็ใหกรมราชทัณฑหารือ ก.พ. เกี่ยวกับอํานาจการ
พิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยเพื่อถือปฏิบัติตอไป ผลการตรวจสอบปรากฏขอเท็จจริง
เปนไปตามคําอุทธรณของนาย ก. ดังนั้น การลงโทษผูน้ีจึงไมถูกตองเหมาะสม กรมราชทัณฑ 
จึงหารือวา กรณีดังกลาว อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณามีมติเห็นชอบกับการลงโทษแลว 
กรมราชทัณฑจะตองดําเนินการตอไปอยางไร  และ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจในการ
พิจารณาอยางไรหรือไม 
 สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนวา ปญหาเกี่ยวกับการแกไขหรือเพิกถอนคําสั่งน้ัน ก.พ. 
ไดเคยพิจารณามีมติวา คําสั่งของทางราชการเมื่ออกมาแลวจะแกไขไดก็ตอเมื่อคําสั่งน้ัน
ออกมาโดยไมถูกตองตามกฎหมายหรือไมถูกตองกับขอเท็จจริง สําหรับกรณีนาย ก. น้ี  
ปรากฏวากรมราชทัณฑไดมีคําสั่งลงโทษเพิ่มเวรยาม ๑๐ วัน โดยสําคัญผิดวาผูน้ีปฏิบัติ
หนาที่เวรรักษาการณดานทิศใตของแดนเกษตรเนื่องจากหลักฐานการจัดเวรไมชัดเจน 
ดังน้ัน คําสั่งลงโทษดังกลาวจึงไมถูกตองกับขอเท็จจริงและกรมราชทัณฑสามารถเพิกถอน
คําสั่งน้ันได  หลังจากนั้น กรมราชทัณฑควรรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยเพื่อรับทราบ 
การเพิกถอนคําสั่ง อันเปนผลใหเปนการเพิกถอนมติของ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยเดิมที่เคย
ตอบรับทราบไปแลวดวย 
 สําหรับปญหาที่วา อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยจะมีอํานาจพิจารณาอุทธรณของ 
นาย ก. อยางไรหรือไม น้ัน  โดยที่การลงโทษผูน้ีเปนการลงโทษตามพระราชบัญญัติวินัย
ขาราชการกรมราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวมิไดบัญญัติ
กระบวนการอุทธรณไว  อีกทั้งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ก็ไดบัญญัติเก่ียวกับการอุทธรณไวเฉพาะกรณีที่เปนการถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติน้ี
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๑๔๓ 

เทาน้ัน  ดังน้ัน อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยจึงไมมีอํานาจพิจารณาอุทธรณของนาย ก.  
แตอยางใด 
  

ปญหาการดําเนินการทางวินัย : กรณีพนักงานสุขาภิบาลกระทําความผิดตอ

หนาที่แลวลาออกเพื่อบรรจุเปนขาราชการพลเรือน ? 

 กรมทางหลวงหารือปญหาการดําเนินการทางวินัยแกนาย ก. นายชางโยธา ๓ สํานัก
กอสรางทางที่ ๑ ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ป. มีมติใหกรมทางหลวงดําเนินการทางวินัย ตามนัย
มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ กรณีเม่ือครั้งนาย ก. เปนพนักงานสุขาภิบาล ตําแหนงชางโยธา 
สุขาภิบาลนํ้าพองไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการควบคุมการกอสรางและกรรมการตรวจรับการจาง
การกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กของสุขาภิบาลน้ําพอง ไมไดควบคุมการกอสราง และ
ทําการตรวจรับการจางฐานของรางระบายน้ําโดยไมเปนไปตามแบบรูปรายการ พฤติการณมีมูล
เปนการกระทําผิดวินัยฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง ตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๑๘ แตโดยที่นาย ก. ไดลาออกจากสุขาภิบาลน้ําพอง และไดรับการคัดเลือกบรรจุเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมทางหลวงเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๓๔ แตกรณี 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. มีมติชี้มูลวานาย ก. กระทําความผิดนั้น เกิดขึ้นเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึง 
กรมทางหลวงเห็นวากรณีน้ีไมเขาเงื่อนไขตามมาตรา ๑๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะดําเนินการทางวินัยแกนาย ก. ได  กรมทางหลวงจึงหารือวากรณี
ดังกลาวกรมทางหลวงจะดําเนินการทางวินัยแกนาย ก. ไดเพียงใดหรือไม  หรือควรดําเนินการ
ตอไปประการใด  
 ก.พ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา โดยที่มาตรา ๑๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา “ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงโอนมาจากพนักงาน
เทศบาล พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการตามมาตรา ๖๑ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวัน
โอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูน้ันดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้
โดยอนุโลม...”  และ ก.พ. (อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการ) ไดเคย
พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการโอนพนักงานสวนทองถิ่นมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือน
สามัญไววา พนักงานสุขาภิบาลมิใชพนักงานสวนทองถิ่นตามความหมายของมาตรา ๖๑ 
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และไมอาจโอนมา
บรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญได ดังน้ัน กรณีนาย ก. ซึ่งไดลาออกจากพนักงาน
สุขาภิบาล สุขาภิบาลนํ้าพอง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ และไดรับคัดเลือกบรรจุเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายชางโยธา ๒  สํานักงานทาง
หลวงที่ ๓ (เขตการทางสกลนคร) กองบํารุง กรมทางหลวง ตั้งแตวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๓๔ น้ี  จึงมิใชเปนขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นตาม
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มาตรา ๑๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกรณี
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. มีมติใหกรมทางหลวงดําเนินการทางวินัยแกนาย ก. ก็เปนกรณี
กระทําความผิดที่เกิดข้ึนกอนที่ผูน้ีจะมาเปนขาราชการพลเรือนสามัญดวย  ดังน้ัน กรม
ทางหลวงจึงไมอาจดําเนินการทางวินัยแกนาย ก. ตามนัยมาตรา ๑๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได 
 อยางไรก็ดี โดยที่เรื่องน้ีเปนปญหาที่เกิดจากการใชบังคับตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ซ่ึงอยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ป. กรมทางหลวงจึงควรหารือปญหาดังกลาวไปยังสํานักงาน ป.ป.ป. เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการตามนัยมาตรา ๒๑ จัตวา แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ตอไป 
  

ปญหาการสั่งลงโทษโดยใหมีผลยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง ? 

 สํานักงาน ก.ค. หารือปญหาการสั่งลงโทษโดยใหมีผลยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง 
โดยไดแจงขอเท็จจริงไปเพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ดวยวา   
  เดิมผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีไดดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงแกนาย ก. 
อาจารยใหญ โรงเรียนคึมใหญวิทยา แลวเห็นสมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนนาย ก. ๑ ขั้น แตมิไดมี
คําสั่งลงโทษแตอยางใด  จากนั้นไดรายงานตออธิบดีกรมสามัญศึกษา ซ่ึงอธิบดีกรมสามัญศึกษา
ไดรายงานตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเสนอความเห็นวาพฤติการณของนาย ก. มีมูลเปน
การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแลวมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงแกนาย ก. ผลการสอบสวน กรมสามัญศึกษาไดมีคําสั่ง 
ที่ ๑๗๖๕/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓  ลงโทษปลดนาย ก. ออกจากราชการตามมติ 
อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษา นาย ก. ไดอุทธรณคําสั่งลงโทษ ก.ค. ไดพิจารณาเห็นวา การที่ 
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีรายงานการดําเนินการทางวินัยนาย ก. โดยที่ยังมิไดมีคําสั่ง
ลงโทษตามที่มีความเห็น เปนการไมชอบดวยขอ ๓๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ และมีผล
ใหการดําเนินการทางวินัยในขั้นตอนตอมาไมชอบดวยกฎหมายไปดวย  กรณีน้ีผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานีจะตองออกคําสั่งลงโทษนาย ก. ตามที่ไดมีความเห็นไวเสียกอนที่จะรายงานการ
ดําเนินการทางวินัย จากนั้นปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงจะอาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๒ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติฉบับที่อางถึงขางตนแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนนาย ก. ได  ก.ค. 
จึงมีมติใหรายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งการใหกรมสามัญศึกษาดําเนินการใหถูกตอง  
ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี (นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน)  สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
พิจารณาแลวมีคําสั่งใหดําเนินการตามมติ ก.ค. แตโดยที่กรมสามัญศึกษาไดยกเลิกการมอบ
อํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนแลว  
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๑๔๕ 

  กรมสามัญศึกษาจึงมีคําสั่งที่ ๓๓๓๐/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ลงโทษ 
ลดขั้นเงินเดือนนาย ก. ๑ ขั้น โดยใหมีผลยอนหลังไปตั้งแตเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๑  ซ่ึงเปนวันที่
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีมีความเห็นเรื่องระดับโทษ  ในการนี้กรมสามัญศึกษายังมิไดสั่งให
นาย ก. กลับเขารับราชการกอน  ซ่ึง ก.ค. พิจารณาแลวมีมติใหหารือ ก.พ. วา กรณีน้ีจะสั่งลงโทษ
ลดขั้นเงินเดือนยอนหลังไดหรือไม  เพียงใด 
 ก.พ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา ในกรณีน้ีกรมสามัญศึกษาไมอาจส่ังลงโทษลดขั้น
เงินเดือนนาย ก. โดยใหมีผลยอนหลังไปจากวันที่มีคําสั่งได เน่ืองจากไมมีเหตุที่จะใหสั่ง
ลงโทษยอนหลังได  อยางไรก็ตามโดยที่ปรากฏวาเมื่อกรมสามัญศึกษาไดรับหนังสือของ
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ. ๐๐๓๐/๐๔๐๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๑ ที่แจงวาจังหวัด
อุบลราชธานีไดพิจารณาเห็นวานาย ก. กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงและควรลงโทษ 
ลดข้ันเงินเดือนนาย ก. ๑ ข้ัน น้ัน  กรมสามัญศึกษาไดพิจารณาเห็นวาพฤติการณของ 
นาย ก. มีมูลกรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ประกอบกับนาย ก. ไดถูกฟอง
คดีอาญาในเร่ืองน้ีดวย กรมสามัญศึกษาจึงควรมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรงแกนาย ก. ในเร่ืองน้ีแลวดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
 

☺☺☺ 




