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ลงชื่อปฏิบัติงานแตไมปฏิบัติงาน
นายสมชาย พนักงานเทศบาล ตำแหนงนิติกร ไดรับมอบหมายจาก นายสมศักดิ์ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาใหยกราง
เทศบัญญัติของเทศบาลใหเปนปจจุบัน และรับผิดชอบงานคดีเกี่ยวกับการคางชำระภาษีอากร โดยกำหนดใหรายงาน
ความคืบหนาทุกเดือน แตนายสมชาย ไมปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายใหแลวเสร็จและไมรายงานความคืบหนา
งานคดี นายสมศักดิ์ จึงใหนายสมชาย สงมอบงานคืนและตรวจสอบจึงพบวานายสมชาย มีพฤติกรรมมาลงลายมือชื่อ
ในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการในตอนเชาและในเวลากลับ แตไมอยูปฏิบัติงานที่โตะทำงาน โดยในตอนเชาสวนมาก
จะนั่งพูดคุยกับผูอำนวยการ ตอนสายไปคุยกับพนักงานขับรถยนตบาง ไปหองสมุดบาง ตอนเที่ยงจะไปรับประทาน
อาหารกับภรรยา และกลับเขาสำนักงานเทศบาล ตอมานายสมชาย จึงถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงไลออกจาก
ราชการ เนื่องจาก (1) ขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งในหนาที่ราชการโดยชอบ
ดวยกฎหมาย และ (2) ไมถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ตอมานายสมชาย ไดนำคดีมายืน่ ฟองขอใหศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสัง่ เพิกถอนคำสัง่ ลงโทษไลนายสมชาย
ออกจากราชการศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่นายสมชาย ไดรับมอบหมายงานจากนายสมศักดิ์(ผูบังคับบัญชา)
ใหรบั ผิดชอบแตกลับละเลยไมเอาใจใสในงานดังกลาว และมาลงชือ่ ปฏิบตั งิ านแตไมปฏิบตั งิ าน เปนเหตุใหไมอาจปฏิบตั งิ าน
ทีไ่ ดรบั มอบหมายใหสำเร็จตามวัตถุประสงค ถือเปนการขัดคำสัง่ หรือหลีกเลีย่ งไมปฏิบตั ติ ามคำสัง่ ของผูบ งั คับบัญชาทีส่ ง่ั
ในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย และเปนการทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร แตการที่สมชาย
ไมดำเนินการยกรางเทศบัญญัตติ ามทีไ่ ดรบั มอบหมายใหแลวเสร็จนัน้ มีผลเพียงทำใหเทศบาลจะตองบังคับใชเทศบัญญัติ
ทีไ่ มเปนปจจุบนั เทานัน้ แตไมถงึ กับทำใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงแกเทศบาล สวนงานติดตามคดีการคางชำระภาษีอากร
นายสมศักดิ์ ไดเรียกงานดังกลาวคืน ดังนัน้ จึงยังไมปรากฏวางานในหนาที่ ทีน่ ายสมชาย ไดรบั มอบหมายไดรบั ความเสียหาย
อยางรายแรง กรณีจงึ ไมอาจถือไดวา การขัดคำสัง่ หรือการหลีกเลีย่ งไมปฏิบตั ติ ามคำสัง่ ของผูบ งั คับบัญชาเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง ตามขอ 9 วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรือ่ ง หลักเกณฑและเงือ่ นไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ 10 มกราคม 2545
แตอยางใดสำหรับการมาลงชื่อในสมุดลงชื่อปฏิบัติราชการ

โดยไมอยูท โ่ี ตะทำงาน แตจะอยูใ นบริเวณสำนักงานหรือในบริเวณทีส่ ามารถติดตามไดนน้ั ถือเปนการละทิง้ หรือทอดทิ้ง
หนาทีร่ าชการโดยไมมเี หตุผลอันสมควร ซึง่ เปนการกระทำผิดวินยั อยางไมรา ยแรง และมิไดเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงแกราชการ ประกอบกับไมเขาลักษณะเปนการละทิง้ หนาทีร่ าชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน
โดยไมมเี หตุผลอันสมควรตามขอ 13 วรรคสอง ของประกาศฉบับเดียวกัน
พฤติการณของนายสมชาย จึงเปนความผิดฐานไมถอื และปฏิบตั ติ ามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
อันเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ซึ่งนายสมศักดิ์ มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณากำหนดโทษทางวินัยอยาง
ไมรายแรงไดตามความเหมาะสม
ดังนัน้ การทีน่ ายสมศักดิ์ มีคำสัง่ ลงโทษไลนายสมชาย ออกจากราชการอันเปนโทษทางวินยั อยางรายแรงจึงเปนการ
ใชอำนาจโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 789/2558)
ที่มา: (หนังสือพิมพบานเมือง คอลัมนคดีปกครอง ฉบับวันเสารที่ 11 มิถุนายน 2559)
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เปนชู แตพยานหลักฐานไมชัดเจน

ขณะนายสมยศ ดำรงตำแหนงปลัดเทศบาล ไดถูกรองเรียนวา มีพฤติกรรมในทางชูสาวกับผูใตบังคับบัญชาซึ่งมี
ครอบครัวแลว ภายหลังการสอบสวนทางวินัย สรุปไดวา นายสมยศ กระทำผิดวินัยอยางรายแรง นายกเทศมนตรีจึงมี
คำสั่งลงโทษปลดนายสมยศ ออกจากราชการ
นายสมยศ อุทธรณโดยอางวาตนเองไมไดมีพฤติกรรมตามที่ถูกกลาวหา และตอมาไดนำคดีมาฟองขอใหศาล
ปกครองเพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษปลดตนเองออกจากราชการ
ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยวา นายสมยศ มีพฤติกรรมความสัมพันธฉนั ชูส าวกับผูใ ตบงั คับบัญชา แมจะไมมหี ลักฐาน
ชัดเจนวาถึงขัน้ มีความสัมพันธทางเพศหรือไม แตการยอมลงชือ่ รับสารภาพเกีย่ วกับความสัมพันธฉนั ชูส าวของนายสมยศ
ตอหนานายกเทศมนตรี และจากถอยคำพยานถึงพฤติกรรมของนายสมยศ กับผูใ ตบงั คับบัญชาในระยะเวลา ๑๐ เดือน
ทีม่ กี ารพูดโทรศัพทตดิ ตอกันทัง้ กลางวันและกลางคืน การไปพักในหองเดียวกันหรือไมกต็ ามทัง้ ในจังหวัดและตางจังหวัด
ของทั้งคู และจากถอยคำพยานเพื่อนรวมงานผูหญิงในที่ทำงานหลายปากซึ่งแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของนายสมยศ
ที่ไมนาไววางใจในเรื่องชูสาว และแมจะอางวาขณะเกิดเหตุพิพาทครอบครัวของทั้งสองฝายอยูดวยกันเปนปกติสุข
ก็ไมอาจนำมาอางใหนายสมยศ พนจากความผิดไปได เพราะนายสมยศในฐานะพนักงานเทศบาลตองรักษาชือ่ เสียงของตน
และรักษาเกียรติศกั ดิข์ องตำแหนงขาราชการของตนมิใหเสือ่ มเสีย โดยไมกระทำการใด ๆ อันได
ชือ่ วาประพฤติชว่ั ตามขอ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรือ่ ง หลักเกณฑ
และเงือ่ นไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินยั การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๕เมือ่ นายสมยศ มีพฤติกรรมฉันชูส าวกับหญิง ซึง่ เปนผูใ ตบงั คับบัญชา
ทีม่ คี สู มรสตามกฎหมายอยูแ ลว แมจะไมมพี ยานหลักฐานชัดเจนวามีความสัมพันธทางเพศก็ตาม
แตการดำเนินการทางวินยั ไมจำเปนตองพิสจู นโดยปราศจากขอสงสัยถึงการกระทำความผิดดัง
เชนในคดีอาญาจึงจะถือวาเปนความผิดวินยั นายสมยศ จึงเปนผูก ระทำผิดวินยั อยางรายแรง
(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔๑/๒๕๖๑)

๓

เดินทางไปตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต
จากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

นางสาวแตงไทย ขาราชการ ไดขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศ
เพือ่ พักผอนกับครอบครัว โดยขอลาพักผอนในวันที่ ๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
และวันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รวม ๑๐ วันทำการ ซึง่ การดำเนินการ
เรือ่ งการลาไปตางประเทศยังอยูร ะหวางการเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
พิจารณาอนุมตั ิ จากนัน้ นางสาวแตงไทย ไดจดั การเรือ่ งคาใชจา ยในการเดินทาง
โดยชำระเงินกอนการเดินทางเรียบรอย ซึง่ คาใชจา ยในการเดินทางครัง้ นี้
เปนเงินจำนวนมาก ตอมาเกิดการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) นางสาวแตงไทย จึงไดทำการยกเลิกวันลาไปตางประเทศทันที เนื่องจากกังวลตอความไมปลอดภัยและ
ทราบถึงบทบาทหนาที่ของบุคลากรสาธารณสุข และหลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขไดแจงเวียนหนังสือเรื่องแนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของเจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกรณีปฏิบัติตามการเฝาระวังและปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVD- 19) ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ดวนทีส่ ดุ ที่ สธ ๑๒๑๘.๐๗/ว ๑๖๐
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ แตนางสาวแตงไทย ไดหารือกับทางครอบครัวของตนถึงเรือ่ งคาใชจา ยในการเดินทาง ทำให
รูสึกเสียดายและเห็นวาเหตุการณไมนาจะรุนแรงเพราะประเทศที่ตนจะเดินทางไปไมใชประเทศกลุมเสี่ยง จึงตัดสินใจ
เดินทางไปตางประเทศโดยยังไมไดรบั อนุญาตจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ภายหลังจากทีน่ างสาวแตงไทย เดินทาง
ไปตางประเทศ ประเทศทีเ่ ดินทางไปนัน้ ไดประกาศปดประเทศ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึง่ มีผลใชบงั คับทันที ทำให
ไมสามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยได ประกอบกับประเทศไทยไดประกาศขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑ มีผลใชบงั คับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
และฉบับที่ ๒ มีผลใชบงั คับวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยประกาศปดชองทางเขามาในราชอาณาจักร เวนแตจะเขาขอยกเวน
แตทง้ั นีน้ างสาวแตงไทย และครอบครัวไดเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมือ่ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ และไดเขารับการ
กักกันเฝาระวังโรค (state quarantine) ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แลวกลับมา
ปฏิบตั ริ าชการในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยนางสาวแตงไทย ไดจดั ทำใบลากิจในวันทีไ่ มมาปฏิบตั ริ าชการระหวางวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวม ๒๔ วันทำการ ซึ่งผูบังคับบัญชาไดอนุญาตใหลากิจเรียบรอยแลว
พฤติการณดงั กลาว เปนการกระทำผิดวินยั อยางไมรา ยแรง ฐานไมปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลและไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ตามมาตรา ๘๒(๒) ประกอบมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษภาคทัณฑ

เกร็ดความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ในระหวางทีย่ งั ไมมกี ารแกไขเพิม่ เติม พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(พ.ร.ป. ป.ป.ช.) เพือ่ กำหนดหลักเกณฑและเงือ่ นไขในการสัง่ ลงโทษทางวินยั กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชม้ี ลู ความผิด
ขาราชการซึ่งออกจากราชการไปแลวตามมาตรา ๑๐๐/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูบังคับบัญชาสามารถลงโทษ
ทางวินัยตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. แกอดีตขาราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการไปแลวเกินสามปไดหรือไม
*ความเห็น
การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น มีเจตนารมณเพื่อแกไขปญหาการดำเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญ
ซึง่ ออกจากราชการไปแลวตามมาตรา ๑๐๐ โดยกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการทางวินยั และการสัง่ ลงโทษทางวินยั
ใหชดั เจนยิง่ ขึน้ และเพิม่ มาตรา ๑๐๐/๑ เพือ่ ใหมกี ารกำหนดหลักเกณฑและเงือ่ นไขในการดำเนินการและสัง่ ลงโทษทางวินยั
แกขา ราชการพลเรือนสามัญซึง่ ออกจากราชการไปแลวในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชม้ี ลู ความผิดไวใน พ.ร.ป. ป.ป.ช.
แตโดยทีป่ จ จุบนั ยังมิไดมกี ารแกไขเพิม่ เติม พ.ร.ป. ป.ป.ช. เพือ่ กำหนดหลักเกณฑและเงือ่ นไขในการดำเนินการและสัง่ ลงโทษ
ทางวินยั กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชม้ี ลู ความผิดขาราชการหรือเจาหนาทีข่ องรัฐซึง่ ออกจากราชการแลวไวเปนการเฉพาะ
และแมวามาตรา ๙๘ วรรคสาม แหง พ.ร.ป. ป.ป.ช. จะบัญญัติใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอำนาจแตงตั้งถอดถอนพิจารณา
สั่งลงโทษผูถูกกลาวหา ไมวาผูถูกกลาวหานั้นจะพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐกอนหรือหลังที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไดมมี ติวนิ จิ ฉัยมูลความผิดก็ตาม แตบทบัญญัตดิ งั กลาวเปนเพียงการกำหนดใหผบู งั คับบัญชาหรือผูม อี ำนาจแตงตัง้ ถอดถอน
พิจารณาโทษทางวินยั แกผถู กู กลาวหาตามฐานความผิดทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมมี ติชม้ี ลู โดยไมตอ งแตงตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินยั อีกเทานัน้ โดยตองพิจารณาสัง่ ลงโทษผูถ กู กลาวหาภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด ไมวา ผูถ กู กลาวหานัน้ จะพน
จากการเปนเจาหนาทีข่ องรัฐเมือ่ ใดก็ตาม บทบัญญัตดิ งั กลาวจึงมิไดเปนฐานอำนาจในการสัง่ ลงโทษทางวินยั อดีตขาราชการ
และการสัง่ ลงโทษทางวินยั ยังคงตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถ กู กลาวหา
ดังนัน้ ในการสัง่ ลงโทษทางวินยั แกขา ราชการพลเรือนสามัญจึงตองเปนไปตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือนฯ
อันเปนกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการดังกลาว
สำหรับการสัง่ ลงโทษทางวินยั แกขา ราชการพลเรือนสามัญซึง่ ออกจากราชการไปแลวตามมาตรา ๑๐๐/๑ ระหวาง
ที่ยังมิไดมีการแกไขเพิ่มเติม พ.ร.ป. ป.ป.ช. เพื่อกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการดำเนินการและสั่งลงโทษทางวินัย
กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชม้ี ลู ความผิดขาราชการหรือเจาหนาทีข่ องรัฐซึง่ ออกจากราชการแลวไวเปนการเฉพาะ นัน้
จะตองพิจารณาตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนทีใ่ ชบงั คับอยูใ นปจจุบนั
เมือ่ มาตรา ๑๐๐/๑ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือนฯ ไดบญ
ั ญัตใิ หการดำเนินการทางวินยั แกขา ราชการ
พลเรือนสามัญซึง่ ออกจากราชการไปแลว ตองปรากฎวาไดมกี ารกลาวหาเปนหนังสือกอนออกจากราชการโดยผูม อี ำนาจ

ดำเนินการทางวินยั มีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาดำเนินการทางวินยั และสัง่ ลงโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วตอ ไปได
เสมือนวาผูน น้ั ยังมิไดออกจากราชการ แตตอ งสัง่ ลงโทษภายในสามปนบั แตวนั ทีผ่ นู น้ั ออกจากราชการ หรือหากเปนการ
กลาวหาหลังจากทีข่ า ราชการพลเรือนสามัญไดออกจากราชการแลวใหผมู อี ำนาจดำเนินการทางวินยั มีอำนาจดำเนินการ
สืบสวนหรือพิจารณาดำเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไวตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ
โดยตองเริม่ ดำเนินการสอบสวนภายในหนึง่ ปนบั แตวนั ทีผ่ นู น้ั ออกจากราชการและตองสัง่ ลงโทษภายในสามปนบั แตวนั ที่
ผูน น้ั ออกจากราชการ ทัง้ นี้ จะเห็นไดวา เงือ่ นไขในการสัง่ ลงโทษตามมาตรา ๑๐๐ ไดบญ
ั ญัตใิ หผมู อี ำนาจดำเนินการทางวินยั
จะตองสั่งลงโทษภายในสามปนับแตวันที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นออกจากราชการไมวาจะมีการกลาวหาไวกอน
หรือหลังออกจากราชการ ดังนัน้ การทีผ่ มู อี ำนาจดำเนินการทางวินยั จะสัง่ ลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญซึง่ ออกจากราชการ
ไปแลวตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดดำเนินการสอบสวนและมีมติชม้ี ลู ความผิดทางวินยั จึงตองดำเนินการตามเงือ่ นไข
ทีก่ ำหนดไวในมาตรา ๑๐๐ กลาวคือ สัง่ ลงโทษภายในสามปนบั แตวนั ทีข่ า ราชการพลเรือนสามัญผูน น้ั ออกจากราชการ
อนึ่ง ในกรณีที่การดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนการ
ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ
อันเปนกฎหมายเดิมกอนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน (ฉบับที่ ๓) นั้น จะตองปรากฎวาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดดำเนินการ
สอบสวนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันซึ่งเปนระยะเวลาที่กำหนดไวสำหรับการ
ดำเนินการสอบสวนทางวินัย ดังนั้น หากปรากฏวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดเริ่ม
ดำเนินการสอบสวนเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ขาราชการพลเรือนสามัญ
พนจากราชการ ก็จะทำใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอำนาจแตงตั้งถอดถอนไมมี
อำนาจในการสั ่ ง ลงโทษทางวิ น ั ย แก ข  า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู  น ั ้ น ได
ทั้งนี้ กรณีดังกลาวมิไดเปนการวินิจฉัยอำนาจในการสั่งลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาหรือผูมีอำนาจแตงตั้ง
ถอดถอน แตเปนการวินิจฉัยเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยที่เกินกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดทำใหไมสามารถ
สั่งลงโทษทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งออกจากราชการไปแลวได
ที่มา : แนวความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยตามการชี้มูลความผิดของคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ตาม พ.ร.ป. ป.ป.ช. : ฝายกฎหมายการเมืองการปกครอง กองกฎหมายการบริหารราชการแผนดิน,
ธันวาคม ๒๕๖๔.
*ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวม คณะที่ ๑ และคณะที่ ๒) (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๕๙/๒๕๖๔)
*ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวม คณะที่ ๑ และคณะที่ ๒) (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๖๒/๒๕๖๔)
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