
ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๑๖๒ ส ำนักงำน ก.พ.   
    ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

        ๑๘ เมษำยน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรที่ลำออกจำกรำชกำรไปแล้ว 

เรียน  อธิบดีกรมท่ีดิน 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมท่ีดิน ลับ ที่ มท ๐๕๐๒.๕/๑๐๓๕  ลงวันที่ ๘ กันยำยน  ๒๕๕๓ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมที่ดินหำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำร  
ที่ลำออกจำกรำชกำรไปแล้ว  โดยแจ้งข้อเท็จจริงไปเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของ ก.พ. ว่ำ เมื่อวันที่ ๖ 
สิงหำคม ๒๕๕๓  คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมที่ดินว่ำ ได้รับหนังสือร้องเรียนจำกรำษฎร 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๔ กล่ำวหำ นำย ก.  อดีตเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนที่ดิน ๕  ฝ่ำยอ ำนวยกำร  
ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมรำช  สำขำฉวำง เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนที่ดินอ ำเภอขนอม  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ได้กระท ำกำรขำยที่ดินให้สุขำภิบำลขนอมในรำคำแพงแล้วแบ่งผลประโยชน์  
พฤติกำรณ์ของนำย ก.  มีมูลควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง  แต่กำรกระท ำดังกล่ำว
เป็นกำรกระท ำควำมผิดวินัยในฐำนะส่วนตัว  มิใช่ในฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำน จึงขอให้อธิบดีกรมที่ดินพิจำรณำ
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  ซึ่งกรมที่ดินพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กรณีดังกล่ำวเป็นกำรกล่ำวหำต่อคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ซึ่งมีหน้ำที่สืบสวนสอบสวนไว้ขณะที่นำย ก.  ยังมีสภำพเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญอยู่  ต่อมำนำย ก.  
ได้รับอนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖  และคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีค ำสั่งที่ 
๗๑/๒๕๕๒  ลงวันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒  ชี้มูลว่ำพฤติกรรมของนำย ก.  มีมูลเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง ขอให้กรมท่ีดินด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  แต่โดยที่ปัจจุบันมำตรำ ๑๐๐  แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  บัญญัติให้อธิบดีผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุ
ตำมมำตรำ ๕๗ ต้องด ำเนินกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่นำย ก.    
พ้นจำกรำชกำร  แต่นำย ก.  ได้พ้นสภำพข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญล่วงเลยก ำหนดระยะเวลำ ๑๘๐ วันแล้ว   
จึงขอหำรือว่ำ กรณีนี้อธิบดีกรมที่ดินจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนนำย ก. ตำมมำตรำ ๑๐๐  แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้หรือไม่  อย่ำงไร  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ นำย ก.  ได้ถูกกล่ำวหำเป็นหนังสือว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรงต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช.  ซึ่งมีหน้ำที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือระเบียบของ
ทำงรำชกำร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นเวลำก่อนที่นำย ก. จะได้รับอนุญำตให้ลำออกจำก
รำชกำรเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ จึงเป็นกรณีที่อธิบดีกรมที่ดินสำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำย ก.  
ต่อไปได้  แม้นำย ก.  จะออกจำกรำชกำรไปแล้ว  ตำมนัยมำตรำ ๑๐๖  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  อย่ำงไรก็ดี  เรื่องนี้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมที่ดินว่ำ



๒ 
 

พฤติกำรณ์ของนำย ก.  มีมูลเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  ให้อธิบดีกรมที่ดินด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
เมื่อวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเวลำหลังจำกพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑   
ใช้บังคับแล้ว ซึ่งบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๓๗  แห่งพระรำชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติว่ำ กำรใดที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรหรือเคยด ำเนินกำรได้ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิได้บัญญัติ
ไว ้ในพระรำชบัญญัตินี ้ หรือมีกรณีที ่ไม ่อำจด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี ้ กำร ด ำเนินกำรต่อไป 
ในเรื่องนั้นจะสมควรประกำรใดให้เป็นไปตำมที่ ก.พ. ก ำหนด ซึ่ง ก.พ. ได้ออกหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่  
นร ๑๐๑๑/ ว ๑๓  ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ เรื่องกำรด ำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำลแห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยข้อ ๒ ของหนังสือฉบับนี้ก ำหนดว่ำ กำรใดที่อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐๖  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำรด ำเนินกำร
ต่อไป ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐๐ และมำตรำ ๑๓๓ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนั้น อธิบดีกรมที่ดินในฐำนะผู้บังคับบัญชำซึ่งมี
อ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗  ต้องด ำเนินกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง  ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้ถูกกล่ำวหำพ้นจำกรำชกำรตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๐๐  เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำนำย ก.  
ได้รับอนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรไปตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ และ ยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนวินัยเป็นเวลำล่วงเลยหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่นำย ก. พ้นจำกรำชกำรไปแล้ว อธิบดีกรมที่ดิน 
จึงไม่อำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยแก่ นำย ก. ได ้

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

        ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
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