การดาเนินการทางวินัยกับข้ าราชการทีอ่ อกจากราชการไปแล้ว สามารถทาได้ หรือไม่ ?
เดื อนกันยายนของทุกปี คือเดื อนสุ ดท้ายของปี งบประมาณแผ่นดิ นที่ทางราชการกาหนด
และวันที่ 30 กันยายน ซึ่ งเป็ นวันสิ้ นสุ ดปี งบประมาณของทุ กปี ก็จะเป็ นกาหนดวันสิ้ นสุ ดอายุราชการ
ของข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปี ที่เรี ยกว่า “เกษียณอายุราชการ” ซึ่ งปี หนึ่งๆ ก็จะมีขา้ ราชการจานวนไม่นอ้ ย
ทยอยกันเกษี ย ณอายุราชการต่ อเนื่ องกันไม่ ขาดสาย ผูเ้ ขี ย นเองก็ เคยได้ยินข้า ราชการวัย เกษี ยณจานวน
ไม่นอ้ ยที่เห็นว่า “ชีวิตหลังเกษียณคือการเปลี่ยนผ่านจากหน้าที่การงาน ที่จาเจมานาน มาเป็ นวันเริ่ มต้นแห่ ง
อิสรเสรี ภาพ” แต่ใครจะทราบหรื อไม่ว่าแม้ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผู้นั้นจะเกษี ยณอายุราชการไปแล้ ว
แต่ กอ็ าจจะถูกดาเนินการทางวินัยได้
เนื่ องจากฉบับที่ แล้ว ได้มีก ารกล่ าวถึ ง การพิจารณาลงโทษทางวินั ยกรณี คณะกรรมการ
ป.ป.ช มีมติให้พจิ ารณาโทษทางวินยั ข้าราชการพลเรื อนสามัญที่ ออกจากราชการแล้ว โดยนาคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม ( ก.พ.ค.) และคณะกรรมการกฤษฎีกา มาศึกษา ซึ่ งผูเ้ ขียนขอน้อมรับ
ความเห็นคาวินิจฉัยดังกล่าว แต่ขออนุญาตแสดงมุมมองอีกด้านเพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์แก่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงาน
และผูท้ ี่สนใจปั ญหาดังกล่าว ดังนี้
โดยหลักนั้นผูท้ ี่จะถูกดาเนิ นการทางวินยั ได้ตอ้ งยังคงมีสภาพเป็ นข้าราชการพลเรื อนอยู่
อย่างไรก็ตามหากจะให้ขา้ ราชการพลเรื อนที่ทาความผิดขณะเป็ นข้าราชการ หลุดพ้นจากความรับผิดทางวินยั
ที่ตนได้ก่อไว้ เพียงเพราะเหตุจากการที่เขาลาออกจากราชการหรื อเกษียณอายุราชการไปก่อน ก็คงไม่ถูกต้องนัก
ดังนั้นมาตรา 100 1 แห่ งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ที่ใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั จึง
บัญญัติให้ผูม้ ีอานาจดาเนิ นการทางวินัยมี อานาจดาเนิ นการสื บสวนหรื อพิจารณาและดาเนิ นการทางวินัย
ต่อไปได้เสมือนว่าผูน้ ้ นั ยังมิได้ออกจากราชการ หากเข้าเงื่อนไขสองข้อ ดังต่อไปนี้
1. ข้า ราชการพลเรื อนสามัญ ผูน้ ้ ัน จะต้องถู ก กล่ า วหาเป็ นหนังสื อ ว่า กระท าหรื อละเว้น
กระทาการใดที่เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง ต่อผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ ้ นั หรื อต่อผูม้ ีหน้าที่สืบสวนสอบสวน
หรื อตรวจสอบตามกฎหมายหรื อระเบียบของทางราชการ หรื อ ถูกกล่าวหาโดยผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ ้ นั หรื อ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูน้ ้ นั ถูกฟ้ องคดีอาญาหรื อต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา อันมิใช่เป็ นความผิดที่ได้
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มาตรา 100 “ข้า ราชการพลเรื อนสามัญ ผู้ใ ดมี ก รณี ถู ก กล่ า วหาเป็ นหนั ง สื อ ว่ า กระท าหรื อละเว้น กระท าการใดที่ เ ป็ นความผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรง ถ้าเป็ นการกล่าวหาต่อผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ ้ นั หรื อต่อผูม้ ีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรื อตรวจสอบตามกฎหมายหรื อระเบียบของทาง
ราชการ หรื อเป็ นการกล่าวหาโดยผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ ้ นั หรื อมีกรณี ถูกฟ้ องคดีอาญาหรื อต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา อันมิใช่ เป็ นความผิดที่
ได้ ก ระท าโดยประมาทที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ ราชการหรื อความผิ ด ลหุ โทษ แม้ ภ ายหลั ง ผู ้ น้ ั นจะออกจากราชการไปแล้ ว โดยมิ ใช่
เพราะเหตุตาย ผูม้ ีอานาจดาเนิ นการทางวินยั มีอานาจดาเนิ นการสื บสวนหรื อพิจารณา และดาเนิ นการทางวินยั ตามที่บญั ญัติไว้ในหมวดนี้ ต่อไป
ได้ เ สมื อ นว่ า ผู้น้ ั นยัง มิ ไ ด้ อ อกจากราชการ แต่ ท้ ัง นี้ ผู ้บ ั ง คับ บั ญ ชาซึ่ งมี อ านาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา 57 ต้อ งด าเนิ น การสอบสวน
ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่ผนู้ ้ นั พ้นจากราชการ...”

กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรื อความผิดลหุ โทษ อยูก่ ่อนวันที่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญผูน้ ้ นั
จะออกจากราชการ
2. ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ต้องดาเนิ นการสอบสวนตามมาตรา
๙๓ วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่ผนู ้ ้ นั พ้นจากราชการ
ซึ่งตามเงื่อนไขข้อนี้ ก.พ. เคยมีแนววินิจฉัยไว้แล้วว่าหมายถึงต้องเป็ นการดาเนิ นการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ ายแรงกับผูน้ ้ นั ภายในหนึ่ ง ร้ อยแปดสิ บ วันนับ แต่วนั ที่ ผูน้ ้ นั พ้นจาก
ราชการ เท่านั้น ไม่ได้หมายความครอบคลุมการดาเนินการทางวินยั ทั้งหมด
เช่ น เมื่ อ วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2556 ปรากฏหนั ง สื อร้ อ งเรี ยนไปยัง อธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น
ว่า นาย ก. ข้าราชการผูห้ นึ่ งในสังกัด กรมที่ดิน กระทาผิดวินยั อย่างร้ ายแรง กรณี มีหน้าที่รับเงิ นค่ารังวัด
ค่าออกโฉนดที่ดิน รวมถึงค่าธรรมเนี ยมจากประชาชนที่มาติดต่อ ได้กระทาการยักยอกเงินส่ วนหนึ่ งไปเป็ น
ประโยชน์ตวั เอง ต่อมานาย ก. เกษียณอายุราชการ ทาให้ไม่มีสภาพเป็ นข้าราชการตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
2556 หากข้อเท็จจริ งปรากฏต่อมาว่ามีการเริ่ มดาเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยั อย่างร้ ายแรง
กับนายสมชาย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 แม้ขณะนั้นจะถือว่านายสมชาย ไม่มีสภาพเป็ นข้าราชการแล้ว
ก็ตาม แต่กรณี ดงั กล่าวก็ถือเป็ นเรื่ องที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 100 แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการ
พลเรื อ น พ.ศ. 2551 กล่ า วคื อ นาย ก. ถู ก กล่ า วหาเป็ นหนัง สื อ ว่ า กระท าการใดที่ เ ป็ นความผิ ด วิ นัย
อย่างร้ายแรง ต่อผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ ้ นั และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั อย่างร้ายแรงกับ
นาย ก. ภายในหนึ่ งร้ อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่นาย ก. เกษียณอายุราชการ ดังนั้นจึงสามารถพิจารณาและ
ดาเนินการทางวินยั ต่อไปกับนาย ก. ได้เสมือนว่าผูน้ ้ นั ยังมิได้ออกจากราชการ
อย่า งไรก็ตาม แม้เข้า เงื่ อนไขที่ จะดาเนิ นการทางวินัยต่ อไปได้ แต่ หากผลการพิ จารณา
ปรากฏว่า ผูน้ ้ ันกระท าความผิดวินัย อย่า งไม่ ร้า ยแรง ผูบ้ ัง คับ บัญชาก็ ต้อ งมี ค าสั่ ง ให้ง ดโทษตามมาตรา
100 วรรคสอง 2เพราะสถานโทษสาหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่กระทาความผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง
ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน3 ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 จะสั่งลงโทษได้
ต่อเมื่ อผูน้ ้ นั มีสภาพเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญอยู่เท่านั้น ส่ วนคาสั่งลงโทษไล่ ออกหรื อปลดออกจาก
ราชการนั้นให้ยอ้ นหลังไปถึงวันสิ้ นปี งบประมาณที่ผนู ้ ้ นั มีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ ซึ่ งก็คือวันที่ผนู ้ ้ นั
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มาตรา 100 วรรคสอง “ในกรณี ตามวรรคหนึ่ งถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผูน้ ้ นั กระทาผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง ก็ให้งดโทษ”
มาตรา 96 “ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรื อลดเงินเดือนตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด”
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เกษียณอายุราชการตามข้อ 15 4 ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ
พ.ศ. 2554
แต่ หากเป็ นเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลข้ าราชการพลเรื อนสามัญที่เกษียณอายุ
ราชการไปแล้ ว จะพิจารณาโทษอย่ างไร สามารถนาเงื่อนไขตามมาตรา 100 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช้ ด้วยได้ หรือไม่ ??
ในเรื่ องนี้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยตอบข้อหารื อ เรื่ อง การดาเนินการทางวินยั
ตามมติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กับอดี ตข้าราชการพลเรื อนสามัญ (เรื่ องเสร็ จที่ 1362/2556) โดยสรุ ปว่ า
การไต่สวนข้อเท็จจริ งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น มาตรา 92 แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตฯ ให้ถือว่าการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นที่ยุติโดยผูบ้ งั คับบัญชา
ไม่ตอ้ งดาเนิ นการสอบสวนอีก กรณี จึงต้องถื อว่าการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีผลอย่างเดี ยวกับการ
สอบสวนของผูบ้ งั คับบัญชาตามความหมายของมาตรา 100 แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. 2551 กล่าวคือหากข้าราชการพลเรื อนสามัญผูน้ ้ นั ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินยั อย่างร้ายแรงก่อนออก
จากราชการและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เริ่ มดาเนิ นการไต่สวนภายในเวลา 180 วัน นับแต่วนั ที่ขา้ ราชการ
พลเรื อนสามัญผูน้ ้ นั พ้นจากราชการแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาก็ยอ่ มสามารถดาเนิ นการสั่งลงโทษทางวินยั กับข้าราชการ
ผูน้ ้ นั ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ ซึ่ งผู้เขียนขอน้ อมรั บความเห็นกรณี ดังกล่ าว แต่ อีกมุมมองหนึ่งนั้นผู้เขียน
เองก็เห็นว่ ามาตรา 84 แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตฯ
เป็ นบทบัญญัติขึน้ มาเป็ นพิเศษ เพื่อให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจดาเนินการไต่ สวนข้ อเท็จจริ งในกรณี ที่
เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐถูกกล่ าวหาว่ ากระทำควำมผิดฐำนทุจริ ตต่ อหน้ ำที่ กระทำควำมผิดต่ อตำแหน่ งหน้ ำที่ รำชกำร
หรื อกระทำควำมผิดต่ อตำแหน่ งหน้ ำที่ ในกำรยุติธรรม ซึ่ งเป็ นควำมผิดที่ ร้ำยแรงก่ อให้ เกิดควำมเสี ยหำยต่ อ
ระบบรำชกำร จึ งได้ บัญญัติให้ มีกำรกล่ ำวหำเจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐต่ อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้ แม้ ผ้ นู ั้นจะออก
จำกรำชกำรไปแล้ ว เพื่ อไม่ ให้ ผ้ ูถูกกล่ ำวหำพ้ นจำกควำมรั บผิดเพรำะออกจำกรำชกำร เนื่ องจำกอำจปกปิ ด
ควำมผิ ด ท ำให้ ควำมผิ ดไม่ ป รำกฏ จึ ง ไม่ อ ำจกล่ ำวหำในขณะเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ ข องรั ฐได้ ซึ่ ง แตกต่ ำงจำก
มำตรำ 100 แห่ งพระรำชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บข้ ำรำชกำรพลเรื อน พ.ศ. 2551 ที่ มี วัตถุป ระสงค์ ใ นสองด้ ำ น
ด้ ำนแรกเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของรำชกำร เพื่อให้ ผ้ บู ังคั บบัญชำสำมำรถดำเนินกำรทำงวินัยกับผู้ที่ออกจำก
รำชกำรไปแล้ วได้ เสมื อนว่ ำผู้นั้นยังมิได้ ออกจำกรำชกำร ส่ วนอี กด้ ำนหนึ่ งเพื่ อประโยชน์ ของข้ ำรำชกำร
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ข้อ 15 “ในกรณี ที่ผซู ้ ่ ึ งจะต้องถูกสัง่ ลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการ ได้พน้ จากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ไปก่ อ นแล้ ว ให้ สั่ ง ปลดออกหรื อไล่ อ อกย้อ นหลั ง ไปถึ ง วัน สิ้ น ปี งบประมาณที่ ผู ้ น้ ั นมี อ ายุ ค รบหกสิ บปี บริ บู ร ณ์ หรื อวัน ที่ ผู ้ น้ ั น
พ้นจากราชการตามกฎ ก.พ. ออกตามมาตรา 108 แล้วแต่กรณี ”

พลเรื อนสำมัญ เนื่ องจำกไม่ มีสภำพเป็ นข้ ำรำชกำรพลเรื อนสำมัญแล้ ว ผู้บังคับบัญชำจึ งไม่ อำจดำเนิ นกำร
ทำงวินัยได้ ถ้ ำไม่ เข้ ำข้ อยกเว้ นตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ ดังนั้น ผู้เขียนจึ งเห็นว่ ำทั้งมำตรำ 84 และมำตรำ 100
ต่ ำงก็มีควำมสำคัญ ควรมีกำรตีควำมให้ มำตรำ 84 มีผลใช้ บังคับได้ ด้วย นอกจากนั้น การนาระยะเวลาในการ
เริ่ มกระบวนการไต่ สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาเป็ นเงื่อนไขในการดาเนินการทางวินัยแก่ ผ้ ทู ี่ ออกจาก
ราชการไปแล้ วว่ า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้ องเริ่ มดาเนินการไต่ สวนภายในหนึ่ งร้ อยแปดสิ บวันนับแต่ วันที่
ข้ าราชการพลเรื อนสามัญพ้ นจากราชการแล้ ว ก็จะทาให้ ระยะเวลาห้ าปี ตามที่ บัญญัติไว้ ในมาตรา 84 แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ฯ ไม่ มีผลใช้ บังคับ และ
ถื อ เป็ นการจากั ด อานาจของคณะกรรมการ

ป.ป.ช.ด้ ว ยเช่ นกั น ประกอบกั บ เรื่ องท านองเดี ย วกั น นี ้

อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ ยวกับกฎหมายและระเบียบข้ าราชการ เคยพิ จารณาในการประชุ มครั้ งที่ 9/2552 เมื่อวันที่
21 กันยายน 2552 มีความเห็นว่ ากรณี ตามมาตรา 100 ที่ บัญญัติว่าผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา
57 ต้ องดาเนิ นการสอบสวนตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ ง ภายใน 180 วัน นับแต่ วันที่ ผ้ ูนั้นพ้ นจากราชการนั้ น
ใช้ สาหรั บกรณี ที่ผ้ บู ังคับบัญชาจะต้ องแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเท่ านั้น ส่ วนกรณี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี ้มูล
ความผิด ผู้บังคับบัญชามีอานาจดาเนินการลงโทษได้ โดยไม่ ต้องแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ด้ วยเหตุนีแ้ ม้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะชี ้มูลความผิดหลังจากผู้ถูกกล่ าวหาพ้ นจากราชการเกิ น 180 วัน ผู้บังคับบัญชาก็ยังมี
อานาจดาเนินการลงโทษได้ อย่างไรก็ตามเรื่ องนี้ ก็ยงั คงเป็ นแนวคิดที่ยงั มีความเห็นที่แตกต่างกัน ดังนั้นหาก
เกิดกรณี ปัญหาขึ้นมาจริ งๆ ก็คงต้องมานัง่ ทบทวนอีกครั้งว่าแนวทางไหนที่จะเหมาะสม เป็ นธรรม และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ทุกฝ่ าย
นางสาววรรณวิมล มะละเจริ ญ ผูเ้ ขียน
นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ เรี ยบเรี ยง

