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ส ำนักงำน ก.พ.        
ถนนติวำนนท ์จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑๗  ตุลำคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง   หำรือแนวทำงปฏิบัติงำนกรณีพนักงำนรำชกำรถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

เรียน   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

อ้ำงถึง   หนังสือศำลำกลำงจังหวัดกำญจนบุรี ที่ กจ ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๕๓๓  ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม  ๒๕๕๖ 

       ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  จังหวัดกำญจนบุรีได้หำรือกรณีที่กระทรวงมหำดไทยมีหนังสือแจ้งให้
จังหวัดกำญจนบุรียกเลิกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง  และค ำสั่งลงโทษไล่นำย ฉ. 
พนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่สื่อสำร  โครงกำรห้วยองคตอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  สังกัดที่ท ำกำร
ปกครองอ ำเภอหนองปรือ  จังหวัดกำญจนบุรี ออกจำกรำชกำร  และให้เพิกถอนกระบวนกำรทั้งหมดแล้ว
ด ำเนินกำรทำงวินัยใหม่ให้ถูกต้อง  เนื่องจำกรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดกำญจนบุรีเป็นผู้ใช้อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรซึ่งมิใช่ผู้มีอ ำนำจตำมค ำสั่งกรมกำรปกครอง  จังหวัด
กำญจนบุรีจึงได้ยกเลิกค ำสั่งและกระบวนกำรดังกล่ำว  แต่กำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่พนักงำนรำชกำรไม่มี
แนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน  จึงขอหำรือแนวทำงปฏิบัติ รวม ๔ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ก.พ. พิจำรณำแล้ว  มีควำมเห็นดังนี้ 

  ๑. ตำมที่หำรือว่ำ ก่อนที่จะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงในครั้งที่ถูก
ยกเลิกไม่มีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน  ดังนั้น กรณีนี้จะต้องมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อน หรือไม่ อย่ำงไร นั้น 

ก.พ. ขอเรียนว่ำ โดยที่กรมกำรปกครองได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบสวนไว้เฉพำะ
กรณีที่พนักงำนรำชกำรถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงโดยให้ถือปฏิบัติตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำโดยอนุโลม  แต่กรมกำรปกครองมิได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ในกำรสอบข้อเท็จจริงไว้  ดังนั้นกำรด ำเนินกำรจึงต้องน ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๙๑ ประกอบข้อ ๔ ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำน
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ มำใช้บังคับโดยอนุโลม  ซึ่งมำตรำดังกล่ำวก ำหนดว่ำให้ผู้บังคับบัญชำรีบด ำเนินกำร
หรือสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวน  หรือพิจำรณำในเบื้องต้นว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัยหรือไม่   
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ถ้ำเห็นว่ำมีมูลโดยมีพยำนในเบื้องต้นอยู่แล้วก็ให้ด ำเนินกำรสอบสวนต่อไป  ในกรณีนี้ หำกผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ 
เห็นว่ำมีพยำนหลักฐำนในเบื้องต้นเพียงพอโดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงก่อน ก็สำมำรถ
ด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไปได้   

๒. ตำมที่หำรือว่ำ คณะกรรมกำรสอบสวนที่ได้มีกำรแต่งตั้งใหม่  จะต้องด ำเนินกำรสอบสวน
ตำมขั้นตอนที่ก ำหนดใหม่ หรือไม่  โดยที่คดีอำญำยังไม่ถึงที่สุด  หรือสำมำรถมีค ำสั่งลงโทษไล่ออกได้เลย นั้น 

ก.พ. ขอเรียนว่ำ เมื่อได้ยกเลิกค ำสั่งและเพิกถอนกระบวนกำรทั้งหมดที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว  
กำรสอบสวนในครั้งใหม่ก็ต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวน
พิจำรณำ ก ำหนดไว้ใหม่  ซึ่งหำกพิจำรณำผลกำรสอบสวนแล้วเห็นว่ำนำย ฉ. กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  
ก็สำมำรถลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรได้โดยไม่จ ำต้องรอให้คดีอำญำถึงที่ สุด  ทั้งนี้ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. 
ที่ สร ๐๙๐๔/ว ๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๐๙  และหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันที่ 
๖ ตุลำคม ๒๕๐๙  เรื่องกำรสอบสวนพิจำรณำโทษข้ำรำชกำร ประกอบกับข้อ ๔ ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓. ตำมท่ีหำรือว่ำ กำรมีค ำสั่งลงโทษไล่พนักงำนรำชกำรออกจำกรำชกำรจะใช้วิธีกำรออกค ำสั่ง
ตำมระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยวิธีกำรออกค ำสั่งเกี่ยวกับกำรลงโทษข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือเป็นกำร
ยกเลิกสัญญำจ้ำงหรือไม่  อย่ำงไร นั้น 

ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร กรมกำรปกครอง ข้อ ๘ ก ำหนดให้พนักงำน
รำชกำรมีหน้ำที่ต้องรักษำวินัย และยอมรับกำรลงโทษทำงวินัยตำมที่ก ำหนดในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗  และหรือที่กรมกำรปกครองประกำศก ำหนด  ดังนั้น กรณีนี้หำกนำย ฉ. 
ยังต้องปฏิบัติหน้ำที่ภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมสัญญำจ้ำงอยู่  แล้วได้กระท ำผิดวินัย  นำย ฉ. ก็ต้องยอมรับ
กำรลงโทษทำงวินัย  ซึ่งหำกผลกำรพิจำรณำฟังได้ว่ำนำย ฉ. กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงผู้มีอ ำนำจก็ต้องมีค ำสั่ง
ไล่นำย ฉ. ออกจำกรำชกำร ทั้งนี้ ตำมข้อ ๒๕ ประกอบข้อ ๔ ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำน
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗  และระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยวิธีกำรออกค ำสั่งเกี่ยวกับกำรลงโทษข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๔. ตำมที่หำรือว่ำ จังหวัดกำญจนบุรีจะต้องมีค ำสั่งให้นำย ฉ. กลับเข้ำรับรำชกำรหรือไม่ 
อย่ำงไร นั้น 

ก.พ. ขอเรียนว่ำ กรณีนี้ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗  
และกรมกำรปกครองมิได้ก ำหนดให้ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร  ดังนั้น กำรด ำเนินกำรจึงควรน ำหลักของกฎหมำย
ว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน ประกอบข้อ ๔ ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๗  มำใช้โดยอนุโลม  กล่ำวคือ จังหวัดกำญจนบุรีจะต้องมีค ำสั่งให้นำย ฉ. กลับเข้ำรับรำชกำรก่อน   
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หลังจำกมีค ำสั่งดังกล่ำวแล้วหำกพิจำรณำเห็นว่ำกรณีนี้มีเหตุแห่งกำรสั่งพักรำชกำร  จังหวัดกำญจนบุรีก็อำจมี
ค ำสั่งพักรำชกำรนำย ฉ. ระหว่ำงกำรสอบสวนพิจำรณำได้ 

     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 

พันธุ์เรือง  พันธุหงส์ 

(นำยพันธุ์เรือง  พันธุหงส์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 


