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(๑) 

บทคัดยอ 

ชื่อเรื่อง  การใหความเห็นหรือขอเสนอแนะในการสอบสวนวินัย กรณีทุจริตเบิกเงินคารักษาพยาบาลเปนเท็จ 
โดย นายกฤชฐา นาควิจิตร    ต ํา แ ห น ง     น ิต ิก ร ช ํา น า ญ ก า ร  
ก ล ุม ว ิน ัย แ ล ะ เส ร ิม ส ร า ง ร ะ บ บ ค ุณ ธ ร ร ม    กองการเจาหนาท่ี  
ก ร ม ป ศ ุส ัต ว       ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ  
ข อ ป ร ะ เม ิน เพ ื่อ แ ต ง ต ั้ง ใ ห ด ํา ร ง ต ํา แ ห น ง    น ิต ิก ร ช ํา น า ญ ก า ร พ ิเ ศ ษ  
ก ล ุม ว ิน ัย แ ล ะ เส ร ิม ส ร า ง ร ะ บ บ ค ุณ ธ ร ร ม    ก อ ง การเจาหนาท่ี 
ก ร ม ป ศ ุส ัต ว       ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ  
ป พ.ศ. 255๙ - ๒๕๖๐ 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดตรวจสอบระบบบัญชีการเบิกจายเงินในปงบประมาณ 
๒๕๕๗ พบวา เม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ไดมีเรื่องขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญ  
แตขาราชการบํานาญไมไดขอเบิกเงินคารักษาพยาบาล ซ่ึงนาย ภ. ในขณะนั้นดํารงตําแหนง 
ปศุสัตวจังหวัด และนาง ส. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ไดเปนผูลงนามรวมกัน
ในการสั่งจายเช็คธนาคารกรุงไทย จํานวน ๒ ฉบับ จากบัญชีเลขท่ี ๒๑๓-๖-๐๒๖๖๘-๒ จายให
สํานักงานประกันสังคมจังหวัด ดวยเช็คฉบับเลขท่ี ๐๓๗๔๔๐๔๑ เปนเงินจํานวน 126,392 บาท 
และจายใหนาง ส. ดวยเช็คฉบับเลขท่ี ๐๓๗๔๔๐๔๒ เปนเงินจํานวน ๒๕,๐๗๐ บาท รวมสั่งจายเช็ค
ท้ังสิ้นเปนเงินจํานวน 187,574 บาท พฤติการณเปนท่ีสงสัยวามีการทุจริตเบิกเงินคารักษาพยาบาล
อันเปนเท็จ และอธิบดีกรมปศุสัตว พิจารณาแลวเห็นวา กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิด 
วินัยอยางรายแรง จึงมีคําสั่งกรมปศุสัตว ท่ี 862/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรง ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ใหสอบสวนวินัยอยางรายแรงนาย ภ. และนาง ส.  
ซ่ึงปญหาท่ีจะตองนํามาพิจารณามีอยูวา นาย ภ. ปศุสัตวจังหวัด และนาง ส. ตําแหนง เจาพนักงาน
การเงินและบัญชีชํานาญงานในขณะนั้น รวมกันกระทําความผิดในหนาท่ีราชการฐานปฏิบัติหรือ   
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกทางราชการ  
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริตจริงหรือไม จนกระท่ังนํามาสูความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะ และจัดทํารายงานสอบสวนเสนอตออธิบดีกรมปศุสัตวไดมีคําสั่งลงโทษ นาย ภ.  
กรณีกระทําผิดวินัยไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของ 
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจ
ใส และรักษาประโยชนของทางราชการตามมาตรา ๘๒(๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ สวนนาง ส. กระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูใดผูหนึ่ง หรือปฏิบัติหรือ 
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริตตามมาตรา ๘๕(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 



จากการสอบสวนพบวา นาย ภ. ผูถูกกลาวหาวารวมกระทําความผิดไดปฏิเสธ 
มาโดยตลอดวาไมไดรวมกระทําการทุจริตกับนาง ส. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญ
งาน ซ่ึงผูขอรับการประเมินตองพิจารณาพยานหลักฐานวานาย ภ. มีสวนรวมในการกระทําความผิด
กับนาง ส. ตองอาศัยแสวงหาพยานหลักฐานตาง ๆ ท่ีทําการสอบสวนมาเพ่ือนํามาประกอบการ
พิจารณาสรุปเรื่องพรอมเสนอความเห็นใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในท่ีประชุม และตองให
เหตุผลประกอบจากพยานหลักฐานท่ีไดมา ไมวาจะเปนท้ังพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหคณะกรรมการท่ีรวมสอบสวนใชดุลพินิจพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ 
ประกอบกับนาง ส. ไดลาออกจากราชการ กอนแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงจะตองดําเนินการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันท่ีผูถูกกลาวหาพนจากราชการความยุงยากในการสอบสวนจึงเกิดข้ึน 
เนื่องจากนาง ส. ไมยอมมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวน ภายหลังท่ีไดแจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานเพ่ือสนับสนุนขอกลาวหาใหแกนาง ส. ทําใหตองพิจารณาหลักฐานรับฟงไดวา 
นาง ส. เปนผูดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญอันเปนเท็จ ในขณะกระทําการ
ดังกลาวเปนเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว พฤติการณ
การกระทํามีพยานหลักฐานยืนยันอยางหนักแนนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัต ิ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต สวนนาย ภ. ตอสูมาโดยตลอดจากขอเท็จจริงไมปรากฏ
พยานหลักฐานแนชัดในทางสอบสวนวา นาย ภ. กับนาง ส.ไดสมรูรวมกัน ในการดําเนินการเบิกคา
รักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญอันเปนเท็จ และยังมีขอสงสัยในพยานหลักฐานเอกสาร 
ซ่ึงเปนเสนแบงระหวางการทุจริตกับความบกพรองในหนาท่ีผูประเมินจึงเสนอความเห็นวา นาย ภ.  
ยังไมมีสวนในการกระทําการโดยทุจริตตอหนาท่ีราชการในการดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาล
ขาราชการของขาราชการบํานาญอันเปนเท็จครั้งนี้ แตพฤติการณ นาย ภ.ไมไดดําเนินการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเบิกจายจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ลงนามสั่งจาย โดยไมตรวจสอบตนข้ัว
เช็คสั่งจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลมียอดจํานวนเงินท่ีถูกตองตรงกับทะเบียนคุมการจายเช็ค 
รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ.๐๒-ขอเบิกเงินงบประมาณ ท่ีไมไดอางอิงใบสั่งซ้ือและรายงาน
แสดงรายละเอียดสถานการณเบิกจายเงินรวมท้ังตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับเบิกจายจายเงิน
สวัสดิการรักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ 
และแนวทาง ท่ี กําหนดในหนั งสือกรมบัญชีกลาง ท่ี  กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐ ลงวัน ท่ี  ๒๖  
ธันวาคม ๒๕๕๔ กรณีจึงเปนเหตุท่ีกอใหเกิดการเบิกจายท่ีไมถูกตองและทางราชการไดรับความ
เสียหาย จึงถือไดวา นาย ภ.กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนา 
แกราชการดวยความต้ังใจ อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการตามมาตรา ๘๒ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 

  



(๒) 

คํานํา 
 
การดําเนินการสอบสวนวินัยขาราชการพลเรือน ผูขอรับการประเมินไดถูกแตงตั้ง

เปนคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง นาย ภ. ปศุสัตวจังหวัด และนาง ส. ตําแหนง  
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงานในขณะนั้น ถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดรวมกันใน
ตําแหนงหนาท่ีหนาท่ีราชการ ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ ใหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรงแกทางราชการ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต  
จริงหรือไม ซ่ึงผูขอรับการประเมินและคณะกรรมการไดดําเนินการแสวงหาและรวบรวม
พยานหลักฐานไมวาจะเปนพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
จนกระท่ังนํามาสูการพิจารณาในการใหความเห็นหรือขอเสนอแนะ ใหคณะกรรมการไดใชดุลพินิจ
การรับฟงพยานหลักฐาน ใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหา พรอมจัดทํารายงานสอบสวนเสนอ
ตออธิบดีกรมปศุสัตว เพ่ือมีคําสั่งลงโทษ ซ่ึงผลการประเมินนี้จะใชเปนแนวทางใหขาราชการ 
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย
ความระมัดระวังใหเกิดผลดีหรือดวยความอุตสาหะ เอาใจใส และระมัดระวังรักษาประโยชนของทาง
ราชการ และมีความเกรงกลัวไมกลากระทําผิดวินัย 

 

  
  กฤชฐา นาควิจิตร 
  กันยายน  ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(๓) 

สารบัญ 

    
หนา 

บทคัดยอ          (๑)
คํานํา           (๒) 
สารบัญ           (๓) 
บทท่ี  ๑  บทนํา 
   หลักการและเหตุผล        ๑ 

วัตถุประสงคการศึกษา        ๑ 
ขอบเขตการศึกษา        ๒ 
วิธีการศึกษา         ๒ 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ       ๒ 

บทท่ี ๒   บทสรุปแนวคิดทฤษฎีเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับกรณีศึกษา หรือกฎหมาย ระเบียบ 
มาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
๑. หลักการ แนวคิด และทฤษฎี       ๓ 
    ๑.๑ หลักความยุติธรรม (JUSTICE)      ๓ 
    ๑.๒ หลักความเปนธรรม (FAIRNESS)      ๔ 
    ๑.๓ หลักความรวดเร็ว (PROMPT)      ๔ 
๒. กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ     ๕ 
    2.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙   ๕ 
    ๒.๒ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑   ๕ 
    2.3 กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖   ๗ 
๒.๔ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓  ๘ 
๒.๕ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 
      การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕      ๙ 

บทท่ี ๓   วิธีดําเนินการและผลการศึกษา        
๑. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน      ๑๒ 
๒. กําหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน ๑๓ 

ก. กําหนดประเด็นสอบสวน       ๑๓ 
ข. การวางแนวทางการสอบสวน      ๑๓ 
ค. การรวบรวมพยานหลักฐาน      ๑๓ 

   ๓. การดําเนินการสอบสวนและผลการดําเนินการ     ๑๔ 
       ๑. รวบรวมขอเท็จจริงขอกฎหมายและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ  ๑๔ 
       ๒. แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหา ๑๘ 



       ๓. ใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน    ๑๘ 
       ๔. พิจารณาทําความเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน    ๒๑ 
       ๕. ทํารายงานการสอบสวนพรอมความเห็นเสนอตอผูสั่งแตงตั้ง   ๒๙ 

 
บทท่ี ๔   บทวิเคราะหการใหความเห็นและขอเสนอแนะ      
   ประเด็นท่ี ๑         ๓๐ 
   ประเด็นท่ี ๒         ๓๖ 

  ความยุงยากในการดําเนินการการทางวินัย     ๓๗ 
 
บทท่ี ๕   บทสรุปและขอเสนอแนะ 
   บทสรุป         ๔๓ 

  ขอเสนอแนะ         ๔๕ 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 

 



 บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลใหความสําคัญการรักษาพยาบาล เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจและสรางความม่ันคง
ใหกับชีวิตของขาราชการ เปนสิทธิประโยชนสําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา และผูรับบํานาญ  
ซ่ึงสามารถเบิกเงินสวัสดิการไดตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 
โดยขาราชการจะมีสิทธิไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลตั้งแตวันท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งและบุคคลใน
ครอบครัวของขาราชการคือ บิดา มารดา คูสมรส และบุตร จะไดรับสิทธิในการรักษาพยาบาลนี้ดวย  
ซ่ึงตองเปนบุคคลในครอบครัวท่ีชอบดวยกฎหมายหรือท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานทางราชการ
รับรองความถูกตอง เม่ือผูมีสิทธิเกิดสิทธิก็จะมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวไปดวย
พรอมกัน และเม่ือผูมีสิทธิหมดสิทธิก็จะไมมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวเชนเดียวกัน 
นอกจากนี้อาจไมสามารถเบิกคารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวได เนื่องจากเหตุอ่ืนท่ีระบุไวใน
กฎหมายดวย เชน บุตรของผูมีสิทธิบรรลุนิติภาวะ ผูมีสิทธิจดทะเบียนหยากับคูสมรส เปนตน 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดตรวจสอบระบบบัญชีการเบิกจายเงินในปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
พบวา ไดมีการทําเรื่องขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญรวม ๓ ราย 44โดยมี44การสั่งจายเช็ค
ธนาคารจํานวน ๒ ฉบับ จายใหสํานักงานประกันประกันสังคมจังหวัด รวมสั่งจายเช็คท้ังสิ้นเปนเงินจํานวน 
4 4187,574 บาท แตปรากฏวาขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย ไมไดมีการขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลแต
อยางใด พฤติการณเปนท่ีสงสัยวามีการทุจริตเบิกเงินคารักษาพยาบาลอันเปนเท็จ 4 4และอธิบดีกรมปศุสัตว 
พิจารณาแลวเห็นวา กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง จึงมีคําสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงกับผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ซ่ึงดํารงตําแหนงปศุสัตวจังหวัด และ 
ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 4 4 4 4ในขณะนั้น ซ่ึง 4 4ไดเปนผูลงนาม
รวมกัน 

44ปญหาท่ีจะตองนํามาพิจารณา คือ นาย ภ. และนาง ส. รวมกันกระทําความผิดในหนาท่ี
ราชการ ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
แกทางราชการ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริตจริงหรือไม จนกระท่ัง 4 4นํามาสู
ความเห็นหรือขอเสนอแนะ เ พ่ือให เ กิดความเปนธรรม และจัดทํารายงานสอบสวนเสนอตอ 
44อธิบดีกรมปศุสัตวไดมีคําสั่งลงโทษ นาย ภ. กรณีกระทําผิดวินัยไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ
ดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการตามมาตรา ๘๒(๒) และ (๓)  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ สวนนาง ส. กระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐาน
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูใดผูหนึ่ง 
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริตตามมาตรา ๘๕(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
๒.  วัตถุประสงคในการศึกษา  

2.1 เพ่ือใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นใชศึกษาเปนแนวทางในการ44ปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ใหเกิดผลดีหรือดวยความอุตสาหะ เอาใจใส และระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ44  



๒ 

2.2 เพ่ือใหความรูแกขาราชการลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ 
ในการปฏิบัติตามวินัย และมีความเกรงกลัวไมกลา44กระทําผิดวินัย  

๒.๓ เพ่ือขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ มีความรู
เก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัยใหกับขาราชการ เพ่ือปฏิบัติตนใหเหมาะสม 
 
๓.  ขอบเขตการศึกษา  

ผูขอรับการประเมิน ไดทําการศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบและ
แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ และตองศึกษาวิเคราะหขอเท็จจริง พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ และชั่งน้ําหนัก
พยานหลักฐานตาง ๆ วามีความนาเชื่อถือเพียงพอท่ีจะนํามาพิจารณาลงโทษผูถูกกลาวหา หรือเพียงพอให
ไดขอยุติวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือไม เพียงใด และเปนความผิดวินัยมาตราใด สมควรกําหนดโทษใน
สถานใด และอัตราโทษเพียงใด  เพ่ือใหความเห็นหรือขอเสนอแนะในการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  
กรณีทุจริตเบิกเงินคารักษาพยาบาลเปนเท็จ เก่ียวกับการตีความบทบัญญัติแหงกฎหมาย การบังคับใช
กฎหมาย หรือการอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน ท่ีตองใชความรูทางวิชาการดานกฎหมายในระดับสูง เนื่องจาก
เปนงานท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติราชการ และมีผลกระทบ ตอสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของเจาหนาท่ี
ของรัฐ  
 
๔.  วิธีการศึกษา 

๔.๑ ศึกษากฎหมาย กฎและระเบียบท่ีเ ก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย เชน 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.๒๕๕๑ 44กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ เปนตน  

๔.๒ ศึกษาข้ันตอน รูปแบบ หรือวิธีการสอบสวนผูถูกกลาวหา เพ่ือใหกระบวนการ
สอบสวนทางวินัยเปนไปตามหลักความชอบดวยกฎหมาย เพ่ือใหไดความจริงท่ีถูกตองมากท่ีสุด  
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 

๔.๓ ศึกษาวิธีการรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดฐานทุจริต
ตอหนาท่ีราชการ เพ่ือสรุปผลการสอบสวนโดยศึกษาและวิเคราะหพฤติการณแหงการกระทําความผิด 
และความรายแรงของความผิดอันจะนําไปประกอบการพิจารณาการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับการท่ี 
ผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดวินัย 

 
๕.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

5.1 ทําใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ใชศึกษาเปนแนวทางในการ 4 4ปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ใหเกิดผลดีหรือดวยความอุตสาหะ เอาใจใส และระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ44  

 5.2 ทําใหขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ ปฏิบัติตาม
วินัย และมีความเกรงกลัวไมกลา44กระทําผิดวินัย 4 4 มีความรูเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและปฏิบัติตนให
เหมาะสมกับความเปนราชการท่ีดี 

๕.๓ ทําใหขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ มีความรู
เก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัยใหกับขาราชการ เพ่ือปฏิบัติตนใหเหมาะสม  

 



บทท่ี ๒ 
หลักการกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

 
การดําเนินการในกรณีมีมูล ท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงนั้น  

เปนกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือใหไดความจริงวาขาราชการผูถูกกลาวหาไดกระทําวินัยอยาง
รายแรงหรือไม หากขาราชการผูนั้นกระทําผิดก็จะตองถูกลงโทษตามความเหมาะสมแกกรณี ซ่ึงใน 
การดําเนินการเรื่องนี้ ผูขอรับการประเมิน จึงตองทําความเขาใจถึงรูปแบบข้ันตอน หรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญท่ีกฎหมายกําหนดไว เพ่ือใหกระบวนการสอบสวนวินัย เปนไปตามหลักความชอบดวย
กฎหมาย โดยไดทําการศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
ดังตอไปนี้ 

 
๑. หลักการ แนวคิด และทฤษฎี 

การศึกษาหลักการของแนวคิด ทฤษฎี จะทําใหตระหนักถึงความถูกตองเหมาะสม 
ตามเหตุผลของการกระทําท่ีควรจะเปน เพ่ือนํามาเปนหลักการในการปฏิบัติงานและการใชดุลยพินิจได
อยางมีมาตรฐาน ซ่ึงไดทําการศึกษาหลักการท่ีสําคัญ คือ 

 
๑.๑ หลักความยุติธรรม (JUSTICE) 

ความยุติธรรม ถือไดวาเปนคุณธรรมหลักของนักกฎหมายท่ีทุกคนตองมี  
ในประมวลกฎหมายของจักรพรรดิจัสติเนียน ไดกลาวเอาไวในบทแรกของมูลบทนิติศาสตร (Institute) วา
ความยุติธรรม คือ เจตจํานงอันแนวแนตลอดกาล ท่ีจะใหแกทุกคนในสวนท่ีเขาพึงจะได 1 

หลักความยุติธรรม (JUSTICE) ใหความสําคัญกับเรื่องการไมกระทําการตาม
อําเภอใจ การไมเลือกปฏิบัติ ความเสมอภาคและความเทียมกัน จึงเปนท่ีมาของหลักการไมมีสวนไดเสีย
ของเจาหนาท่ี สาระสําคัญ คือ เจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงานจะตองไมมีผลประโยชนสวนตัว หรือไมมีสวนได
เสียในเรื่องท่ีตนเองมีหนาท่ีในการพิจารณาตัดสิน และจะตองเปนอิสระจากการถูกแทรกแซงท่ีจะสงผล 
ใหขาดความเปนกลางในการตัดสินใจ เพื่อดํารงไวซึ่งความไววางใจหรือความนาเชื่อถือ เพราะหาก
ผูปฏิบัติงาน หรือผูพิจารณาตัดสินมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีตัดสินคูความยอมจะเกิดความสงสัยวาตนเองจะ
ไมไดรับความเปนธรรมจากคดีท่ีอยูระหวางการพิจารณา 2 

ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับวินัยจะตองตั้งม่ันอยูในหลักการนี้ เพ่ือดํารงไวซ่ึงเกียรติยศ
และศักดิ์ศรี และเพ่ือสรางความเชื่อม่ัน ความศรัทธาและไดรับความไววางใจจากหนวยงาน ผูถูกกลาวหา
หรือผูกลาวหา รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ และใชกฎหมายเปนอีกเครื่องมือหนึ่งสรางหลักประกันความ 
เปนธรรมใหแกขาราชการท่ีจะถูกดําเนินการทางวินัยอยางเหมาะสม ตามหลักความชอบดวยกฎหมาย 
เม่ือกฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและข้ันตอนไวอยางไรก็ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและ
ข้ันตอนนั้นใหครบถวน เชน การตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงถือวาเปนข้ันตอนในการเตรียมการเพ่ือจัด
ใหมีคําสั่งทางปกครอง การดําเนินการใดๆ จะตองเปนไปตามหลักความชอบดวยกฎหมาย เพราะหากผล
การสอบสวนปรากฏวาผูถูกสอบสวนไดกระทําผิดวินัยจริง ผลคือตองออกคําสั่งลงโทษ คําสั่งจึงเปน  

1 ปรีดี  เกษมทรัพย, นิติปรัชญา, พิมพครั้งท่ี ๑๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือนตุลา ๒๕๕๕), หนา๓๔๒. 
2 วิชา มหาคุณและคณะ, เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมวิชาการ เรื่องจริยธรรมใน

วิชาชีพ วิกฤตหรือโอกาสในการพัฒนาสังคมไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล, ๘ มีนาคม ๒๕๕๖, หนา ๒-๓. 
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“คําสั่งทางปกครอง” ซ่ึงหากการตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมชอบมาตั้งแตตน ยอมสงผลกระทบ ทําให
คําสั่งลงโทษทางวินัยไมชอบดวยกฎหมายไปดวย 

 
๑.๒ หลักความเปนธรรม (FAIRNESS) 

หลักความเปนธรรม (FAIRNESS) ในทางปรัชญาอาจเปนสิ่งท่ีเปนนามธรรมท่ียาก
จะชี้วัดจัดการได โดย Plato (427-347 กอน ค.ศ.)3 นักปราชญชาวกรีกไดใหแนวความคิดเรื่องความ
เปนธรรมไววา หมายถึงการใหตามสวนท่ีพึงไดรับ เนื่องจากคนแตละกลุมในสังคมนั้นจะทําหนาท่ีแตกตาง
กัน จึงควรไดรับผลตอบแทนตางกัน จึงจะถือวาเปนความยุติธรรมหรือความเปนธรรม 

กา รดํ า เ นิ นกา รทางวิ นั ยจึ งต อ ง มีกระบวนการ ท่ี ถู กต อ งตามกฎหมาย  
(DUE PROCESS OF LAW) ตามหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง เพราะเม่ือไมมี
กฎหมายก็ยอมไมมีอํานาจนั่นเอง สอดคลองกับหลักนิติธรรม (THE RULE OF LAW) หรือหลักการ
ปกครองโดยกฎหมาย เปนหลักพ้ืนฐานแหงกฎหมายท่ีเกิดจากการคนหาหลักการปกครองท่ีดีท่ีสุด 
ของเพลโต (Plato 429-348 B.C.) ผูท่ีเคยเสนอแนวความคิดวาการปกครองท่ีดีท่ีสุด คือ การปกครอง
โดยราชาปราชญ (Philosopher King) ซ่ึงผูท่ีจะเปนผูปกครองหรือราชาจะตองเปนท้ังคนเกงและคนดี 
มีคุณธรรม ปกครองบานเมืองดวยความถูกตองชอบธรรม แตสุดทายแลวเพลโตก็ไมสามารถหาคนท่ี
สมบูรณแบบพอท่ีจะเปนราชาปราชญได ในท่ีสุดเพลโตจึงไดหันมาใหความสําคัญกับกฎหมาย โดยเสนอวา 
กฎหมายเปนสิ่งสูงสุดและการปกครองจะตองดําเนินตามกฎหมาย หากสังคมสามารถสรางระบบกฎหมาย
ท่ีดีและเปนธรรมข้ึนมาใหคนประพฤติปฏิบัติตามได แมแตคนชั่วยังอาจมีทางทําความดีข้ึนมาได 4 

การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงอาจสงผลใหขาราชการผู ถูกกลาวหาตองพน 
จากราชการได จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีกระบวนการปองกันและดูแลไมใหมีการใชอํานาจในทาง 
ท่ีไมถูกตอง จนเปนเหตุใหขาราชการท่ีไมไดกระทําความผิดตองถูกกลั่นแกลงและถูกลงโทษไลออกหรือ
ปลดออกจากราชการ หรือชวยเหลือไมใหขาราชการผูกระทําผิดไมตองรับโทษ 

 
๑.๓ หลักความรวดเร็ว (PROMPT) 

หลักความรวดเร็ว (PROMPT) มาจากหลักการพิจารณาคดีอาญา ซ่ึงเปนหลักการ
สําคัญท่ีท่ีจะใหความคุมครองผูตองหาหรือจําเลยไมใหถูกดําเนินคดีเนิ่นนานเกินความจําเปน ตามสุภาษิต
กฎหมายท่ีวา “ความยุติธรรมท่ีลาชา คือ การปฏิเสธความยุติธรรม”  

ในการสอบสวนวินัยขาราชการผูใด กฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ.๒๕๕๖ กําหนดใหตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในท่ีกฎหมายกําหนด นับแตวันท่ีประธานกรรมการ
รับทราบคําสั่ง เพราะแมเพียงการตั้งเรื่องกลาวหาก็ยอมจะสงผลกระทบตอขาราชการผูนั้น เชน สิทธิและ
เสรีภาพ หรือประโยชนอื ่น เชน การเลื ่อนขั ้นเง ินเดือน กฎหมายจึงตองคุ มครองประโยชนของ 
ผู ถูกกลาวหาหรือผู มีสวนไดเสีย รวมถึงหนวยงานราชการ รวมท้ังเพ่ือประโยชนในการคุมครอง
พยานหลักฐานไมใหสูญหายตามกาลเวลา และเพ่ือคุมครองสังคมโดยรวมใหเกิดความสงบเรียบรอยอีก
ดวย 

3 ธีระ สินเดชารักษ อรอุมา เตพละกุล และจุฑาศินี ธัญประณีตกุล, “ความเปนธรรมทางสังคม: 
ความพยายามช้ีวัดและวิเคราะหในเชิงตัวเลข”, วารสารธรรมศาสตร, 35, 1 (2559), หนา 169. 

4 ธานินทร  กรัยวิเชียร, หลักนิติธรรม (THE RULE OF LAW), [Online], Available URL: 
http://www.nrlcthailand.org/nrlc2013/download/RulesOfLaw_20150807.pdf, สืบคนเม่ือ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
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การดําเนินการในกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
ตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบหลักเกณฑและ
วิธีการ ท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีกําหนดถึง
วิธีการดําเนินการทางวินัย และมีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จในการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน 
ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหผูท่ีตองอยูในกระบวนการดําเนินการทางวินัยไดรับความ
ยุติธรรมท่ีรวดเร็วข้ึน รวมถึงลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแกบุคคลดังกลาว  
 
๒. กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เปนกฎหมายหลักท่ี

กําหนดกฎเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ 
หรือเจาหนาท่ีฝายปกครอง เชน  ข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งเก่ียวกับ
กระบวนการออกคําสั่งทางปกครองและเพ่ือใหการใชบังคับกฎหมายปกครองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
มีมาตราท่ีสําคัญ ไดแก 

มาตรา 3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน 
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องใดไวโดยเฉพาะ
และมีหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 27 ใหเจาหนาท่ีแจงสิทธิและหนาท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใหคู 
กรณีทราบตามความจําเปนแกกรณี 

มาตรา 30 ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณีเจาหนาท่ีตองให
คูกรณีมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 

มาตรา 37 คําสั่งทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเปน
หนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวยและเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย  

(1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  
(2) ขอกฎหมายท่ีอางอิง  
(3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
 
๒.๒ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เปนกฎหมายท่ีกําหนด

บทบาท ภารกิจของขาราชการพลเรือนใหเหมาะสมกับทิศทางการบริหารราชการ และมีบทบัญญัติ
ขอกําหนดวินัยไวในหมวด ๖ และหมวด ๗ เพ่ือใหขาราชการยึดถือเปนแบบแผนในการควบคุม 
ความประพฤติใหปฏิบัติตนใหเปนขาราชการท่ีดี มีมาตราท่ีสําคัญ ไดแก 

มาตรา ๘๐  ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการ
ตามท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 

มาตรา ๘๒ ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตว สุจริต และเท่ียงธรรม 
(๒) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ

คณะรัฐมนตร ีนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๓) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจ

อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ 
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...ฯลฯ... 
มาตรา ๘๕  การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
(๑) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยาง

รายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต 
(๒) ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแก

ราชการอยางรายแรง 
(๓) ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอัน

สมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
(๔) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 

...ฯลฯ... 
มาตรา ๘๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษ ทางวินัย เวนแต

มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไวในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย 
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังตอไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไลออก 
มาตรา ๘๙ การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญใหทําเปนคําสั่ง ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษ

ใหเหมาะสมกับความผิด และตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคําสั่งลงโทษ 
ใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 

มาตรา ๙๓ ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏวากรณีมีมูลอัน
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมท้ังรับฟง
คําชี้แจงของผูถูกกลาวหา เม่ือคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ใหรายงานผลการสอบสวน 
และความเห็นตอผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  

ถาผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวาผู ถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด 
ตามขอกลาวหา ใหสั่งยุติเรื่อง แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหดําเนินการตอไป
ตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แลวแตกรณี 

มาตรา ๙๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชา
ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณี 
ใหเหมาะสมกับความผิด 

ในกรณีมีเหตุอันควรลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการ
ลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบน
เปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมีอํานาจ 
สั่งลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใด ใหเปนไป ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
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มาตรา ๙๗ ภายใตบังคับวรรคสอง ขาราชการพลเรือนสามัญผู ใดกระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง ใหลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผูแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ 
วรรคหนึ่ง หรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๔ เห็นวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สงเรื่องให อ.ก.พ.จังหวัด หรือ อ.ก.พ.กรม หรือ 
อ.ก.พ.กระทรวง ซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยู แลวแตกรณีพิจารณา เม่ือ อ.ก.พ. ดังกลาวมีมติเปนประการใด 
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  
                ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไมใชอํานาจตามมาตรา ๙๓ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจดําเนินการ
ตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ได 

       ...ฯลฯ... 
 

2.3 กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ เปนกฎหมายท่ีออกตามใน
มาตรา ๘ (๕) มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๕ ของ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบดวย ๑๐ หมวด และบทเฉพาะกาล รวม
ท้ังสิ้น ๙๘ ขอ เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดถึงวิธีการดําเนินการทางวินัย ระยะเวลาในการสอบสวน รวบรวม
พยานหลักฐาน การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษหรืองดโทษ เปนตน ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีเปนหลักประกันใหผูท่ีตอง
อยูในกระบวนการดําเนินการทางวินัยไดรับความยุติธรรมท่ีรวดเร็วข้ึน  มีมาตราท่ีสําคัญ ไดแก 

ขอ ๒ เม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิด
วินัยผูบังคับบัญชาของผูนั้นมีหนาท่ีตองรายงานตามลําดับชั้นใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจ ุ
ตามมาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว โดยทําเปนหนังสือ ซ่ึงอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อผูกลาวหา (ถามี) 
(๒) ชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา 
(๓) ขอเท็จจริงหรือพฤติการณแหงการกระทําท่ีกลาวหาหรือเปนท่ีสงสัยวากระทําผิดวินัย 
(๔) พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของเทาท่ีมี 
ขอ ๕ เม่ือไดรับรายงานตามขอ ๒ หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๗ วามีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย 
ใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้โดยเร็ว 

(๑) พิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม 
(๒) ดําเนินการสืบสวนหรือสั่งใหดําเนินการสืบสวน และพิจารณาวากรณีมีมูลท่ี 

ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ในการนี้ ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  
อาจสืบสวนเองหรือใหขาราชการพลเรือนสามัญหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของดําเนินการสืบสวนแลว
รายงานมาเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได 

ขอ ๖ ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นวากรณี 
มีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหดําเนินการตอไป 
ตามหมวด ๓ ถาพิจารณาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ใหดําเนินการตอไปตามหมวด ๔ แตถาพิจารณาเห็นวากรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวา
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย ใหยุติเรื่อง 
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ขอ ๑๑ เม่ือผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไดดําเนินการตามขอ ๑๐ 
แลวใหพิจารณาสั่งหรือดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา ใหสั่งยุติเรื่องตาม
มาตรา ๙๒ วรรคสอง โดยทําเปนคําสั่งตามขอ ๖๖ 

(๒) ในกรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหสั่งลงโทษภาคทัณฑ  
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิดตามมาตรา ๙๖ และท่ีกําหนดไวใน
ขอ ๖๗ โดยทําเปนคําสั่งตามขอ ๖๙ 

(๓) ในกรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ  
จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนตามมาตรา ๙๖ ก็ได โดยทําเปนคําสั่งงด
โทษตามขอ ๗๑ 

(๔) ในกรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการตามหมวด ๔ 
ตอไป 

ขอ ๑๓ คณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๒ ตองดําเนินการสอบสวน รวบรวม
ขอเท็จจริง  ขอกฎหมาย  และพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานให  
ผูถูกกลาวหาทราบรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา แลวเก็บรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน และทํา
รายงานการสอบสวนพรอมความเห็นเสนอผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ท้ังนี้ ตองใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประธานกรรมการรับทราบคําสั่ง 

ขอ ๑๕ ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ ๕ และขอ ๖ ปรากฏวากรณีมีมูล 
ท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ 
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๔ แลวแตกรณี แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
เพ่ือดําเนินการสอบสวนตอไป 

 
๒.๔ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ เปน

บทบัญญัติท่ีกําหนดสิทธิในการไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การเขารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมท้ังกําหนดใหมีการนําระบบการเบิกจายตรงมาใชกับการ 
เบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล อันเปนการลดข้ันตอนการดําเนินการ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการควบคุมคาใชจายของรัฐ และอํานวยความสะดวกใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 
การรักษาพยาบาลมากยิ่งข้ึน 

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ “การรักษาพยาบาล” หมายความวา การใหบริการ 
ดานการแพทยและสาธารณสุขโดยตรงแกผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิ เพ่ือการรักษาโรค  
การตรวจวินิจฉัย การฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต และใหหมายความรวมถึง 
การตรวจสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคเพ่ือประโยชนดานสาธารณสุข ท้ังนี้ ตามท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด แตไมรวมถึงการเสริมความงาม 

“ผูมีสิทธ”ิ หมายความวา 
(๑) บุตรชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลว  

แตเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ซ่ึงอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของผูมีสิทธิ แตท้ังนี้ 
ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน  

(๒) คูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ 
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(๓) ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวา
ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และ 
ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด 

มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีผู มีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอ่ืน 
ให ผูมีสิทธิเลือกวาจะใชสิทธิรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือ 
ใชสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอ่ืน และหากเลือกใชสิทธิจากหนวยงานอ่ืนผูนั้นไมมีสิทธิตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้ ท้ังนี้ การเลือกและการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลตามสิทธิของ
ตนเองจากหนวยงานอ่ืน ผูมีสิทธิไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคล 
ในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้ เวนแตคารักษาพยาบาลท่ีไดรับนั้นตํ่ากวาเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 
การรักษาพยาบาลท่ีมีสิทธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาล สําหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะสวนท่ีขาดอยู 

ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวเปนผูอาศัยสิทธิของผูอ่ืนซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล 
สําหรับบุคคลในครอบครัวจากหนวยงานอ่ืนในขณะเดียวกัน ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๑๔ ในการเบิกเงินคารักษาพยาบาล ผู มีสิทธิอาจนําหลักฐานการรับเงิน 
ท่ีสถานพยาบาล ซ่ึงตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเขารับการรักษาพยาบาลออกใหมายื่นตอสวนราชการ 
เจาสังกัด หรืออาจใหสถานพยาบาลนั้นเบิกเงินคารักษาพยาบาลแทนโดยระบบการเบิกจายตรงก็ได ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 
             ๒.๕ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดหลักเกณฑ แนวทางและ
วิธีการในการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การปฏิบัติของผูมีสิทธิและสวนราชการ 
ใหถือปฏิบัติ ปรับปรุงสิทธิในการรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับการเขารับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  
ท้ังประเภทผูปวยนอกและผูปวยใน เฉพาะกรณีท่ีผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเปนผูปวยฉุกเฉินตาม
กฎหมายวาดวยการแพทยฉุกเฉิน 

ขอ ๑๒ ใหผูบังคับบัญชาหรือขาราชการตอไปนี้เปนผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

(๓) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหหัวหนาสวนราชการผูเบิกเปนผูอนุมัติ 
เวนแต การอนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของหัวหนาสวนราชการ ใหผูวาราชการจังหวัด 
เปนผูอนุมัติ  
         ๒.๖ หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔  เรื่อง 
การตรวจสอบการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลขาราชการของสวนราชการ กําหนด
กระบวนการการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลขาราชการ ในปจจุบันสามารถเบิกจาย
ได 2 กรณี คือ การเบิกจายท่ีอยูในระบบการจายตรงคารักษาพยาบาล และการเบิกจายท่ีไมไดอยูใน 
ระบบการจายตรง คารักษาพยาบาลท่ีผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลจะตองนํา
หลักฐานการรับเงินจากสถานพยาบาลมาเบิกกับสวนราชการ และสวนราชการจะเบิกจายเงินใหผูมีสิทธิฯ 
ตามระเบียบของทางราชการ ในกรณีการเบิกจายท่ีไมไดอยูในระบบการจายตรงคารักษาพยาบาล  
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ซ่ึงสามารถ ตั้งเบิกได 2 ลักษณะ คือ การตั้งเบิกจากเงินงบประมาณโดยตรง และการตั้งเบิกผานเงินทด
รองราชการ โดยการตั้งเบิกจากเงินงบประมาณโดยตรงมีข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) ผูมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
(แบบ ๗๑๓๑) ขอเบิกคารักษาพยาบาล พรอมดวยหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล 
ภายในระยะเวลา 1 ปนับถัดจากวันท่ีปรากฏในหลักฐานการรับเงิน หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
ผูมีสิทธิ ไมประสงคจะขอรับเงินสวัสดิการ 

(๒) เจาหนาท่ีการเงินของสวนราชการบันทึกการรับเอกสารใบสําคัญขอเบิกไวใน 
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกและตรวจสอบเอกสารใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
ตรวจสอบสิทธิการเบิก ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล อยางนอยตองมีรายการ ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ี
ทําการของผูรับเงิน วัน เดือน ปท่ีรับเงิน ระบุวาเปนคารักษาพยาบาลอะไร จํานวนเงินท้ังตัวเลขและ
ตัวอักษร ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

(๓) ขออนุมัติเบิกจาย เจาหนาท่ีการเงินจัดทําเรื่องขออนุมัติเบิกจายจากหัวหนา
หนวยงานผูเบิกหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

(๔) ตรวจสอบอนุมัติการเบิกจายเงิน หัวหนาหนวยงานผูเบิกหรือผูท่ีหัวหนาหนวยงาน  
ผูเบิกมอบหมาย ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารใบสําคัญขอเบิกและความสําคัญในเนื้อหาแหงสิทธิ
และลงนามอนุมัติการเบิกจายคารักษาพยาบาล ถาไมถูกตองสงกลับใหผูมีสิทธิ แกไขใหม และถาถูกตอง
ใหบันทึก ขอมูลในระบบ GFMIS ตอไป 

(๕) บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS โดยหัวหนาหนวยงานผูเบิกจัดทําคําสั่งหรือ
มอบหมายเปนลายลักษณอักษร กําหนดบุคคลท่ีจะไดรับมอบหมาย กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
กําหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานผูเบิก เพ่ือเปนหลักปฏิบัติในการเขาใชงาน 
ในระบบ GFMIS สําหรับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและผูท่ีไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งซ่ึงบุคคลท่ีไดรับ
มอบหมาย (เจาหนาท่ีการเงิน) รวบรวมเอกสารใบสําคัญขอเบิกแยกตามศูนยตนทุน และนําไปบันทึก
รายการขอเบิก ในทะเบียนคุมฎีกาเบิกจายเงินเพ่ือประโยชนในการควบคุมการใชจายเงินภายในระยะเวลา
ท่ีระเบียบกําหนด รวมท้ังบันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS พรอมท้ังพิมพรายงานการขอเบิกเงินคง
คลัง/     ขบ02-ขอเบิกเงินงบประมาณ ท่ีไมอางอิงใบสั่งซ้ือจากระบบ GFMIS เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
และเสนอหัวหนาหนวยงานผูเบิกหรือผูท่ีหัวหนาหนวยงานผูเบิกมอบหมายอนุมัติตอไป 

 (๖) ตรวจสอบอนุมัติการเบิกเงินในระบบ หัวหนาหนวยงานผูเบิกหรือผูท่ีหัวหนา 
หนวยงานผู เบิกมอบหมายตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารใบสําคัญขอเบิกท้ังหมด  
ถาไมถูกตองสงกลับเจาหนาท่ีการเงินแกไขขอมูลการบันทึกใหม และถาถูกตองอนุมัติการเบิกในระบบ 
GFMIS เพ่ือสงคําขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดแลวแตกรณี  

(๗) การบัญชีกลางตรวจสอบ/ปลดบล็อก กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด
แลวแต กรณีตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ถาไมถูกตองแจงสวนราชการแกไข และถาถูกตอง
ดําเนินการปลดบล็อก เพ่ืออนุมัติรายการขอเบิก 

(๘) ธนาคารโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากสวนราชการ ธนาคารสั่งจายผานระบบธนาคารแหง
ประเทศไทย โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของสวนราชการตามยอดท่ีกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิก 

(๙) ตรวจสอบการโอนเงินของสวนราชการ สวนราชการตรวจสอบการโอนเงินจาก
ธนาคารท่ีไดรับอนุมัติรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS โดยเปรียบเทียบรายงานแสดงรายละเอียด
สถานะการณเบิกจายเงินกับรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ02-ขอเบิกเงินงบประมาณท่ี ไมอางอิง 
ใบสั่งซ้ือ จากระบบ GFMIS และรายงานยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) จากธนาคารวามี
รายการใดบาง ท่ียังไมรับการอนุมัติจากคลัง มีรายการใดบางท่ีไดรับอนุมัติและธนาคารไดโอนเงินเขาบัญชี
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เงินฝากธนาคารของสวนราชการครบถวนถูกตองหรือไม พรอมท้ังบันทึกวันท่ีท่ีธนาคารโอนใหในทะเบียน
คุมฎกีา เบิกจายเงินเพ่ือควบคุมใหจายเงินภายใน 15 วันทําการนับจากวันท่ีท่ีธนาคารโอนเงินให 

(๑๐) เขียนสั่งจายเช็ค เจาหนาท่ีการเงินเขียนเช็คสั่งจายในนามของผูมีสิทธิรับเงิน 
สามารถดําเนินการได 2 กรณีคือ  
 กรณีท่ี 1 สั่งจายใหกับผูมีสิทธิรับเงินโดยตรง หรือ 
 กรณีท่ี 2 สั่งจายสวนราชการ แลวสวนราชการ จายเงินสดใหผูมีสิทธิรับเงินตอไป  
 ในกรณีสั่งจายสวนราชการเพ่ือขอรับเงินสดมาจาย ใหออกเช็คสั่งจายในนามเจาหนาท่ี
การเงินของสวนราชการ (ตามท่ีไดรับมอบหมาย) และขีดฆา คําวา “หรือผูถือ” โดยยอดเงินจะตองเทากับ
จํานวนเงินท่ีขอเบิก รายการในตนข้ัวเช็คจะตองตรงกับตัวเช็ค ท้ังนี้ การเขียนหรือพิมพจํานวนเงินในเช็ค 
ท่ีเปนตัวเลขและตัวอักษรใหเขียนหรือพิมพใหชิดเสนและชิดคําวา “บาท” หรือขีดเสนหนาจํานวนเงิน
ท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีชองวางท่ีจะเขียนหรือพิมพจํานวนเงินเพ่ิมเติมได และใหขีดเสนตรงหลัง
ชื่อสกุลของผูมีสิทธิรับเงินจนชิดคําวา “หรือผูถือ” โดยมิใหมีการเขียน หรือ พิมพชื่อบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติมได 
และหามออกเช็คสั่งจายเปนเงินสด หามลงลายมือชื่อสั่งจายในเช็คไวลวงหนา โดยยังมิไดมีการเขียนหรือ
พิมพผูรับเงิน วันท่ีท่ีออกเช็ค และจํานวนเงินท่ีสั่งจาย พรอมท้ัง บันทึกขอมูลในทะเบียนคุมการจายเช็ค 
เพ่ือบันทึกและควบคุมรายละเอียดของการจายเช็ค 
                   (๑๑) ตรวจสอบ/ลงนาม หัวหนาหนวยงานผูเบิกหรือผูท่ีหัวหนาหนวยงานผูเบิกมอบหมาย 
ตรวจสอบเอกสารใบสําคัญท้ังหมดเปรียบเทียบกับเช็คท่ีรอการสั่งจายวาถูกตองตรงกันหรือไม  
ถาไมถูกตอง ใหสงกลับไปแกไขใหม และถาถูกตองลงนามสั่งจายเช็ค 
                   (๑๒) จายเช็ค/เงินสดใหผูมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลท่ียื่นขอเบิก และใหผูมีสิทธิ ลงนาม
รับเช็ค/เงินสด ในใบเบิกเงินสวัสดิการฯ หรือจายเช็คใหกับสวนราชการ (ผูท่ีไดรับมอบหมาย) แลวแตกรณี 
เพ่ือเบิกเงิน มาจายใหกับผูมีสิทธิฯ ตอไป พรอมท้ังบันทึกรายการจายเงินในทะเบียนคุมฎีกาเบิกจายเงิน
และทะเบียนคุมเลขท่ีใบสําคัญคูจายเพ่ือควบคุมและตรวจสอบรายละเอียดการจายเงินแตละฎีกา ท้ังนี้  
ใหเจาหนาท่ีผูจายเงินประทับตราขอความวา “จายเงินแลว” โดยลงลายชื่อรับรองการจายและระบุชื่อ 
ผูจายเงินดวยตัวบรรจง พรอมท้ังวัน เดือน ปท่ีจายกํากับไวในหลักฐานการจายเงิน (ใบเบิกเงินสวัสดิการฯ) 
ทุกฉบับเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ และบันทึกคารักษาพยาบาลไวในทะเบียนคุมคารักษาพยาบาล 
เพ่ือประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบรายละเอียดการเบิกคารักษาพยาบาล คาอวัยวะเทียมและ 
อุปกรณในการบําบัดรักษาโรค ฯลฯ (ถามี) ของผู มีสิทธิใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  
ซ่ึงเปนการปองกันการเบิกซํ้าและหรือเบิกเกินสิทธิ 
                   (๑๓) บันทึกบัญชี/ตรวจสอบ เจาหนาท่ีบัญชีตรวจสอบวาเอกสารหลักฐานครบถวน/ 
ถูกตอง และบันทึกบัญชีแยกประเภทท่ัวไปเพ่ือลดยอดใบสําคัญคางจายในระบบ GFMIS พรอมท้ัง 
ตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากรายงานสรุปรายการขอเบิกของหนวยงานในระบบ GFMIS และทุกสิ้นวันทํา
การหรือในวันถัดไปติดตามตรวจสอบหนี้คงคางในระบบท่ียังไมไดเบิกจายและหาสาเหตุยอดคงคางท่ีนาน
ผิดปกติ เพ่ือใหการเบิกจายเงินเปนไปตามระยะเวลาท่ีระเบียบกําหนด 
                ๒.๗ หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๓๖ เก่ียวกับการลงโทษขาราชการผูกระทําผิดวินัยอยางรายแรงเปนบางกรณี ดังนี้ 

 ...ฯลฯ... 
                    ๑.๒ การลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ หรือละท้ิงหนาท่ีราชการ ตาม
ขอ ๑.๑ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ซ่ึงควรลงโทษเปนไลออกจากราชการ การนําเงินท่ีทุจริตไปแลวมาคืน
หรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษเปนปลดออกจากราชการ 

       ...ฯลฯ... 



๑๒ 
 

บทท่ี ๓ 
วิธีดําเนินการและผลการดําเนินการ 

 
กรมปศุสัตวไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ขาราชการ 

ตําแหนงปศุสัตวจังหวัด และขาราชการตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน กรณีมีมูล 
ท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในเรื่องทุจริตการเบิกเงินคารักษาพยาบาลหรือเบิกเงิน 
คารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญเปนเท็จ มีข้ันตอนวิธีดําเนินการและผลการดําเนินการ ดังนี้ 

   
๑. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.๒๕๕๑ หรืออธิบดีกรมปศุสัตวไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรง ประกอบดวย
ประธานกรรมการ กรรมการอีกอยางนอยสองคน โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการและใหมีผูชวย 
เลขานุการอีกหนึ่งคน โดยผูขอรับการประเมิน ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการ  
ท้ังนี้ ในการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนตองดํารงตําแหนงนิติกร
หรือเปนผูไดรับปริญญาทางกฎหมายหรือเปนผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยหรือ 
เปนผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย และในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะระบุชื่อ
และตําแหนงของผู ถูกกลาวหา เรื่องท่ีกลาวหา ชื่อของประธานกรรมการ ชื่อกรรมการ และชื่อ 
ของผูชวยเลขานุการไวในคําสั่งนั้นดวย (ถามี)  

เม่ือไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ไดแจงใหผู ถูกกลาวหาทราบคําสั่ ง พรอมแจงตําแหนงของประธานกรรมการ กรรมการ 
และผูชวย เลขานุการ รวมท้ังแจงสิทธิท่ีจะคัดคานกรรมการสอบสวนไปพรอมกัน พรอมมอบสําเนาคําสั่ง
ใหผูถูกกลาวหาไวหนึ่งฉบับ โดยไดแจงใหผูถูกกลาวหาคนท่ี ๑ ทราบโดยตรง และแจงใหผูถูกกลาวหา 
คนท่ี ๒ เปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ท่ีอยูซ่ึงปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการ และผูถูกกลาวหาคนท่ี ๑ ลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ถือวาผูถูกกลาวหาไดรับ
แจงเม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสง สวนผูถูกกลาวหาคนท่ี ๒ เปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียน 
ตอบรับ ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบตั้งแตวันท่ีครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดสงหนังสือ 
ดังกลาวทางไปรษณีย และสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพรอมท้ังเอกสารหลักฐาน 
ท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหาใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปท่ีไดรับ และสงสําเนา 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหกรรมการทราบเปนรายบุคคล พรอมท้ังสงสําเนาคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหาใหประธานกรรมการลงลายมือ
ชื่อและวันเดือนปท่ีไดรับ และสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหกรรมการทราบเปนรายบุคคล  
เก็บรวมไวในสํานวนการสอบสวน  

กรรมการสอบสวนอาจถูกคัดคานได โดยทําเปนหนังสือยื่นตอผูสั่งแตงตั้งภายในเจ็ดวัน
นับแตวันทราบ หากมีกรณีตามมาตรา ๒๒ ของกฎ ก.พ. ไดแก เปนผูกลาวหาหรือเปนคูหม้ันหรือคูสมรส
ของผูกลาวหา เปนผูมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหาหรือกับคูหม้ันหรือคูสมรสของผูถูกกลาวหา 
เปนผูท่ีมีเหตุอ่ืน ซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการสอบสวนไมเปนกลางหรือเสียความเปนธรรมเปนตน
โดยตองแสดงขอเท็จจริงหรือพฤติการณท่ีเปนเหตุแหงการคัดคานดวย 

 



๑๓ 
 

๒. กําหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน 

เม่ือประธานกรรมการ ไดรับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพรอมท้ังเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหาแลว ไดทําการเรียกใหมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก 
เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีประธานกรรมการรับเรื่อง) เพ่ือให
คณะกรรมการสอบสวนกําหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน  
ซ่ึงสรุปได ดังนี้ 

ก. กําหนดประเด็นสอบสวน 
4 4ผูขอรับการประเมินไดใหความเห็นและเสนอแนะปญหาท่ีจะตองนํามาพิจารณา  

คือ 4 4ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ตําแหนง ปศุสัตวจังหวัด ในฐานะผูบังคับบัญชา และผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ตําแหนง  
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน4 4 รวมกันกระทําความผิดในหนาท่ีราชการฐานปฏิบัติหรือละเวน 
การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกทางราชการ หรือปฏิบัต ิ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริตจริงหรือไม 4 4คณะกรรมการสอบสวนกําหนดประเด็น 
ทางการสอบสวน44 2 กรณี คือ 

ประเด็นท่ี ๑ พฤติการณของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ และผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนการ 
กระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา หรือไม เพียงใด  

ประเด็นท่ี ๒ ถาพฤติการณดังกลาวของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ และผูถูกกลาวหาท่ี ๒ 
เปนการกระทําผิดวินัย สมควรไดรับโทษสถานใด เพียงใด จึงจะเหมาะสมกับกรณีความผิด 

ข. การวางแนวทางการสอบสวน 4 4ผูขอรับการประเมินไดใหความเห็นและเสนอแนะ 4 4

เพ่ือใหทราบวาการสอบสวนนั้นมีขอกลาวหาเก่ียวกับ เรื่องอะไร อยางไร เปนความผิดในกรณีใด  
และตามบทกฎหมายมาตราใด สอบพยานคนใดบาง ตลอดจนการสอบสวนพยานเอกสาร พยานวัตถุ     

ความผิดทางวินัยกรณีปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ “ฐานทุจริต” 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ตองพิจารณาจากองคประกอบความผิดท้ังองคประกอบภายนอก  
ไดแกพฤติกรรมหรือการแสดงออกในการกระทํา และองคประกอบภายใน คือ จิตใจ ความรูสํานึก 
ในการกระทํา และการจะถือวาเปนความผิดทางวินัยฐานใดได พฤติการณท่ีกระทําหรือละเวนการกระทํา
ตองครบองคประกอบความผิดในฐานนั้นดวย ซ่ึงความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการนั้น พิจารณา 
จากองคประกอบความผิดดังนี้ 

๑. ผูกระทําความผิดเปนขาราชการ 
๒. ผูกระทําความผิดมีหนาท่ีราชการ  
๓. ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต 
๔. เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได  
๕. มีเจตนาทุจริต  
หากไมครบองคประกอบความผิดฐานทุจริต อาจผิดวินัยฐานอ่ืนได เชน ประมาท

เลินเลออยางรายแรง หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง ซ่ึงตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป  
ค. การรวบรวมพยานหลักฐาน 4 4ผูขอรับการประเมินไดใหความเห็นและเสนอแนะ 

4 4การรวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหา พยานหลักฐาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับขอกลาวหา ไดแก 

- พยานเอกสาร เอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
(แบบ ๗๑๓๑) หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล ทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก  ทะเบียนคุมฎีกา
เบิกจายเงิน รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ02-ขอเบิกเงินงบประมาณท่ีไมอางอิงใบสั่งซ้ือ) รายงาน
แสดงรายละเอียดสถานะ การเบิกจายเงิน รายงานยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement) ทะเบียนคุม



๑๔ 
 

การจายเช็ค ทะเบียนคุมเลขท่ีใบสําคัญคูจาย ทะเบียนคุมคารักษาพยาบาล รายงานสรุปรายการขอเบิก
ของหนวยงาน บัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

- พยานบุคคล ไดแก เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอรผูบันทึกระบบการเบิกจายเงิน 
GFMIS ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด พนักงานราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการเบิกจายเงินคาสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงาน เงินประกันสังคม ผูจัดการธนาคาร 
ซ่ึงเก่ียวของกับเรื่องการเบิกจายเงินตามเช็ค 

 
๓. การดําเนินการสอบสวนและผลการดําเนินการ 

เม่ือไดวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานแลวคณะกรรมการ
สอบสวนไดประชุม และกําหนดการดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี้5 

๑. รวบรวมขอเท็จจริงขอกฎหมายและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
๒. แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ 
๓. ใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแกขอกลาวหา 
๔. พิจารณาทําความเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
๕. ทํารายงานการสอบสวนพรอมความเห็นเสนอตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 
๑. รวบรวมขอเท็จจริงขอกฎหมายและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ โดยการรวบรวม

พยานหลักฐานท้ังปวงท่ีเห็นวาเปนประโยชนแกการสอบสวน เพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องท่ีกลาวหา 
รวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหา เพ่ือประกอบการ
พิจารณาโดยไมรับฟงแตเพียงขออางหรือพยานหลักฐานของผูกลาวหาหรือผู ถูกกลาวหาเทานั้น  
ท้ังพยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ท่ีเห็นวาพยานหลักฐานนั้นจะเปนประโยชนแกการสอบสวน   
สรุปดังนี้  

1.1 วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดตั้งขอเบิกเงินจํานวน 
๑๘๗,๕๗๔ บาท 

๑.๒ วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีการสั่งจายเช็คจากบัญชี
ธนาคาร ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ซ่ึงใชสําหรับเบิกจายเงินงบประมาณตาง ๆ (รับ-โอน) ของสํานักงาน 
มีผูถูกกลาวหาท่ี ๑ และผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนผูลงนามสั่งจายรวมกัน จํานวน ๒ ฉบับ รวมเปนเงิน 
จํานวน ๑๘๗,๕๗๔ บาท โดยเช็คฉบับท่ี ๑ สั่งจายสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  จํานวน ๑๖๒,๕๐๔ บาท  
เช็คมีการขีดครอม คําวา “ผูถือ” ออก และเช็คฉบับท่ี ๒ สั่งจายใหกับผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จํานวน ๒๕,๐๗๐ บาท 
เช็คไมมีการขีดครอม คําวา “ผูถือ” ออก  ซ่ึงกรณีเช็คท่ีมีการขีดครอมทางธนาคารจะจายเงินเขาบัญช ี
ตามคําสั่งของผูจาย สวนกรณีเช็คท่ีไมมีการขีดครอม หรือขีดฆา คําวา “ผูถือ” ออก ธนาคารก็จะจายเงิน
ใหแกผูถือ  
                      ๑.๓ ตรวจสอบไปยังสํานักงานประกันสังคมจังหวัด พบวา ไดรับการชําระเงินสมทบ
คาประกันสังคมจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ สําหรับเดือนเมษายน 
ถึง ธันวาคม ๒๕๕๖ รวม ๙ เดือน ๆ ละ ๑๘,๐๕๖ บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๑๖๒,๕๐๔ บาท  
แตหนวยงานตองรับผิดในสวนของเงินเพ่ิมจากการนําสงเงินลาชาในอัตรารอยละ ๒ ตอเดือน   
 
 

5  ขอ ๒๘ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
                                                 



๑๕ 
 

๑.๔ การสอบปากคําพยาน 
 ๑) พนักงานราชการ ตําแหนง นักวิชาการสัตวบาล ผูไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการ การเบิกจายพัสดุ การเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร  
เบี้ยเลี้ยง คาสาธารณูปโภค และงานอ่ืนท่ีปศุสัตวจังหวัดมอบหมาย โดยมีหนาท่ีดําเนินการตาง ๆ 
ซ่ึงผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ปฏิบัติงานในตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ในการเบิกจาย 
คารักษาพยาบาล โดยมีหนาท่ีในการบันทึกรายละเอียดลงในระบบ GFMIS มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน คือ 

๑. บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS  
๒. พิมพรายงานการขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS ใหกับผูถูกกลาวหาท่ี ๒  

เพ่ือตรวจสอบ และเสนอปศุสัตวจังหวัด ลงนามอนุมัติตอไป 
๓. เม่ือปศุสัตวจังหวัด ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารใบสําคัญ 

ขอเบิกและอนุมัติการเบิกเงินโดยลงนามในเอกสารรวมกับผูถูกกลาวหาท่ี ๒ แลว ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ 
จะแจงใหทราบดวยวาจา และมอบอุปกรณลูกกุญแจในการเปดรหัส (Togen key) เพ่ือใหพนักงาน
ราชการ ดําเนินการอนุมัติการเบิกเงินในระบบ GFMIS โดยการนําอุปกรณลูกกุญแจในการเปดรหัส 
เขาไปในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือคลิกในชองอนุมัติเงิน เพ่ือสงคําขอเบิกเงินไปยังสํานักงานคลังจังหวัด 

สําหรับการเบิกจายในระบบ GFMIS การขออนุ มัติ เบิกจายเ งินในระบบ  
หรือการขออนุมัติจะใชอุปกรณลูกกุญแจ (TOGEN KEY) ในการเปดรหัส เพ่ือเขาไปดําเนินการในระบบ
โดยอุปกรณลูกกุญแจในการเปดรหัส (TOGEN KEY) ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีจํานวน ๓ ลูก ดังนี้  
                      - อุปกรณลูกกุญแจ (TOGEN KEY) รหัส ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๓๑๐ ใชสําหรับ
ผูปฏิบัติงาน ในการเขาไปกรอกรายละเอียดเก่ียวกับรายการขอเบิกจาย ผูท่ีถืออุปกรณตองเปนขาราชการ
ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนผูถืออุปกรณลูกกุญแจ   
                     - อุปกรณลูกกุญแจ (TOGEN KEY) รหัส ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๓๐๑ ใชสําหรับ 
การขออนุมัติเงิน เพ่ือสงขอมูลไปยังสํานักงานคลังจังหวัด โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนผูถือ  

 - อุปกรณลูกกุญแจ (TOGEN KEY) รหัส ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๓๒๐ ผูมีอํานาจอนุมัติ
จะเปนผูถือ และผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เปนผูรับผิดชอบถืออุปกรณลูกกุญแจ 
                    ในทางปฏิบัติของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จะเปนผูรับผิดชอบ
ระบบ GFMIS และเปนผูถืออุปกรณลูกกุญแจ (TOGEN KEY) ท้ัง ๓ อัน แตเนื่องจากผูถูกกลาวหาท่ี ๒  
ใชคอมพิวเตอรไมเปน ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จึงไดเสนอปศุสัตวจังหวัดใหพนักงานราชการเปนผูชวยเหลือ 
ในการปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จะมอบอุปกรณลูกกุญแจ (TOGEN KEY)  
ให เ ม่ือมีการเบิกจายในแตละครั้ง เ ม่ือดําเนินการเขาระบบเพ่ืออนุ มัติ เงินเสร็จแลว ก็จะสงคืน 
ใหกับผูถูกกลาวหาท่ี ๒ 

๔. เม่ือปอนขอมูลไปแลว สํานักงานคลังจังหวัด จะทําการตรวจดูขอมูล  
และอนุมัติในระบบโดยไมตองจัดสงเอกสารหลักฐานใหกับสํานักงานคลังจังหวัด โดยเงินท่ีขออนุมัติไป 
จะเขาบัญชีของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ในวันรุงข้ึน ประมาณชวงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ของแตละวัน 
หลังจากนั้นสํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะทําการขอจายในระบบ GFMIS โดยความถูกตองครบถวน 
ของเอกสารใบสําคัญขอเบิกจะทําหนาท่ีเขาในระบบ GFMIS เพ่ือคียขอมูลการขอจายตามเอกสาร 
ท่ีขอเบิกไป ตอจากนั้นจะเปนข้ันตอนการเขียนเพ่ือดําเนินการจายใหกับผูขอเบิก 
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พนักงานราชการ ใหถอยคําวา เม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ 
๑๑.๐๐ น. ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดนําเอกสารเปนกระดาษ เอ ๔ เขียนดวยลายมือ/ดวยดินสอ มีรายละเอียด
ขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญ คนท่ี ๑ จํานวน ๒๑,๕๗๐ บาท คนท่ี ๒ จํานวน ๙๐,๙๕๗ 
และคนท่ี ๓ จํานวน ๗๕,๐๔๗ บาท รวมเปนเงินจํานวน ๑๘๗,๕๗๔ บาท ซ่ึงตนเห็นวาจํานวนเงิน 
ท่ีขอเบิกเปนจํานวนท่ีสูงมากจึงเดินไปสอบถามผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดรับคําตอบวา เอกสารใบเสร็จรับเงิน 
คารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย มีจํานวนมากและใกลหมดอายุในการเบิก  
ซ่ึงผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดเก็บเอกสารไวแลว และแจงวาไดเขียนเหตุไวในกระดาษแผนเดียวกันแลว  
จึ งกลับมาบันทึกขอมูลเข าระบบ GFMIS และได พิมพ เอกสารจากระบบ GFMIS ส งมอบให กับ 
ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนตอไป โดยในเวลาประมาณชวงบาย ผูถูกกลาวหาท่ี ๒  
ไดแจงใหตนทราบวาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดอนุมัติและลงนามในเอกสารแลวและใหตนดําเนินการเขาระบบ 
GFMIS เพ่ืออนุมัติเงินใหสํานักงานคลังจังหวัด ดําเนินการปลดบล็อกในระบบ GFMIS ไดโดยไมไดนํา
เอกสารใดมามอบ  
 ตอมาในวันเดียวกันพนักงานราชการคนเดียวกัน ไดโทรศัพทไปท่ีสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด เพ่ือสอบถามสิทธิการคํานวณเบี้ยชราภาพ ทําใหไดทราบขาววาสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดไดตัดสิทธิการรักษาพยาบาลของพนักงานราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัด จํานวน 
๑๕ ราย เนื่องจาก ขาดสงเงินเขาประกันสังคมเปนเวลา ๙ เดือน เม่ือตนทราบแลวรูสึกวาการเบิกจาย 
มีความผิดปกติ เนื่องจาก มีจํานวนเงินท่ีสูงมากประมาณ ๑.๔-๑.๖ แสนบาท ยังไมรวมคาปรับ 
อีกจํานวนหนึ่ง จึงไดโทรศัพทติดตอไปยังขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย เพ่ือสอบถามวาไดขอเบิก 
คารักษาพยาบาลหรือไม ซ่ึงขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย ตอบตรงกันวาไมไดขอเบิกเงินคารักษาพยาบาล 
แตอยางใด เม่ือตนไดทราบแลวตนไดพยายามโทรศัพทติดตอผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เพ่ือแจงเรื่องการเบิก 
คารักษาพยาบาลดังกลาวแตไมสามารถติดตอได จึงไดติดตอพนักงานราชการท้ัง ๑๕ ราย เพ่ือแจง 
เ รื่ อ งการ โดนตั ดสิ ทธิ การ เบิ กค า รั กษาพยาบาลและได นั ดหมาย ใหพร อม กัน ไป ท่ีบ าน พัก 
ของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ในชวงเชาของวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. เศษ ซ่ึงตน 
และพนักงานราชการจํานวน ๑๕ ราย ไดไปท่ีบานพักของผู ถูกกลาวหาท่ี ๑  และไดแจงเรื่อง 
การถูกตัดสิทธิประกันสังคมใหทราบ ผูถูกกลาวหาที่ ๑ ไดรับทราบและแจงตอบวาจะดําเนินการ
ตรวจสอบให และตนไดแจงใหผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ทราบเรื่องการเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการ
บํานาญทั้ง  ๓ ราย ขางตน ใหทราบดวย ผู ถ ูกกลาวหาที่ ๑ ไดเขียนชื่อของขาราชการบํานาญ 
และจํานวนตัวเลขท่ีมีการขอเบิก และตนไดแจงใหผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง 
ในเรื่องดังกลาวกอนท่ีจะลงนามในเช็คเพ่ือสั่งจายเงินคารักษาพยาบาล ซ่ึงผูถูกกลาวหาท่ี ๑ รับทราบ 
ไวแลว และในวันเดียวกัน เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ตนไดทําบันทึกลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗  
รายงานขอเท็จจริง เ ก่ียวกับการขอเบิกคารักษาพยาบาลของข าราชการบํานาญท้ังสามราย 
ตอผูถูกกลาวหาท่ี ๑ อีกครั้ง โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๑  ไดลงนามในบันทึกดังกลาววา “ทราบ” และลงวันท่ี 
๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ซ่ึงตนไดเก็บเอกสารฉบับนี้ ไว ท่ีตนเพ่ือเปนหลักฐานและไมไดมอบใหใคร  
แตไดนําสําเนาเอกสารฉบับนี้ ใหกับคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนวินัย  
และไดเห็นสําเนาเอกสารฉบับนี้จากคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงของจังหวัด พบวา เนื้อหาในหนังสือ
เห มือน กับ เอกสาร ท่ีตนจั ด ทํ า เ พ่ือ เ สนอป ศุสั ตว จั งหวั ด  แต ในส วนของการล งลาย มือชื่ อ 
ของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไมตรงกับฉบับของตน และมีขอความเพ่ิมข้ึนจําไดเพียงวา “ดําเนินการเสนอ ผวจ.
ดําเนินการสอบ”  
 
 



๑๗ 
 

 ๒) เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร มีหนาท่ีชวยเหลือผู ถูกกลาวหาท่ี ๒  
ในการปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรเก่ียวกับการเขาระบบงานในสวนของเงินเดือนพนักงานราชการ  
เงินประกันสังคม คาครองชีพ และคาเชาบาน ใหถอยคําวา การเบิกจาย ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จะทําการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจาย แลวจะเขียนดวยดินสอหรือปากกาในกระดาษเปลามีขอความ 
รายละเอียดเก่ียวกับการเบิก เชน เงินเดือนของพนักงานราชการเดือนมีนาคม จํานวนเงิน เม่ือตนไดรับ
เอกสารมาแลว ตนจะเขาไปบันทึกในระบบ GFMIS เ ม่ือดําเนินการเสร็จแลวก็จะพิมพเอกสาร  
ใหกับผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ เ พ่ือตรวจสอบและเสนอปศุสัตวจังหวัดพิจารณา เ ม่ือไดรับอนุ มัติแลว 
ผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ จะแจงใหตนทราบดวยวาจา เ พ่ือทําการอนุมัติ เ งินในระบบ GFMIS โดยตน 
จะนําอุปกรณลูกกุญแจในการเปดรหัส (TOGEN KEY) จากผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เขาไปในระบบคอมพิวเตอร
เ พ่ือคลิกในชองอนุ มัติ เ งิน กรอกขอมูลเ ก่ียวกับรายการท่ี มีการอนุ มัติ เบิกและจายเงินเ พ่ือให
ธนาคารกรุงไทย โอนเงินไปยังบัญชีตาง ๆ ตามท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดแจง และพิมพเอกสาร 
มาใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ตรวจสอบวายอดเงินมีจํานวนถูกตองหรือไม เม่ือผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ตรวจสอบ 
และถูกตองแลว ตนจะบันทึกขอมูลในไฟลและนําไปใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ดําเนินการตอไป   
 การเบิกจายเงินประกันสังคมนั้นจะมีการสั่งจายเงินใหกับสํานักงานประกันสังคม
โดยสั่งจายเปนเช็ค ตนไดทราบวาสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไมไดนําสงเงินประกันสังคมใหกับเนื่องจาก 
มีเจาหนาท่ีของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดคนหนึ่งไปใชสิทธิท่ีโรงพยาบาลแลวทางโรงพยาบาลแจงวา 
ถูกระงับสิทธิ ตนและเพ่ือน ๆ ซ่ึงเปนพนักงานราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดไปท่ีบานพัก 
ของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เพ่ือรวมกันการแจงใหผูถูกกลาวหาท่ี ๑ รับทราบและขอใหระงับการเบิกจายเงิน 
คารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญจํานวน ๓ ราย เนื่องจากอาจมีการเบิกจาย ไม ถูกตอง  
ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดรับทราบแลวแตไมไดสั่งการอะไร ตนและเพ่ือน ๆ ในสํานักงานจึงไดโทรศัพท 
สอบถามท่ีสํานักงานประกันสังคมจังหวัด เพ่ือสอบถามเรื่องการใชสิทธิประกันสังคม ไดรับแจงวา 
ตนและพนักงานราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสามารถใชสิทธิประกันสังคมไดตามปกติแลว 
 ๓) พนักงานตรวจโรคสัตว ดานกักสัตว ใหถอยคําวา มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
การเบิกจายเงินคาสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงาน เงินประกันสังคม คาวัสดุตางๆ ของดานกักสัตว   
โดยตองดําเนินการผานระบบ  GFMIS ซ่ึงเม่ือปศุสัตวจังหวัดพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายแลว ตนจะแจง 
ใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เพ่ือขออุปกรณลูกกุญแจในการเปดรหัส (TOGEN KEY) และนําอุปกรณลูกกุญแจ 
มาทํารายการในระบบ GFMIS โดยตนจะขอสมุดคุมการเบิกจาย (ขบ.) จากผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เพ่ือลง 
รายเอียดในสมุดตามรายการท่ีขอเบิกดวยลายมือของตนและเขียนดวยปากกาสีน้ําเงิน โดยจะใชเลข 
ลําดับดังกลาวไปอางอิงในระบบ GFMIS ซ่ึงจะตองตรงกัน และเม่ืออนุมัติแลวเงินจะโอนเขาไปยังบัญชี
ตามท่ีขอเบิก ซ่ึงในสวนของเงินประกันสังคมของดานกักสัตว จะมีการสั่งจายเปนเช็คในนามของสํานักงาน
ประกันสังคม ไมเคยสั่งจายเงินในชื่อของผูอ่ืนหรือตน และตนจะเปนผูรับเช็คแลวนําไปจายใหกับสํานักงาน
ประกันสังคมดวยตนเอง  ซ่ึงการสั่งจายเช็คนั้น ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จะเปนผูถือสมุดเช็คและเปนผูดําเนินการ
เก่ียวกับการเขียนรายละเอียดในเช็คและเสนอใหปศุสัตวจังหวัดลงนาม และดานกักสัตวไมเคยขาดสงเงิน
ประกันสังคมแตอยางใด  

๔) หัวหนาพัสดุ  ไดรับแจงวามีการเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญ 
จํานวน ๓ ราย เปนจํานวนเงินท่ีสูงผิดปกติ จึงไดโทรศัพทประสานขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย  
เพ่ือสอบถามขอเท็จจริง ทําใหไดทราบวาขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย ไมไดมีการขอเบิกคารักษาพยาบาล 
จากนั้นไดแจงใหพนักงานผูตรวจพบความผิดปกติไปนําเรียนผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ในฐานะปศุสัตวจังหวัด 
เพ่ือใหตรวจสอบเรื่องการเบิกเงินคารักษาพยาบาล และพยานทราบวามีเจาหนาท่ีหลายคนไดไปท่ีบานพัก
ของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ และผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดรับทราบเรื่องไวแลว 



๑๘ 
 

๕) ขาราชการบํานาญ ท้ัง ๓ รายใหการตรงกันวาไดใชสิทธิเบิกจายตรง 
คารักษาพยาบาล และใชสิทธิโดยนําหลักฐานคารักษาพยาบาลมาเบิกกับทางราชการ แตในปงบประมาณ 
๒๕๕๗ ไมเคยยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  จํานวน  ๒๑,๕๗๐ บาท ตามลําดับ 
แตอยางใด  โดยมีขาราชการบํานาญ ๒ รายไดจัดทําบันทึกถึงปศุสัตวจังหวัด เพ่ือทักทวงและยืนยัน
ขอเท็จจริง พรอมท้ังใหดําเนินการตรวจสอบกรณีการเบิกจายคารักษาพยาบาลดังกลาว 

 
๒. แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหา6 

คณะกรรมการสอบสวนไดมีหนังสือเชิญผูถูกกลาวหาท่ี ๑ และผูถูกกลาวหาท่ี ๒  
มาพบ เพ่ือแจงขอกลาวหาและอธิบายขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
ใหผูถูกกลาวหาท้ัง ๒ ทราบ และคณะกรรมการสอบสวนไดแจงดวยวา ในการสอบสวนนี้ผูถูกกลาวหา 
มีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือและมีสิทธิท่ีจะแสดงพยานหลักฐาน 
หรืออางพยานหลักฐานเพ่ือขอใหเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดรับทราบ 
และลงลายมือชื่อรับทราบเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดรับทราบ 
และลงลายมือชื่อรับทราบเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และผูถูกกลาวหา ท้ัง ๒ ไดรับบันทึกการแจง
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาดังกลาวไวแลว 

 
๓. ใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดช้ีแจงแสดงพยานหลักฐาน7 

คณะกรรมการสอบสวนไดแจงวิธีการท่ีจะใหผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหา 
วาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด เพ่ือแกขอกลาวหา โดยในการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนไดสอบถามผูถูกกลาวหาดวยวาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาหรือไม อยางไร  
เพราะเหตุใดและรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา เพ่ือใหผูถูกกลาวหามีโอกาสตอสูตามขอกลาวหา 
ไดอยางเต็มท่ี เพ่ือเปดโอกาสใหนําพยานหลักฐานมาหักลางขอท่ีกลาวหา ซ่ึงผูถูกกลาวหาไดชี้แจง 
และนําสืบแกขอกลาวหา ดังนี้  

๓.๑ ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ 
ภายหลังจากท่ีไดรับทราบขอกลาวหา และพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา  

ผู ถูกกลาวหาขอใหการปฏิเสธขอกลาวหาท้ังหมด โดยขอตรวจดูเอกสารและคัดสําเนาเอกสาร 
และขอใหการชี้แจงแกขอกลาวหาพรอมกับพยานหลักฐานตอคณะกรรมการสอบสวน และชี้แจงวา 
 ๑) ในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาน ๐๘.๓๐ น. ผูถูกกลาวหาท่ี ๑  
ไดรับรายงานดวยวาจาจากพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานปศุสัตวจังหวัด กรณีพนักงานราชการ  
จํานวน ๑๕ ราย ไมไดรับสิทธิประโยชนเก่ียวกับการรักษาพยาบาลจากประกันสังคม เนื่องจากสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด มิไดสงเงินคาประกันสังคมเปนเวลา ๙ เดือน มิใชเรื่องการเบิกคารักษาพยาบาล 
ของขาราชการบํานาญท้ังสามราย จึงไดสอบถามทางโทรศัพทไปยังผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ซ่ึงทําหนาท่ีเก่ียวกับ
การเบิกจายเงินไดรับคําตอบวาเปนการเขาใจผิดไมมีปญหาหรืออุปสรรคในเรื่องดังกลาว และไดสั่งการ 
ใหเจาหนาท่ีไปสอบถามสํานักงานประกันสังคมจังหวัด ไดรับแจงวาพนักงานราชการทุกคนสามารถใชสิทธิ
ประโยชนในการรักษาพยาบาลไดตามปกติ ซ่ึงไดทําความเขาใจกับพนักงานราชการตามท่ีผูถูกกลาวหาท่ี ๒ 
ชี้แจงมา 
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๑๙ 
 

                        และในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ผูถูกกลาวหาท่ี ๑  
ไดเดินทางไปรวมประชุมการจัดงานเกษตรและปศุสัตวจังหวัด ครั้งท่ี ๑ Livestock Show Cowboy Night  
ณ โครงการเดอะเวโรนา แอททับลาน อาคาร A๑ ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ มิไดนิ่งเฉยเก่ียวกับสิทธิประโยชน 
ของพนักงานราชการ ประกอบกับยังไมแนใจในคําตอบท่ีไดรับจากผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ท่ีขัดแยงกับขอมูล
ของพยานท่ีเปนพนักงานราชการผูชวยผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จึงไดโทรศัพทสั่งการใหเจาหนาท่ีไปสอบถาม
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเก่ียวกับสิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาลของพนักงานราชการไดความวา
พนักงานราชการทุกคนสามารถใชสิทธิประโยชน ในการรักษาพยาบาลไดตามปกติ และวัน ท่ี  
๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ตนไดเดินทางกลับถึง สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  
พบบันทึกขอความรายงานการขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลขาราชการบํานาญจากพนักงานราชการผูชวย 
ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ วาไดรับมอบมอบหมายจากผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ใหดําเนินการเบิกเงินคารักษาพยาบาล
ขาราชการบํานาญจํานวน ๓ ราย ตนไดรีบติดตอผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เพ่ือสอบถามอยางเรงดวน พรอมเชิญ
เขาพบเพ่ือดูหลักฐานการเบิกจายเงินใหแนชัดแตผูถูกกลาวหาท่ี ๒ อางวาติดภารกิจสวนตัวจะนํามาแสดง
ในวันถัดไป 
                      และในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดนําสมุด            
คุมเช็คในชวงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงปจจุบันมาใหตรวจสอบพบวาไมมีรายการสั่งจายเงิน                    
คารักษาพยาบาลในยอด ๑๘๗,๕๗๔ บาท แตอยางใด และในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ไดรับหนังสือ 
จากขาราชการบํานาญ อดีตปศุสัตวจังหวัด แจงใหระงับการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล จึงไดมีหนังสือ
มอบอํานาจใหเจาหนาท่ีไปตรวจสอบเรื่องดังกลาว โดยประสานกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัด 
และสํานักงานคลังจังหวัด สรุปไดดังนี้ 
                    - สํานักงานประกันสังคมไดรับการชําระเงินสมทบคาประกันสังคม ในวันท่ี  
๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ สําหรับเดือนเมษายน -เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ รวม ๙ เดือน เดือนละ ๑๘,๐๕๖ บาท 
รวมเปนเงิน ๑๖๒,๕๐๔ บาท และพนักงานราชการสามารถใชสิทธิไดตามปกติ แตหนวยงานตองรับผิด 
ในสวนของเงินเพ่ิมจากการนําเงินสงลาชาใหสํานักงานประกันสังคมในอัตรารอยละ ๒   
                     - สํานักงานคลังจังหวัด ตรวจสอบพบวา ในวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ มีการผาน
รายการเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยนอกจํานวน ๓ ราย เปนเงิน ๑๘๗,๕๗๔ บาท และธนาคารไดโอนเงิน
ในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗  

ผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ พิจารณาเห็นวา การกระทําของผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ สอไป 
ในทางทุจริตจึงไดรายงานตอผูวาราชการจังหวัด เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
พรอมทําบันทึกรายงานอธิบดีกรมปศุสัตว เพ่ือมีคําสั่งใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไปปฏิบัติราชการนอกพ้ืนท่ี
จังหวัด  

๒) การสั่งจายเช็คฉบับจํานวนเงิน ๑๖๒,๕๐๔ บาท ในชวงเดือนมกราคม ๒๕๕๗  
ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดเสนอเช็คใหลงนาม เพ่ือจายเปนเงินสมทบคาประกันสังคม โดยไดรับการชี้แจง 
จากผูถูกกลาวหาท่ี ๒ วาจะสงเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ จํานวน ๑๕ ราย พรอมเงิน 
ท่ีจะตองจายเพ่ิมกรณีนําสงลาชา ยอนหลัง ๓ เดือน (ตกเบิก) สําหรับเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 
๒๕๕๖) โดยแนบแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบใหลงนามพรอมสมุดคุมเช็ค ซ่ึงในแบบแสดงรายการ 
มียอดเงินสมทบท่ีตองนําสงเดือนละ ๑๘,๐๕๖ บาท จํานวน ๓ เดือน เปนเงิน ๕๔,๑๖๘ บาท และมีเงิน 
ท่ีตองจายเพ่ิม กรณีนําสงลาชาเปนเงิน ๒,๗๗๘.๖๖ บาท จํานวน ๓ เดือน เปนเงิน ๘,๓๓๕.๙๘ บาท  
รวมเปนเงินท่ีตองจาย ๖๒,๕๐๔ บาท  

 



๒๐ 
 

ผูถูกกลาวหาไดตรวจสอบจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพบวา การนําสงเงิน
สมทบคาประกันสังคมของลูกจางหรือพนักงานของสํานักงาน จะตองนําสงภายในวันท่ี ๒๐ ของทุกเดือน 
และผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดปลอมแปลงหนังสือนําสงเงินคาประกันสังคมยอนหลัง ต้ังแตเดือนเมษายน  
ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ รวม ๙ เดือน เปนเงิน ๑๖๒,๕๐๔ บาท โดยใชวิธีการถายเอกสาร(แบบสี)  
แบบนําสงเงินสมทบเดือนเมษายน ๒๕๕๖ แลวแกไขรายละเอียดการนําสง โดยมิไดเสนอใบนําสงฉบับจริง
ใหลงนามเพ่ือปกปดความผิดท่ีมิไดนําสงเงินเปนเวลา ๙ เดือน ซ่ึงผูถูกกลาวหายืนยันวา ไดลงนามสั่งจาย
เช็คเพ่ือจายคาประกันสังคมและลงนามในแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบเปนประจําทุกเดือนมิไดคาง
สงหรือสั่งจายยอนหลังเปนเวลา ๙ เดือน แตทุกครั้งท่ีมีการเสนอเช็คเพ่ือจายเงินสมทบคาประกันสังคม  
จะสั่งจายในนามของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ มีเพียงครั้งนี้ ท่ีไดเสนอสั่งจายในนามสํานักงานประกันสังคม  
ซ่ึงผูถูกกลาวหาท่ี ๒ แจงวาเพ่ือใหเกิดความสะดวกและงายตอการนําสงเงินท้ังในสวนของผูประกันตน 
และผูวาจาง โดยผูถูกกลาวหาเชื่อโดยสุจริตวาเจาหนาท่ีกระทําเพ่ือประโยชนของทางราชการ และเห็นวา
ไมไดขัดตอระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.๒๕๕๑  
สวนท่ี ๓ วิธีปฏิบัติในการจายเงิน ขอ ๔๘ (๓) ในกรณีสั่งจายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจาย ใหออกเช็ค 
สั่งจายในนามเจาหนาท่ีการเงินของสวนราชการและขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก หามออกเช็คสั่งจายเงินสด  
                     ๓) การสั่งจายเช็คฉบับจํานวนเงิน ๒๕,๐๗๐ บาท ใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ กรณีเช็คฉบับนี้
ผูถูกกลาวหาจําไมไดแนชัดวาจายเปนคารักษาพยาบาลของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ หรือเปนเงินเบิกเกินสงคืน
หรือคาสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ แตนาจะเปนยอดเงิน ๕,๐๗๐ บาท มิใชยอดเงิน ๒๕,๐๗๐ บาท เนื่องจาก
ระยะเวลาไดลวงเลยมานานแลวจึงไมสามารถหาเอกสารหลักฐานประกอบอางอิงได 

ผูถูกกลาวหายังพบหลักฐานวาผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดสําเนา (ถายเอกสารสี) แบบนําสง
เงินสมทบท่ีมีลายมือชื่อตนเพ่ือใชในการนําสงเงินสมทบยอนหลังตั้งแตเดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม 
๒๕๕๖ ท้ังท่ีตนไดลงนามในแบบนําสงเงินสมทบเปนประจําทุกเดือน แตกลับไมพบหลักฐานลายมือชื่อ 
ท่ีตนลงนามจริง จึงสันนิษฐานวาเช็คท้ังสองฉบับมีการแกไขดัดแปลงเพ่ิมเติม และขอยืนยันวาไมไดลงนาม 
สั่งจายเช็ค จํานวน ๑๖๒,๕๐๔ บาท และจํานวน ๖๒,๕๐๔ บาท โดยเชื่อวามีการตอเติมตัวเลขขางหนา  
เชน ๖๒,๕๐๔ บาท เติมเลข ๑ ดานหนา เปนเงิน ๑๖๒,๕๐๔ บาท และเชื่อวามีการเติมเลข ๒  
หนาตัวเลข ๕,๐๗๐ บาท เปนเงิน ๒๕,๐๗๐ บาท  ซ่ึงผูถูกกลาวหาไดทําหนังสือขอเอกสารฉบับ 
ท่ีมีการปลอมแปลงลายมือชื่อจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเพ่ือใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีตอไป 

๓.๒ ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ 
ภายหลังจากท่ีไดรับทราบขอกลาวหา และพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา  

ผู ถูกกลาวหาขอใหการปฏิเสธขอกลาวหาท้ังหมด โดยขอตรวจดูเอกสารและคัดสําเนาเอกสาร 
และขอใหการชี้แจงแกขอกลาวหาพรอมกับพยานหลักฐานตอคณะกรรมการสอบสวน และชี้แจงวา 

๑) ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เริ่มรับราชการท่ีกรมปศุสัตว ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 
เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ และปจจุบันไดลาออกจากราชการแลวเม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๗ 
เนื่องจากปญหาสุขภาพ 

๒) ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดลงนามในเช็คสั่งจายรวมกับผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เพ่ือนําเงิน 
ตั้งเบิกคารักษาพยาบาล และนําไปชําระเงินประกันสังคม จํานวน ๑๘๗,๕๗๔ บาท 

 3) ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ทราบเรื่องท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัด คางสงเงินประกันสังคม
ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๒แจงวา เม่ือไดดําเนินการ 
เบิกเงินคาประกันสังคมในแตละเดือนแลว แตเนื่องจากผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดสั่งใหนําเช็คของสํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัดสั่งจายเงินคาประกันสังคมของเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖  
 



๒๑ 
 

ในชื่อของผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ และนําไปข้ึนเงินกับธนาคารแลวนําเ งินมาใหกับผู ถูกกลาวหาท่ี ๑  
โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๑ แจงวาจะเอาเงินดังกลาวไปใชกอนเดี๋ยวจะนํามาคืนให ซ่ึงตอมาผูถูกกลาวหาท่ี ๒  
ไดทวงถามหลายครั้ง แตผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไมไดนํามาคืน  

 ตอมาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไมสามารถนําเงินมาคืนได  ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ จึงไดสั่ง 
ใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย เพ่ือนําเงิน 
มาชําระคาประกันสังคมท่ีคางจาย โดยไมมีเอกสารประกอบการเบิก ซ่ึงผูถูกกลาวหาท่ี ๑ บอกวาจะนํา
เอกสารมาใหภายหลังและใหเบิกไปกอน เหตุท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดคางสงเงินประกันสังคม  
เพราะผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดมาขอรับเงินไปใชกอนตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ท่ีไมไดรายงานเนื่องจาก 
ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เปนผูสั่งการซ่ึงรูอยูแลวและผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดทวงถามหลายครั้ง ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ 
จึงสั่งใหเบิกคารักษาพยาบาลโดยไมมีหลักฐานเพ่ือนําสงประกันสังคม 
  ๕) ในการเขียนรายละเอียดในเช็คทุกครั้ง ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จะเขียนตัวอักษรพรอม
วงเล็บปดขอความทุกครั้ง และตัวเลขจะเขียนชิดติดกันและใสจุดปดทายทุกครั้งเพ่ือปองกันมิใหมีการแกไข 
และการแกไขจํานวนเงินในเช็คก็ไมสามารถดําเนินการไดเพราะจะตองดําเนินการใหตรงกับท่ีขอเบิก 
ในระบบ GFMIS ตนขอยืนยันวาสําเนาเอกสารท่ีมีการเขียนวา คารักษาพยาบาล คนไขนอกบํานาญ ๓ 
รายการ รวมเปนจํานวนเงิน ๑๘๗,๕๗๔ บาท เปนลายมือของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ตามท่ีผูถูกกลาวหาท่ี ๑ 
สั่งการ สวนในการเบิกรายการอ่ืน ๆ ไมเคยดําเนินการในลักษณะเชนนี้ 
                    ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ขอใหการวาการสั่งจายเช็คเงินคาประกันสังคมเดือนเมษายน ๒๕๕๖  
ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดสั่งใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เขียนเช็คดวยลายมือผูถูกกลาวหาท่ี ๒ 
และใหระบุชื่อผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนผูรับเงินตามเช็คเพ่ือจะใหตนนําเช็คไปข้ึนเงินกับธนาคารและนําเงินมา
ใหกับผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ในทันที และผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดสั่งกําชับไมใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไปบอกใคร 

 
๔. พิจารณาทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน8 
เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 

ขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ ไดใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหา และไดรวบรวมพยาน 
หลักฐานเพียงพอท่ีจะพิจารณาไดแลว คณะกรรมการสอบสวนจึงไดทําการประชุมเพ่ือพิจารณา 
ทําความเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน โดยพิจารณาท้ังขอเท็จจริงขอกฎหมาย ผูขอรับการประเมิน 
ไดใหความเห็นและเสนอแนะ 4 4วาการพิจารณามีมติในเรื่องท่ีสอบสวนควรใหครบทุกขอกลาวหา 
และทุกประเด็น ท่ีวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องท่ีสอบสวนหรือไม ถาเห็นวาผูถูกกลาวหา 
ไดกระทําผิดวินัย ตองพิจารณาใหไดความดวยวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด ควรไดรับโทษ
สถานใด และมีเหตุอันควรลดหยอนหรือไม เพียงใด 

ขอพิจารณาประเด็นท่ี ๑ พฤติการณของผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ และผู ถูกกลาวหาท่ี ๒  
เปนการกระทําผิดวินัยหรือไมเพียงใด พิจารณาแลวมีความเห็นวา  

ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ดํารงตําแหนงปศุสัตวจังหวัด  ตั้งแตวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖  
มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปศุสัตว กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ 
ท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงาน ตามนโยบายของกรมปศุสัตวหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย รวมท้ังมีหนาท่ี
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการภายในสํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัด 

 

8
 ขอ ๕๒ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ 

                                                 



๒๒ 
 

                    ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ รับราชการในตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
ฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการเงิน การบัญชี งบประมาณ 
การจัดทําคําของบประมาณประจําป งานขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอดของขาราชการ
ลูกจางประจําและขาราชการบํานาญ และงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๒  
ไดออกจากราชการตั้งแตวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๗ 
                    ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดมีคําสั่งมอบหมายงานและจัดสายการบังคับบัญชาขาราชการ 
ลูกจ างประจําและพนักงานราชการ สํานักงานปศุสัตวจั งหวัด  โดยตามคําสั่ ง ไดมอบหมาย 
ใหผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ มีหนาท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับงานการเงิน การบัญชี งบประมาณ การจัดทํา 
คําของบประมาณประจําป งานขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอดของขาราชการลูกจางประจํา 
และขาราชการบํานาญผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จึงมีหนาท่ีดําเนินการเบิกจาย คารักษาพยาบาลขาราชการ 
ของขาราชการบํานาญ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓  
และหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ 
รวมท้ังแนวทางการตรวจสอบการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลขาราชการ 
ของสวนราชการตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐  
ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔  
                    เม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ในฐานะ 
ทําหนาท่ีเปนเจาพนักงานการเงินและบัญชี ไดเขียนขอความดวยลายมือลงในกระดาษขนาดเอ ๔  
เขียนรายละเอียดเก่ียวกับการขอเบิกคารักษาพยาบาลขาราชการของขาราชการบํานาญ  ๓ ราย  
รวมเปนเงินท้ังสิ้นจํานวน ๑๘๗,๕๗๔ บาท จากนั้นผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดมาแจงใหเจาหนาท่ีดําเนินการ
บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ซ่ึงเจาหนาท่ีไดตรวจดูแลวเห็นวาการขอเบิกเงินคารักษาพยาบาล 
ตามรายการท่ีผูถูกกลาวหาท่ี ๒ แจงมานั้นมีเงินเปนจํานวนมาก จึงไดสอบถามผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ถึงท่ีมา 
ของการเบิกคารักษาพยาบาลขาราชการของขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ แจงตอบวา 
ผูถูกกลาวหาท่ี ๒  ไดเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญท้ัง ๓ รายไวเปน
จํานวนมากและใกลหมดอายุการเบิกในปประมาณและได เขียนเหตุของการเบิกไว ในกระดาษ 
ฉบับเดียวกันแลว  เม่ือเจาหนาท่ีไดรับฟงเชนนั้นแลวจึงไดนําขอมูลการขอเบิกคารักษาพยาบาลขาราชการ
ของขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS ไดเจาหนาท่ีถายสําเนาเอกสาร 
ท่ีเขียนดวยลายมือของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ดังกลาวขางตนเก็บไวเปนหลักฐานจํานวน ๑ ฉบับ ตอจากนั้น
เจาหนาท่ีไดพิมพรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ ๐๒-ขอเบิกงบประมาณท่ีไมอางอิงใบสําคัญในระบบ 
GFMIS แลวสงมอบใหกับผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เพ่ือดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญ 
ในข้ันตอนตอไป หลังจากท่ีผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดรับเอกสารรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ ๐๒-ขอเบิก
งบประมาณท่ีไมอางอิงใบสําคัญในระบบ GFMIS แลว ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดนําเอกสารดังกลาวไปเสนอ 
ใหผูถูกกลาวหาท่ี ๑ พิจารณาอนุมัติการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลและลงนามในเอกสารรายงาน 
การขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ ๐๒-ขอเบิก โดยไมมีเอกสารใบสําคัญประกอบการขอเบิก และเม่ือผูถูกกลาวหา 
ท่ี ๑ ไดอนุมัติใหเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลและลงนามในเอกสารรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ ๐๒-
ขอเบิกงบประมาณท่ีไมอางอิงใบสําคัญ ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดแจงใหเจาหนาท่ีดําเนินการบันทึกรายการ 
ในระบบ GFMIS เพ่ืออนุมัติเงินใหสํานักงานคลังจังหวัดดําเนินการปลดบล็อกในระบบ GFMIS  
                    ในเวลาตอมาสํานักงานคลังจังหวัดไดดําเนินการปลดล็อคอนุมัติรายการขอเบิก 
ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และธนาคารสั่งจายผานระบบธนาคารแหงประเทศไทยโอนเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตามยอดท่ีกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิก โดยขอเท็จจริงดังกลาว
สอดคลองกับสําเนาเอกสารรายการเบิกจายคารักษาพยาบาลของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และขอมูล 



๒๓ 
 

ของกรมบัญชีกลาง เจาหนาท่ีจึงไดแจงใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ทราบเรื่องดังกลาว ผูถูกกลาวหาท่ี ๒  
จึงไดเขียนเช็คจํานวน ๒ ฉบับ ประกอบดวย 
                    ๑. เช็คฉบับท่ี ๑ สั่งจายในชื่อ “สํานักงานประกันสังคมจังหวัด” เปนเงินจํานวน 
๑๖๒,๕๐๔ บาท  
                    (๒) เช็คฉบับท่ี ๒ สั่งจายในชื่อ “ผูถูกกลาวหาท่ี ๒” เปนเงินจํานวน ๒๕,๐๗๐ บาท  
รวมจํานวนเงินตามเช็คท้ังสองฉบับ เปนเงินรวมท้ังสิ้น ๑๘๗,๕๗๔ บาท  

ตอมาผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดนําเช็คท้ัง ๒ ฉบับ เสนอใหผูถูกกลาวหาท่ี ๑ พิจารณาลงนาม
สั่งจายเช็ค นาเชื่อตามพยานหลักฐานวาโดยไมมีหลักฐานใบสําคัญรวมท้ังหลักฐาน เพ่ือเปรียบเทียบกับ
เช็คท่ีรอการสั่งจายวาถูกตองตรงกันหรือไมตามหลักเกณฑท่ี กําหนดในหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ท่ี กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ และขอเท็จจริงปรากฏหลักฐานตามบัญชี
ธนาคารกรุงไทย บัญชีประเภทกระแสรายวันของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ 
พบวามีการสั่งจายเช็ค ๒ ฉบับ จํานวน ๑๖๒,๕๐๔ บาท และจํานวน ๒๕,๐๗๐ บาท รวมกันเปนเงินจํานวน 
๑๘๗,๕๗๔ บาท โดยตามหลักฐานปรากฏวาเช็คท้ังสองฉบับผูถูกกลาวหาท่ี ๑  และผูถูกกลาวหาท่ี ๒  
ไดลงลายมือชื่อในเช็คท้ังสองฉบับ    
                    พยานบุคคลซ่ึงเปนขาราชการบํานาญและเปนผูมีสิทธิในการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลขาราชการของขาราชการบํานาญ ไดใหการสอดคลองกันวา ท้ัง ๓ ราย  
ไมไดใชสิทธิเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญ ซ่ึง ขาราชการบํานาญ
คนท่ี ๑ ไดยืนยันขอเท็จจริงวาในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ตั้งแตเดือนตุลาคมเปนตนมา พยานและภรรยา 
ไมเคยสงเอกสารหลักฐานคารักษาพยาบาลหรือใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาล เพ่ือขอเบิกกับสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดแตอยางใด พรอมท้ังไดทําบันทึกลงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงปศุสัตวจังหวัด  
เพ่ือใหรีบดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดและความถูกตองในฐานะหัวหนาสวนราชการและผูลงนาม 
การสั่งจายและหากมีขอสงสัยขอใหระงับการเบิกจายเงินไวกอนเพ่ือมิใหเกิดปญหาในภายหลัง 
 สวนขาราชการบํานาญคนท่ี ๒ ยืนยันขอเท็จจริงวา ในชวงเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ตนไมไดเบิกจํานวนเงิน 
คารักษาพยาบาลจํานวน ๒๑,๕๗๐ บาท และขาราชการบํานาญคนท่ี ๓ ยืนยันขอเท็จจริง 
วาในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไมเคยนําหลักฐานคารักษาพยาบาลมาเบิกกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  
แตอยางใด  
                    ขอเท็จจริงในทางสอบสวนผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ใหการรับวา เม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖  
ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนผูแจงใหเจาหนาท่ีทําการเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญ ๓ ราย และไดรับ
เงินจํานวน ๑๘๗,๕๗๔ บาท แตไดใหการซัดทอดวา ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เปนผูสั่งการใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ 
ดําเนินการเบิกเงินคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย โดยไมมีเอกสารประกอบการเบิก 
คารักษาพยาบาลแตอยางใด และผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ยังไดใหการรับวา เงินท่ีไดจากการเบิกคารักษาพยาบาล
ของขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย นั้น ไดนําไปจายใหสํานักงานประกันสังคมจังหวัด เนื่องจาก สํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัดคางสงเงินประกันสังคมตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ โดยสาเหตุ 
ท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดคางสงเงินเปนเพราะผูถูกกลาวหาท่ี ๑ สั่งการใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ นําเช็ค 
ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ท่ีสั่งจายในชื่อของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนเงินคาประกันสังคมของเมษายน 
๒๕๕๖ จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ไปข้ึนเงินกับธนาคารและนําเงินมามอบใหกับผูถูกกลาวหาท่ี ๑  
โดยผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ แจงใหใหทราบเพียงวาจะเอาเงินดังกลาวไปใชกอนแลวจะนํามาคืนให  
ซ่ึงผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ อางวาไดทวงถามหลายครั้งแตผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ไมสามารถนําเงินมาคืนได  
ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ จึงไดสั่งการใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญ
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ท้ัง ๓ ราย เพ่ือนําเงินมาชําระคาประกันสังคมท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดคางจายกับสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด  
                    คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานรับฟงเปนยุติวา 
การเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญ ท้ัง ๓ ราย ไมไดมีการใชสิทธิ 
การรักษาพยาบาลและนําหลักฐานการรับเงินท่ีสถานพยาบาล ซ่ึงตนเองหรือบุคคลในครอบครัว 
เขารับการรักษาพยาบาลออกใหยื่นตอสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ซ่ึงเปนสวนราชการเจาสังกัดเพ่ือเบิกจาย 
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลขาราชการ ประกอบกับ ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ก็ไดใหการยอมรับดวยวา
ไดดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญโดยขาราชการบํานาญท้ัง ๓ รายไมไดใชสิทธ ิ
และนําหลักฐานการรับเงินท่ีสถานพยาบาลซ่ึงตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเขารับการรักษาพยาบาล 
ออกใหยื่นตอสํานักงานปศุสัตวจังหวัด แตอยางใด ดังนั้น การเบิกคารักษาพยาบาลขาราชการ 
ของขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย ดังกลาวจึงไมเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 
การรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐ ลงวันท่ี  ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๔ โดยถือเปนการเบิกคารักษาพยาบาลขาราชการของขาราชการบํานาญอันเปนเท็จ 
                      กรณีมีประเด็นท่ีตองพิจารณาตอไปวา การเบิกคารักษาพยาบาลขาราชการของขาราชการ
บํานาญท้ัง ๓ ราย อันเปนเท็จดังกลาวขางตนไดเกิดจากการกระทําโดยทุจริตของผูถูกกลาวหาท่ี ๑  
และผูถูกกลาวหาท่ี ๒ หรือไม อยางไร พิจารณาแลวเห็นวา    
                      ขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานปรากฏวา ผู ถูกกลาวหาท่ี ๒  ไดชี้ แจงและนําสืบ 
แกขอกลาวหาวา การเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญท้ัง ๓ รายในครั้งนี้ ผูถูกกลาวหาท่ี ๒  
ไดกระทําตามท่ีผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เปนผูสั่งการ เพ่ือนําเงินคารักษาพยาบาลขาราชการของขาราชการบํานาญ
ท้ัง ๓ ราย ไปนําสงใหสํานักงานประกันสังคมจังหวัด เนื่องจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดคางสง 
เงินประกันสังคม ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ รวม ๙  เดือน ๆ ละ ๑๘,๐๕๖ บาท  
รวมเปนเงินจํานวน ๑๖๒,๕๐๔ บาท โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ใหการอางวา สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
ไดดําเนินการเบิกจายเงิน เพ่ือนําสงสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ถึง เดือนธันวาคม 
๒๕๕๖ และมีการสั่งจายเช็คเปนชื่อของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ และใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ นําเช็คไปข้ึนเงิน 
กับธนาคารและนําเงินมามอบใหกับผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ตอมาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไมสามารถนําเงินมาคืนได 
จึงไดสั่งการใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย  
เพ่ือนําเงินมาชําระคาประกันสังคมท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดคางจายกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  
โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดใหการรับวาการสั่งจายเช็คเพ่ือนําสงเงินใหกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  
ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนผู เขียนรายละเอียดดวยตนเองและใหผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ลงนามสั่งจายเงิน 
คาประกันสังคม  แตเช็คไดสั่งจายในชื่อของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ โดยอางวาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เปนผูสั่งการ 
ใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เขียนสั่งจายในชื่อผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เพ่ือใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ นําเช็คในแตละเดือน 
ไปข้ึนเงินแลวนําเ งินท่ีไดมามอบใหกับผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ทําใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดขาดสง 
เงินประกันสังคมกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  
               ขอเท็จจริงตามคําใหการชี้แจงและนําสืบหักลางแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาท่ี ๒  
ดังกลาวขางตน มีลักษณะเปนการใหการซัดทอดวาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ วาเปนผูสั่งการใหกระทําความผิด 
อยางไรก็ตาม การรับฟงคําใหการของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จะตองใชความระมัดระวังซ่ึงจะตองเปนคําใหการ
ท่ีอางพยานหลักฐานประกอบการนําสืบหักลางขอกลาวหามิฉะนั้น จะมีลักษณะเปนคําใหการลอย ๆ  
การท่ีผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ใหการวา ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เปนผูสั่งการใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ดําเนินการเบิกจาย
คารักษาพยาบาลอันเปนเท็จเพ่ือนําเงินมาสงใหกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดท่ีสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดคางชําระกองทุนประกันสังคมระหวางเดือนเมษายน – ธันวาคม ๒๕๕๖ รวม ๙ เดือน ๆ  
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ละ ๑๘,๐๕๖ บาท เปนเงินจํานวน ๑๖๒,๕๐๔ บาท แตผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไมไดนําพยานหลักฐาน 
มานําสืบประกอบการคําใหการชี้แจงและนําสืบหักลางแกขอกลาวหา การรับฟงคําใหการของผูถูกกลาวหา
ท่ี ๒ โดยไม มีพยานหลักฐานสนับสนุนจึง ไมอาจรับฟ งได  เ ม่ือขอเท็จจริงตามพยานหลักฐาน 
และตามคําใหการรับของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ สอดคลองกับพยานเอกสารรายการเงินสมทบของสํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัด ซ่ึงไดนําสงเงินคาประกันสังคมยอนหลังระหวางเดือนเมษายน – ธันวาคม ๒๕๕๖  
รวม ๙ เดือน ๆ ละ ๑๘,๐๕๖ บาท เปนเงินจํานวน ๑๖๒,๕๐๔ บาท เพ่ือชําระกองทุนประกันสังคม  
ตรงกับการสั่งจายเช็คท่ีสั่งจายใหกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเปนเงินจํานวน ๑๖๒,๕๐๔ บาท  

สําหรับเช็คท่ีไดสั่งจายในชื่อของผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนเงินจํานวน ๒๕,๐๗๐ บาท  
และมีการเบิกจายเงินตามเช็คฉบับดังกลาวไปแลว ดังนั้น ขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานจึงนาเชื่อไดวา 
ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนผูดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญอันเปนเท็จและผูถูกกลาวหาท่ี ๒ 
ขณะกระทําการดังกลาวเปนเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 
การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอดของขาราชการลูกจางประจําและขาราชการบํานาญ  
การกระทําของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จึงถือเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติหรือละเวน 
การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริตและกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
ตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑   
                    สําหรับกรณีท่ีผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ใหการรับวา เงินท่ีไดจากการเบิกคารักษาพยาบาล 
ของขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย ไดนําไปจายใหสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเนื่องจากสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดคางสงเงินประกันสังคมตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เปนเพราะ 
ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เปนผูสั่งการใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ นําเช็คของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ท่ีสั่งจายในชื่อ 
ของผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ ไปข้ึนเงินกับธนาคารและนําเงินมามอบใหกับผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ขอเท็จจริง 
ตามคําใหการของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ดังกลาวขางตนเปนคําใหการท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับพยานหลักฐาน 
และคําใหการรับของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ อันเปนมูลท่ีมาในการดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลขาราชการ 
ของขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย แตคําใหการของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนคําใหการชี้แจงท่ีปราศจาก
พยานหลักฐานมานําสืบประกอบการคําใหการชี้แจงและนําสืบหักลางแกขอกลาวหา การรับฟงคําใหการ
ของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ โดยไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนจึงไมอาจรับฟงได ประกอบกับแมจะปรากฏ
พยานหลักฐานเก่ียวกับการสั่งจายเช็คใหกับ สํานักงานประกันสังคมในนามของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ มิไดสั่ง
จายในนามสํานักงานประกันสังคม แตระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ สวนท่ี ๓ วิธีปฏิบัติในการจายเงิน ขอ ๔๘ (๓) กําหนดวาในกรณี 
สั่งจายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจาย ใหออกเช็คสั่งจายในนามเจาหนาท่ีการเงินของสวนราชการและขีดฆา 
คําวา “หรือผูถือ” ออก หามออกเช็คสั่งจายเงินสด กรณีขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานจึงยังไมเพียงพอ 
ท่ีจะรับฟงเชื่อมโยงการกระทําตามท่ีผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ใหการกลาวอางได 
                   สําหรับผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหาวาไมไดเปนผูดําเนินการทําเรื่อง
เบิกเงินคารักษาพยาบาลหรือเปนผูสั่งการ ชักนํา ขมขู บังคับบัญชา วางแผนหรือมีสวนรวม มีสวนรับรู
หรือกระทําการอันใดท่ีเปนการสงเสริมใหผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ สั่งการใหเจาหนาท่ีดําเนินการเบิกเงิน 
คารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญท้ัง ๓ รายแตอยางใด โดยในวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗  
ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดปฏิบัติหนาท่ีอยู ท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดปราจีนบุรี ตลอดระยะเวลาทําการ  
แตกลับไมทราบและไมไดรับรายงานการตั้งเบิกคารักษาพยาบาลในครั้งนั้น ผู ถูกกลาวหาท่ี ๑  
ไดรับรายงานเรื่องดังกลาวในวันท่ี ๑๔  มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ซ่ึงเปนเวลาท่ีธนาคาร
ไดปดทําการแลวจนจะทําการระงับหรือยับยั้งการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลก็ไมอาจกระทําได 
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                    ขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานรับฟงไดวา ในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เจาหนาท่ี 
ไดแจงเรื่องการตัดสิทธิการรักษาพยาบาลพนักงานราชการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด 
ใหผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ท่ีบานพักเพ่ือแจงเรื่องการตัดสิทธิการรักษาพยาบาลของพนักงานราชการ 
ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด ในสวนเรื่องการเบิกคารักษาพยาบาลขาราชการของขาราชการบํานาญ
ท้ัง ๓ ราย ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ใหการวาไดรับทราบการตั้งเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญ 
ท้ัง ๓ รายไมมีหลักฐานการต้ังเบิกจากบันทึกของเจาหนาท่ี ในชวงเวลา ๑๗.๐๐ น. ผูถูกกลาวหาท่ี ๑  
ไมแน ใจในขอเท็จจริงตามรายงานของเจาหนาท่ี  ผู ถูกกลาวหาท่ี ๑  จึงไดลงนามวา “ทราบ”  
ในเอกสารบันทึก ไปพลางกอนและเม่ือไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวไดดําเนินการระงับการเบิกจายตอไป  
                    นอกจากนี้ ผู ถู กกล าวหา ท่ี  ๑  ได ให การยื นยั นว าตนไม ได ล งนามสั่ งจ าย เช็ ค 
ใหสํานักงานประกันสังคมจังหวัด เปนจํานวนเงิน ๑๖๒,๕๐๔ บาท และเชื่อวามีการตอเติมตัวเลขขางหนา  
เชน ๖๒,๕๐๔ บาท เติมเลข ๑ ดานหนา เปนเงิน ๑๖๒,๕๐๔ บาท และเชื่อวามีการเติมเลข ๒  
หนา ๕,๐๗๐ บาท เปนเงิน ๒๕,๐๗๐ บาท ตนสั่งจายเช็คจํานวน ๖๒,๕๐๔ บาท สาเหตุท่ีตนจําได 
เนื่องจากทุกครั้งท่ีผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เสนอเช็คสั่งจายสํานักงานประกันสังคมในนามของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ 
แตในครั้งนี้ไดเสนอสั่งจายในนามสํานักงานประกันสังคม ซ่ึงผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เห็นวา ไมไดขัดตอระเบียบ 
วาดวยการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนําเ งินสงคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ สวนท่ี ๓ 
วิธีปฏิบัติในการจายเงิน ขอ ๔๘ (๓) ในกรณีสั่งจายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจาย ใหออกเช็คสั่งจาย 
ในนามเจาหนาท่ีการเงินของสวนราชการและขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก หามออกเช็คสั่งจายเงินสด  
กรณีการสั่งจายเช็คลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ไดรับการชี้แจงจาก ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ วาจะสงเงินสมทบ
ประกันสังคมของพนักงานราชการจํานวน ๑๕ ราย ยอนหลัง ๓ เดือน (ตกเบิก) พรอมเงินท่ีจะตองจายเพ่ิม
กรณีนําสงลาชารวมเปนเงินท้ังสิ้น ๖๒,๕๐๔ บาท ปกติจะตองนําสงสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  
ภายในวันท่ี ๒๐ ของทุกเดือนผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เชื่อวามีการตอเติมตัวเลขในเช็ค เพ่ือใหมีจํานวนเงินท่ีสูงข้ึน
กวาในขณะท่ีตนลงนามในเช็ค โดยผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดนําพยานหลักฐานสําเนารายงานประจําวัน 
เก่ียวกับคดีของสถานีตํารวจภูธรจังหวัด ท่ีผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดไปแจงความไวเปนหลักฐานเก่ียวกับ 
การตอเติมตัวเลขเพ่ือใหมีจํานวนเงินท่ีสูงข้ึนกวาในขณะท่ีลงนามในเช็ค  
                    สําหรับประเด็น ท่ีผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดรับหนังสือของขาราชการบํานาญท่ี ๑  
แลวไดสั่งการใหเจาหนาท่ีไปประสานกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดและสํานักงานคลังจังหวัด 
เพ่ือตรวจสอบเรื่องดังกลาว และผูถูกกลาวหาท่ี ๑ พิจารณาเห็นวาการกระทําของผูถูกกลาวหาท่ี ๒  
สอไปในทางทุจริตจึงไดรายงานผูวาราชการจังหวัด เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงพรอมบันทึกรายงานอธิบดีกรมปศุสัตว  เ พ่ือพิจารณามีคําสั่ ง ใหผู ถูกกลาวหาท่ี ๒  
ไปปฏิบัติราชการนอกพ้ืนท่ีจังหวัด สําหรับพยานเอกสารสําเนาหนังสือลงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗  
เรื่อง การเบิกจายคารักษาพยาบาล (ขาราชการบํานาญ) แมเปนพยานเอกสารท่ีผู ถูกกลาวหาท่ี ๑  
อางประกอบการชี้แจงและหักลางขอกลาวหา และพยานเอกสารมีขอความเขียนดวยลายมือ 
ในสวนทายของเอกสารวา “ให จพง.การเงินและบัญชีทําสมุดคุมเช็คและตนข้ัวเช็คตั้งแต เม.ย.๕๖ เปนตน
นํ ามา  ให  ปศจ.  ตรวจสอบสถานะเบิกจ าย เ งินงบประมาณตอไป”ลงชื่ อผู ถู กกล าวหาท่ี  ๑  
ลงวันท่ี  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ แมขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานดังกลาวจะปรากฏวาเอกสาร 
ท่ีขาราชการบํานาญ เก็บไวมีขอความบางสวนแตกตางกัน แตพยานเอกสารดังกลาวเปนพยาน 
ใชเปนหลักฐานยืนยันสนับสนุนไดวา ขาราชการบํานาญ ไมไดใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล ประกอบกับ 
ไมปรากฏพยานหลักฐานท่ีแสดงให เห็นชัดเจนและ เชื่อมโยงวา ผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดสั่ งการ 
ใหผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ ดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญอันเปนเท็จ รวมท้ัง 
ไมปรากฏพยานหลักฐานแนนหนักวาขาราชการบํานาญ ๑ กับผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดสมรูรวมกัน 
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ในการดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลขาราชการของขาราชการบํานาญอันเปนเท็จ ดังนั้น ขอเท็จจริง 
ตามพยานหลักฐานท่ีปรากฏในทางสอบสวนจึงยังฟงไมไดวา ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ มีสวนในการกระทํา 
การโดยทุจริตตอหนาท่ีราชการในการดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลขาราชการของขาราชการบํานาญ 
อันเปนเท็จครั้งนี้ 
                    กรณีมีประเด็นท่ีตองพิจารณาตอไปวา ตามพฤติการณของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ จะถือ 
เปนความผิดหรือไม อยางไร  
                    4 4ผูขอรับการประเมินไดใหความเห็นและเสนอแนะ 4 4ขอเท็จจริงตามพยานหลักฐาน 
รับฟงเปนยุติวา การเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลขาราชการของขาราชการบํานาญ  
ท้ัง ๓ ราย ไมไดมีการใชสิทธิและนําหลักฐานการรับเงินท่ีสถานพยาบาล ซ่ึงตนเองหรือบุคคลในครอบครัว 
เขารับการรักษาพยาบาลออกใหยื่นตอสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ซ่ึงเปนสวนราชการเจาสั งกัด 
เพ่ือเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลขาราชการ ซ่ึงการเบิกคารักษาพยาบาล ดังกลาว 
จึ ง ไม เป น ไปตามพระราชกฤษฎี กาเ งิ นสวั สดิ การ เ ก่ี ยว กับการรั กษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓  
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๑  
ใหการวา ผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนผู เขียนรายละเอียดในเช็คและเสนอใหผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ลงนาม 
พรอมกับเอกสารประกอบการสั่งจายเช็ค ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ใหการยืนยันวา ตนไมไดลงนามสั่งจายเช็ค 
ใหสํานักงานประกันสังคมจังหวัด เปนจํานวนเงิน ๑๖๒,๕๐๔ บาท และเชื่อวามีการตอเติมตัวเลขขางหนา 
เชน ๖๒,๕๐๔ บาท เติมเลข ๑ ดานหนา เปนเงิน ๑๖๒,๕๐๔ บาท และเชื่อวามีการเติมเลข ๒  
หนา ๕,๐๗๐ บาท เปนเงิน ๒๕,๐๗๐ บาท ตนสั่งจายเช็คจํานวน ๖๒,๕๐๔ บาท กรณีคําใหการ 
ของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เม่ือพิจารณาประกอบพยานหลักฐานนาเชื่อไดวา ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไมไดดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล และตามพฤติการณเปนท่ีนาเชื่อวา 
ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดลงนามสั่งจายเช็ค โดยไมตรวจสอบตนข้ัวเช็คสั่งจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล 
มียอดจํานวนเงินท่ีถูกตองตรงกับทะเบียน คุมการจายเช็ค รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ.๐๒-ขอเบิก
เงินงบประมาณท่ีไมไดอางอิงใบสําคัญและรายงานแสดงรายละเอียดสถานะ การเบิกจายเงินตามแนวทาง 
ท่ี กํ าหนดในหนั งสื อกรมบัญชีกลาง  ท่ี  กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐ ลงวั นท่ี  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔  
ดังนั้น ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ในฐานะผูบังคับบัญชา ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการตามกฎหมายวาดวย 
การปศุสัตว กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว
หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย รวมท้ังมีหนาท่ีควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการ 
ลูกจางประจําและพนักงานราชการภายในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และมีหนาท่ีตรวจสอบและอนุมัต ิ
การเบิกจายคารักษาพยาบาลขาราชการของขาราชการบํานาญตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ และหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ รวมท้ังแนวทางการตรวจสอบการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 
การรักษาพยาบาลขาราชการของสวนราชการตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ท่ี กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ แตตามพฤติการณท่ีปรากฏตามพยานหลักฐาน 
เปนท่ีนาเชื่อไดวา ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไมไดดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายจายเงิน
สวัสดิการรักษาพยาบาล และตามพฤติการณเปนท่ีนาเชื่อวา ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดลงนามสั่งจายเช็ค  
โดยไมตรวจสอบตนข้ัวเช็คสั่งจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล มียอดจํานวนเงินท่ีถูกตองตรงกับทะเบียน
คุมการจายเช็ค รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ.๐๒-ขอเบิกเงินงบประมาณท่ีไมไดอางอิงใบสั่งซ้ือ 
และรายงานแสดงรายละเอียดสถานะ การเบิกจายเงินรวมท้ังตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับเบิกจาย
จายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ 
และแนวทางท่ีกําหนดในหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔  



๒๘ 
 

กรณีจึงถือไดวา ผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนา ท่ีราชการ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล  
และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานไมปฏิบัติหนา ท่ีราชการให เกิดผลด ี
หรือความกาวหนาแกราชการดวยความต้ังใจ อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ 
ตามมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  

ประเด็นท่ี ๒ ถาพฤติการณดังกลาวของผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ และผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ 
เปนการกระทําผิดวินัย สมควรไดรับโทษสถานใด เพียงใด จึงจะเหมาะสมกับกรณีความผิด  
พิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้ 
                     ๑. กรณีผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานฟงไดวา ผูถูกกลาวหาท่ี ๒  
เปนผูดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลขาราชการของขาราชการบํานาญอันเปนเท็จและผูถูกกลาวหาท่ี ๒ 
ขณะกระทําการดังกลาวเปนเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 
การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอดของขาราชการลูกจางประจําและขาราชการบํานาญ  
โดยพฤติการณการกระทําของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ถือเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติ 
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด 
หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต และกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
อยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติเก่ียวกับการลงโทษขาราชการ กรณีทุจริตตอหนาท่ีราชการไวตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ดังนั้น จึงเห็นสมควร
ลงโทษไลผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ออกจากราชการ  
                     ๒.  กรณีผู ถู กกล าวหา ท่ี  ๑  ข อเ ท็ จจริ งตามพยานหลั กฐานเป น ท่ี น า เชื่ อ ได ว า  
ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไมไดดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล 
และตามพฤติการณเปนท่ีนาเชื่อวา ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดลงนามสั่งจายเช็ค โดยไมตรวจสอบตนข้ัว 
เช็คสั่งจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลมียอดจํานวนเงินท่ีถูกตองตรงกับทะเบียนคุมการจายเช็ค  
ร า ย ง านการขอ เบิ ก เ งิ น คงคลั ง / ขบ . ๐๒ -ขอ เบิ ก เ งิ น งบประมาณ ท่ี ไ ม ไ ด อ า ง อิ ง ใบสั่ ง ซ้ื อ 
และรายงานแสดงรายละเอียดสถานการณเบิกจายเงิน รวมท้ังตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับ 
การเบิกจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ.๒๕๕๓ และแนวทางท่ีกําหนดในหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐ ลงวันท่ี ๒๖  
ธันวาคม ๒๕๕๔ กรณีจึงเปนเหตุท่ีกอใหเกิดการเบิกจายท่ีไมถูกตองและทางราชการไดรับความเสียหาย 
ในครั้งนี้ กรณีตามพฤติการณจึงถือไดวา ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติ
หนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบาย 
ของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดี
หรือความกาวหนาแกราชการดวยความต้ังใจ อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ 
ตามมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 



๒๙ 
 

๕. ทํารายงานการสอบสวนพรอมความเห็นเสนอตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน หรืออธิบดีกรมปศุสัตว9  

กรรมการและเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการสอบสวน ซ่ึงประกอบดวย 
เรื่องท่ีสอบสวน ขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอกลาวหา พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนหรือหักลาง
ขอกลาวหา ประเด็นท่ีตองพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน และผูขอรับการประเมิน 
ไดขอใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อกํากับไวในรายงานการสอบสวนหนาอ่ืนดวยทุกหนาดวย 
เพ่ือใหเปนไปตามกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

9
 ขอ ๕๓ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ 

                                                 



บทท่ี ๔ 
การใหความเห็นและขอเสนอแนะ 

 

การดําเนินการทางวินัยเปนกระบวนการอยางหนึ่งในการดําเนินการลงโทษขาราชการ 

ท่ีฝาฝน ระเบียบ ขอบังคับ ตาง ๆ ท่ีกําหนดใหดําเนินการและไมดําเนินการ ซ่ึงเปนกระบวนการ 

ทางกฎหมายท่ีกระทําเม่ือขาราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย โดยมีข้ันตอน วิธีการ ตามหลักเกณฑ 

ท่ีกฎหมายกําหนดไว นับตั้งแตมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนมาพิจารณาความผิด และกําหนด

โทษ โดยวางแนวทางการสอบสวน กําหนดประเด็นการสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน  

จนสูการพิจารณาประชุมคณะกรรมการในการใหความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือพิจารณาการลงโทษ  

และเสนอตอผูมีอํานาจและบรรจุแตงตั้งเพ่ือลงโทษใหเหมาะสมแกความผิด 

ผูขอรับการประเมินในฐานะกรรมการสอบสวนทางวินัยไดดําเนินการสอบสวนรวมกับ

คณะกรรมการสอบสวน มีประเด็นสําคัญในการพิจารณาการพิจารณาความผิด และกําหนดโทษ  

โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะในการสอบสวนวินัย กรณีการทุจริตการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล 

เปนเท็จ โดยมีประเด็นปญหาท่ีตองนํามาวินิจฉัยในการใหความเห็น แยกเปนประเด็นดังตอไปนี้ 

ประเด็นท่ี ๑ ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ และผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดรวมกันกระทําความผิดวินัย

ตามท่ีถูกกลาวหา หรือไม เพียงใด 

ประเด็นท่ี ๒ ถาพฤติการณของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ และผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนการกระทํา

ความผิดวินัย สมควรไดรับโทษสถานใด เพียงใด จึงจะเหมาะสมกับกรณีความผิด 

ผูขอรับการประเมินไดใหความเห็น เพ่ือใหทราบวามีขอกลาวหาเก่ียวกับเรื่องอะไร  

เปนความผิดตามบทกฎหมายมาตราใด จึงจะเหมาะสมกับความผิด ซ่ึงความผิดของผูถูกกลาวหา  

เปนความผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต และเปนความผิดวินัยอยางอ่ืน  

ตองพิจารณาจากองคประกอบความผิดท้ังภายนอกและภายใน และความผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเวน

ปฏิบัติหนา ท่ีราชการโดยทุจริตตอง มีพฤติการณ พิ เศษคือเจตนาทุจริต  ผู ขอรับการประเมิน 

ไดเสนอความเห็น มีหลักเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นท่ี ๑ 

๑. ผูถูกกลาวหาท้ังสองเปนขาราชการมีพฤติการณรวมกระทําความผิด หรือไม 

ผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนผู ใตบังคับบัญชาผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดใหการซัดทอดวา 

ผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ วาไดสั่ งใหนําเช็คของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสั่ งจายเ งินคาประกันสังคม 

ของเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ในชื่อของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ และนําไปข้ึนเงิน 

กับธนาคารแลวนําเงินมาใหกับผูถูกกลาวหาท่ี ๑ โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๑ แจงวาจะเอาเงินดังกลาวไปใชกอน

เด๋ียวจะนํามาคืนให ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดทวงถามหลายครั้ง แตผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไมไดนํามาคืน  

ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ จึงไดสั่งใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญ 



๓๑ 

ท้ัง ๓ ราย เพ่ือนําเงินมาชําระคาประกันสังคมท่ีคางจาย โดยไมมีเอกสารประกอบการเบิก ซ่ึงผูถูกกลาวหา

ท่ี ๑ บอกวาจะนําเอกสารมาใหภายหลังและใหเบิกไปกอน เหตุท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดคางสงเงิน

ประกันสังคม เพราะผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดมาขอรับเ งินไปใชกอนตั้ งแต เดือนเมษายน ๒๕๕๖  

ท่ีไมไดรายงานเนื่องจากผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เปนผูสั่งการ ซ่ึงรูอยูแลวและผูถูกกลาวหาไดทวงถามหลายครั้ง 

ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ จึงสั่งใหเบิกคารักษาพยาบาลโดยไมมีหลักฐานเพ่ือนําสงประกันสังคม แตผูถูกกลาวหา 

ท่ี ๑ ไดใหการปฏิเสธวา    

ในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาน ๐๘.๓๐ น. ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดรับรายงาน

ดวยวาจาจากพนักงานราชการ จํานวน๑๕ ราย ไมไดรับสิทธิประโยชนเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

จากประกันสังคม เนื่องจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัด มิไดสงเงินคาประกันสังคมเปนเวลา ๙ เดือน  

มิใชเรื่องการเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญท้ังสามราย จึงไดสอบถามทางโทรศัพท 

ไปยังผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ซ่ึงทําหนาท่ีเก่ียวกับการเบิกจายเงินไดรับคําตอบวาเปนการเขาใจผิดไมมีปญหา

หรืออุปสรรค ในเรื่องดังกลาว และไดสั่งการใหเจาหนาท่ีไปสอบถามสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  

ไดรับแจงวาพนักงานราชการทุกคนสามารถใชสิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาลไดตามปกต ิ 

ซ่ึงไดทําความเขาใจกับพนักงานราชการตามท่ีผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ชี้แจงมา 

ตอมาในเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ของวันเดียวกันจึงไดพบหลักฐานเปนหนังสือ 

ของเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล รายงานการขอเบิกเงิน 

คารักษาพยาบาลขาราชการบํานาญ จึงไดเชิญผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ใหมาพบ เพ่ือดูหลักฐานการเบิกจายเงิน  

ในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดนําสมุดคุมเช็คในชวง 

เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงปจจุบันมาใหตรวจสอบพบวา ไมมีรายการสั่งจายเงินคารักษาพยาบาล 

จํานวน ๑๘๗,๕๗๔ บาท แตอยางใด และวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ไดรับหนังสือจากขาราชการบํานาญ  

อดีตปศุสัตวจังหวัด แจงใหระงับการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล จึงไดมีหนังสือมอบอํานาจใหเจาหนาท่ี

ไปตรวจสอบเรื่องดังกลาว โดยประสานกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดและสํานักงานคลังจังหวัด  

สรุปไดดังนี้ 

- สํานักงานประกันสั งคมได รับการชํ าระเ งินสมทบคาประกันสั งคม ในวัน ท่ี  

๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ สําหรับเดือนเมษายน -เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ รวม ๙ เดือน เดือนละ ๑๘,๐๕๖ บาท 

รวมเปนเงิน ๑๖๒,๕๐๔ บาท และพนักงานราชการสามารถใชสิทธิไดตามปกติ แตหนวยงานตองรับผิด 

ในสวนของเงินเพ่ิมจากการนําเงินสงลาชาใหสํานักงานประกันสังคมในอัตรารอยละ ๒   

- สํานักงานคลังจังหวัด ตรวจสอบพบวา ในวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ มีการผานรายการ

เบิกคารักษาพยาบาลผูปวยนอกจํานวน ๓ ราย เปนเงิน ๑๘๗,๕๗๔ บาท และธนาคารไดโอนเงิน 

ในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗  

ผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ เห็นวา การกระทําของผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ สอไปในทางทุจริต 

จึงไดรายงานตอผูวาราชการจังหวัด เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงพรอมทําบันทึก

รายงานอธิบดีกรมปศุสัตว เพ่ือมีคําสั่งใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไปปฏิบัติราชการนอกพ้ืนท่ีจังหวัด  



๓๒ 

๒) การสั่งจายเช็คฉบับจํานวนเงิน ๑๖๒,๕๐๔ บาท ในชวงเดือนมกราคม ๒๕๕๗  

ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดเสนอเช็คใหลงนาม เพ่ือจายเปนเงินสมทบคาประกันสังคม โดยไดรับการชี้แจง 

จากผูถูกกลาวหาท่ี ๒ วาจะสงเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ จํานวน ๑๕ ราย พรอมเงิน 

ท่ีจะตองจายเพ่ิมกรณีนําสงลาชา ยอนหลัง ๓ เดือน (ตกเบิก) สําหรับเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 

๒๕๕๖ โดยแนบแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบใหลงนามพรอมสมุดคุมเช็ค ซ่ึงในแบบแสดงรายการ 

มียอดเงินสมทบท่ีตองนําสงเดือนละ ๑๘,๐๕๖ บาท จํานวน ๓ เดือน เปนเงิน ๕๔,๑๖๘ บาท และมีเงิน 

ท่ีตองจายเพ่ิม กรณีนําสงลาชาเปนเงิน ๒,๗๗๘.๖๖ บาท จํานวน ๓ เดือน เปนเงิน ๘,๓๓๕.๙๘ บาท  

รวมเปนเงินท่ีตองจาย ๖๒,๕๐๔ บาท  

ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดตรวจสอบจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพบวา การนําสงเงิน

สมทบคาประกันสังคมของลูกจางหรือพนักงานของสํานักงาน จะตองนําสงภายในวันท่ี ๒๐ ของทุกเดือน 

และผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดปลอมแปลงหนังสือนําสงเงินคาประกันสังคมยอนหลัง ตั้งแตเดือนเมษายน  

ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ รวม ๙ เดือน เปนเงิน ๑๖๒,๕๐๔ บาท โดยใชวิธีการถายเอกสาร (แบบสี)  

แบบนําสงเงินสมทบเดือนเมษายน ๒๕๕๖ แลวแกไขรายละเอียดการนําสง โดยมิไดเสนอใบนําสงฉบับจริง

ใหลงนามเพ่ือปกปดความผิดท่ีมิไดนําสงเงินเปนเวลา ๙ เดือน ซ่ึงผูถูกกลาวหายืนยันวา ไดลงนามสั่งจาย

เช็คเพ่ือจายคาประกันสังคมและลงนามในแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบเปนประจําทุกเดือน 

มิไดคางสงหรือสั่งจายยอนหลังเปนเวลา ๙ เดือน แตทุกครั้งท่ีมีการเสนอเช็คเพ่ือจายเงินสมทบ 

คาประกันสังคม จะสั่งจายในนามของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ มีเพียงครั้งนี้ท่ีไดเสนอสั่งจายในนามสํานักงาน

ประกันสังคม ซ่ึงผูถูกกลาวหาท่ี ๒ แจงวาเพ่ือใหเกิดความสะดวกและงายตอการนําสงเงิน ท้ังในสวน 

ของผูประกันตนและผูวาจาง โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เชื่อโดยสุจริตวาเจาหนาท่ีกระทําเพ่ือประโยชน 

ของทางราชการ และเห็นวาไมไดขัดตอระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 

และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ สวนท่ี ๓ วิธีปฏิบัติในการจายเงิน ขอ ๔๘ (๓) ในกรณีสั่งจายเงิน 

เพ่ือขอรับเงินสดมาจาย ใหออกเช็คสั่งจายในนามเจาหนาท่ีการเงินของสวนราชการและขีดฆาคําวา  

“หรือผูถือ” ออก หามออกเช็คสั่งจายเงินสด  

๓) การสั่งจายเช็คฉบับจํานวนเงิน ๒๕,๐๗๐ บาท ใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ กรณีเช็คฉบับนี้ 

ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ จําไมไดแนชัดวา จายเปนคารักษาพยาบาลของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ หรือเปนเงินเบิกเกิน

สงคืนหรือคาสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ แตนาจะเปนยอดเงิน ๕,๐๗๐ บาท มิใชยอดเงิน ๒๕,๐๗๐ บาท 

เนื่องจากระยะเวลาไดลวงเลยมานานแลวจึงไมสามารถหาเอกสารหลักฐานประกอบอางอิงได 

ผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ยังพบหลักฐานวาผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดสําเนา (ถายเอกสารสี)  

แบบนําสงเงินสมทบท่ีมีลายมือชื่อตน เพ่ือใชในการนําสงเงินสมทบยอนหลังต้ังแตเดือนเมษายน  

ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ท้ังท่ีตนไดลงนามในแบบนําสงเงินสมทบเปนประจําทุกเดือน แตกลับ 

ไมพบหลักฐานลายมือชื่อท่ีตนลงนามจริง จึงสันนิษฐานวาเช็คท้ังสองฉบับมีการแกไขดัดแปลงเพ่ิมเติม 

และขอยืนยันวาไมไดลงนามสั่งจายเช็ค จํานวน ๑๖๒,๕๐๔ บาท และจํานวน ๖๒,๕๐๔ บาท โดยเชื่อวา 

มีการตอเติมตัวเลขขางหนา เชน ๖๒,๕๐๔ บาท เติมเลข ๑ ดานหนา เปนเงิน ๑๖๒,๕๐๔ บาท  



๓๓ 

และเชื่อวามีการเติมเลข ๒ หนา ๕,๐๗๐ บาท เปนเงิน ๒๕,๐๗๐ บาท ซ่ึงผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดทําหนังสือ

ขอเอกสารฉบับท่ีมีการปลอมแปลงลายมือชื่อจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเพ่ือใชเปนหลักฐาน 

ในการดําเนินคดีตอไปจากขอเท็จจริงผูขอรับการประเมินเสนอความเห็นตอคระกรรมการสอบสวน 

วาผู ถูกกลาวหาท้ังสองเปนขาราชการมีพฤติการณกระทําความผิดแตจะรวมกันทุจริต หรือไม  

ตองพิจารณาวา 

๒. ผูถูกกลาวหาท้ังสองมีหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติงานดังกลาวตามท่ีถูกกลาวหา หรือไม 

ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เปนปศุสัตวจังหวัด และผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนเจาพนักงานการเงิน

และบัญชีชํานาญงาน และเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีตามตําแหนงหนาท่ีท่ีกฎหมาย

กําหนดไวตามถอยคําท่ีใหไวตอคณะกรรมการสอบสวนจึงมีหนาท่ีดังกลาวแลว 

๓. ผูถูกกลาวหาท้ังสองปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต หรือไม 

ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดใหการซัดทอดวาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดสั่งใหนําเช็คของสํานักงาน 

ปศุสัตวจังหวัดสั่งจายเงินคาประกันสังคมของเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ในชื่อ 

ของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ และนําไปข้ึนเงินกับธนาคารแลวนําเงินมาใหกับผูถูกกลาวหาท่ี ๑ โดยผูถูกกลาวหา

ท่ี ๑ แจงวาจะเอาเงินดังกลาวไปใชกอนเดี๋ยวจะนํามาคืนให ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดทวงถามหลายครั้ง  

แตผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไมไดนํามาคืน ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ จึงไดสั่งใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ดําเนินการเบิก 

คารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย เพ่ือนําเงินมาชําระคาประกันสังคมท่ีคางจาย  

โดยไมมีเอกสารประกอบการเบิก ผูขอรับการประเมินเห็นวาผูกลาวหาท่ี ๒ ไดกลาวอางเลื่อนลอย 

เพ่ือใหตนพนจากความผิด ท้ังไมมีพยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบสนับสนุนคําซัดทอดผูถูกกลาวหาท่ี ๒  

อางใหมีน้ําหนักท่ีรับฟงได 

 อีกท้ังพยานบุคคลท่ีเปนพนักงานราชการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานธุรการ 

การเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลมีหนาท่ีดําเนินการตาง ๆ ตามท่ีผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ มอบหมาย  

โดยมีหนาท่ีในการบันทึกรายละเอียดลงในระบบ GFMIS ไดใหการวา ไดโทรศัพทไปท่ีสํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัด เพ่ือสอบถามสิทธิการคํานวณเบี้ยชราภาพ ทําใหไดทราบขาววาสํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดไดตัดสิทธิการรักษาพยาบาลของพนักงานราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  

จํานวน ๑๕ ราย เนื่องจาก ขาดสงเงินเขาประกันสังคมเปนเวลา ๙ เดือน เม่ือพยานทราบแลวรูสึกวา 

การเบิกจายมีความผิดปกติ เนื่องจากมีจํานวนเงินท่ีสูงมากประมาณ ๑.๔-๑.๖ แสนบาท ยังไมรวม 

คาปรับอีกจํานวนหนึ่ง จึงไดโทรศัพทติดตอไปยังขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย เพ่ือสอบถามวาไดขอเบิก 

คารักษาพยาบาลหรือไม ซ่ึงขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย ตอบตรงกันวาไมไดขอเบิกเงินคารักษาพยาบาล

แตอยางใด เ ม่ือไดทราบไดพยายามโทรศัพทติดตอผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ เ พ่ือแจง เรื่องการเบิก 

คารักษาพยาบาลดังกลาว แตไมสามารถติดตอได จึงไดติดตอพนักงานราชการท้ัง ๑๕ ราย เพ่ือแจง 

เรื่องการโดนตัดสิทธิการเบิกคารักษาพยาบาลและไดนัดหมายใหพรอมกันไปท่ีบานพักของผูถูกกลาวหา 

ท่ี ๑ ในชวงเชาของวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. เศษ (ท่ีจริงเปนวันท่ี ๑๕ 

มกราคม ๒๕๕๗) ซ่ึงตนและพนักงานราชการจํานวน ๑๕ ราย ไดไปท่ีบานพักของผูถูกกลาวหาท่ี ๑   



๓๔ 

และไดแจงเรื่องการถูกตัดสิทธิประกันสังคมใหทราบ ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดรับทราบ และแจงตอบวา 

จะดําเนินการตรวจสอบให และพยานไดแจงใหผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ทราบเรื่องการเบิกคารักษาพยาบาล 

ของขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย ขางตน ใหทราบดวย ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดเขียนชื่อของขาราชการบํานาญ 

และจํานวนตัวเลขท่ีมีการขอเบิก และพยานไดแจงใหผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง 

ในเรื่องดังกลาวกอนท่ีจะลงนามในเช็คเพ่ือสั่งจายเงินคารักษาพยาบาล ซ่ึงผูถูกกลาวหาท่ี ๑ รับทราบ 

ไวแลว และในวันเดียวกัน เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. พยานไดทําบันทึกลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

รายงานขอเท็จจริงเก่ียวกับการขอเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญท้ังสามรายตอผูถูกกลาวหา

ท่ี ๑ อีกครั้ง โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๑  ไดลงนามในบันทึกดังกลาววา “ทราบ” และลงวันท่ี ๑๔ มกราคม 

๒๕๕๗ และพยานไดเก็บเอกสารฉบับนี้ไวเพ่ือเปนหลักฐานและไมไดมอบใหใคร แตไดนําสําเนาเอกสาร

ฉบับนี้  คณะกรรมการสอบสวนพบวา เนื้อหาในหนังสือเหมือนกับเอกสารท่ีตนจัดทําเพ่ือเสนอ 

ปศุสัตวจังหวัด แตในสวนของการลงลายมือชื่อของผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ไมตรงกับฉบับของพยาน  

แตมีขอความเพ่ิมข้ึนวา “ดําเนินการเสนอ ผวจ.ดําเนินการสอบ” ซ่ึงพยานชี้ใหคณะกรรมการเห็นวา 

ผู ถูกกลาวหา ท่ี ๑ สามารถทําไดหรือไม  ผู ขอรับการประเ มินได ใหความเห็นและเสนอแนะ 

ตอคณะกรรมการในท่ีประชุมเห็นวา แมผูถูกกลาวหาท่ี ๑ จะเขียนขอความข้ึนในภายหลังสามารถทําได

เพราะยังอยูในตําแหนงและอํานาจในการดําเนินการเปนของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไมเปนการปลอมเอกสาร

แตอยางใด อีกท้ังพนักงานราชการ ผู ไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการ  

การเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลมีหนาท่ีดําเนินการตาง ๆ ตามท่ีผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ มอบหมาย  

โดยมีหนาท่ีในการบันทึกรายละเอียดลงในระบบ GFMIS มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน คือ 

๑. บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS  

๒. พิมพรายงานการขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS ใหกับผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เพ่ือตรวจสอบ 

และเสนอปศุสัตวจังหวัด ลงนามอนุมัติตอไป 

๓. เม่ือปศุสัตวจังหวัด ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารใบสําคัญขอเบิก 

และอนุมัติการเบิกเงินโดยลงนามในเอกสารรวมกับผูถูกกลาวหาท่ี ๒ แลว ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จะแจง 

ใหทราบดวยวาจา และมอบอุปกรณลูกกุญแจในการเปดรหัส (Togen key) เพ่ือใหพนักงานราชการ 

ดําเนินการอนุมัติการเบิกเงินในระบบ GFMIS โดยการนําอุปกรณลูกกุญแจในการเปดรหัสเขาไปในระบบ

คอมพิวเตอรเพ่ือคลิกในชองอนุมัติเงิน เพ่ือสงคําขอเบิกเงินไปยังสํานักงานคลังจังหวัด สําหรับการเบิกจาย

ในระบบ GFMIS การขออนุ มัติ เบิกจายเงินในระบบ หรือการขออนุ มัติจะใช อุปกรณลูกกุญแจ  

(TOGEN KEY) ในการเปดรหัส เพ่ือเขาไปดําเนินการในระบบโดยอุปกรณลูกกุญแจในการเปดรหัส 

(TOGEN KEY) ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีจํานวน ๓ ลูก ดังนี้  

                     - อุปกรณลูกกุญแจ (TOGEN KEY) รหัส ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๓๑๐ ใชสําหรับผูปฏิบัติงาน  

ในการเขาไปกรอกรายละเอียดเก่ียวกับรายการขอเบิกจาย ผูท่ีถืออุปกรณตองเปนขาราชการตําแหนง

เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนผูถืออุปกรณลูกกุญแจ   

                     - อุปกรณลูกกุญแจ (TOGEN KEY) รหัส ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๓๐๑ ใชสําหรับการขออนุมัติ



๓๕ 

เงิน เพ่ือสงขอมูลไปยังสํานักงานคลังจังหวัด โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนผูถือ  

  - อุปกรณลูกกุญแจ (TOGEN KEY) รหัส ๐๗๐๐๖๐๐๑๘๓๒๐ ผูมีอํานาจอนุมัติ 

จะเปนผูถือ และผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เปนผูรับผิดชอบถืออุปกรณลูกกุญแจ 

                    ในทางปฏิบัติของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จะเปนผูรับผิดชอบระบบ 

GFMIS และเปนผูถืออุปกรณลูกกุญแจ (TOGEN KEY) ท้ัง ๓ อัน แตเนื่องจากผูถูกกลาวหาท่ี ๒  

ใชคอมพิวเตอรไมเปน ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จึงไดเสนอปศุสัตวจังหวัดใหพนักงานราชการพยานบุคคล 

เปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จะมอบอุปกรณลูกกุญแจ  

(TOGEN KEY) ใหเม่ือมีการเบิกจายในแตละครั้ง เม่ือดําเนินการเขาระบบเพ่ืออนุมัติเงินเสร็จแลว  

ก็จะสงคืนใหกับผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เม่ือปอนขอมูลไปแลว สํานักงานคลังจังหวัดจะทําการตรวจดูขอมูล  

และอนุมัติในระบบโดยไมตองจัดสงเอกสารหลักฐานใหกับสํานักงานคลังจังหวัด โดยเงินท่ีขออนุมัติไป 

จะเขาบัญชีของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ในวันรุงข้ึน ประมาณชวงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ของแตละวัน 

หลังจากนั้นสํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะทําการขอจายในระบบ GFMIS โดยความถูกตองครบถวน 

ของเอกสารใบสําคัญขอเบิกจะทําหนาท่ีเขาในระบบ GFMIS เพ่ือคียขอมูลการขอจายตามเอกสารท่ีขอเบิก

ไป ตอจากนั้นจะเปนข้ันตอนการเขียนเพ่ือดําเนินการจายใหกับผูขอเบิก พยานท่ีเปนพนักงานราชการ 

ซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาผูถูกกลาวหาท่ี ๒  ใหถอยคําวา เม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ 

๑๑.๐๐ น. ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดนําเอกสารเปนกระดาษ เอ ๔ เขียนดวยลายมือ/ดวยดินสอ มีรายละเอียด

ขอเบิกเ งินคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญ คนท่ี ๑ จํานวน ๒๑,๕๗๐ บาท คนท่ี ๒  

จํานวน ๙๐,๙๕๗ และคนท่ี ๓ จํานวน ๗๕,๐๔๗ บาท รวมเปนเงินจํานวน ๑๘๗,๕๗๔ บาท ซ่ึงพยาน 

ท่ีเปนพนักงานราชการเห็นวาจํานวนเงินท่ีขอเบิกเปนจํานวนท่ีสูงมาก จึงเดินไปสอบถามผูถูกกลาวหาท่ี ๒ 

ไดรับคําตอบวา เอกสารใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย มีจํานวนมาก

และใกลหมดอายุในการเบิก ซ่ึงผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดเก็บเอกสารไวแลว และแจงวาไดเขียนเหตุ 

ไวในกระดาษแผนเดียวกันแลว จึงกลับมาบันทึกขอมูลเขาระบบ GFMIS และไดพิมพเอกสารจากระบบ 

GFMIS สงมอบใหกับผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนตอไป พยานท่ีเปนพนักงานราชการ 

ผูพิมพเอกสารเปนประจักษพยานไมมีสวนไดเสียในเรื่องดังกลาว ไดสังเกตเห็นสิ่งท่ีผิดปกติในการเบิก 

จึงเดินไปสอบถามผูถูกกลาวหาท่ี ๒ แตผูถูกกลาวหาท่ี ๒ กลับปกปดขอเท็จจริงไว ท้ังท่ีรูวาไมไดเบิก 

คารักษาพยายามตามความเปนจริง จากคําใหการของพยานท่ีเปนประจักษดังกลาว ผูขอรับประเมิน 

ใหความเห็นตอคณะกรรมการสอบสวนวา พฤติการณดังกลาวของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ แสดงถึงเจตนาทุจริต 

เปนพยานประกอบท่ีสนับสนุนแสดงใหเห็นถึงการทุจริตอยางแทจริง 

  สวนกรณีผูถูกกลาวหาท่ี ๑ พยานบุคคลยังไมแนชัดวาพยานบุคคลยืนยันวามีสวนรวม 
ในการทุจริต เพราะพยานบุคคล ซ่ึงเปนผูรวมงานไดรับมอบหมายจากผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ใหทําหนาท่ี 
หัวหนาพัสดุไดใหการ ถึงพฤติกรรมของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ วาเปนคนท่ีความรูเก่ียวกับกฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงานนอยเพราะเคยสั่งใหตนดําเนินการเก่ียวกับพัสดุหลายเรื่องท่ีไมถูกตอง และพยานบุคคล 
ทําหนาท่ีเปนผูชวยงาน ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เก่ียวกับการเบิกจายเงินประกันสังคม พยานไดใหการเก่ียวกับ



๓๖ 

พฤติกรรมของผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ เปนผู ท่ี มีความตั้งใจในการทํางานบางครั้งอาจไมทราบวิธีการ 
หรือกระบวนการในการทํางาน เชน เรื่องการเงินจะไมคอยทราบรายละเอียดเก่ียวของ ซ่ึงใหการ
สอดคลองกันทํานองไมใจ ไมศึกษาการดําเนินการท้ังท่ีผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เปนหัวหนาหนวยงาน  
จึงมีพฤติการณปลอยปละละเลยในหนาท่ีการงานท่ีตนควบคุมอยูเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง 
แตไมปรากฏขอเท็จจริงพยานบุคคลหรือพยานเอกสารยืนยันวาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ มีพฤติการณท่ีทุจริต  
อีกท้ังผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดรายงานตอผูวาราชการจังหวัด เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงพรอมทําบันทึกรายงานอธิบดีกรมปศุสัตว เพ่ือมีคําสั่งใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไปปฏิบัติราชการ
นอกพ้ืนท่ีจังหวัด และแจงความดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ท่ีเกิดข้ึนถึงสองครั้ง แตพนักงานสอบสวน 
เห็นวายังไมใชผูเสียหาย เนื่องจากยังอยูในการสอบสวนและการสอบสวนยังไมแลวเสร็จในขณะนั้น ซ่ึงแสดง 
ใหเห็นวาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ มีเจตนาท่ีจะดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ผูขอรับการประเมินจึงเสนอ
ความเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการสอบสวนวาพฤติการณดังกลาวของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ยังไมมีสวนรวม
ในการกระทําความผิด บนพ้ืนฐานของการรับฟงพยานหลักฐานท่ีปรากฏในการสอบสวน 

๔. ผูถูกกลาวหาท้ังสองไดทําใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนโดยมิควรไดโดยชอบดวย 

กฎหมาย หรือไม 

จากประเด็นปญหาดังกลาวผูถูกกลาวหาท่ี ๑ และผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดรวมกันกระทํา

ความผิดวินัยตามท่ีถูกกลาวหา หรือไม เพียงใด ความยุงยากของการสอบสวนท่ีผูถูกกลาวหาท่ี ๒  

เปนผูใตบังคับบัญชาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดใหการซัดทอดวาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เปนผูสั่งการมีสวนรวมในการ

ทุจริตในการเบิกเงินคารักษาพยาบาล แตผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดใหการปฏิเสธ จึงตองพิจารณาจาก

พยานหลักฐานท่ีไดจากการนํามาสูสํานวนการสอบสวนดวยความระมัดระวัง ในการวินิจฉัยชั่งน้ําหนัก

พยานซัดทอดอาจกระทบกระเทือนตอความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานและยังไมควรเชื่อฟงเสีย

ทีเด ียวโดยลําพัง เ พื ่อลงโทษผู ถ ูกกลาวหา เว นแตม ีพยานหลักฐานประกอบอื ่นมาสนับสนุน  

ซ่ึงเปนพยานหลักฐานอ่ืนท่ีรับฟงได และมีแหลงที่มาเปนอิสระตางหากจากพยานหลักฐานที่ตองการ

พยานหลักฐานประกอบนั้น ทั้งจะตองมีคุณคาเชิงพิสูจนที่สามารถสนับสนุนใหพยานหลักฐานอื่น 

ที่ไปประกอบมีความนาเชื่อถือมากขึ้นดวย ซึ่งจากขอเท็จจริงไมปรากฏพยานหลักฐานเหลานั้นมา

สนับสนุนคําซัดทอดของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ แตอยางใด 

ประเด็นท่ี ๒  

  ผูขอรับการประเมินไดเสนอความเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการสอบสวนกรณี

ขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานฟงไดวา  

๑. กรณีผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนผูดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลขาราชการของ 

ขาราชการบํานาญอันเปนเท็จและผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ขณะกระทําการดังกลาวเปนเจาพนักงานการเงิน 

และบัญชีชํานาญงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอดของ

ขาราชการลูกจางประจําและขาราชการบํานาญ โดยพฤติการณการกระทําของผูถูกกลาวหาท่ี ๒  

ถือเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ 

เพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 



๓๗ 

โดยทุจริตและกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔)  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติเก่ียวกับ

การลงโทษขาราชการ กรณีทุจริตตอหนาท่ีราชการไวตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ท่ี นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ดังนั้น จึงเห็นสมควรลงโทษไลผูถูกกลาวหาท่ี ๒  

ออกจากราชการ  

                     ๒. กรณีผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานเปนท่ีนาเชื่อไดวาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ 

ไม ไดดํ า เนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการ เบิกจ ายจ าย เ งินสวัสดิการรั กษาพยาบาล  

และตามพฤติการณเปนท่ีนาเชื่อวาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดลงนามสั่งจายเช็คโดยไมตรวจสอบตนข้ัว 

เช็คสั่งจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลมียอดจํานวนเงินท่ีถูกตองตรงกับทะเบียนคุมการจายเช็ค  

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ.๐๒-ขอเบิกเงินงบประมาณท่ีไมไดอางอิงใบสั่งซ้ือและรายงาน 

แสดงรายละเอียดสถานะ การเบิกจายเงินรวมท้ังตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับเบิกจายจายเงิน

สวัสดิการรักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓  

และแนวทางท่ีกําหนดในหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

กรณีจึงเปนเหตุท่ีกอใหเกิดการเบิกจายท่ีไมถูกตองและทางราชการไดรับความเสียหายในครั้งนี้  

กรณีตามพฤติการณจึงถือไดวาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานไมปฏิบัติหนาท่ี

ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล 

และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดี 

หรือความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ 

ตามมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  

ความยุงยากในการดําเนินการการทางวินัย 

  ความยุงยากในการดําเนินการ ใหความเห็นและการเสนอแนะของผูขอรับการประเมิน

ตอคณะกรรมการสอบสวนอยู ท่ีวา ผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของผู ถูกกลาวหาท่ี ๒  

ไดมีสวนรวมในการกระผิดฐานทุจริต กับผูถูกกลาวหาท่ี ๒ หรือไม 

  ผูขอรับการประเมิน ตองอาศัยหลักกฎหมายหลายฉบับ เชนประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพง ในเรื่องเก่ียวกับพยานหลักฐาน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ. ๒๕๓๙ มาพิจารณาพยานหลักฐานท่ีเห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง ดังตอไปนี้ 

๑. แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางท่ีเก่ียวของ 

๒. รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณี หรือของพยานบุคคลหรือ 

พยานผูเชี่ยวชาญท่ีคูกรณีกลาวอาง เวนแตการกลาวอางไมจําเปนฟุมเฟอยหรือเพ่ือประวิงเวลา 

๓. ขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล พยานผูเชี่ยวชาญ 

๔. ขอใหผูครองครองสงเอกสารท่ีเก่ียวของ 

๕. ออกไปตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 

วิเคราะหจากคําใหการของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ท่ีไดใหการซัดทอดวาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ได 



๓๘ 

สั่ งใหนําเช็คของสํานักงานปศุสัตวจั งหวัดสั่ งจายเงินคาประกันสังคมของเดือนเมษายน ๒๕๕๖  

ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ในชื่อของถูกกลาวหาท่ี ๒ และนําไปข้ึนเงินกับธนาคารแลวนําเงินมาใหกับ 

ผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ โดยผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ แจงวาจะเอาเงินดังกลาวไปใชกอนเดี๋ยวจะนํามาคืนให  

ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดทวงถามหลายครั้ง แตผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไมไดนํามาคืน และผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ยังไดสั่ง

ใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย เพ่ือนําเงินมาชําระ

คาประกันสังคมท่ีคางจาย โดยไมมีเอกสารประกอบการเบิก ผูขอรับการประเมินเห็นวาผูกลาวหาท่ี ๒  

ไดกลาวอางเลื่อนลอยเพ่ือใหตนพนจากความผิด แมพยานผูเชี่ยวชาญท่ีเปนเจาหนาท่ีธนาคารไดใหถอยคํา

วาเช็คท่ีสั่งจายเปนลายมือชื่อผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ก็เพียงแตปรากฏลายมือชื่อผูสั่งจายเช็คท่ีหัวหนา

หนวยงานพึงอนุมัติ แตไมมีพยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบการสนับสนุนคําซัดทอดผูถูกกลาวหาท่ี ๒  

อางใหมีน้ําหนักท่ีรับฟงไดผูกลาวหาท่ี ๑ ไดรวมกระทําความผิดกับผูถูกกลาวหาท่ี ๒ 

  และเ ม่ือพิจารณาจากพยานบุคคลอ่ืนท่ีเปนพนักงานราชการไดรับมอบหมาย 

ใหรับผิดชอบงานธุรการการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลมีหนาท่ีดําเนินการตาง ๆ ตามท่ีผูถูกกลาวหา 

ท่ี ๒ มอบหมาย โดยมีหนาท่ีในการบันทึกรายละเอียดลงในระบบ GFMIS ไดใหการวา ไดโทรศัพท 

ไปสอบถามท่ีสํานักงานประกันสังคมจังหวัด เพ่ือสอบถามสิทธิการคํานวณเบี้ยชราภาพ ทําใหไดทราบขาว

วาสํานักงานประกันสังคมจังหวัดไดตัดสิทธิการรักษาพยาบาลของพนักงานราชการสํานักงานปศุสัตว

จังหวัด จํานวน ๑๕ ราย เนื่องจาก ขาดสงเงินเขาประกันสังคมเปนเวลา ๙ เดือน เม่ือทราบแลวรูสึกวา

การเบิกจายมีความผิดปกติ เนื่องจาก มีจํานวนเงินท่ีสูงมากประมาณ ๑.๔-๑.๖ แสนบาท ยังไมรวมคาปรับ

อีกจํานวนหนึ่ง จึงไดโทรศัพทติดตอไปยังขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย เพ่ือสอบถามวาไดขอเบิก 

คารักษาพยาบาลหรือไม ซ่ึงขาราชการบํานาญท้ัง ๓ ราย ตอบตรงกันวาไมไดขอเบิกเงินคารักษาพยาบาล 

พยานพยายามโทรศัพทติดตอผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เพ่ือแจงเรื่องการเบิกคารักษาพยาบาล แตไมสามารถ

ติดตอได จึงไดติดตอพนักงานราชการท้ัง ๑๕ ราย เพ่ือแจงเรื่องการโดนตัดสิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล

และไดนัดหมายใหพรอมกันไปท่ีบานพักของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ในชวงเชาของวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗  

เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. เศษ ซ่ึงพยานและพนักงานราชการจํานวน ๑๕ ราย ไดไปท่ีบานพัก 

ของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ แจงใหผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองในเรื่องดังกลาว 

กอนท่ีจะลงนามในเช็คเ พ่ือสั่ งจายเ งินคารักษาพยาบาล ซ่ึงผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ รับทราบไวแลว  

และในวันเดียวกัน เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ตนไดทําบันทึกลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ รายงาน

ขอเท็จจริงเก่ียวกับการขอเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญท้ังสามรายตอผูถูกกลาวหาท่ี ๑  

อีกครั้ง โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดลงนามในบันทึกดังกลาววา “ทราบ” และลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

และพยานไดเก็บเอกสารฉบับนี้ไวเพ่ือเปนหลักฐาน พบวา เนื้อหาในหนังสือเหมือนกับเอกสารท่ีตน 

จัดทําเพ่ือเสนอปศุสัตวจังหวัด แตในสวนของการลงลายมือชื่อของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไมตรงกับฉบับ 

ของพยาน แตมีขอความเพ่ิมข้ึนวา “ดําเนินการเสนอ ผวจ.ดําเนินการสอบ” ซ่ึงผูขอรับการประเมินเห็นวา 

แมผูถูกกลาวหาท่ี ๑ จะเขียนขอความข้ึนในภายหลังก็สามารถทําได เพราะยังอยูในตําแหนงและอํานาจ 

ในการดําเนินการเปนของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ จึงไมเปนการปลอมเอกสารแตอยางใด 



๓๙ 

  และจากคําใหการของผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ท่ีใหการวาในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗  

เวลาประมาน ๐๘.๓๐ น. ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดรับรายงานดวยวาจาจากพนักงานราชการ สังกัดสํานักงาน 

ปศุสัตวจังหวัด กรณีพนักงานราชการ จํานวน๑๕ ราย ไมไดรับสิทธิประโยชนเก่ียวกับการรักษาพยาบาล

จากประกันสังคม เนื่องจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัด มิไดสงเงินคาประกันสังคมเปนเวลา ๙ เดือน  

มิใชเรื่องการเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญท้ังสามราย จึงไดสอบถามทางโทรศัพท 

ไปยังผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ซ่ึงทําหนาท่ีเก่ียวกับการเบิกจายเงินไดรับคําตอบวาเปนการเขาใจผิดไมมีปญหา

หรืออุปสรรคในเรื่องดังกลาว และไดสั่งการใหเจาหนาท่ีไปสอบถามสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  

ไดรับแจงวาพนักงานราชการทุกคนสามารถใชสิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาลไดตามปกต ิ 

ซ่ึงไดทําความเขาใจกับพนักงานราชการตามท่ีผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ชี้แจงมา 

      และในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ตอเนื่องติดตอกัน 

ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดเดินทางไปรวมประชุมการจัดงานเกษตรและปศุสัตวจังหวัด ครั้งท่ี ๑ Livestock 

Show Cowboy Night ณ โครงการเดอะเวโรนา แอททับลาน อาคาร A๑ ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ มิไดนิ่งเฉย

เก่ียวกับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ประกอบกับยังไมแนใจในคําตอบท่ีไดรับจากผูถูกกลาวหา 

ท่ี ๒ ท่ีขัดแยงกับขอมูลของพยานท่ีเปนพนักงานราชการผูชวยผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จึงไดโทรศัพทสั่งการ 

ใหเจาหนาท่ีไปสอบถามสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเก่ียวกับสิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาล 

ของพนักงานราชการไดความวาพนักงานราชการทุกคนสามารถใชสิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาล 

ไดตามปกติ และเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ตนไดเดินทางกลับถึงสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดดําเนินการ

กับบันทึกขอความรายงานการขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลขาราชการบํานาญ ท่ีพนักงานราชการผูชวย 

วาไดรับมอบมอบหมายจากผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ใหดําเนินการเบิกเงินคารักษาพยาบาลขาราชการบํานาญ

จํานวน ๓ ราย ติดตอผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เพ่ือสอบถามอยางเรงดวน พรอมเชิญเขาพบเพ่ือดูหลักฐาน 

การเบิกจายเงินใหแนชัดแตผูถูกกลาวหาท่ี ๒ อางวาติดภารกิจสวนตัวจะนํามาแสดงในวันถัดไป 

                     ตอมาในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดนําสมุด            

คุมเช็คในชวงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงปจจุบันมาใหตรวจสอบพบวาไมมีรายการสั่งจายเงิน                    

คารักษาพยาบาลในยอด ๑๘๗,๕๗๔ บาท และในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ไดรับหนังสือจากขาราชการ

บํานาญ อดีตปศุสัตวจังหวัด แจงใหระงับการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล จึงไดมีหนังสือมอบอํานาจ 

ใหเจาหนาท่ีไปตรวจสอบเรื่องดังกลาว โดยประสานกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดและสํานักงานคลัง

จังหวัด ซ่ึงจากคําใหการของผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดสอดคลองกับประจักษพยานแสดงใหเห็นวา  

เปนระยะเวลากระชั้นชิดและเหตุการณตอเนื่องกันสมเหตุสมผล จึงพอรับฟงไดวาผูถูกลาวหาท่ี ๑  

ไมไดรวมกระทําความผิดกับผูถูกกลาวหาท่ี ๒ 

  สําหรับเช็คท่ีไดสั่งจายเช็คเลขท่ี ๐๓๗๔๔๐๔๑ สั่งจายใหสํานักงานประกันสังคมจังหวัด

และเช็คเลขท่ี ๐๓๗๔๔๐๔๒ จายใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จากคําใหการของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดใหการวา  

ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดเสนอเช็คใหผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ลงนามสั่งจายสํานักงานประกันสังคมเช็คเลขท่ี 

๐๓๗๔๔๐๔๑ เปนเงิน ๖๒,๕๐๔ บาท เพ่ือจายเปนเงินสมทบคาประกันสังคมรวมกัน ๓ เดือน (ตกเบิก) 



๔๐ 

โดยแนบแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ใหผูถูกกลาวหา 

ท่ี ๑ ลงนามพรอมสมุดคุมเช็ค ซ่ึงในแบบแสดงรายการมียอดเงินสมทบท่ีตองนําสงเปนเงิน ๑๘,๐๕๖ บาท 

จํานวน ๓ เดือน รวมเปนเงิน ๕๔,๑๖๘ บาท พรอมแจงวามีเงินท่ีตองจายเพ่ิมกรณีนําสงลาชาเปนเงิน 

๒,๗๗๘.๖๖ บาท จํานวน ๓ เดือน รวมเปนเงิน ๘,๓๓๕.๙๘ บาท รวมเปนเงินท่ีตองจาย ๖๒,๕๐๔ บาท 

และการสั่งจายเช็คเลขท่ี ๐๓๗๔๔๐๔๒ จํานวนเงิน ๒๕,๐๗๐ บาท ผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ สั่งจาย 

ใหผูถูกกลาวหาท่ี ๒ กรณีเช็คฉบับนี้ผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ จําไมไดแนชัดวาจายเปนคารักษาพยาบาล 

ของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ หรือเปนเงินเบิกเกินสงคืนหรือคาสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ แตนาจะเปนยอดเงิน ๕,๐๗๐ 

บาท มิใชยอดเงิน ๒๕,๐๗๐ บาท แตเนื่องจากระยะเวลาไดลวงเลยมานานแลวจึงไมสามารถหาเอกสาร

หลักฐานประกอบอางอิงได  และผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ พบหลักฐานวาผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดสําเนา  

(ถายเอกสารสี) แบบนําสงเงินสมทบท่ีมีลายมือชื่อผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เพ่ือใชในการนําสงเงินสมทบยอนหลัง

ตั้งแตเดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดทําหนังสือขอเอกสารฉบับจริง 

ท่ีมีการปลอมแปลงลายมือชื่อจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัด เพ่ือใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดี

ตอไป ท้ังท่ีตนไดลงนามในแบบนําสงเงินสมทบเปนประจําทุกเดือน แตกลับไมพบหลักฐานลายมือชื่อ 

ท่ีผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ลงนามจริง จึงเปนท่ีสังเกตวาเช็คท้ังสองฉบับมีการแกไขดัดแปลงเพ่ิมเติม  

และผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ขอยืนยันวาไมไดลงนามสั่งจายเช็คใหสํานักงานประกันสังคมจังหวัด เปนจํานวนเงิน 

๑๖๒,๕๐๔ บาท ตนเชื่อวามีการตอเติมตัวเลขขางหนา เชน ๖๒,๕๐๔ บาท เติมเลข ๑ ดานหนา  

เปนเงิน ๑๖๒,๕๐๔ บาท และเชื่อวามีการเติมเลข ๒ หนา ๕,๐๗๐ บาท เปนเงิน ๒๕,๐๗๐ บาท  

ตนสั่งจายเช็คจํานวน๖๒,๕๐๔ บาท สาเหตุท่ีผูถูกกลาวหาท่ี ๑ จําไดเนื่องจากทุกครั้งท่ีผูถูกกลาวหาท่ี ๒ 

เสนอเช็คสั่งจายสํานักงานประกันสังคมในนามของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ แตในครั้งนี้ไดเสนอสั่งจายในนาม

สํานักงานประกันสังคม ซ่ึงผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เห็นวาไมไดขัดตอระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง 

การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ สวนท่ี ๓ วิธีปฏิบัติในการจายเงิน ขอ ๔๘ (๓)  

ในกรณีสั่งจายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจาย ใหออกเช็คสั่งจายในนามเจาหนาท่ีการเงินของสวนราชการ 

และขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก หามออกเช็คสั่งจายเงินสด กรณีการสั่งจายเช็คลงวันท่ี ๑๔ มกราคม 

๒๕๕๗ เนื่องจากไดรับการชี้แจงจากผูถูกกลาวหาท่ี ๒ วาจะสงเงินสมทบประกันสังคมของพนักงาน

ราชการ จํานวน ๑๕ ราย ยอนหลัง ๓ เดือน (ตกเบิก) พรอมเงินท่ีจะตองจายเพ่ิมกรณีนําสงลาชา  

รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๖๒,๕๐๔ บาท ปกติจะตองนําสงสํานักงานประกันสังคมจังหวัดภายในวันท่ี ๒๐  

ของทุกเดือน และผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดตรวจสอบจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพบวา ในวันท่ี ๑๔ 

มกราคม ๒๕๕๗ ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดปลอมแปลงหนังสือนําสงเงินคาประกันสังคมยอนหลังระหวางเดือน

เมษายน ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ รวม ๙ เดือน เปนเงิน ๑๖๒,๕๐๔ บาท โดยผูถูกกลาวหาท่ี ๒  

ไดทําการสําเนาแบบนําสงเงินสมทบท่ีตนลงนามในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ (ถายเอกสารสี) แลวนํามาแกไข

รายละเอียด เพ่ือใหสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเขาใจวาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ลงนามในหนังสือนําสงเงิน 

คาประกันสังคม โดยมิไดเสนอใบนําสงฉบับจริงใหตนลงนามเพ่ือปกปดความผิดท่ีมิไดนําสงเงินเปนเวลา  

๙ เดือน ไมใหผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ลวงรู ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ยืนยันวาไดลงนามสั่งจายเช็คเพ่ือจายคา



๔๑ 

ประกันสังคมเปนประจําทุกเดือนมิไดคางสงหรือสั่งจายยอนหลังเปนเวลา ๙ เดือน ไมมีสวนรูเห็น 

ตามท่ีไดอธิบายไวตั้งแตตน โดยสั่งจายในนามผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เนื่องจากไดรับแจงจากผูถูกกลาวหาท่ี ๒ 

วาเพ่ือใหเกิดความสะดวกงายตอการนําสงเงินซ่ึงมีท้ังในสวนของผูประกันตนและผูวาจางอีกท้ัง 

ตองนําแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบไปยื่นพรอมชําระเงินผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดปฏิบัติตามระเบียบ 

วาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ สวนท่ี ๓ วิธีปฏิบัติ 

ในการจายเงิน ขอ ๔๘ (๓) ในกรณีสั่งจายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจายใหออกเช็คสั่งจายในนามเจาหนาท่ี

การเงินของสวนราชการ และขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออกหามออกเช็คสั่งจายเงินสด กรณีนี้ผูถูกกลาวหา

ท่ี ๒ เปนเจาหนาท่ีการเงินของสวนราชการอีกท้ังผูถูกกลาวหาท่ี ๑ เชื่อโดยสุจริตวา เจาหนาท่ีกระทํา 

เพ่ือประโยชนของทางราชการ ไมเชื่อในแงลบวาเจาหนาท่ีจะทําการทุจริตจึงไดสั่งจายเช็คในนาม 

ผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ ผู ถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดขอตรวจสอบสมุดคุมเช็คจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  

พบวาปจจุบันสมุดคุมเช็คเลมท่ีตนลงนามสั่งจายเช็คในชวงป พ.ศ.๒๕๕๖ ไดหายไปจากสํานักงานปศุสัตว

จังหวัด โดยทราบจากเจาหนาท่ีวา ผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ ไดมอบไวเพียงสมุดคุมเช็คท่ีสั่งจายตั้งแต 

เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เปนตนมา ผูขอรับการประเมินเห็นวาจากพฤติการณดังกลาวแสดงวาผูถูกกลาวหา

ท่ี ๒ จงใจจะปกปดขอเท็จจริงบางอยางเพ่ือใหตนพนจากการรับผิด และในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗  

ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีประสานไปท่ีสํานักงานประกันสังคมจังหวัดดังกลาวมาขางตน

พบวา สํานักงานประกันสังคมจังหวัดไดรับการชําระเงินสมทบคาประกันสังคมจากสํานักงานปศุสัตว

จังหวัดในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ พนักงานราชการสามารถใชสิทธิไดตามปกติ แตหนวยงาน 

ตองรับผิดชอบจายเงินเพ่ิมใหสํานักงานประกันสังคมเปนเงินในอัตรารอยละ ๒ ตอเดือน 

ผูขอรับการประเมินไดใหความเห็นและขอเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการสอบสวน 

เห็นวา จากพยานปากสําคัญท่ีจะยืนยันวารวมกันทุจริตหรือไม  ตองเกิดจากการรับสารภาพ  

แตจากคําใหการของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไดใหการปฏิเสธมาโดยตลอด และผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ใหการซัดทอด

เพ่ือหวังจะใหตนพนผิด จึงตองพิจารณาจากพยานหลักฐานเปนหลัก ซ่ึงปรากฏวาพยานเอกสาร 

ท่ีเก่ียวของถูกทําลาย สูญหาย หาไมพบ จึงตองฟงพยานท่ีเปนผูถูกกลาวหาและนํามาชั่งน้ําหนักรวมกับ

พยานหลักฐาน อ่ืน ๆ ลํ าพังพยานซัดทอดหรือผู ร วมกระทําความผิดยัง มีน้ํ าหนักไม เ พียงพอ  

เวนแตมีพฤติการณพิเศษ มีเหตุมีผลนาเชื่อถือได จากคําใหการของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ผูขอรับการประเมิน

เห็นวามีเหตุผลพอรับฟงไดประกอบกับประจักษพยานท่ีเปนพนักงานราชการผูชวยของผูถูกกลาวหาท่ี ๒  

ท่ี ใหการในเบื้องตนบางสวนใหการสนับสนุน ท้ังเปนพยานหลักฐานประกอบนํามาสนับสนุน

พยานหลักฐานหลัก ใหมีน้ําหนักม่ังคง พอท่ีจะรับฟงลงโทษผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ได แตสําหรับผูถูกกลาวหา 

ท่ี ๑ พยานหลักฐานตาง ๆ ยังพิสูจนไมไดวาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ รวมกระทําความผิดกับผูถูกกลาวหาท่ี ๒  

ท้ังการใหปากคําของผูถูกกลาวหาท่ี ๑ สามารถหักลางขอกลาวหาและสอดคลองรับกับในเรื่องท่ีกลาวหา

วาไมมีสวนรวมกระทําความผิด เพียงแตมีความเก่ียวพันหรือนาสงสัย แตไมมีพยานหลักฐานอ่ืนมา

สนับสนุนใหมีน้ําหนัก ดังนั้นจึงนาเชื่อไดวาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไมไดรวมทุจริตกับผูถูกกลาวหาท่ี ๒   

แตผู ถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนผูดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญอันเปนเท็จ  



๔๒ 

ท้ังผูถูกกลาวหาท่ี ๒ ขณะกระทําเปนเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ

การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอดของขาราชการลูกจางประจําและขาราชการบํานาญ  

และใหการรับสารภาพมาตั้งแตตน พฤติการณการกระทําของผูถูกกลาวหาท่ี ๒ จึงถือเปนการกระทําผิด

วินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหาย 

อยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริตและกระทําการอันได

ชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และคณะกรรมการเห็นดวยกับผูขอรับการประเมิน จึงไดจัดทํา

รายงานเสนอตอผู มี อํานาจบรรจุและแต งตั้ งลงโทษ สวนการกระทําของผู ถูกกล าวหา ท่ี  ๑  

หาไดพนความผิดทางวินัยไม พฤติการณดังกลาวผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ถือไดวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 

ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี 

นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

ใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชน 

ของทางราชการตามมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

 

 

 
 



บทท่ี ๕ 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

บทสรุป 

การดําเนินการทางวินัยเปนกระบวนการอยางหนึ่งในการดําเนินการลงโทษขาราชการ 

ท่ีฝาฝน ระเบียบ ขอบังคับ ตาง ๆ ท่ีกําหนดใหดําเนินการและไมดําเนินการ ซ่ึงเปนกระบวนการ 

ทางกฎหมายท่ีกระทําเม่ือขาราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย โดยมีข้ันตอน วิธีการ ตามหลักเกณฑ 

ท่ีกฎหมายกําหนดไว มีข้ันตอนนับตั้งแตมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนมาพิจารณาความผิด  

และกําหนดโทษ โดยวางแนวทางการสอบสวน กําหนดประเด็นการสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน 

จนสูการพิจารณาประชุมคณะกรรมการในการใหความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือพิจารณาการลงโทษ  

และเสนอตอผูมีอํานาจและบรรจุแตงตั้งเพ่ือลงโทษใหเหมาะสมแกความผิด 

กรณีการทุจริตการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลเปนเท็จ ผูขอรับการประเมิน 

ไดใหความเห็นและเสนอแนะขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานรับฟงเปนยุติวา การเบิกจายเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการรักษาพยาบาลไมไดมีการใชสิทธิและนําหลักฐานการรับเงินท่ีสถานพยาบาลซ่ึงตนเอง 

หรือบุคคลในครอบครัวเขารับการรักษาพยาบาลยื่นตอสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไมเปนไปตาม 

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือกรมบัญชีกลาง  

ท่ี กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดย 

๑. ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ มีพฤติการณไมไดดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการ

เบิกจายจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ไดลงนามสั่งจายเช็ค โดยไมตรวจสอบตนข้ัวเช็คสั่งจายเงิน

สวัสดิการรักษาพยาบาลมียอดจํานวนเงินท่ีถูกตองตรงกับทะเบียน คุมการจายเช็ค รายงานการขอเบิกเงิน

คงคลัง/ขบ.๐๒ ขอเบิกเงินงบประมาณ ท่ีไมไดอางอิงใบสําคัญและรายงานแสดงรายละเอียดสถานะ  

การเบิกจายเงินตามแนวทางท่ีกําหนดในหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐ ลงวันท่ี  

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนั้น ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ในฐานะผูบังคับบัญชา ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 

ตามกฎหมายวาดวยการปศุสัตว กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายของกรมปศุสัตวหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย รวมท้ังมีหนาท่ีควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการภายในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และมีหนาท่ี

ตรวจสอบและอนุมัติการเบิกจายคารักษาพยาบาลขาราชการของขาราชการบํานาญตามพระราชกฤษฎีกา

เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ และหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิก

จายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ ตามพฤติการณท่ีปรากฏตามพยานหลักฐาน 

เปนท่ีนาเชื่อไดวา ผูถูกกลาวหาท่ี ๑ ไมไดดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายเงินสวัสดิการ

รักษาพยาบาล และไดลงนามสั่งจายเช็คจึงถือไดวาผูถูกกลาวหาท่ี ๑ กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 

ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี 



๔๔ 
 

นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

ใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชน 

ของทางราชการตามมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  

๒. ผูถูกกลาวหาท่ี ๒ เปนผูดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลขาราชการของขาราชการ

บํานาญอันเปนเท็จ และกระทําการโดยอาศัยโอกาสในขณะท่ีเปนเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญ

งาน มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการการเบิกจายคารักษาพยาบาลของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  

มีพฤติการณการกระทําเจตนาเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลขาราชการบํานาญท่ีไมไดมีการใชสิทธ ิ

และนําหลักฐานการรับเงินท่ีสถานพยาบาลยื่นตอสํานักงานปศุสัตวจังหวัด โดยไมมีมูลความจริง  

จึงถือเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ 

เพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

โดยทุจริตและกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔)  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติเก่ียวกับ

การลงโทษขาราชการ กรณีทุจริตตอหนาท่ีราชการไวตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ท่ี นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ดังนั้น จึงเห็นสมควรลงโทษไลผูถูกกลาวหาท่ี ๒  

ออกจากราชการ                

ซ่ึงการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานของรัฐ ผูขอรับการประเมินเห็นวา 

เปนปญหาสําคัญท่ีเกิดมาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน และมีความสําคัญตอองคกรทุกองคกร ซ่ึงรัฐบาล 

ไดใหความสําคัญตอปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน โดยวางแนวทางปองกัน 

ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง 

ตามหลักนิติธรรม และการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและทุกระดับ  

ในการแกไขปญหาทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ ควรกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองปราม

อยางจริงจัง โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหาร และสงเสริมจริยธรรมภายในองคกร  

เพ่ือใหเจาหนาท่ีเขามามีสวนรวมในการแกไข ไมวาจะเปนมาตรการในการเฝาระวัง ควบคุม ตรวจสอบ 

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของกับเรื่องการเบิกจายเงิน มีการตรวจพบ 

ท้ังในราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนกลางท่ีต้ังอยู ในภูมิภาค ซ่ึงทําใหเกิดความเสียหาย 

ตอกรมปศุสัตวท่ีตองสูญเสียเงินงบประมาณ และสูญเสียคาใชจายในการสืบสวนและสอบสวนขอเท็จจริง 

ผูขอรับการประเมินไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  
พบวา เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเบิกจายเงินมีการทุจริต เพราะมีปจจัยเสี่ยงหลายประการท่ีเอ้ือ 
ตอการทุจริต เชน ความไมรูกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรืออาศัยโอกาสท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาท่ีกระทําการทุจริตใหกับตนเองหรือผู อ่ืน และผู ซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมดูแลขาดความระมัดระวัง  
หรือปฏิบัติหนาท่ีดวยความประมาทเลินเลอในการตรวจสอบกอนอนุมัติ จนทําใหเกิดการกระทําความผิด 
รวมไปถึงการไมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ อันเปนเหต ุ
ใหทางราชการไดรับความเสียหาย ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากความไมเขาใจในหลักเกณฑ วิธีการ ไมศึกษา



๔๕ 
 

ระเบียบให เขาใจอยางถองแท หรือการปลอยปละละเลยไมตรวจสอบกํากับดูแลอยางใกลชิด  
ทําใหผูซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมดูแลตองรวมรับผิดดวย และเปนการยากท่ีจะตอสู หรือปฏิเสธความรับผิดได  
ในฐานะเปนผูมีหนาท่ีกํากับ ดูแล ตรวจสอบผูใตบังคับบัญชา จึงตองรับผิดรวมกับผูกระทําความผิด 
ในผลของการกระทําและถูกดําเนินการทางวินัย 

ขอเสนอแนะ 

ผูขอรับการประเมิน เห็นวาการปองกันการทุจริตจะมีผลดีมากกวาการปราบปราม 
ซ่ึงมุงหวังในเชิงลงโทษ ซ่ึงการปราบปรามการทุจริตมีผลไมใหเกิดการกระทําผิดในระยะสั้น ๆ แตการ
ปองกันมุงเนนการสรางองคกรใหเกิดความเขมแข็งแกองคกร และบุคลากร เพ่ือพัฒนากรมปศุสัตว 
ใหมีความเขมแข็งในทุกมิติอยางสมดุล บรรลุการเปนองคกรชั้นนํา ดวยการเสริมสรางความรู ความเขาใจ
ในดานกฎหมาย พัฒนาและยกระดับการทํางานของขาราชการ พนักงานและลูกจางของกรมปศุสัตว 
ดวย วิธีการดังตอไปนี้  

 ๑. มีมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดใหมีการ
ควบคุมภายใน เพ่ือทําหนาท่ีหลักในการตรวจสอบดานการเงินและการบัญชี เชน กําหนดหลักเกณฑ 
มีสมุดคุมบัญชีการเบิกจาย หรือจัดใหมีผูตรวจสอบกลั่นกรองงาน กอนท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการเบิก
จายเงินของหนวยงานจะขออนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน และกอนหัวหนาหนวยงานจะลงนามในเช็ค  
เพ่ือปองกันการความผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเปนการปองกันการทุจริตใหเกิดยากข้ึน 

๒. จัดใหมีการอบรมสัมมานาเชิงวิชาการ เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับ 
ผูซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมดูแลเจาหนาท่ีการเงิน หรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเบิกจายเงินจากคลัง 
ใหมีความรอบรู ในดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ แนวทางปฏิบัติ  เ พ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน 
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีเก่ียวของกับเรื่องการ
เบิกจายเงิน ทําใหบุคลากรกรมปศุสัตว มีความเขาใจในระเบียบ วิธีการปฏิบัติท่ีถูกตอง ปฏิบัติหนาท่ี
ราชการใหเปนไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  

๓. สงเสริมและพัฒนาความรูควรมีโครงการฝกอบรมทางดานวินัย ใหกับขาราชการ 
พนักงานและลูกจางของกรมปศุสัตวในทุกระดับ เพ่ือสรางความเขมแข็งดานคุณธรรม จริยธรรม  
และสรางความเขมแข็งใหแกบุคลากรของกรมปศุสัตว ใหสมกับการเปนขาราชการท่ีดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความเปนขาราชการ ท้ังเปนการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตามแนวทางของหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) และสอดคลอง 
กับระบบคุณธรรม(Merit system) และจริยธรรม อีกท้ังยังเปนการรักษามาตรฐาน และชื่อเสียง 
ของกรมปศุสัตว จะทําใหปญหาการทุจริตเก่ียวกับการเบิกจายเงินภายในราชการสวนภูมิภาค  
และราชการสวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค ลดนอยลงหรือไมมีการกระทําผิดเกิดข้ึนอีก 
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กฎ ก.พ. 
วาดวยการดําเนินการทางวินัย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ 
มาตรา ๑๐๑และมาตรา ๑๐๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปน
กฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึง
ออกกฎ ก.พ. ไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ ก.พ. นี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 
หมวด ๑ 

การดําเนินการเม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวามีการกระทําผิดวินัย 
 

ขอ ๒ เม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิด
วินัยผูบังคับบัญชาของผูนั้นมีหนาท่ีตองรายงานตามลําดับชั้นใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ทราบโดยเร็ว โดยทําเปนหนังสือ ซ่ึงอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อผูกลาวหา (ถามี) 
(๒) ชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา 
(๓) ขอเท็จจริงหรือพฤติการณแหงการกระทําท่ีกลาวหาหรือเปนท่ีสงสัยวากระทําผิดวินัย 
(๔) พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของเทาท่ีมี 
ขอ ๓ การกลาวหาท่ีจะดําเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ ถาเปนการกลาวหาเปนหนังสือใหมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
(๑) ระบุชื่อของผูกลาวหา และลงลายมือชื่อผูกลาวหา 
(๒) ระบุชื่อหรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา หรือขอเท็จจริงท่ีเพียงพอใหทราบวาเปนการ

กลาวหาขาราชการพลเรือนสามัญผูใด 
(๓) ระบุขอเท็จจริงและพฤติการณแหงการกระทําท่ีมีการกลาวหาเพียงพอท่ีจะเขาใจได หรือ

แสดงพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะสืบสวนสอบสวนตอไปไดในกรณีท่ีเปนการกลาวหาดวยวาจา ให
ผูบังคับบัญชาผูไดรับฟงการกลาวหาจัดใหมีการทําบันทึกคํากลาวหาท่ีมีรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง 
และใหผูกลาวหาลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๔ กรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยท่ีจะดําเนินการตามกฎ 
ก.พ. นี้อาจมีลักษณะดังนี้ 

(๑) มีการกลาวหาท่ีไมไดระบุชื่อผูกลาวหา ไมไดลงลายมือชื่อผูกลาวหา แตระบุชื่อหรือ
ตําแหนงของผูถูกกลาวหา หรอืขอเท็จจริงท่ีปรากฏนั้นเพียงพอท่ีจะทราบวากลาวหาขาราชการพล
เรือนสามัญผูใด และขอเท็จจริงหรือพฤติการณนั้นเพียงพอท่ีจะสืบสวนสอบสวนตอไปได หรือ 

(๒) มีขอเท็จจริงหรือพฤติการณปรากฏตอผูบังคับบัญชาอันเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือน
สามัญผูใดกระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะสืบสวนสอบสวนตอไปได 



 
หมวด ๒ 

การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน 
 

ขอ ๕ เม่ือไดรับรายงานตามขอ ๒ หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗วามีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย
ใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้โดยเร็ว 

(๑) พิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม 
(๒) ดําเนินการสืบสวนหรือสั่งใหดําเนินการสืบสวน และพิจารณาวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหา

วาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ในการนี้ ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจสืบสวน
เองหรือใหขาราชการพลเรือนสามัญหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของดําเนินการสืบสวนแลวรายงานมา
เพ่ือประกอบการพิจารณาก็ไดในกรณีท่ีเห็นวามีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใด
กระทําผิดวินัย หรือเปนกรณีท่ีมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลวและเห็นวามีมูลท่ีควรกลาวหาวา
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยใหดําเนินการตามขอ ๖ ตอไป 

ขอ ๖ ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นวากรณีมีมูลท่ี
ควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหดําเนินการตอไป ตาม
หมวด ๓ถาพิจารณาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงใหดําเนินการตอไปตามหมวด ๔ แตถาพิจารณาเห็นวากรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวา
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย ใหยุติเรื่อง 

ขอ ๗ กรณีท่ีถือวาไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยและ
ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหยุติเรื่องได อาจเปนกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ขอเท็จจริงหรือพฤติการณแวดลอมและพยานหลักฐานไมเพียงพอใหทราบวาขาราชการ
พลเรือนสามัญผูใดเปนผูกระทําผิดวินัย 

(๒) ขอเท็จจริงหรือพฤติการณแวดลอมและพยานหลักฐานไมเพียงพอท่ีจะทําใหเขาใจไดวามี
การกระทําผิดวินัย หรือไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการสืบสวนสอบสวนตอไปได 

(๓) พฤติการณแหงการกระทํานั้นไมเปนความผิดทางวินัย 
 

หมวด ๓ 
การดําเนินการในกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 

 
ขอ ๘ ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ ๕ และขอ ๖ ปรากฏวากรณีมีมูลท่ีควร

กลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา๕๗ดําเนินการตอไปตามหมวดนี้ โดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได แตถาได
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลวตองดําเนินการตามขอ ๑๒ ขอ ๑๓ และขอ ๑๔ จนแลวเสร็จ 

ขอ ๙ ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการทางวินัยโดยไม
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตองดําเนินการตามหมวดนี้ใหแลวเสร็จโดยเร็ว ท้ังนี้ตองไมเกินสี่สิบหาวัน
นับแตวันท่ีพิจารณาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ในกรณีท่ีไม
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
๕๗ ขยายเวลาไดตามความจําเปน โดยแสดงเหตุผลความจําเปนไวดวย 



ขอ ๑๐ ในการดําเนินการตามขอ ๙ ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหาเปนหนังสือใหผูถูกกลาวหาทราบ และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแกขอกลาวหา
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมชี้แจงแกขอกลาวหาภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูถูกกลาวหาไม
ประสงคจะชี้แจงแกขอกลาวหา 

ขอ ๑๑ เม่ือผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไดดําเนินการตามขอ ๑๐ และ 
ใหพิจารณาสั่งหรือดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา ใหสั่งยุติเรื่องตาม 
มาตรา ๙๒วรรคสอง โดยทําเปนคําสั่งตามขอ ๖๖ 

(๒) ในกรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัด 
เงินเดือนหรือลดเงินเดือน ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิดตามมาตรา ๙๖ และท่ีกําหนดไว
ในขอ ๖๗ โดยทําเปนคําสั่งตามขอ ๖๙ 

(๓) ในกรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษ 
ใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนตามมาตรา ๙๖ ก็ได โดยทําเปนคําสั่งงดโทษ
ตามขอ ๗๑ 

(๔) ในกรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการตามหมวด ๔  
ตอไป 

ขอ ๑๒ ในกรณีท่ีผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการทางวินัยโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และการคัดคานกรรมการสอบสวน ใหนํา
ขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง วรรคสองวรรคสี่ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ ขอ ๒๑ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตางกัน หรือตางกรม หรือตางกระทรวงกันถูก
กลาวหาวากะทําผิดวินัยรวมกัน การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งใหเปนไป ตาม
มาตรา ๙๔ และกําหนดในขอ ๑๖ และขอ ๑๗ 

ขอ ๑๓ คณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๒ ตองดําเนินการสอบสวน รวบรวมขอเท็จจริง ขอ 
กฎหมาย และพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหา
ทราบรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา แลวเก็บรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน และทํารายงานการ
สอบสวนพรอมความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ท้ังนี้ ตองใหแลวเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแตวันท่ีประธานกรรมการทราบคําสั่ง 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการรายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพ่ือขอขยายเวลาตามความจําเปน ในการนี้ ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะขยายเวลาใหตามท่ี
เห็นสมควรโดยตองแสดงเหตุผลไวดวย หรือจะสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนยุติการดําเนินการแลว
พิจารณาสั่งหรือดําเนินการตามขอ ๑๑ ไปก็ได 

ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําชี้แจงแกขอกลาวหาหรือไมยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา 
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการสอบสวนกําหนด ใหถือวาผูถูกกลาวหาไมประสงคจะชี้แจงแกขอกลาวหา 
เวนแตคณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรดําเนินการเปนอยางอ่ืนเพ่ือประโยชนแหงความเปนธรรม 

ขอ ๑๔ เม่ือผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดรับรายงานการสอบสวนและสํานวนการ 
สอบสวนตามขอ ๑๓ แลว ใหพิจารณาสั่งหรือดําเนินการตามขอ ๑๑ หรือสั่งหรือดําเนินการดังตอไปนี้ 



(๑) ในกรณีท่ีเห็นวาควรรวบรวมขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติม ใหกําหนดประเด็น 
หรือสําคัญท่ีตองการใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติม 

(๒) ในกรณีท่ีเห็นวาการดําเนินการใดไมถูกตอง ใหสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ 
ใหถูกตองโดยเร็ว 
 

หมวด ๔ 
การดําเนินการในกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

 
ขอ ๑๕ ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ ๕ และขอ ๖ ปรากฏวากรณีมีมูลท่ีควร 

กลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๔ แลวแตกรณี แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือ
ดําเนินการสอบสวนตอไป 

ในกรณีท่ีเปนการดําเนินการตอเนื่องจากการดําเนินการตามขอ ๑๑ (๔) ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมี 
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๔ แลวแตกรณี แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้ึนใหมเพ่ือดําเนินการตอไปตามหมวดนี้ สวนขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในสํานวนการ
สอบสวนตามขอ ๑๓จะนํามาใชในการสอบสวนนี้หรือไมเพียงใด ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ
สอบสวน 

ขอ ๑๖ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตางกัน 
หรือตางกรมหรือตางกระทรวงกัน ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกัน สําหรับกรณีอ่ืนตามมาตรา 
๙๔ (๔) ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกันถา 
ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ของขาราชการดังกลาวตางกัน ใหอธิบดีหรือ
ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุท่ีมีตําแหนงเหนือกวาเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
แลวแตกรณี 

(๒) กรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานรัฐมนตรี หรือสวนราชการท่ีไมมีฐานะเปน 
กรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนอธิบดี ถูก
กลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกับขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการอ่ืน ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมี
อํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เวนแตเปนกรณีท่ีมีผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมดวย ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๓) กรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวง 
แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือในสวนราชการท่ีมีหัวหนาสวนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี ถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยรวมกับขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการอ่ืน ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ รวมกันแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน เวนแตเปนกรณีท่ีมีผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมดวย ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 

(๔) กรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนภูมิภาคจังหวัดเดียวกัน แตอยูตา 



กรมหรือตางกระทรวงกัน ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกัน ถาผูถูกกลาวหาทุกคนดํารงตําแหนงท่ี
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ (๑๑) ใหผูวาราชการจังหวัด
เปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ ๑๗ ในกรณีรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนของแตละสวนราชการทําความตกลงกันเพ่ือกําหนดตัวบุคคลเปนกรรมการสอบสวน แลวให
แตละสวนราชการมีคําสั่งแตงตั้งบุคคลนั้นเปนคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ ๑๘ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญ  
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอ่ืนอีกอยางนอยสองคน โดยใหกรรมการคน
หนึ่งเปนเลขานุการในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนจะแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการจาก
ขาราชการฝายพลเรือนซ่ึงมิใชขาราชการการเมืองก็ไดในขณะท่ีมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ประธานกรรมการตองดํารงตําแหนงตามท่ี ก.พ.กําหนดกรรมการสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนตองเปนผู
ดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมายหรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการ
ดําเนินการทางวินัย หรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัยเพ่ือประโยชนในการสอบสวนจะ
ใหมีผูชวยเลขานุการท่ีแตงตั้งจากขาราชการฝายพลเรือนซ่ึงมิใชขาราชการการเมืองหรือแตงตั้งจาก
พนักงานราชการหรือลูกจางประจําดวยก็ได และใหนําขอ ๒๐ ขอ ๒๒ขอ ๒๓ ขอ ๒๔ ขอ ๒๕ และ
ขอ ๓๓ มาใชบังคับกับผูชวยเลขานุการโดยอนุโลม 

ขอ ๑๙ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา เรื่องท่ี 
กลาวหาชื่อของประธานกรรมการ และกรรมการ ท้ังนี้ ตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ในกรณีท่ีมี
การแตงตั้งผูชวยเลขานุการ ใหระบุชื่อผูชวยเลขานุการไวในคําสั่งนั้นดวย 

ขอ ๒๐ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน ใหดําเนินการโดยทําเปนคําสั่งตาม 
แบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด และใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบตอไปการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนถึงการสอบสวนท่ีไดดําเนินการไปแลว 

ขอ ๒๑ เม่ือไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) แจงใหผูถูกกลาวหาทราบคําสั่งโดยเร็ว และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันท่ี 
รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ ใหแจงตําแหนงของประธานกรรมการ กรรมการ และ
ผูชวยเลขานุการ (ถามี) รวมท้ังสิทธิท่ีจะคัดคานกรรมการสอบสวนไปพรอมกัน และใหมอบสําเนา
คําสั่งใหผูถูกกลาวหาไวหนึ่งฉบับดวยในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง ถาได
ทําบันทึกลงวันท่ีและสถานท่ีท่ีแจงและลงลายมือชื่อผูแจงพรอมท้ังพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ให
ถือวันท่ีแจงนั้นเปนวันรับทราบการแจงตามวรรคหนึ่ง ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบโดยตรงกอน แตถา
ไมอาจแจงใหทราบโดยตรงไดหรือมีเหตุจําเปนอ่ืน ใหแจงเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบ
รับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ท่ีอยูซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาผูถูก
กลาวหาไดรับแจงเม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงในประเทศ หรือเม่ือครบสิบหาวัน
นับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ 

(๒) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพรอมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับ 
เรื่องท่ีกลาวหาใหประธานกรรมการโดยเร็ว แลวใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปท่ี
ไดรับแลวเก็บรวมไวในสํานวนการสอบสวน และสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนให
กรรมการทราบเปนรายบุคคล 

(๓) สงหลักฐานการรับทราบหรือถือวาทราบคําสั่งของผูถูกกลาวหาไปใหประธานกรรมการ 



เพ่ือเก็บรวมไวในสํานวนการสอบสวน 
ขอ ๒๒ เม่ือมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการสอบสวนอาจถูกคัดคานได 
(๑) เปนผูกลาวหาตามขอ ๓ 
(๒) เปนคูหม้ันหรือคูสมรสของผูกลาวหาตามขอ ๓ 
(๓) เปนญาติของผูกลาวหาตามขอ ๓ คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปน 

พ่ีนองหรือลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงสามชั้น หรือเปนญาติเก่ียวพันทางการสมรสนับไดเพียงสองชั้น 
(๔) เปนผูมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหาหรือกับคูหม้ันหรือคูสมรสของผูถูกกลาวหา 
(๕) เปนผูมีประโยชนไดเสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
(๖) เปนผูรูเห็นเหตุการณในขณะกระทําผิดตามเรื่องท่ีกลาวหา 
(๗) เปนผูท่ีมีเหตุอ่ืนซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการสอบสวนไมเปนกลางหรือเสียความ 

เปนธรรม 
ขอ ๒๓ การคัดคานกรรมการสอบสวนตองทําเปนหนังสือยื่นตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

สอบสวนภายในเจ็ดวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือนับแต
วันท่ีทราบวามีกรณีตามขอ ๒๒ โดยหนังสือคัดคานตองแสดงขอเท็จจริงหรือพฤติการณท่ีเปนเหตุแหง
การ 
คัดคานตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๒ในกรณีท่ีผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการคัดคาน
เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งใหสงสําเนาหนังสือคัดคานไปใหประธานกรรมการเพ่ือ
ทราบและเก็บรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน รวมท้ังแจงใหผูถูกคัดคานทราบ และตองใหโอกาสผู
ถูกคัดคานไดชี้แจงเปนหนังสือตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูถูก
คัดคานไดลงลายมือชื่อและวันท่ีท่ีไดรับแจงไวเปนหลักฐาน ในการนี้ผูถูกคัดคานตองหยุดปฏิบัติหนาท่ี
กรรมการสอบสวนตั้งแตวันท่ีไดรับแจงนั้นแตถาเห็นวาการคัดคานไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใหผู
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งไมรับคําคัดคานนั้นและแจงใหผูคัดคานทราบ 

ขอ ๒๔ เม่ือไดดําเนินการตามขอ ๒๓ แลว ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่ง 
การอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีเห็นวาคําคัดคานรับฟงได ใหสั่งใหผูถูกคัดคานพนจากหนาท่ีในการเปน 
กรรมการสอบสวนในกรณีท่ีเห็นสมควรจะแตงตั้งผูอ่ืนใหเปนกรรมการสอบสวนแทนผูถูกคัดคานก็ได 
แตถากรรมการสอบสวนท่ีเหลืออยูมีจํานวนนอยกวาสามคนใหแตงตั้งผูอ่ืนใหเปนกรรมการสอบสวน
แทนผูถูกคัดคาน และใหนําขอ ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๒) ในกรณีท่ีเห็นวาคําคัดคานไมอาจรับฟงได ใหสั่งยกคําคัดคาน และมีหนังสือแจงใหผู 
คัดคานผูถูกคัดคาน และประธานกรรมการทราบโดยเร็ว คําสั่งยกคําคัดคานใหเปนท่ีสุด 
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองพิจารณาและสั่งการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน 
นับแตวันท่ีไดรับคําคัดคาน ถาไมไดสั่งภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหผูถูกคัดคานนั้นพนจากการเปน
กรรมการสอบสวนนับแตวันพนกําหนดเวลาดังกลาว และใหดําเนินการตาม (๑) ตอไป 

ขอ ๒๕ ในกรณีท่ีกรรมการสอบสวนผูใดเห็นวาตนมีกรณีตามขอ ๒๒ ใหผูนั้นแจงใหผูสั่ง 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ และใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตาม
ขอ ๒๔ โดยอนุโลมตอไป 

ขอ ๒๖ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาท่ีสอบสวนและพิจารณาตามหลักเกณฑ วิธีการ และ 
ระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. นี้ เพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องท่ีกลาวหาและดูแลใหบังเกิดความ
ยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความ



ประพฤติของผูถูกกลาวหาท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหาเทาท่ีจําเปนเพ่ือประกอบการพิจารณา และ
จัดทําบันทึกประจําวันท่ีมีการสอบสวนไวทุกครั้งดวยในการสอบสวนและพิจารณาหามมิใหมีบุคคลอ่ืน
อยูหรือรวมดวย เวนแตเปนการสอบปากคําตามขอ ๓๒ หรือเปนกรณีท่ีกฎ ก.พ. นี้ กําหนดไวเปน
อยางอ่ืน 

ขอ ๒๗ ใหประธานกรรมการจดัใหมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกภายในเจ็ด 
วันนับแตวันท่ีประธานกรรมการรับเรื่องตามขอ ๒๑ (๒) และ (๓) ในกรณีท่ีไมอาจจัดประชุมไดภายใน
กําหนดใหรายงานเหตุผลและความจําเปนใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบในการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสอบสวนกําหนดประเด็นและวางแนว
ทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน 

ขอ ๒๘ เม่ือไดวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ ๒๗ แลวให 
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) รวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
(๒) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ 
(๓) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแกขอกลาวหา 
(๔) พิจารณาทําความเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
(๕) ทํารายงานการสอบสวนพรอมความเห็นเสนอตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ขอ ๒๙ ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงท่ีเห็นวาเปนประโยชนแก 

การสอบสวน โดยไมรับฟงแตเพียงขออางหรือพยานหลักฐานของผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหาเทานั้น 
ในกรณีท่ีปรากฏวามีขอเท็จจริงใดท่ีกลาวอางหรือพาดพิงถึงบุคคล เอกสาร หรือวัตถุใดท่ีจะเปน
ประโยชนแกการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานนั้น
ไวใหครบถวน ถาไมอาจเขาถึงหรือไดมาซ่ึงพยานหลักฐานดังกลาว ใหบันทึกเหตุนั้นไวดวย 

ขอ ๓๐ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาหรือพยานใหสอบปากคําคราวละหนึ่งคน และในการ 
สอบปากคําพยานตองแจงใหพยานทราบวากรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จอาจเปนความผิดตามกฎหมายการสอบปากคําตามวรรคหนึ่ง 
ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมดจึงจะทําการ
สอบปากคําได แตในกรณีท่ีก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมดมีมากกวาสามคน จะให
กรรมการสอบสวนไมนอยกวาสามคนทําการสอบปากคําก็ได 

ขอ ๓๑ การสอบปากคําตามขอ ๓๐ ตองมีการบันทึกถอยคําของผูใหถอยคําตามแบบท่ี 
สํานักงาน ก.พ.กําหนด แลวอานใหผูใหถอยคําฟงหรือใหผูใหถอยคําอานเองก็ได แลวใหผูใหถอยคํา ผู
บันทึกถอยคํา และกรรมการสอบสวนซ่ึงอยูรวมในการสอบปากคําลงลายมือชื่อในบันทึกถอยคํานั้นไว
เปนหลักฐาน ในกรณีท่ีบันทึกถอยคําใดมีหลายหนา ใหผูใหถอยคําและกรรมการสอบสวนซ่ึงอยูรวมใน
การสอบปากคําหนึ่งคนลงลายมือชื่อกํากับไวในบันทึกถอยคําทุกหนาในการบันทึกถอยคํา หามมิให
ขูด ลบ หรือบันทึกขอความทับขอความท่ีไดบันทึกไวในบันทึกถอยคําแลวถาจะตองแกไขหรือเพ่ิมเติม
ขอความท่ีบันทึกไว ใหใชวิธีขีดฆาขอความเดิมและเพ่ิมเติมขอความใหมดวยวิธีตกเติมแลวใหผูให
ถอยคําและกรรมการสอบสวนซ่ึงอยูรวมในการสอบปากคําหนึ่งคนลงลายมือชื่อกํากับไวตรงท่ีมีการ
แกไขเพ่ิมเติมนั้นทุกแหงในกรณีท่ีผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือชื่อ ใหบันทึกเหตุท่ีไมลงลายมือชื่อนั้นไว
ในบันทึกถอยคําดวย 

ในกรณีท่ีผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือชื่อได ใหดําเนินการตามมาตรา ๙ แหงประมวล 
กฎหมายแพงและพาณิชย 



ขอ ๓๒ ในการสอบปากคํา หามมิใหบุคคลอ่ืนอยูในท่ีสอบปากคํา เวนแตเปนบุคคลซ่ึง 
กรรมการสอบสวนท่ีทําการสอบปากคําอนุญาตใหอยูในท่ีสอบสวนเพ่ือประโยชนในการสอบสวน หรือ
เปนทนายความหรือท่ีปรึกษาของผูถูกกลาวหาตามจํานวนท่ีกรรมการสอบสวนท่ีทําการสอบปากคํา
เห็นสมควรใหเขามาในการสอบปากคําผูถูกกลาวหา 

ขอ ๓๓ หามมิใหกรรมการสอบสวนทําหรือจัดใหทําการใด ๆ ซ่ึงเปนการใหคําม่ันสัญญา ขู 
เข็ญหลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบไมวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจใหผูถูกกลาวหาหรือพยาน
ใหถอยคําอยางใด 

ขอ ๓๔ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน ให
คณะกรรมการสอบสวนจัดใหมีการบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเม่ือใดเอกสารท่ีใชเปน
พยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนําตนฉบับมาไดจะใชสําเนาท่ี
กรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาท่ีรับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได 

ในกรณีท่ีไมสามารถหาตนฉบับเอกสารไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลายหรือโดยเหตุประการ 
อ่ืนคณะกรรมการสอบสวนจะสืบจากสําเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนก็ได 

ขอ ๓๕ ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยานเพ่ือชี้แจงหรือใหถอยคํา 
ตามวันเวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดแลว แตบุคคลนั้นไมมาหรือมาแตไมชี้แจงหรือไมใหถอยคํา หรือใน
กรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไมอาจเรียกบุคคลใดมาชี้แจงหรือใหถอยคําไดภายในเวลาอันควร 
คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนบุคคลนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันท่ีมี
การสอบสวน และในรายงานการสอบสวนดวย 

ขอ ๓๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนพยานบุคคลใดหรือการรวบรวม 
พยานเอกสารหรือวัตถุใดจะทําใหการสอบสวนลาชาโดยไมจําเปน หรือพยานหลักฐานนั้นมิใช
สาระสําคัญจะงดสอบสวนหรือไมรวบรวมพยานหลักฐานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึก
ประจําวันท่ีมีการสอบสวน และในรายงานการสอบสวนดวย 

ขอ ๓๗ ในกรณีท่ีจะตองสอบปากคําพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานซ่ึงอยูตางทองท่ี
ประธานกรรมการจะรายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอใหมอบหมายใหหัวหนา
สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองท่ีนั้นท่ีเปนขาราชการฝายพลเรือนสอบปากคําพยานหรือ
รวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ไดโดยกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญท่ีจะตองสอบสวนไปให กรณีเชนนี้ 
ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นควรจะมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานนั้นดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนรองขอก็ไดในการสอบปากคําพยานและ
รวบรวมพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย
เลือกขาราชการฝายพลเรือนท่ีเห็นสมควรอยางนอยอีกสองคนมารวมเปนคณะทําการสอบสวน และ
ใหคณะทําการสอบสวนมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้ 

ขอ ๓๘ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานท่ี 
เก่ียวของตามขอ ๒๘ (๑) แลว ใหมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาทําความเห็นวาผู
ถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องท่ีสอบสวนหรือไม ถาคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวาผูถูก
กลาวหาไมไดกระทําผิดวินัยในเรื่องท่ีสอบสวน ใหรายงานผลการสอบสวนพรอมความเห็นเสนอตอผู
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน แตถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาจากขอเท็จจริง ขอกฎหมาย 
รวมท้ังพยานหลักฐานท่ีรวบรวมไดเพียงพอท่ีจะรับฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องท่ี
สอบสวนใหแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบการ



ประชุมตามวรรคหนึ่ง ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด 

ขอ ๓๙ ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดหรือตองรับผิดในคดี 
เก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาถึงท่ีสุด
นั้นไดความประจักษชัดอยูแลววาผูถูกกลาวหากระทําผิดตามขอกลาวหา คณะกรรมการสอบสวนจะ
นําเอาคําพิพากษาถึงท่ีสุดนั้นมาใชเปนพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาโดยไมตองรวบรวม
พยานหลักฐานอ่ืนก็ได แตตองแจงขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาท่ีถึงท่ีสุด
นั้น เพ่ือใชเปนสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบดวย 

ขอ ๔๐ การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ใหทําเปนบันทึก 
ระบุขอเท็จจริงและพฤติการณของผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร เปนความผิดวินัย
ในกรณีใด และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา โดยจะระบุชื่อพยานดวยหรือไมก็ได รวมท้ัง
แจงใหทราบสิทธิของผูถูกกลาวหาท่ีจะใหถอยคําหรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือ สิทธิท่ีจะ
แสดงพยานหลักฐานหรือจะอางพยานหลักฐานเพ่ือขอใหเรียกพยานหลักฐานนั้นมาได แลวแจงใหผูถูก
กลาวหาทราบ 

บันทึกตามวรรคหนึ่ง ใหทําตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด โดยใหทําเปนสองฉบับมี
ขอความตรงกัน ใหประธานกรรมการและกรรมการอีกอยางนอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อในบันทึกนั้น
ดวย 

ขอ ๔๑ เม่ือไดจัดทําบันทึกตามขอ ๔๐ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกผูถูก
กลาวหามาพบตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการสอบสวนกําหนด เพ่ือแจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผู ถูกกลาวหาทราบเม่ือผู ถูกกลาวหาไดมาพบ
คณะกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงขอกลาวหาพรอมท้ังอธิบายขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหผูถูกกลาวหารับทราบขอ
กลาวหาโดยลงลายมือชื่อพรอมท้ังวันเดือนปในบันทึกนั้น แลวมอบบันทึกนั้นใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ 
และอีกฉบับหนึ่งเก็บไวในสํานวนการสอบสวน 

ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมยอมลงลายมือชื่อในบันทึกเพ่ือรับทราบขอกลาวหา ให
คณะกรรมการสอบสวนบันทึกขอเท็จจริงและพฤติการณดังกลาวไวในบันทึกนั้น ในกรณีเชนนี้ ใหถือ
วาผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานตั้งแตวันท่ีมาพบคณะกรรมการ
สอบสวนแลว และใหมอบบันทึกนั้นใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ และอีกฉบับหนึ่งเก็บไวในสํานวนการ
สอบสวน แตถาผูถูกกลาวหาไมยอมรับบันทึกดังกลาว ใหสงบันทึกนั้นทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ไปใหผูถูกกลาวหา ณ ท่ีอยูซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ 

ขอ ๔๒ เม่ือไดแจงขอกลาวหาและผูถูกกลาวหาไดรับทราบตามขอ ๔๑ แลว ให 
คณะกรรมการสอบสวนแจงกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และวิธีการท่ีจะใหผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอ
กลาวหาในวันท่ีมาพบคณะกรรมการสอบสวน หรือแจงเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ไปใหผูถูกกลาวหา ณ ท่ีอยูซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการก็ได 

ในกรณีแจงเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบ 
ตั้งแตวันท่ีครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดสงหนังสือดังกลาวทางไปรษณีย 

ขอ ๔๓ ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมมาพบตามท่ีกําหนดในขอ ๔๑ ใหสงบันทึกตามขอ ๔๐ 
จํานวนหนึ่งฉบับทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ท่ีอยูซ่ึงปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหาตั้งแตวันท่ีครบกําหนดสิบ



หาวันนับแตวันท่ีไดสงบันทึกดังกลาวทางไปรษณียคณะกรรมการสอบสวนจะสงหนังสือกําหนดวัน 
เวลา สถานท่ี และวิธีการท่ีจะใหผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหาและชี้แจงวาไดกระทําผิดตามขอ
กลาวหาหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด ไปพรอมกับบันทึกแจงขอกลาวหาตามวรรคหนึ่งก็ได 

ขอ ๔๔ ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมอาจชี้แจงแกขอกลาวหาไดตามวัน เวลา สถานท่ีและวิธีการ 
ท่ีกําหนดตามขอ ๔๒ หรือขอ ๔๓ โดยไดอางเหตุผลหรือความจําเปน หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นวามีเหตุจําเปน จะกําหนดวัน เวลา สถานท่ี หรือวิธีการเสียใหมเพ่ือประโยชนแหงความ
เปนธรรมก็ได 

ขอ ๔๕ ในการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาดวยวาไดกระทําผิดตาม
ขอกลาวหาหรือไม อยางไร เพราะเหตุใดคณะกรรมการสอบสวนจะดําเนินการตามวรรคหนึ่งไปใน
คราวเดียวกันกับท่ีไดดําเนินการตามขอ ๔๑ก็ได 

ขอ ๔๖ ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหารับสารภาพวาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาใด ให
คณะกรรมการสอบสวนบันทึกการรับสารภาพตามขอกลาวหานั้นไวเปนหนังสือ ในกรณีเชนนี้ 
คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนในขอกลาวหานั้นก็ได แลวดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไป 

ขอ ๔๗ ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําชี้แจงแกขอกลาวหาหรือไมยื่นคําชี้แจงแกขอ
กลาวหาเปนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๔๒ และขอ ๔๓ ใหถือวาผูถูกกลาวหาไมประสงคจะ
ชี้แจงแกขอกลาวหาเวนแตคณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรดําเนินการเปนอยางอ่ืนเพ่ือประโยชน
แหงความเปนธรรม 

ขอ ๔๘ ในกรณีท่ีปรากฏพยานหลักฐานเพ่ิมเติมหลังจากท่ีคณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาในเรื่องท่ีสอบสวนแลว ถาคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นวาพยานหลักฐานท่ีเพ่ิมเติมนั้นมีน้ําหนักสนับสนุนขอกลาวหา ใหแจงสรุปพยานหลักฐาน
เพ่ิมเติมนั้นใหผูถูกกลาวหาทราบ แตถาเห็นวาพยานหลักฐานเพ่ิมเติมนั้นมีผลทําใหขอกลาวหาในเรื่อง
ท่ีสอบสวนนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือตองเพ่ิมขอกลาวหา ใหกําหนดขอกลาวหาใหมหรือกําหนดขอ
กลาวหาเพ่ิมเติมแลวแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหานั้นใหผูถูก
กลาวหาทราบ ท้ังนี้ ใหนําความในขอ ๔๐ ขอ ๔๑ ขอ ๔๒ ขอ ๔๓ขอ ๔๔ และขอ ๔๗ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

ขอ ๔๙ ในการสอบสวน ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีพยานหลักฐานท่ีควรกลาวหาวา
ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืนดวย ใหประธานกรรมการรายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยเร็วเม่ือไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ถาเห็นวากรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืนดวย ใหยุติไมตอง 
ดําเนินการทางวินัยสําหรับเรื่องอ่ืนนั้น 

(๒) ถาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืนดวย ใหดําเนินการทางวินัย 
ในเรื่องอ่ืนนั้นดวยตามกฎ ก.พ. นี้ ในกรณีท่ีการกระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืนนั้นเปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง จะแตงตั้งใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมหรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
คณะใหมดําเนินการสอบสวนและพิจารณาในเรื่องอ่ืนนั้นก็ได 

ขอ ๕๐ ในกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการพลเรือนผูอ่ืน ถาคณะกรรมการ 



สอบสวนพิจารณาเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องท่ีสอบสวนนั้นดวย ใหคณะกรรมการ
สอบสวนรายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ 
ตอไป 

ในกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงเจาหนาท่ีของรัฐอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน ถาคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องท่ีสอบสวนนั้นดวย ใหคณะกรรมการ
สอบสวนรายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเพ่ือพิจารณาตามท่ีเห็นสมควรตอไป 

ขอ ๕๑ ในกรณีท่ีผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวา 
ขาราชการพลเรือนผูอ่ืนรวมกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในเรื่องท่ีสอบสวนตามขอ ๕๐ วรรคหนึ่ง ให
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือทําการสอบสวนผูนั้น โดยจะแตงตั้งใหคณะกรรมการสอบสวน
คณะเดิมหรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมดําเนินการสอบสวนและพิจารณาก็ได แตถาเปน
กรณีท่ีมีผลทําใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เปลี่ยนไป ใหสงเรื่องไปยัง
ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๔ แลวแตกรณี ของ
ขาราชการพลเรือนผูนั้นเพ่ือดําเนินการตอไป พยานหลักฐานท่ีไดจากการสอบสวนในเรื่องท่ีสอบสวน
เดิม คณะกรรมการสอบสวนจะใชประกอบการพิจารณาดําเนินการทางวินัยแกบุคคลตามวรรคหนึ่งได
ตอเม่ือไดแจงใหผูนั้นทราบและใหโอกาสผูนั้นไดใชสิทธิตามกฎ ก.พ. นี้แลว 

ขอ ๕๒ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอ 
กลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ ไดใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหา และไดรวบรวม
พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะพิจารณาไดแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนประชุมเพ่ือพิจารณาทํา
ความเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวนในการพิจารณาทําความเห็นตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการสอบสวน
ตองพิจารณาท้ังขอเท็จจริงขอกฎหมาย และพิจารณามีมติในเรื่องท่ีสอบสวนใหครบทุกขอกลาวหา
และทุกประเด็น วาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องท่ีสอบสวนหรือไม ถาเห็นวาผูถูกกลาวหาได
กระทําผิดวินัย ตองพิจารณาใหไดความดวยวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด ควรไดรับโทษ
สถานใด และมีเหตุอันควรลดหยอนหรือไม เพียงใด 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผลการสอบสวนยังไมไดความแนชัดพอท่ีจะลงโทษ 
เพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตเห็นวาผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี
ราชการบกพรองในหนาท่ีราชการ ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือมีมลทิน
หรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการตาม
มาตรา ๑๑๐ (๖) หรือ (๗)แลวแตกรณี ก็ใหทําความเห็นเสนอไวในรายงานการสอบสวนดวยการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาทําความเห็นตามขอนี้ ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและ
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด 

ขอ ๕๓ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการตามขอ ๕๒ แลว ใหจัดทํารายงานการ 
สอบสวนเสนอตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด โดยใหเสนอ
ไปพรอมสํานวนการสอบสวนรายงานการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองประกอบดวยเรื่องท่ี
สอบสวนขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอกลาวหา พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนหรือหักลางขอ
กลาวหา ประเด็นท่ีตองพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๕๒ วรรคสอง และ
วรรคสาม และลายมือชื่อกรรมการสอบสวนทุกคน รวมท้ังใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อกํากับไว
ในรายงานการสอบสวนหนาอ่ืนดวยทุกหนาในกรณีท่ีกรรมการสอบสวนคนใดมีเหตุจําเปนไมอาจลง
ลายมือชื่อได ใหประธานกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุจําเปนดังกลาวไวดวย และในกรณีท่ีกรรมการ
สอบสวนผูใดมีความเห็นแยง ใหแสดงชื่อและสรุปความเห็นแยงของผูนั้นไวในรายงานการสอบสวน



ดวย ในการนี้ ผูมีความเห็นแยงนั้นจะทําบันทึกรายละเอียดความเห็นแยงและลงลายมือชื่อของตน
แนบไวกับรายงานการสอบสวนดวยก็ได 

ขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนและจัดทํารายงานการสอบสวนพรอม 
ท้ังสํานวนการสอบสวนเสนอตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบ
วันนับแตวันท่ีมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกตามขอ ๒๗ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จได 
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการรายงานตอผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
เพ่ือขอขยายเวลาสอบสวนตามความจําเปน และใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาขยาย
เวลาไดครั้งละไมเกินหกสิบวัน  

ในกรณีท่ีไดมีการขยายเวลาจนทําใหการสอบสวนดําเนินการเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต 
วันท่ีมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกตามขอ ๒๗ ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
รายงาน อ.ก.พ.กระทรวงท่ีผูถูกกลาวหาสังกัดอยูทราบ เพ่ือติดตามเรงรัดใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็วตอไป 

ขอ ๕๕ เม่ือผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดรับรายงานการสอบสวนและสํานวนการ 
สอบสวนแลวใหพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของการสอบสวน ถาเห็นวาการสอบสวนถูกตอง
ครบถวนแลว ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามขอ ๕๖ แตถาเห็นวาการสอบสวน
ยังไมถูกตองหรือไมครบถวน ก็ใหสั่งหรือดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีเห็นวายังไมมีการแจงขอกลาวหาหรือการแจงขอกลาวหายังไมครบถวน ใหสั่ง 
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการแจงขอกลาวหาหรือแจงขอกลาวหาใหครบถวนโดยเร็ว 

(๒) ในกรณีท่ีเห็นวาควรรวบรวมขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติม ใหกําหนดประเด็น 
หรือขอสําคัญท่ีตองการใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมโดยไมตองทําความเห็น 

(๓) ในกรณีท่ีเห็นวาการดําเนินการใดไมถูกตอง ใหสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ 
ใหถูกตองโดยเร็ว 

ขอ ๕๖ เม่ือผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนถูกตองครบถวนแลวให 
พิจารณามีความเห็นเพ่ือสั่งหรือดําเนินการ ดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดวินัย หรือกระทําผิด 
วินัยอยางไมรายแรง ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไม
รายแรงหรือไมไดกระทําผิดวินัย ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีตอไป แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงก็ใหดําเนินการตาม (๒) 

(๒) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูสั่ง 
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือไม และไมวา
ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนจะเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไมก็ตาม 
ใหผูบังคับบัญชา ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สงเรื่องให อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ 
อ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยูตามท่ีกําหนดในขอ ๕๘ แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาตอไป 

(๓) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผลการสอบสวนยังไมไดความแนชัดพอท่ีจะ 
ลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตเห็นวาผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันท่ีจะ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการบกพรองในหนาท่ีราชการ ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ 
หรือมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแก
ราชการ ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนให



พิจารณาดําเนินการ ตามมาตรา ๑๑๐ (๖) หรือ (๗)ตอไป แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด
วินัย หรือกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป และถาเห็นวา
ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงก็ใหดําเนินการตาม (๒) 

ขอ ๕๗ ในกรณีท่ีมีการยาย การโอน หรือการเลื่อนผูถูกกลาวหา อันมีผลทําใหผูมีอํานาจสั่ง 
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเปลี่ยนไป ใหคณะกรรมการสอบสวนท่ีไดแตงตั้งไวแลวนั้น ดําเนินการ
ตอไปจนเสร็จและทํารายงานการสอบสวนเสนอไปพรอมกับสํานวนการสอบสวนตอผูบังคับบัญชาเดิม
ท่ีเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินการเพ่ือสงไปยัง
ผูบังคับบัญชาใหมท่ีเปนผูซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๔ พิจารณา
สั่งหรือดําเนินการตามขอ ๕๕ ตอไปและถาในระหวางการสอบสวนมีกรณีท่ีผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตองสั่งการอยางใดเพ่ือใหการสอบสวนนั้นดําเนินการตอไปได ใหผูบังคับบัญชาเดิมสงเรื่องให
ผูบังคับบัญชาใหมซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาตอไป 

ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาใหมซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผูมีอํานาจตามมาตรา  
๙๔ตามวรรคหนึ่ง เห็นสมควรใหดําเนินการตามขอ ๕๕ จะสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม
ดําเนินการหรือในกรณีท่ีเห็นเปนการสมควร จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนใหมเพ่ือดําเนินการ
ก็ได โดยใหนําขอ ๑๘ และขอ ๑๙ มาใชบังคับ 

ขอ ๕๘ การสงเรื่องให อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาตามขอ 
๕๖(๒)ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหสงเรื่องให อ.ก.พ.  
จังหวัดซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยู เปนผูพิจารณา 

(๒) ในกรณีท่ีอธิบดี ปลัดกระทรวงในฐานะอธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยูใน 
บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรีซ่ึงเปน
ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ (๖) (๙) หรือ (๑๐) เปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ใหสงเรื่องให อ.ก.พ. กรมซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยู เปนผูพิจารณา 

(๓) ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวงสําหรับกรณีอ่ืนนอกจากท่ี 
กําหนดไวใน (๒)หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรีซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
๕๗ (๒) (๓) (๕) หรือ (๘) เปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหสงเรื่องให อ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึงผู
ถูกกลาวหาสังกัดอยู เปนผูพิจารณา 

ในกรณีท่ีมีการยาย การโอน หรือการเลื่อนผูถูกกลาวหาอันมีผลให อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ.  
กรม หรืออ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยูเปลี่ยนแปลงไป ใหสงเรื่องให อ.ก.พ. จังหวัด 
อ.ก.พ. กรม หรืออ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยูหลังจากการยาย การโอน หรือการเลื่อน
นั้นเปนผูพิจารณา 

ขอ ๕๙ เม่ือไดรับเรื่องตามขอ ๕๘ แลว อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง 
แลวแตกรณีอาจพิจารณามีมติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหมีมติวาเปนความผิดวินัย 
อยางรายแรงกรณีใด ตามมาตราใด และใหลงโทษสถานใด เพราะเหตุใด โดยจะตองมีขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญดวยวามีการกระทําอยางใด 

(๒) ในกรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหมีมติวาเปนความผิดวินัย
อยางไมรายแรงกรณีใด ตามมาตราใด และใหลงโทษสถานโทษใดและอัตราโทษใด เพราะเหตุใด หรือ



ถาเห็นวาเปนความผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะมีมติงดโทษ โดยใหทําทัณฑบนเปน
หนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได ท้ังนี้ จะตองมีขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญดวยวามีการกระทํา
อยางใด 

(๓) ในกรณีท่ีเห็นวายังไมไดความแนชัดพอท่ีจะลงโทษกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ถามี
ขอเท็จจริงอันเปนกรณีท่ีสมควรใหออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖) หรือ (๗) ใหมีมติใหผูนั้น
ออกจากราชการ โดยจะตองมีขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญดวยวามีการกระทําอยางใด มีกรณีท่ี
สมควรใหออกจากราชการเพราะเหตุใดตามมาตราใด และถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหาย
แกราชการอยางใด 

(๔) ในกรณีท่ีเห็นวาการกระทําของผูถูกกลาวหาไมเปนความผิดวินัย ใหมีมติใหสั่งยุติเรื่อง 
หรือถาเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยแตเปนกรณีท่ีไมอาจลงโทษได ใหมีมติใหงดโทษ 

(๕) ในกรณีท่ีเห็นวาขอเท็จจริงยังไมเพียงพอหรือการดําเนินการใดยังไมถูกตองครบถวนใหมี
มติใหสอบสวนเพ่ิมเติม แกไข หรือดําเนินการใหถูกตองตามควรแกกรณี 

ขอ ๖๐ ในกรณีท่ีปรากฏวาการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขอ ๑๘ ใหการ
สอบสวนท้ังหมดเสียไป และใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๙๔ แลวแตกรณีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือดําเนินการสอบสวนใหมใหถูกตอง 

ขอ ๖๑ ในกรณีท่ีปรากฏวาการดําเนินการใดไมถูกตองตามกฎ ก.พ. นี้ ใหเฉพาะการ
ดําเนินการนั้นเสียไปและถาการดําเนินการนั้นเปนสาระสําคัญท่ีตองดําเนินการหรือหากไมดําเนินการ
จะทําใหเสียความเปนธรรมใหแกไขหรือดําเนินการนั้นเสียใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

ขอ ๖๒ ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาผูใดตายในระหวางการสอบสวน ใหการดําเนินการทางวินัยแก
ผูนั้นเปนอันยุติ แตใหคณะกรรมการสอบสวนและผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของตอไปเทาท่ีสามารถจะกระทําได แลวทําความเห็น
เสนอตอกระทรวงเจาสังกัดเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จขาราชการ แลวแตกรณี 

ขอ ๖๓ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการ
สอบสวนโดยอนุโลม เวนแตองคประชุมกรรมการสอบสวนตามขอ ๓๘ และขอ ๕๒ 

หมวด ๕ 
กรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง 

ขอ ๖๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และไดรับสารภาพเปน
หนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือไดใหถอยคํารับสารภาพและไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปน
หนังสือหรือมีหนังสือรับสารภาพตอผูมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ 
ก.พ. นี้ ถือเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะ
พิจารณาดําเนินการทางวินัยโดยไมตองสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได 

ขอ ๖๕ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีดังตอไปนี้ ถือเปน
กรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๙๔แลวแตกรณี จะดําเนินการทางวินัยโดยไมตองสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได 

(๑) ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน โดยไมกลับมา
ปฏิบัติหนาท่ีราชการอีกเลย และผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไดดําเนินการหรือ



สั่งใหดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไม
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

(๒) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดใหจําคุกหรือใหรับโทษท่ีหนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

(๓) กระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือไดให
ถอยคํารับสารภาพและไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือหรือมีหนังสือรับสารภาพตอผูมี
หนาท่ีสืบสวนสอบสวนหรอืคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้ 
 

   หมวด ๖ 
การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ 

 
ขอ ๖๖ การสั่งยุติเรื่องตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง มาตรา ๙๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๗ 

วรรคสองใหทําเปนคําสั่ง ระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา เรื่องท่ีถูกกลาวหาและผลการ
พิจารณา ท้ังนี้ ตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด และใหลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูสั่ง และวัน
เดือนป ท่ีออกคําสั่งไวดวย 

ขอ ๖๗ โทษสําหรับกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงตาม
มาตรา ๙๖ท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งลงโทษได มีดังตอไปนี้ 

(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดเงินเดือนไดครั้งหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของเงินเดือนท่ีผูนั้นไดรับใน

วันท่ีมีคําสั่งลงโทษเปนเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน 
(๓) ลดเงินเดือนไดครั้งหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของเงินเดือนท่ีผูนั้นไดรับใน

วันท่ีมีคําสั่งลงโทษการสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ถาจํานวนเงินท่ีจะตองตัดหรือลดมีเศษ
ไมถึงสิบบาทใหปดเศษท้ิง 

ขอ ๖๘ โทษสําหรับกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา 
๙๗ท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งลงโทษได มีดังตอไปนี้ 

(๑) ปลดออก 
(๒) ไลออก 
ขอ ๖๙ การสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก หรือไลออก ใหทําเปน

คําสั่งระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกลงโทษ แสดงขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญวาผูถูกลงโทษกระทํา
ผิดวินัยอยางไมรายแรงหรืออยางรายแรงในกรณีใด ตามมาตราใด พรอมท้ังสิทธิในการอุทธรณและ
ระยะเวลาในการอุทธรณตามมาตรา ๑๑๔ ไวในคําสั่งนั้นดวย ท้ังนี้ ตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
และใหลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูสั่ง และวันเดือนปท่ีออกคําสั่งไวดวย 

ขอ ๗๐ การสั่งลงโทษ ใหสั่งใหมีผลตั้งแตวันหรือระยะเวลาดังตอไปนี้ 
(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ ใหสั่งใหมีผลตั้งแตวันท่ีมีคําสั่ง 
(๒) การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ใหสั่งใหมีผลตั้งแตเดือนท่ีมีคําสั่ง 
(๓) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก ใหสั่งใหมีผลตามระเบียบท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา 

๑๐๗วรรคสอง 



ขอ ๗๑ การสั่งงดโทษตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ ตาม
มาตรา ๕๗ทําเปนคําสั่ง และใหระบุไวในคําสั่งดวยวาใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือน 
ท้ังนี้ ตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 

ขอ ๗๒ การสั่งงดโทษตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง สําหรับกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญ 
ซ่ึงออกจากราชการไปแลวแตมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงอยูกอนตามมาตรา 
๑๐๐ วรรคหนึ่งและผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ให
ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งงดโทษ ท้ังนี้ ตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 

ขอ ๗๓ เม่ือไดมีคําสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษแลว ใหดําเนินการแจงคําสั่งใหผูถูกลงโทษ
หรือผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็ว และใหผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันท่ีรับทราบไว
เปนหลักฐานและใหมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหาไวหนึ่งฉบับดวย ถาผูถูกลงโทษ
หรือผูถูกกลาวหาไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง เม่ือไดทําบันทึกลงวันท่ีและสถานท่ีท่ีแจงและลง
ลายมือชื่อผูแจง พรอมท้ังพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันท่ีแจงนั้นเปนวันรับทราบ 

ในกรณีท่ีไมอาจแจงใหทราบตามวรรคหนึ่งไดหรือมีเหตุจําเปนอ่ืน ใหสงสําเนาคําสั่งทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหา ณ ท่ีอยูของผูถูกลงโทษหรือผูถูก
กลาวหาซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหา
ไดรับแจงเม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงในประเทศ หรือเม่ือครบสิบหาวันนับแต
วันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ 
 

หมวด ๗ 
การมีคําสั่งใหมกรณีมีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ 
 

ขอ ๗๔ ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๕๗ มีคําสั่งใหม โดยใหสั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิม แลวสั่งใหมใหเปนไปตามนั้นคําสั่ง
ใหมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด โดยอยางนอยใหมีสาระสําคัญ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) อางถึงคําสั่งลงโทษเดิมกอนมีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ 
(๒) อางถึงมติของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือของ ก.พ. หรือคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. หรือของ

องคกรตามกฎหมายอ่ืน ท่ีใหเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ แลวแตกรณี โดยแสดงสาระสําคัญ
โดยสรุปไวดวย 

(๓) สั่งใหยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิมตาม (๑) และมีคําสั่งใหมใหเปนไปตาม (๒) 
(๔) ระบุวิธีการดําเนินการเก่ียวกับโทษท่ีไดรับไปแลว 
ขอ ๗๕ ในกรณีท่ีคําสั่งเดิมเปนคําสั่งลงโทษไลออกหรือปลดออก ถามีการลดโทษเปนปลด

ออกหรือเพ่ิมโทษเปนไลออก จะสั่งใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันใด ใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.พ. กําหนด 
ตามมาตรา ๑๐๗วรรคสอง 

ขอ ๗๖ ในกรณีท่ีคําสั่งเดิมเปนคําสั่งลงโทษไลออกหรือปลดออก ถามีการลดโทษเพ่ือจะสั่ง
ลงโทษใหมในความผิดวินัยอยางไมรายแรง งดโทษ หรือยกโทษ ในคําสั่งใหมใหสั่งใหผูนั้นกลับเขารับ
ราชการ และสั่งลงโทษใหมในความผิดวินัยอยางไมรายแรง งดโทษ หรือยกโทษ แลวแตกรณี 



การสั่งใหกลับเขารับราชการ ใหสั่งใหผูนั้นดํารงตําแหนงตามเดิม หรือตําแหนงอ่ืนในประเภท
เดียวกันและระดับเดียวกันหรือในตําแหนงประเภทและระดับท่ี ก.พ. กําหนด ท้ังนี้ ผูนั้นตองมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

ในกรณีท่ีไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการได เพราะเหตุท่ีกอนท่ีจะมีคําสั่งใหมนั้น ผูนั้น
พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ตาย หรือออกจากราชการเนื่องจาก
เหตุอ่ืนใหสั่งงดโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง แลวแตกรณี แลวใหแสดงเหตุท่ีไมอาจสั่งใหกลับเขารับราชการไว
ในคําสั่งนั้นดวยในคําสั่งใหมใหระบุดวยวาเงินเดือนระหวางท่ีถูกไลออกหรือปลดออกใหเบิกจายใหผู
นั้นตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 

ขอ ๗๗ ในกรณีท่ีคําสั่งลงโทษเดิมเปนคําสั่งลงโทษในความผิดวินัยอยางไมรายแรง ถามีการ
เพ่ิมโทษลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ในคําสั่งใหมใหระบุการดําเนินการเก่ียวกับโทษท่ีไดรับไปแลว
ดังตอไปนี้ 

(๑) ถาเปนกรณียกโทษ ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับโทษทางวินัยมากอน และใหผูนั้นกลับคืนสู
สถานะเดิมกอนมีการลงโทษ ในกรณีท่ีไดมีการตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผูนั้นไปเทาใด ใหคืนเงินท่ี
ไดตัดหรือลดไว 
ดังกลาวใหผูนั้น 

(๒) ถาเปนกรณีงดโทษ ในกรณีท่ีไดมีการตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผูนั้นไปเทาใด ใหคืน
เงินท่ีไดตัดหรือลดไวดังกลาวใหผูนั้น 

(๓) ถาเปนกรณีท่ีมีผลใหยังคงตองลงโทษผูนั้นอยู ไมวาจะเปนการเพ่ิมโทษหรือลดโทษก็ตาม
ใหดําเนินการดังนี้ 

(ก) ถาเปนการเพ่ิมโทษใหเปนโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ใหคิดคํานวณจํานวน
เงินเดือนท่ีจะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหมจากเงินเดือนเดิมในขณะท่ีมีคําสั่งลงโทษเดิม และใหคืนเงิน
ท่ีไดตัดหรือลดไปแลวนั้นใหผูนั้น 

(ข) ถาเปนการเพ่ิมโทษจากโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนเปนปลดออกหรือไลออกใหคืน
เงินท่ีไดตัดหรือลดไปแลวนั้นใหผูนั้น 

(ค) ถาเปนการลดโทษใหเปนโทษภาคทัณฑ ใหลงโทษใหเปนไปตามนั้น ในกรณีท่ีไดมีการ 
ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผูนั้นไปเทาใด ใหคืนเงินท่ีไดตัดหรือลดไวดังกลาวใหผูนั้น 

(ง) ถาเปนการลดโทษใหเปนโทษตัดเงินเดือน ใหคิดคํานวณจํานวนเงินท่ีจะตัดตามอัตราโทษ
ใหมจากเงินเดือนเดิมในขณะท่ีมีคําสั่งลงโทษเดิม และใหคืนเงินท่ีไดลดไปแลวนั้นใหผูนั้น 

(จ) ถาเปนการเพ่ิมหรือลดอัตราโทษของโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ใหคิดคํานวณ
จํานวนเงินท่ีจะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหมจากเงินเดือนเดิมในขณะท่ีมีคําสั่งลงโทษเดิม ในกรณีท่ี
จํานวนเงินท่ีจะตองตัดหรือลดตามคําสั่งลงโทษใหม ต่ํากวาจํานวนเงินท่ีไดถูกตัดหรือลดตามคําสั่ง
ลงโทษเดิมใหคืนเงินสวนท่ีไดตัดหรือลดไวเกินนั้นใหผูนั้น 

 
หมวด ๘ 

การสั่งพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน 
 

ขอ ๗๘ เม่ือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปน
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 



๕๗ จะสั่งใหผูนั้นพักราชการเพ่ือรอฟงผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแหงคดีไดตอเม่ือมีเหตุ
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน และผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
พิจารณาเห็นวาถาผูนั้นคงอยูในหนาท่ีราชการตอไปอาจเกิดการเสียหายแกราชการ 

(๒) ผูนั้นถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาในเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต หรือเก่ียวกับความประพฤติหรือพฤติการณอันไมนา
ไววางใจ โดยพนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางให และผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นวาถาผูนั้นคงอยูในหนาท่ีราชการอาจเกิดการเสียหายแกราชการ 

(๓) ผูนั้นมีพฤติการณท่ีแสดงวาถาคงอยูในหนาท่ีราชการจะเปนอุปสรรคตอการสอบสวน
พิจารณาหรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยข้ึน 

(๔) ผูนั้นอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือตองจําคุกโดยคํา
พิพากษาและไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก เปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว 

(๕) ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําความผิด
อาญาในเรื่องท่ีสอบสวนนั้น หรือผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปน
ผูกระทําความผิดอาญาในเรื่องท่ีสอบสวนนั้น และผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
พิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดนั้น ไดความประจักษชัดอยูแลววาการ
กระทําความผิดอาญาของผูนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขอ ๗๙ การสั่งพักราชการใหสั่งพักตลอดเวลาท่ีสอบสวนหรือพิจารณา เวนแตผูถูกสั่งพัก
ราชการผูใดไดรองทุกขตามมาตรา ๑๒๒ และผูมีอํานาจพิจารณาคํารองทุกขเห็นวาสมควรสั่งใหผูนั้น
กลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการกอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น เนื่องจากพฤติการณของผูถูกสั่ง
พักราชการไมเปนอุปสรรคตอการสอบสวนหรือพิจารณา และไมกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยตอไป 
หรือเนื่องจากการดําเนินการทางวินัยไดลวงพนหนึ่งปนับแตวันพักราชการแลวยังไมแลวเสร็จและผูถูก
สั่งพักราชการไมมีพฤติกรรมดังกลาว ใหผูมีอํานาจสั่งพักราชการสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ี
ราชการกอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น 

ขอ ๘๐ ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงจนถูกต้ังกรรมการสอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิด
ในคดีอาญาหลายคดีถาจะสั่งพักราชการในสํานวนหรือคดีใดท่ีเขาลักษณะตามขอ ๗๘ ใหสั่งพัก
ราชการในสํานวนหรือคดีอ่ืนทุกสํานวนหรือทุกคดีท่ีเขาลักษณะตามขอ ๗๘ ดวย 

ในกรณีท่ีไดสั่งพักราชการในสํานวนใดหรือคดีใดไวแลว ถาภายหลังปรากฏวาผูถูกสั่งพักนั้นมี
กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอ่ืน หรือถูกฟอง
คดีอาญาหรือตองหาในคดีอาญาในคดีอ่ืนเพ่ิมข้ึน ก็ใหสั่งพักราชการในสํานวนหรือคดีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนและ
เขาลักษณะตามขอ ๗๘นั้นดวย 

ขอ ๘๑ การสั่งพักราชการ ใหสั่งพักตั้งแตวันออกคําสั่ง เวนแต 
(๑) ผูซ่ึงจะถูกสั่งพักราชการอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือ

ตองจําคุกโดยคําพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นใหสั่งพักยอนหลังไปถึงวันท่ีถูกควบคุม ขัง 
หรือตองจําคุก 

(๒) ในกรณีท่ีไดมีการสั่งพักราชการไวแลว ถาจะตองสั่งใหมเพราะคําสั่งเดิมไมชอบหรือไม
ถูกตองใหสั่งพักตั้งแตวันใหพักราชการตามคําสั่งเดิม หรือตามวันท่ีควรตองพักราชการในขณะท่ีออก
คําสั่งเดิม 



ขอ ๘๒ คําสั่งพักราชการตองระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกสั่งพักราชการ ตลอดจนกรณีและ
เหตุท่ีสั่งพักราชการ และวันท่ีคําสั่งมีผลใชบังคับเม่ือไดมีคําสั่งใหผูใดพักราชการ ใหแจงคําสั่งใหผูนั้น
ทราบ และใหนําขอ ๗๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๘๓ ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีเหตุท่ีอาจถูกสั่งพักราชการตามขอ ๗๘ และ
ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นวาการสอบสวนหรือพิจารณา หรือการ
ดําเนินคดีนั้น จะไมแลวเสร็จโดยเร็ว ผูบังคับบัญชาดังกลาวจะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไวกอนก็ได 
ในกรณีท่ีไดสั่งพักราชการไวแลว จะพิจารณาตามวรรคหนึ่งและสั่งใหผูถูกสั่งพักราชการนั้น ออกจาก 
ราชการไวกอนแทนการสั่งพักราชการก็ได 

ขอ ๘๔ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน ใหสั่งใหมีผลตั้งแตวันออกคําสั่ง แตถาเปนกรณีท่ีได
สั่งให 
พักราชการไวกอนแลว ใหสั่งใหออกจากราชการไวกอนตั้งแตวันสั่งพักราชการเปนตนไป หรือในกรณี
ท่ีมีเหตุตามขอ ๘๑ ใหสั่งใหมีผลตั้งแตวันท่ีกําหนดไวในขอ ๘๑ นั้นใหนําขอ ๗๙ ขอ ๘๐ และขอ ๘๒ 
มาใชบังคับแกการสั่งใหออกจากราชการไวกอนโดยอนุโลม 

ขอ ๘๕ การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือ
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิออกจากราชการไวกอน ใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรม
ราชโองการใหพนจากตําแหนงนับแตวันออกจากราชการไวกอน 

ขอ ๘๖ เม่ือไดสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการในกรณีท่ีถูกกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน และปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาแลวให
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการตามมาตรา ๙๗ 
(๒) ในกรณีท่ีผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

ตามขอ ๙๑แลวดําเนินการตามมาตรา ๙๖ แตหากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหสั่งงดโทษตาม
มาตรา ๑๐๐ วรรคสองโดยไมตองสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ และแสดงกรณีกระทําผิด
วินัยนั้นไวในคําสั่งดวย 

    (ก) ผูนั้นไดพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการแลว 
    (ข) ผูนั้นมีกรณีท่ีจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ 
    (ค) ผูนั้นไดออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนไปแลว โดยมิใชเพราะเหตุตาย 
(๓) ในกรณีท่ีผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามขอ ๙๑ 

และสั่งยุติเรื่อง แตหากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหสั่งยุติเรื่องโดยไมตองสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติ
หนาท่ีราชการและแสดงเหตุท่ีไมสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการไวในคําสั่งนั้นดวย 

    (ก) ผูนั้นไดพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการแลว 
    (ข) ผูนั้นมีกรณีท่ีจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ 
    (ค) ผูนั้นไดออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนไปแลว โดยมิใชเพราะเหตุตาย 
(๔) ในกรณีท่ีผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงหรือมิไดกระทําผิดวินัยแตมีกรณีอ่ืนท่ีผูนั้น

ถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนดวย ถาจะดําเนินการตามมาตรา ๙๖ ใหรอฟง
ผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแหงคดีกรณีอ่ืนนั้น โดยยังไมตองสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ แตถาเปนการสั่งยุติเรื่อง ใหสั่งยุติเรื่องโดยไมตองสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการและ
แสดงเหตุท่ีไมสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการไวในคําสั่งนั้นดวย 



ขอ ๘๗ เม่ือไดสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการไวกอนในกรณีท่ีถูก
กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน และปรากฏผลการสอบสวนหรือ
พิจารณาแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการตามมาตรา ๙๗ 
(๒) ในกรณีท่ีผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และไมมีกรณีท่ีจะตองถูกสั่งใหออกจาก

ราชการดวยเหตุอ่ืน ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการตามขอ ๙๑ แลวดําเนินการตามมาตรา ๙๖ แต
หากมีกรณีใด 
กรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหสั่งงดโทษตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง โดยไมตองสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการ
และแสดงกรณีกระทําผิดวินัยนั้นไวในคําสั่งดวย 

    (ก) ผูนั้นตองพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
    (ข) ผูนั้นมีกรณีท่ีจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ 
    (ค) ผูนั้นไดออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนไปแลว โดยมิใชเพราะเหตุตาย 
(๓) ในกรณีท่ีผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการตามขอ ๙๑ และสั่งยุติ

เรื่องแตหากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหสั่งยุติเรื่องโดยไมตองสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการ และ
แสดงเหตุท่ีไมสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการไวในคําสั่งนั้นดวย 

    (ก) ผูนั้นตองพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
      (ข) ผูนั้นมีกรณีท่ีจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ 

    (ค) ผูนั้นไดออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนไปแลว โดยมิใชเพราะเหตุตาย 
(๔) ในกรณีท่ีผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงหรือมิไดกระทําผิดวินัย แตมีกรณีอ่ืนท่ีผูนั้น

ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนดวย ถาจะดําเนินการตามมาตรา ๙๖ ใหรอฟงผลการสอบสวนหรือ
พิจารณาหรือผลแหงคดีกรณีอ่ืนนั้น โดยยังไมตองสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการ แตถาเปนการสั่งยุติ
เรื่องใหสั่งยุติเรื่องโดยไมตองสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการ และแสดงเหตุท่ีไมสั่งใหผูนั้นกลับเขารับ
ราชการไวในคําสั่งนั้นดวย 

(๕) ในกรณีท่ีผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง แตมีกรณีท่ีผูนั้นถูกสั่งพักราชการในกรณีอ่ืน
ดวยใหสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการโดยใหแสดงไวในคําสั่งดวยวาผูนั้นยังไมอาจกลับเขาปฏิบัติหนาท่ี
ราชการไดเนื่องจากอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการในกรณีอ่ืน สวนการดําเนินการตามมาตรา ๙๖ ให
รอฟงผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแหงคดีกรณีอ่ืนนั้น 

(๖) ในกรณีท่ีผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย แตมีกรณีท่ีผูนั้นถูกสั่งพักราชการในกรณีอ่ืนดวย ใหสั่ง
ยุติเรื่องและสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการโดยใหแสดงไวในคําสั่งดวยวาผูนั้นยังไมอาจกลับเขาปฏิบัติ
หนาท่ีราชการไดเนื่องจากอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการในกรณีอ่ืนนั้น 

ขอ ๘๘ เม่ือไดสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการในกรณีท่ีถูกฟองคดีอาญาหรือ
ตองหาวากระทําความผิดอาญา และปรากฏผลแหงคดีถึงท่ีสุดแลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีผูนั้นกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงท่ีสุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให
ดําเนินการตามมาตรา ๙๗โดยไมตองสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

(๒) ในกรณีท่ีผูนั้นกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดในความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล ใหดําเนินการตาม
มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๑๑๐ (๘) แลวแตกรณี โดยไมตองสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ 



(๓) ในกรณีท่ีผูนั้นกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษตาม (๑) หรือ (๒) แตศาลรอการกําหนดโทษ
หรือใหรอการลงโทษ หรือไดรับโทษอยางอ่ืนนอกจาก (๑) หรือ (๒) ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ี
ราชการตามขอ ๙๑ และดําเนินการทางวินัยตามกฎ ก.พ. นี้ตอไป 

(๔) ในกรณีท่ีในคําพิพากษาถึงท่ีสุดมิไดวินิจฉัยวาผูนั้นกระทําผิดอาญา หรือมิไดมีการฟอง
คดีอาญา 
ในกรณีท่ีตองหาวากระทําผิดอาญา ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามขอ ๙๑ และถาการ
กระทําดังกลาวมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ตอไป 
ในกรณีท่ีผูถูกสั่งพักราชการตาม (๓) หรือ (๔) ไดพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการ หรือมีกรณีท่ีจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน หรือไดออกจากราชการดวยเหตุ
อ่ืนไปแลวหรือมีกรณีอ่ืนท่ีผูนั้นถูกสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน ไมตองสั่งใหผูนั้นกลับ
เขาปฏิบัติหนาท่ีราชการแตใหแสดงเหตุท่ีไมสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการไวดวย 

ขอ ๘๙ เม่ือไดสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการไวกอนในกรณีท่ีถูกฟอง
คดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา และปรากฏผลแหงคดีถึงท่ีสุดแลว ใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีผูนั้นกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงท่ีสุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให
ดําเนินการตามมาตรา ๙๗โดยไมตองสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการ 

(๒) ในกรณีท่ีผูนั้นกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดในความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล ใหดําเนินการตาม
มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๑๑๐ (๘) แลวแตกรณี โดยไมตองสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการ 

(๓) ในกรณีท่ีผูนั้นกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษตาม (๑) หรือ (๒) แตศาลรอการกําหนดโทษ
หรือใหรอการลงโทษ หรือไดรับโทษอยางอ่ืนนอกจาก (๑) หรือ (๒) ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการ
ตามขอ ๙๑และดําเนินการทางวินัยตามกฎ ก.พ. นี้ตอไป 

(๔) ในกรณีท่ีในคําพิพากษาถึงท่ีสุดมิไดวินิจฉัยวาผูนั้นกระทําผิดอาญา หรือมิไดมีการฟอง
คดีอาญาในกรณีท่ีตองหาวากระทําผิดอาญา ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการตามขอ ๙๑ และถาการ
กระทําดังกลาวมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ตอไป 
ในกรณีท่ีผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม (๓) หรือ (๔) มีกรณีอ่ืนท่ีถูกสั่งพักราชการดวย 
ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการโดยใหแสดงไวในคําสั่งดวยวาผูนั้นยังไมอาจกลับเขาปฏิบัติหนาท่ี
ราชการไดเนื่องจากอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการในกรณีอ่ืน แตถาผูนั้นไดพนจากราชการตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือมีกรณีท่ีจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน 
หรือไดออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนไปแลว หรือมีกรณีอ่ืนท่ีผูนั้นถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ไม
ตองสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการแตใหแสดงเหตุท่ีไมสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการไวดวย 

ขอ ๙๐ ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีท่ีถูกดําเนินการทางวินัย หรือถูกฟอง
คดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญาท่ีไมเขาลักษณะตามขอ ๗๘ และมีกรณีอ่ืนท่ีผูนั้นถูกสั่ง
พักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน เม่ือปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแหงคดี
ถึงท่ีสุดในเรื่องท่ีมิไดมีคําสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือผูนั้นกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก
หรือโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดเวนแตเปนโทษจําคุกสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ใหดําเนินการตามมาตรา ๙๗ 



(๒) ในกรณีท่ีผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหรอการดําเนินการตามมาตรา ๙๖ ไวกอน 
จนกวาจะปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแหงคดีถึงท่ีสุดในกรณีอ่ืนนั้นจึงดําเนินการตามควร
แกกรณีตอไป 

(๓) ในกรณีท่ีสมควรใหผูนั้นออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖) (๗) หรือ (๘) ให
ดําเนินการใหผูนั้นออกจากราชการได 

(๔) ในกรณีท่ีผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัยในเรื่องนั้น ใหสั่งยุติเรื่อง 
ขอ ๙๑ ในกรณีท่ีจะตองสั่งใหผูถูกสั่งพักราชการผูใดกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือตอง

สั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนผูใดกลับเขารับราชการ ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗สั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือกลับเขารับราชการในตําแหนงตามเดิม 
หรือตําแหนงอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน หรือในตําแหนงประเภทและระดับท่ี ก.พ. 
กําหนด ท้ังนี้ ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

ในกรณีท่ีสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการในตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูงหรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

ขอ ๙๒ คําสั่งพักราชการ คําสั่งใหออกจากราชการไวกอน คําสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือคําสั่งใหกลับเขารับราชการ ใหมีสาระสําคัญตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 

 
หมวด ๙ 

     การนับระยะเวลา 
ขอ ๙๓ การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ. นี้ ถากําหนดเวลาเปนวัน สัปดาห หรือเดือน มิให

นับวันแรกแหงระยะเวลานั้นรวมเขาดวย เวนแตคณะกรรมการสอบสวนหรือผูซ่ึงตองใชอํานาจตาม
กฎ ก.พ. นี้จะไดเริ่มการในวันนั้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผูซ่ึงตองใชอํานาจตามกฎ ก.พ. นี้ ตองกระทําการอยาง
หนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหนับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเขาดวยแมวาวันสุดทาย
เปนวันหยุดราชการ 

ในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในวรรคสองตองทําการอยางหนึ่งอยางใดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ถาวันสุดทายเปนวันหยุดราชการ ใหถือวาระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทํางานท่ีถัด
จากวันหยุดนั้น 
 

หมวด ๑๐ 
บทเบ็ดเตล็ด 

ขอ ๙๔ ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษท่ีไมอาจนําหลักเกณฑ วิธีการ และ
ระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. นี้มาใชบังคับได การดําเนินการในเรื่องนั้นจะสมควรดําเนินการ
ประการใด ใหเปนไปตามท่ีก.พ. กําหนด 

 
 
 
 
 



บทเฉพาะกาล 
ขอ ๙๕ ในกรณีท่ีไดมีการสั่งใหสอบสวนขาราชการพลเรือนสามัญผูใดโดยถูกตองตาม

กฎหมายกฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑท่ีใชอยูกอนวันท่ีกฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ และการสอบสวนนั้นยังไม
แลวเสร็จใหดําเนินการสอบสวนผูนั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑท่ีใชอยูในขณะนั้น
ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ สวนการพิจารณาและดําเนินการตอไปใหดําเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ 

ขอ ๙๖ ในกรณีท่ีไดมีการสอบสวนขาราชการพลเรือนสามัญผูใดโดยถูกตองตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือหลักเกณฑท่ีใชอยูในขณะนั้นเสร็จไปแลวในวันกอนวันท่ีกฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ แตยังมิไดมี
การพิจารณาและดําเนินการตอไปหรือการพิจารณาดําเนินการยังไมแลวเสร็จ ใหการสอบสวนนั้นเปน
อันใชไดสวนการพิจารณาและดําเนินการตอไปใหดําเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ 

ขอ ๙๗ ในกรณีท่ีไดมีการสอบสวนและพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
หลักเกณฑท่ีใชอยูในขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันท่ีกฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ แตยังมิไดดําเนินการใหเปนไป
ตามผลการพิจารณาดังกลาว ใหการสอบสวนและพิจารณานั้นเปนอันใชได สวนการดําเนินการตอไป
ใหดําเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ 

ในกรณีท่ีจะตองสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญผูกระทํา
ผิดวินัยอยางไมรายแรงกอนวันท่ีกฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ แตยังไมไดสั่งลงโทษ ใหสั่งลงโทษตามขอ ๖๗ 
(๒) หรือ (๓)แลวแตกรณี 

ขอ ๙๘ ในกรณีท่ีไดมีการสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนโดยถูกตองตาม
กฎหมายกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑท่ีใชอยูกอนวันท่ีกฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ และการสอบสวนหรือการ
พิจารณานั้นยังไมเสร็จใหการสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นมีผลตอไปตามกฎ 
ก.พ. นี้ จนกวาจะมีการสั่งการเปนอยางอ่ืนตามกฎ ก.พ. นี้ 
 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พงศเทพ เทพกาญจนา 
   รองนายกรัฐมนตรี 
       ประธาน ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙๔ (๔) มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ วรรคสี่ มาตรา ๙๗ วรรคสอง มาตรา 
๑๐๑วรรคแปด และมาตรา ๑๐๕ บัญญัติใหการดําเนินการทางวินัยเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. นี้ 
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