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      ๒๘  มิถุนำยน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรือปัญหำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยกับข้ำรำชกำรที่เกษียณอำยุรำชกำรหรือลำออกจำกรำชกำร 

เรียน  ปลัดกระทรวงพลังงำน 

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงพลังงำน  ด่วนที่สุด  ที่ พน ๐๒๐๑/๔๒๙๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๕๓ 

    ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  กระทรวงพลังงำนได้หำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยรำย 
นำย ป. อดีตเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนช่ำง ๘ สังกัดส ำนักงำนพลังงำนภูมิภำคที่ ๓ ซึ่งออกจำกรำชกำรไปแล้ว   
โดยแจ้งข้อเท็จจริงและส่งเอกสำรไปประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ นำย ป. เดิมรับรำชกำรสังกัดกรม 
โยธำธิกำร  ต่อมำเม่ือวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๔๕ ได้โอนมำรับรำชกำรสังกัดกรมธุรกิจพลังงำน  และได้ลำออกจำก
รำชกำรตำมโครงกำรเกษียณอำยุรำชกำรก่อนก ำหนดเมื่อวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๗ หลังจำกนั้น ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้มีหนังสือถึงกรมธุรกิจพลังงำน แจ้งว่ำจำกกำรตรวจสอบสืบสวนของ
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี  พบว่ำ  ในกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง  ผู้ที่เกี่ยวข้องมีพฤติกำรณ์ที่มิชอบหลำยประกำร  รวมถึงพฤติกำรณ์
ของคณะกรรมกำรจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษที่มี  นำย ป. ร่วมเป็นกรรมกำร  ซึ่งมีพฤติกำรณ์ส่อไปในทำงทุจริต  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงขอให้กรมธุรกิจพลังงำนด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ต่อไป  
กรมธุรกิจพลังงำนจึงมีค ำสั่งที่ ๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๕๑  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย
อย่ำงร้ำยแรงแก่ นำย ป. ซึ่งต่อมำคณะกรรมกำรสอบสวนได้เสนอควำมเห็นต่ออธิบดีว่ำ  ไม่อำจด ำเนินกำร  
ทำงวินัยแก ่นำย ป. ได้  เนื่องจำกกรมธุรกิจพลังงำนได้รับเรื่องกล่ำวหำจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนภำยหลังจำกที่ นำย ป. ได้ลำออกจำกรำชกำรไปแล้ว  ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนได้พิจำรณำ
เห็นชอบให้ยุติกำรสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๕๑ จึงขอหำรือปัญหำรวม ๓ ข้อ  ดังนี้ 
   ๑. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนร้ำยแรงของกรมธุรกิจพลังงำนถูกต้องหรือไม่   อย่ำงไร  
หำกข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ  ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี  ได้รับหนังสือร้องเรียน
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งไม่ได้ระบุชื่อและพฤติกำรณ์ในกำรกระท ำผิดของ นำย ป. ไว้อย่ำงชัดเจน  โดยเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อผู้อ ำนวยกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน  เมื่อวันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๔๔ เสนอต่อส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  เมื่อวันที่ ๓๐ มกรำคม 
๒๕๔๔ และคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินได้พิจำรณำเมื่อวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๔๗ โดยมีมติให้ด ำเนินกำร 
แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  แต่กรมธุรกิจพลังงำนไม่ได้รับหนังสือแจ้งจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
แต่อย่ำงใด 



 ๒ 

   ๒. หำกกรมธุรกิจพลังงำนสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน นำย ป. ได้  คณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัยที่เสนอควำมเห็นต่ออธิบดีให้ยุติกำรสอบสวน  สำมำรถกลับมำด ำเนินกำรสอบสวนใหม่โดยที่
ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนชุดใหม่ได้หรือไม่ 
   ๓. หำกกรมธุรกิจพลังงำนไม่สำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมข้อ ๒. ได้ กำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว และท ำให้ นำย ป. ได้รับควำมเสียหำย ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ของกรมธุรกิจพลังงำนต้องรับผิดหรือไม่  อย่ำงไร 
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

   ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กรณีนี้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี  
ได้รับหนังสือร้องเรียนซึ่งมิได้มีกำรระบุชื่อและพฤติกำรณ์ในกำรกระท ำผิดของ นำย ป. ให้ปรำกฏ จนกระทั่ง 
เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๒ เข้ำท ำกำรตรวจสอบ และเสนอรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบต่อผู้อ ำนวยกำรตรวจเงินแผ่นดิน  และส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  เมื่อวันที่ ๒๒ และ ๓๐ 
มกรำคม ๒๕๔๔ ตำมล ำดับ  จึงปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ  คณะกรรมกำรจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษที่มี นำย ป. ร่วมเป็น
กรรมกำร  มีพฤติกำรณ์ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ  ซึ่งกำรรำยงำนดังกล่ำวถือเป็นกำรกล่ำวหำต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวน
สอบสวนหรือตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร  ตำมมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นแล้ว  และเป็นกำรกล่ำวหำ
ก่อนที ่นำย ป. จะออกจำกรำชกำรไปเมื่อวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๗  ดังนั้น  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนจึงมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ นำย ป. ได้  กำรที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนมีค ำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  
นำย ป. จึงเป็นกำรด ำเนินกำรและเป็นค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย  แม้ต่อมำอธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนจะได้
พิจำรณำเห็นชอบและสั่งยุติกำรสอบสวนตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบสวน  ก็ถือว่ำเป็นกำรพิจำรณำ
สั่งกำรโดยส ำคัญผิด  หำมีผลเป็นกำรยกเลิกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนที่สั่งไปโดยชอบด้วยกฎหมำยไม่  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนย่อมที่จะสั่งกำรให้คณะกรรมกำรสอบสวนชุดเดิมกลับมำด ำเนินกำรสอบสวนต่อไปได้  
โดยไม่จ ำต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนชุดใหม่ข้ึนท ำกำรสอบสวนแต่อย่ำงใด 

  ส ำหรับข้อหำรือที่ว่ำ  หำกกรมธุรกิจพลังงำนไม่สำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  
นำย ป. ได้  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนที่ด ำเนินกำรไปแล้วและท ำให้ นำย ป. ได้รับควำมเสียหำย  
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของกรมธุรกิจพลังงำนต้องรับผิดชอบหรือไม่ อย่ำงไร  นั้น  เมื่อปรำกฏว่ำ กำรแต่งตั้ง 
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คณะกรรมกำรสอบสวนของกรมธุรกิจพลังงำนเป็นกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้องตำมกฎหมำย  ปัญหำดังกล่ำวจึงไม่
จ ำต้องพิจำรณำอีกต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 

โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 


