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เรื่อง   หารือการออกคํ าสั่งตามนัยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535

เรยีน   อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อางถึง  หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0526.5/4456  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2542

สิง่ที่สงมาดวย   สํ าเนาภาพถายหนังสือสํ านักงาน  ก.พ.  ปกปด  ดวนมาก  ที่  นร  0709.3/ป  1134
   ลงวันที่  13  ธันวาคม  2537  จํ านวน  3  แผน

ตามหนังสือที่อางถึง  กรมบัญชีกลางแจงวา  สํ านักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติขอหารือเกี่ยวกับการรับรองเงินเดือนเหลือจายเพื่อเบิกจายเงินเดือนระหวางถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอนของนาย ก.  ขาราชการครูตํ าแหนงผูอํ านวยการโรงเรียนบานฮองสังข
สังกัดสํ านักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด  และนาง ข.  ขาราชการครู  ตํ าแหนงอาจารย  2
ระดับ  7  โรงเรียนบานจานเตย  สังกัดสํ านักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด  ซึ่งมีกรณีตองหา
วากระทํ าผิดวินัยอยางรายแรง  วาจะเบิกจายเงินเดือนในระหวางชวงเวลาดังกลาวไดเต็มจํ านวน
หรอืไม  อยางไร  ตอมาเมื่อนาย ก.  และนาง ข.  ไดรองทุกข  และการรองทุกขดังกลาวฟงขึ้น
สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจึงไดมีคํ าสั่งใหนาย ก.  และนาง ข.  กลับเขา
รับราชการใหมตั้งแตวันที่  20  สิงหาคม  2541  ตามคํ าสั่งที่  356/2541  ลงวันที่ 20  สิงหาคม  2541
และตอมาไดมีคํ าสั่งที่  210/2542  ลงวันที่  31  มีนาคม  2542  สั่งแกไขวันที่ในการกลับเขารับ
ราชการใหมของนาย ก.  และนาง ข.  จากวันที่  20  สิงหาคม  2541  ยอนหลังไปเปนวันที่  3
มีนาคม  2541  ซึ่งเปนวันที่สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สั่งใหนาย ก.  และ
นาง ข.  ออกจากราชการไวกอน  แตเมื่อผลการสอบสวนถึงที่สุด  สํ านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติไดมีคํ าสั่งไลนาย ก.  ออกจากราชการ  และปลดนาง ข.  ออกจากราชการ
ตามคํ าสั่งที่  352/2542  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2542  และคํ าสั่งที่  353/2542  ลงวันที่  23  มิถุนายน
2542  กรณีนี้สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจะเบิกเงินเดือนใหบุคคลทั้งสอง
ไดอยางไร
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กรมบัญชีกลางพิจารณาแลว  เห็นวาปญหาในกรณีดังกลาวเกี่ยวของกับการ
ออกคํ าสั่งตามนัยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  จึงหารือไปยัง  ก.พ.
รวม 2  ขอ  ความละเอียดแจงแลว  นั้น

สํ านักงาน ก.พ. ไดพิจารณาแลว  ขอเรียนดังนี้

1. ตามที่หารือวา  การที่สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติมีคํ าสั่ง
แกไขวันที่ในการกลับเขารับราชการใหมของนาย ก.  และนาง ข.  จากวันที่  20  สิงหาคม  2541
ยอนหลังไปเปนวันที่  3  มีนาคม  2541  จะถูกตองหรือไม  อยางไรนั้น

ส ํานกังาน  ก.พ.  ขอเรียนวา  โดยที่กฎ   ก.พ.  ฉบับที่  17  (พ.ศ.2540)  วาดวย
การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข  ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไม
ปฏิบัติตามกฎหมายขอ  14  (2)  กํ าหนดวา  “ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํ านาจหนาที่
ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย  ใหมีมติใหแกไขโดยเพิกถอน
หรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายนั้น  หรือใหปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตอง
ตามกฎหมาย”  ดังนั้น  กรณีของนาย ก.  และนาง ข.  เมื่อสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติพิจารณาแลวเห็นวา  คํ ารองทุกขของบุคคลทั้งสองฟงขึ้น  เนื่องจากการสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอนดังกลาวเปนการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมาย  และมีมติใหบุคคลทั้งสองกลับ
เขารับราชการ  ตามทางปฏิบัติสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจะตองสั่ง
ยกเลิกคํ าสั่งที่สั่งใหบุคคลทั้งสองออกจากราชการไวกอน  ตามนัยกฎ  ก.พ. ดังกลาว  และสั่งให
บุคคลทั้งสองกลับเขารับราชการ  ซึ่งการสั่งดังกลาวเปนการสั่งการภายใตบังคับของบทบัญญัติ
ของกฎหมายวาดวยการรองทุกข  และมีผลใหบุคคลทั้งสองซึ่งเปนผูถูกสั่งใหออกจากราชการไว
กอนไดกลับเขารับราชการ  เสมือนเปนการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญ  ผูถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน  กลับเขารับราชการตามเดิม  ตามมาตรา  107  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  และโดยที่ขอ  12 (7)  ของกฎ  ก.พ. ฉบับที่  11  (พ.ศ.2538)  ซึ่ง
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ออกตามความในมาตรา  107  แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดกํ าหนดวิธีสั่งกลับเขารับราชการ
ของผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนวา  “ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทํ าผิดวินัยและไมมี
กรณีที่จะตองออกจากราชการ  ก็ใหยุติเรื่อง  และสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
กลบัเขารับราชการตาม  (2)  หรือ  (3)  แลวแตกรณี”  แสดงใหเห็นวา  การสั่งใหขาราชการผูถูก
สั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการตามเดิมนั้น  ไมอาจสั่งยอนหลังได  ดังนั้น  กรณี
ตามที่หารือนี้คํ าสั่งของสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติที่สั่งใหแกไขวันกลับ
เขารับราชการของนาย ก.  และนาง ข.  จากวันที่  20  สิงหาคม  2541  โดยใหยอนหลังไปถึง
วันที่  3  มีนาคม  2541  จึงไมถูกตอง

2. ตามที่หารือวา  การที่สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  มีคํ าสั่ง
ใหนาย ก.  และนาง ข.  กลับเขารับราชการใหม  จะมีผลใหคํ าสั่งใหออกจากราชการไวกอนสิ้นผล
ลงหรือไม  อยางไร  และหากไมสิ้นผล  สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจะตอง
ดํ าเนินการอยางไร  นั้น

สํ านักงาน  ก.พ. ขอเรียนวา  เรื่องนี้เมื่อสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ  ไดมีคํ าสั่งที่  356/2541  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2541  สั่งใหนาย ก.  และนาง ข.  กลับเขา
รบัราชการ  และมีคํ าสั่งที่  209/2542  ลงวันที่  31  มีนาคม  2542  ยกเลิกคํ าสั่งที่สั่งใหบุคคลทั้งสอง
ออกจากราชการไวกอนแลว  โดยผลของคํ าสั่งจึงทํ าใหคํ าสั่งใหออกจากราชการไวกอนสิ้นสุดลง
และบุคคลทั้งสองไมเปนผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  20  สิงหาคม 2541
ซึ่งเปนวันสั่งใหกลับเขารับราชการตามเดิมเปนตนไป

 อนึ่ง  โดยที่การสั่งใหออกจากราชการไวกอนและการสั่งพักราชการมีหลักเกณฑ
และวิธีการในทํ านองเดียวกัน  และเกี่ยวกับผลของการสั่งยกเลิกคํ าสั่งพักราชการและใหผูที่ถูก
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สั่งพักราชการกลับเขารับราชการตามเดิมนั้น  สํ านักงาน  ก.พ. ไดเคยตอบขอหารือของกรม
บัญชีกลาง  ปรากฏตามสํ าเนาภาพถายหนังสือตอบขอหารือดังกลาวที่สงมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาดวยแลว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

     อดุล  จันทรศักดิ์
 (นายอดุล  จันทรศักดิ์)

      ผูอํ านวยการสํ านักเสริมสรางวินัยและรักษาระบบคุณธรรม
   แทนเลขาธิการ  ก.พ.

สํ านักเสริมสรางวินัยและรักษาระบบคุณธรรม
กลุมรักษามาตรฐานวินัย
โทร. 2818677
โทรสาร  6286204
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