(บทความเผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ ทุกวันจันทร์ หน้ า 2)

ให้ ออกจากราชการไว้ก่อน ... ถ้ าสอบสวนไม่ เสร็จต้ องคืนตาแหน่ งและสิ ทธิประโยชน์

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 สอบวินัยไม่ แล้ วเสร็จตามเวลา ... เลือ่ นขั้นเงินเดือนให้ ด้วย
ในกระบวนการสอบสวนวินยั ข้าราชการ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทาผิด
วินยั ของข้าราชการที่ถูกกล่าวหา รวมทั้งพิจารณาโทษที่จะลงแก่ขา้ ราชการผูน้ ้ นั กฎหมายได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ
เอาไว้หลายประการ
สาคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ กฎหมายแทบทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการทางวินยั จะกาหนดเวลา
การสอบสวนไว้ และ ให้อ านาจดุ ล พิ นิ จ แก่ ผู ้บัง คับ บัญ ชาที่ จ ะมี ค าสั่ ง ให้ ข ้า ราชการที่ ถู ก กล่ า วหาว่า กระท าผิ ด วิ นัย
อย่างร้ า ยแรง “พักราชการหรื อ ออกจากราชการไว้ ก่อน” ในระหว่างการสอบสวนทางวินัยอย่า งร้ ายแรงเพื่อ รอฟั งผล
การสอบสวน...ครับ
ปั ญหาว่ า การที่ กฎหมายกาหนดกรอบระยะเวลาการสอบสวนไว้ชดั แจ้ง ... มีความสาคัญอย่ างไร??
และหากผูบ้ งั คับบัญชามีคาสั่งให้ขา้ ราชการ “ออกจากราชการไว้ ก่อน” ในระหว่างการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
แต่การดาเนิ นการทางวินยั ไม่แล้วเสร็ จตามกรอบเวลา จะต้องคืนตาแหน่ง เงินเดือน เลื่อนขั้นเงิ นเดือนในช่วงที่ ออกจาก
ราชการไว้ก่อน หรื อสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ขา้ ราชการที่ถูกสัง่ ให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรื อไม่ ??
ลุงเป็ นธรรม ... มีคาตอบในอุทาหรณ์จากคดีปกครองวันนี้..ครับ !!
แต่ ว่ า อุ ท าหรณ์ จ ากคดี ป กครองเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ ย วกั บ การสอบสวนวิ นั ย ข้ าราชการต ารวจ
ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะแตกต่างกับกฎหมายฉบับอื่น เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. 2551...นะครั บ
เรื่ องก็มีอยู่ว่า ผู้กองสิน (นามสมมติ) นายตารวจสังกัดกองทะเบียน ถูกกล่ าวหาว่ ากระทาผิดวินัยอย่ างร้ ายแรง
โดยต้องหาคดี อาญาในความผิดฐานร่ วมกันปลอมแปลงและใช้เอกสารราชการปลอม เป็ นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ ทาเอกสาร
หรื อกรอกข้อความลงในเอกสารหรื อ ดู แ ลเอกสาร กระทาการปลอมแปลงเอกสารโดยอาศัย โอกาสที่ ต นมี หน้าที่ น้ ัน
และเป็ นเจ้าพนักงานปฏิบตั ิหรื อละเว้นปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด หรื อปฏิบตั ิหรื อละเว้น
การปฏิบตั ิหน้าที่โดยทุจริ ต (หรื อที่ ร้ ู จักกันทั่วไปว่ าเป็ นการกระทาผิดตามมาตรา 157 นั่นเอง ครั บ)
ผูม้ ีอานาจจึงมีคาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ ายแรง และมีคาสั่งให้ ผ้ กู องสินออกจากราชการ
ไว้ ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา แต่การสอบสวนวินยั ร้ายแรงผูก้ องสิ น ดาเนินการไม่ เสร็ จภายในเวลาที่กฎหมาย
กาหนด ผูบ้ งั คับบัญชาจึงมีคาสัง่ ให้ผกู ้ องสิ นกลับคืนสู่ฐานะเดิมในอัตราเงินเดือนเดิมตั้งแต่วนั ที่ผกู ้ องสิ นรายงานตัวกลับเข้า
รับราชการ แต่ ว่าผู้กองสิ นเห็นว่ าไม่ ถกู ต้ อง.. จึงมีหนังสื อร้องทุกข์.. แต่ ไม่ ได้ รับแจ้ งผลการพิจารณา
จึ งฟ้ องผู้บัญชาการตารวจแห่ งชาติ (ผู้ถูกฟ้ องคดี) ต่ อศาลปกครอง ขอให้คืนสิ ทธิ ในการได้รับเงินเดือน
เงิ นเพิ่ม หรื อเงิ นอื่ น ซึ่ งได้กันไว้ระหว่างถูกดาเนิ นการทางวินัย และให้มีคาสั่งเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนย้อนหลัง รวมทั้งคื น
สิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ตน ... ครับ !!!
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ส่ วนที่ 2 เมือ่ กลับเข้ ารับราชการ ... ต้ องคืนสิทธิประโยชน์
เกี่ ยวกับการสั่งให้ขา้ ราชการพักราชการหรื อออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟั งผลการสอบสวนวินัย
ร้ายแรง หรื อรอฟังผลคดีอาญานี้ ในสมัยก่อน กฎหมายไม่ได้มีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการสอบสวนเอาไว้ ทาให้
ข้าราชการที่ถูกสอบสวนจะต้องรอจนกว่าการสอบสวนจะดาเนิ นการจนแล้วเสร็ จ และปรากฏผลการพิจารณาว่าปราศจาก
ความผิด จึงจะได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการอีกครั้งหนึ่ง ทาให้ในบางครั้งข้าราชการที่ตอ้ งออกจากราชการในระหว่าง
สอบสวน และในภายหลังพบว่าไม่มีความผิดจะต้องสูญเสี ยโอกาสความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
ต่อ มา เพื่ อ เป็ นการบรรเทาความเดื อดร้ อ นดัง กล่ า วของข้า ราชการ กฎหมายที่ เ กี่ ยวกับ การบริ ห าร
งานบุ คคลภาครั ฐ ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน หรื อกฎหมายระเบี ยบข้าราชการตารวจก็ดี ต่างก็มี
การกาหนดกรอบระยะเวลาในการสอบสวนวินยั ร้ายแรงไว้
กรอบระยะเวลาในการสอบสวนวินัยร้ ายแรงมีความสาคัญอย่ างไร ?
คดี นี้..มาตรา 87 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ พ.ศ. 2547 กาหนดกรอบระยะเวลา
การสอบสวนทางวินยั ไว้ 240 วัน เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ ก.ตร. ซึ่ งให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง
โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 60 วัน และหากยังพิจารณาไม่แล้วเสร็ จ ให้ขา้ ราชการตารวจผูถ้ ูกกล่าวหากลับคืนสู่ ฐานะเดิมก่อน
และให้ถือว่าไม่เป็ นผูท้ ี่ อยู่ระหว่างถูกสื บสวนหรื อสอบสวนนับแต่วนั ครบกาหนดเวลาจนกว่าการพิจารณาสั่งการในเรื่ องนั้น
จะเสร็ จสิ้ นและมี ค าสั่ง ซึ่ งศาลปกครองสู ง สุ ดวินิจฉั ยไว้ ว่า กฎหมายมี เจตนารมณ์ ที่ ต้องการกาหนดกรอบระยะเวลา
การสอบสวนไว้ชดั เจน โดยมีเหตุผล 2 ประการ
ประการแรก... เพื่ อเป็ นมาตรการเร่ งรั ดให้ มีการลงโทษทางวินัยแก่ ข้าราชการที่ กระทาผิดโดยไม่ ชักช้ า
ประการที่ สอง...เพื่ อ เป็ นมาตรการคุ้มครองป้ องกัน ไม่ ให้ ข้าราชการที่ มิได้ กระทาความผิ ดวินัยได้ รับ
ความเสี ยหายจากการใช้ ระยะเวลาสอบสวนที่ ยาวนานจนเกินสมควร
กรณี ที่หากการสอบสวนพิจารณาดาเนินการไม่เสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ กฎหมายก็ได้กาหนด
แนวทางแก้ไขปั ญหาในลักษณะให้ เป็ นอานาจผูกพัน โดยบังคับให้ผบู ้ งั คับบัญชาต้องมีคาสั่งให้ขา้ ราชการตารวจผูถ้ ูกกล่าวหา
กลับคื นสู่ ฐานะเดิ มก่ อน และให้ถือว่าไม่เป็ นผูท้ ี่ อยู่ระหว่างถูกสอบสวนนับแต่วนั ครบกาหนดเวลาการสอบสวน จนกว่า
การพิจารณาเรื่ องนั้นจะเสร็ จสิ้ น และเมื่อผู้บังคับบัญชาได้ มีคาสั่ งให้ ผู้้้องคดีกลับเข้ ารั บราชการในตาแหน่ งและอัตรา
เงินเดือนเดิมแล้ ว ผู้ถูก้้องคดีจงึ มีหน้ าทีต่ ้ องคืนตาแหน่ ง อัตราเงินเดือน หรือสิทธิต่าง ๆ ให้ แก่ ผู้้ ้ องคดี
คดีนีป้ รากฏข้ อเท็จจริ งในเวลาต่ อมา (ระหว่ างพิจารณาคดีของศาลปกครอง) ว่ า ผลการดาเนิ นคดีอาญา
ถึ ง ที่ สุด ผูฟ้ ้ องคดี มิ ได้กระท าความผิด ตามข้อกล่ า วหา และผูบ้ ัง คับ บัญ ชาได้มี ค าสั่ง ให้ยุติ เรื่ อ งทางวินัย ส่ ว นการคื น
สิ ทธิ ประโยชน์ ผูฟ้ ้ องคดี ได้รับการเลื่ อนยศ ได้รับการคื น เงิ นเดื อน และต้นสังกัดได้มีคาสั่งเลื่ อนเงิ นเดื อนที่ รอเลื่ อ น
ขั้นเงินเดือน (2 ปี ) และปรับอัตราเงินเดือนตามสิ ทธิที่กฎหมายกาหนด
สรุ ป ก็คื อ ผู ้ฟ้ องคดี ไ ด้รั บ การคื น เงิ นเดื อนที่ กั นไว้ ระหว่ างถู กค าสั่ งให้ ออกจากราชการ ได้ รั บการ
คืนตาแหน่ ง ได้ รับการเลือ่ นยศ ที่ถูกระงับในระหว่างถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและถูกคาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เพื่ อ รอฟั ง ผลการสอบสวนพิ จ ารณา แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นย้ อ นหลัง อี ก 4 ปี ตามข้ อ 14 ข้ อ 15 และข้ อ 16
ของกฎ ก.ตร. ว่ าด้ วยการกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้ าราชการตารวจ พ.ศ. 2548 ครับ...!!!
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิจ ฉั ยว่ า กรณี ที่ผ้ ูฟ้องคดียังไม่ ได้ เลื่อนขั้ นเงิน เดือ น ถือว่ า ผู้ถู กฟ้ องคดีละเลย
ต่ อหน้ าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิบัติ...ครับ จึ งพิพากษาให้ ผ้ ูถูกฟ้ องคดีเลื่อนขั้นเงิ นเดือนย้ อนหลังให้ แก่ ผ้ ูฟ้องคดี
ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ กฎหมายกาหนด
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(ผู้สนใจศึ กษารายละเอี ยดได้ จากคาพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 1101/2558 และสามารถสื บค้ น
บทความย้ อนหลังได้ ที่ www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
คดีน้ ีศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักปฏิบตั ิราชการที่ดีตามพระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ พ.ศ. 2547 ว่า
การสัง่ ให้กลับเข้ารับราชการ และการคืนสิ ทธิประโยชน์ให้แก่ขา้ ราชการตารวจที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยั ร้ายแรง
เป็ น “อานาจผูก พัน” ที่ ผ้ ูบัง คั บบั ญ ชาจะต้ องปฏิ บัติ หากการสอบสวนไม่ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนด
หรื อในกรณี ที่ปรากฏว่ าข้ าราชการผู้นั้นไม่ มีความผิ ดทางอาญาหรื อความผิ ดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาต้ องคื นสิ ทธิ ประโยชน์
ให้ แก่ ข้าราชการผู้นั้นเสมือนว่ าไม่ เป็ นผู้ที่อยู่ระหว่ างถูกสอบสวนนับแต่ วันครบกาหนดเวลาการสอบสวน ซึ่ งคาพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 322/2558 วินิจฉัยไว้ในทานองเดียวกันนี้ดว้ ย...ครับ
ส่ วนที่ 3 รู้ ทนั กรอบระยะเวลาการสอบสวนวินัยร้ ายแรง
กรณี ตามอุทาหรณ์ น้ ันเป็ นการกาหนดหลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลาการดาเนิ นการสอบสวนวินัย
ร้ายแรงข้าราชการตารวจ ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แต่สาหรับข้าราชการพลเรื อนนั้น มาตรา 101 วรรคหนึ่ ง
วรรคหก และวรรคเจ็ด แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 79และข้อ 84 ของกฎ ก.พ.
ว่า ด้ว ยการด าเนิ น การทางวินัย พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ ข ้าราชการพลเรื อนสามัญ ที่ มี กรณี ถู กกล่ าวหาว่ากระท าผิ ดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรื อถูกฟ้ องคดี อาญา หรื อต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็ นความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ ผูบ้ งั คับบัญชามีอานาจสัง่ พักราชการหรื อสัง่ ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟัง
ผลการสอบสวนหรื อพิจารณา หรื อผลแห่งคดีได้ ซึ่งการสัง่ พักราชการหรื อให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้น ให้ส่งั พักสั่งให้ออกจาก
ราชการตลอดเวลาที่สอบสวนหรื อพิจารณา เว้ นแต่ ผูถ้ ูกสั่งพักราชการผูใ้ ดได้ร้องทุกข์ และผูม้ ีอานาจพิจารณาคาร้องทุกข์
เห็นว่าสมควรสัง่ ให้ผนู ้ ้ นั กลับเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรื อพิจารณาเสร็ จสิ้ น (1) เนื่ องจากพฤติการณ์ของ
ผูถ้ ูกสั่งพักราชการไม่เป็ นอุปสรรค ต่อการสอบสวนหรื อพิจารณา และไม่ก่อให้เกิ ดความไม่สงบเรี ยบร้อยต่อไป หรื อ
(2) เนื่ องจากการดาเนิ นการทางวินัยได้ล่วงพ้น 1 ปี นับแต่วนั พักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็ จ และผูถ้ ูกสั่งพักราชการไม่มี
พฤติกรรมดังกล่าว ให้ผมู ้ ีอานาจสัง่ พักราชการสัง่ ให้ผนู ้ ้ นั กลับเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรื อพิจารณาเสร็ จสิ้น

