(บทความเผยแพรใน ACT NEWS)
364 วัน กับการสอบสวนทางวินัย ... ชาเกินไปไหมครับ !?
โดย ลุงถูกตอง

เหตุเดือดรอนของผูฟองคดี
มูลเหตุของขอพิพาทในคดีนี้เกิดจาก ... เมื่อครั้งที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนย
แหงหนึ่ง ในจังหวัดชายแดนภาคใต สังกัดหนวยงานระดับกรม ไดถูกรองเรียนจากขาราชการในศูนยวา
ถูกนําเอาชื่อของตนไปแอบอางเพื่อขออนุมัติเบิกเงินโดยไมถูกตองตามระเบียบของทางราชการ อธิบดีฯ จึงมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง พรอมทั้งมีคําสั่งใหผูฟองคดีไปปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงานในสวนกลาง
(กรุงเทพมหานคร) หลังจากนั้น 1 ป ผูฟองคดีก็ได ยื่นเรื่องขอยายกลับไปปฏิบัติงานในตําแหนงเดิม
หรือที่ศูนยใกลเคียง แตไมไดรับการพิจารณา ตอมา อธิบดีฯ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อยางรายแรงผูฟองคดีกับพวกรวม 7 คน โดยในระหวางการสอบสวน ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอยายกลับอีกครั้ง
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการยายฯ เห็นวา ยังคงอยูระหวางการดําเนินการทางวินัย หากใหกลับไปอาจกระทบ
ตอการสอบสวนและการปฏิบัติงานในภาพรวมของหนวยงานได จึงใหผูฟองคดีปฏิบัติราชการที่สวนกลางตามเดิม
ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองทุกขตอปลัดกระทรวงวา ตนปฏิบัติหนาที่อยูสวนกลางถึง 3 ปกวาแลว
การสอบสวนก็ยังไมเสร็จสิ้นเสียทีและนาจะมีการประวิงเวลา เปนเหตุใหผูฟองคดีไมไดรับสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงได
ในเวลาอันควร และไมมีโอกาสกาวหนาในหนาที่ราชการ จึงขอใหยายตนกลับไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิม
และเรงรัดการสอบสวนทางวินัยใหแลวเสร็จโดยเร็ว ซึ่งปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการทางวินัย
เปนไปตามขั้นตอนของกฎหมายและไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการประวิงเวลา ส วนการที่ ยังไมให ผูฟองคดี
กลับไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิมนั้นเหมาะสมแลว จึงยกคํารองทุกขของผูฟองคดี
ผู ฟ อ งคดี เ ห็ น ว า ตนไม ไ ด รั บ ความเป น ธรรม จึ ง นํ า คดี ม าฟ อ งคดี ต อ ศาลปกครอง
เพื่อขอใหศาลมีคําพิพากษาใหกรมและอธิบดีฯ (ผูถูกฟองคดีที่ 1 และที่ 2 ตามลําดับ) ดําเนินการใหผูฟองคดี
กลับไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิม รวมทั้งขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของปลัดกระทรวง (ผูถูกฟองคดีที่ 3)
ที่ยกคํารองทุกขของผูฟองคดีดวย
ความเปนธรรม... จากคําพิพากษาศาลปกครอง
ขอกฎหมายที่สําคัญ
กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ขอ 27 วรรคหนึ่ง กําหนดวา
ใหประธานกรรมการจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ประธานกรรมการ
รับเรื่องตามขอ 21 (2) และ (3) ... ขอ 54 วรรคหนึ่ง กําหนดวา ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน
และจัดทํารายงานการสอบสวนพรอมทั้งสํานวนการสอบสวนเสนอตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกตามขอ 27
และวรรคสอง กําหนดวา ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการรายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อขอขยายเวลาสอบสวนตามความจําเปน และใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาขยายเวลาได
ครั้งละไมเกินหกสิบวัน ในกรณีที่ไดมีการขยายเวลาจนทําใหการสอบสวนดําเนินการเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกตามขอ 27 ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ที่ผูถูกกลาวหาสังกัดอยูทราบ เพื่อติดตามเรงรัดใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วตอไป
คดีดังกลาว ... ศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาในประเด็นที่อธิบดีฯ ไมออกคําสั่งยายใหผูฟองคดี
กลับไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิมวา คํารองของผูฟองคดีไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณายาย
ขาราชการฯ มาแลว ซึ่งในการกระทําผิดของผูฟองคดีอยูในพื้นที่ที่มีคํารองขอยายกลับไป ซึ่งอาจมีผลตอ
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การดําเนินการทางวินัยได เพราะผูฟองคดีมีฐานะเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการในศูนยดังกลาว อันเปนเหตุผล
ที่มีน้ําหนักรับฟงได ฉะนั้น การที่อธิบดีฯ ใชอํานาจบริหารตามมาตรา 32 วรรคสอง แหงพระราชบัญญั ติ
ระเบี ยบบริหารราชการแผ นดิ น (ฉบั บที่ 5) พ.ศ. 2545 ไม ออกคําสั่งยายใหผูฟองคดีกลับไปปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงเดิม จึงเปนการใชดุลพินิจที่เหมาะสมแกกรณีและเปนไปตามประกาศของหนวยงาน เรื่อง หลักเกณฑ
การยายและการใหขาราชการปฏิบัติราชการแลว การที่ปลัดกระทรวงยกคํารองทุกขของผูฟองคดีกรณีดังกลาว
จึงชอบดวยกฎหมาย
สําหรับประเด็นสําคัญตอมาที่ศาลพิจารณา คือ การที่ปลัดกระทรวงยกคํารองทุกข
ของผูฟองคดีในสวนที่รองทุกขวาการสอบสวนทางวินัยมีการประวิงเวลาใหลาชานั้น ชอบดวยกฎหมายหรือไม ?
ซึ่งตองพิจารณากอนวา ในการดําเนินการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงกับผูฟองคดี อธิบดีฯ ละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรหรือไม ?
ประเด็นนี้ศาลทานไดวินิจฉัยวา คณะกรรมการสอบสวนฯ มีหนาที่ตองดําเนินการสอบสวน
ใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการสอบสวนไดมีการประชุมครั้งแรกตามขอ 27 ของกฎ ก.พ.
วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 หากไมสามารถดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว
อาจขอขยายเวลาไดตามความจําเปน ครั้งละไมเกิน 60 วัน ในกรณีที่ไดมีการขยายเวลาจนทําใหการสอบสวน
ดํ าเนิ นการเกิ น 180 วั น ผู สั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน (อธิ บดีฯ) จะต องรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง
เพื่อพิจารณาเรงรัดการสอบสวนตามขอ 54 ของกฎ ก.พ. ดังกลาว จึงเห็นไดวา คณะกรรมการสอบสวนฯ
จะตองดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน นับแตวันที่มีการประชุมครั้งแรก หากลวงพนระยะเวลา
ดังกลาว อธิบดีฯ จะตองรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อใหเรงรัดการสอบสวนทางวินัยใหแลวเสร็จโดยเร็ว
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา หลังจากครบกําหนด 120 วัน แลว ประธานกรรมการสอบสวน
ไดมีหนังสือถึงอธิบดีฯ เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน จํานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 60 วัน และอธิบดีฯ ไดมีหนังสือ
ถึงประธาน อ.ก.พ. กระทรวง รายงานกรณีคณะกรรมการสอบสวนยังดําเนินการสอบสวนไมแลวเสร็จ
ภายใน 180 วัน ตามที่กําหนดไวในขอ 54 วรรคสอง ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
โดย อ.ก.พ. กระทรวง ยังมิไดสั่งเรงรัด ซึ่งเมื่อครบกําหนดเวลาที่ขอขยายดังกลาว คณะกรรมการสอบสวน
ก็ยังดําเนินการสอบสวนไมแลวเสร็จ และไมปรากฏวาไดมีการขอขยายระยะเวลาการสอบสวนออกไปอีก
แต อย างใด และนั บ จนถึ งวั น ที่ผู ฟองคดี ไดยื่น ฟองเปน คดีนี้ตอศาล ผูฟองคดียังคงไมไดรับ การแจงผล
การสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ซึ่งหากนับระยะเวลาตั้งแตการประชุมครั้งแรกจนถึงวันที่ผูฟองคดี
ยื่ นฟ องคดี ต อศาล เป นเวลาถึ ง 364 วั น กรณี จึ งเป นการดํ าเนิ นการสอบสวนทางวิ นั ยอย างร ายแรงที่
ลาชา เกิน สมควร โดยคณะกรรมการสอบสวนไมอาจอางเหตุวามีความจําเปน ในเรื่องพยานหลักฐาน
และพบการกระทําความผิดเพิ่มเติม กับทั้งตองรอผลการตรวจพิสูจนลายมือชื่อได เนื่องเพราะกฎหมาย
ไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จเอาไวแลว
ดังนั้น การที่ปลัดกระทรวงมีคําวินิจฉัยวา การดําเนินการทางวินัยเปนไปตามขั้นตอน
ของระเบียบและกฎหมายแลว โดยไมปรากฏวามีการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมหรือเขาขายประวิงเวลาแตอยางใด
และมีคําสั่งยกคํารองทุกขในสวนนี้ของผูฟองคดี โดยมิไดสั่งการใหอธิบดีฯ เรงรัดการสอบสวนทางวินัย
ตามคํารองทุกขของผูฟองคดี นั้น จึงเปนคําวินิจฉัยที่ไมชอบดวยกฎหมาย
อยางไรก็ตาม เมื่อขอเท็จจริงปรากฏตอมาวาในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงไดดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้น และไดมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการแลว การเพิกถอนคําวินิจฉัยของปลัดกระทรวงบางสวนดังกลาว จึงมิไดมีผลเปนการเยียวยา
ความเดือดร อนเสีย หายแก ผู ฟองคดี อีกตอไป ศาลจึงไมจําตองออกคําบังคับแตอยางใด (คํ าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. 120/2565)

3
หลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ
สรุ ป ได ว า ในกรณี ที่ ข า ราชการพลเรื อ นผู ใ ดถู ก กล า วหาว า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย จนถู ก ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย อย า งร า ยแรง และหากให ขา ราชการผู นั้ น อยู ป ฏิ บั ติห น าที่ ร าชการ
ในตําแหนงเดิมตอไป จะสงผลใหเกิดความเสียหายในภาพรวมแกหนวยงานตนสังกัดและอาจสงผลกระทบ
ตอการพิ จารณาดํ าเนิน การทางวินั ย เช น ขาราชการ (ผูถูกกลาวหา) มีสถานะเปน ผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการผูมีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของในกรณีที่มีการสอบสวนนั้น ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปซึ่งมีอํานาจ
ในทางบริหารตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน จะพิจารณาตามความเหมาะสมและจําเปน
เพื่อประโยชนแกทางราชการและการสืบสวนขอเท็จจริง ในการออกคําสั่งใหขาราชการผูนั้นไปปฏิบัติราชการ
ที่สวนงานอื่นภายในหนวยงานเดียวกัน เพื่อรอฟงผลการสอบสวนได
สําหรับขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการทางวินัยดังกลาว จะตองเปนไปตามกรอบ
ที่กฎหมายระเบียบขาราชพลเรือนและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกําหนดไว ซึ่งระยะเวลาในการสอบสวนนั้น
คณะกรรมการสอบสวนฯ มีหนาที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับแตวันที่มีการประชุมครั้งแรก
หากยังไมแลวเสร็จ อาจขอขยายเวลาสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ ไดตามความจําเปน
ครั้งละไมเกิน 60 วัน ในกรณีที่ไดมีการขยายเวลาจนทําใหการสอบสวนดําเนินการไปเกิน 180 วัน ผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนฯ จะตองรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อใหสั่งเรงรัดการสอบสวนทางวินัยใหแลวเสร็จโดยเร็ว
ฉะนั้น การดําเนินการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีในคดีนี้ ที่ใชเวลาถึง 364 วัน ก็ยังไมเสร็จสิ้น
จึงถือเปนการดําเนินการสอบสวนที่ลาชาเกินสมควร !!
ผูมีอํานาจหนาที่จึงตองพึงตระหนักและดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่ ก ฎหมายดั ง กล า วกํ า หนดไว ทั้ ง นี้ เพื่ อ ความถู ก ต อ งและเป น ธรรมในการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย แก
ผูถูกกลาวหาครับ ...
(ปรึกษาการฟ องคดีป กครองอิ เ ล็กทรอนิกส ได ที่ สายด วนศาลปกครอง 1355 หรื อที่
www.admincourt.go.th)

