ข้ าราชการกับคดีอาญา
ใครว่าต้องเป็ นนักกฎหมายเท่านั้น ถึงจะต้องเกี่ยวข้องกับวินยั ข้าราชการ ?
ในฉบับนี้ ผเู้ ขียนขอกล่าวถึ งนักทรัพยากรบุคคล ซึ่ งถือเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญในการดูแล
ความเป็ นอยู่ ข องเพื่ อ นข้ า ราชการ ดั ง นั้ น จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งสร้ า งนั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี
ความเป็ นมืออาชี พ รอบรู้ ซึ่ งมืออาชี พที่จะประสบความสาเร็ จในการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในองค์กร โครงสร้าง ระบบ และกระบวนงาน มีทกั ษะที่หลากหลาย ดังที่มี
คนกล่าวไว้ว่านักบริ หารทรัพยากรบุคคลมืออาชี พนั้นเปรี ยบเสมือนสถาปนิ กด้านคนขององค์กร (Human
Architect) ซึ่ งในกระบวนการหนึ่ งที่ นัก ทรัพ ยากรบุคคลจาเป็ นที่ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเพื่อที่จะ
สามารถดาเนิ น การต่ อ ไปได้อย่า งถู ก ต้อง เหมาะสม และเป็ นธรรมส าหรั บ ทุ ก ฝ่ าย คื อ การดาเนิ น การ
ทางวินยั
ในกรณี ที่ขา้ ราชการถูก ดาเนิ นการทางวินยั และในขณะเดี ยวกันก็ถูกดาเนิ นคดีอาญา ถือเป็ น
คาถามยอดฮิตหนึ่ ง ที่ นัก ทรั พ ยากรบุ ค คลหลายท่ า นอาจเกิ ดค าถามว่า จะสามารถดาเนิ นการทางวินัย กับ
ข้า ราชการรายนี้ โดยไม่ ต้องรอฟั ง ผลทางคดี อาญาได้หรื อไม่ จะสามารถนาพยานหลัก ฐานในส านวน
คดีอาญามาใช้รับฟั งในสานวนวินยั ได้หรื อไม่ เพียงใด เป็ นต้น ดังนั้น ในบทความนี้ จึงขอกล่าวถึงประเด็น
ต่างๆที่นกั ทรัพยากรบุคคลควรทราบเพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้องเมื่อมีกรณี ขา้ ราชการในสังกัด
ถูกดาเนินคดีทางอาญา
เมื่อมีขา้ ราชการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญา สิ่ งที่นกั ทรัพยากรบุคคลต้องทราบ มีดงั นี้
1. การรายงานตัวต่ อหน่ วยงานต้ นสั งกัด
ข้า ราชการผูต้ ้อ งหาคดี อ าญาผูน้ ้ ันมี ห น้า ที่ ต้องรายงานให้ส่ ว นราชการต้น สั ง กัด ทราบ
โดยด่ ว นว่ า ตนตกเป็ นผู ้ต้อ งหาในคดี อ าญา ตามหนัง สื อ กรมเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ น.826/2482
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2482 ทั้งนี้ เพื่อให้หวั หน้าส่ วนราชการทราบความเป็ นไปของบุคคลดังกล่าวนัน่ เอง
2. การช่ วยเหลือข้ าราชการทีต่ ้ องหาคดีอาญา
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรื อลูกจ้างของทางราชการที่ตอ้ ง
หาคดี อาญา พ.ศ. 2528 เป็ นกฎหมายที่ วางหลัก การให้รัฐเข้า ไปช่ วยเหลื อข้า ราชการที่ ต้องหาคดี อาญา
เนื่ องจากการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ราชการ โดยบุ คคลที่มีสิทธิ ได้รับความช่ วยเหลื อทางคดี
จากรัฐจากัดเฉพาะผูท้ ี่ถูกกล่าวหาหรื อถูกฟ้ องคดี ซ่ ึ งผูบ้ งั คับบัญชาเห็ นว่าผูน้ ้ นั ได้ปฏิ บตั ิราชการตามหน้าที่
โดยชอบด้วยกฎหมายหรื อระเบี ย บแบบแผนของทางราชการและการกระทานั้นเป็ นไปเพื่ อประโยชน์
ของทางราชการ นอกจากนี้ ต้องมิใช่คดีที่ทางราชการเป็ นผูก้ ล่าวหาหรื อฟ้ องคดีน้ นั เอง

การช่วยเหลือของทางราชการตามระเบียบดังกล่าว คือการออกหนังสื อรับรองระบุจานวน
เงินที่ส่วนราชการจะชดใช้ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรื อศาล เมื่อข้าราชการผิดสัญญาประกัน
โดยข้าราชการที่จะขอรับความช่ วยเหลือดังกล่าวต้องแสดงความจานงตามแบบและวิธีการซึ่ งหัวหน้าส่ วน
ราชการเห็นสมควร และเมื่อหัวหน้าส่ วนราชการพิจารณาเห็นว่า การกระทาที่ผนู ้ ้ นั ถูกกล่าวหาหรื อถูกฟ้ อง
คดีเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายหรื อระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ส่ วนราชการก็จะออกหนังสื อรับรองเพื่อดาเนิ นการขอประกันตัว โดยจะ
จัดส่ ง หนัง สื อดัง กล่ า วไปยัง สถานี ตารวจ ที่ ท าการอัย การ หรื อศาล แล้วแต่ กรณี ส าหรั บ ค่ า ใช้จ่า ยอื่ นๆ
ที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นคดี อาญานั้น ส่ วนราชการต้นสังกัดจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณเท่าที่ได้จ่ายจริ ง
ตามจานวนที่พนักงานอัยการเรี ยกเก็บ
ข้อน่ า สั ง เกตประการส าคัญ คื อ ข้า ราชการที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ความช่ วยเหลื อตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ฉบับ นี้ มิ ไ ด้จากัดเพี ย งข้า ราชการที่ ย งั ปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ ราชการอยู่เ ท่ า นั้น แต่ ย งั รวมถึ ง
ข้า ราชการที่ ออกจากราชการไปแล้วด้วย เพื่ อเป็ นหลัก ประกันให้แก่ ข ้า ราชการที่ ป ฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายว่าตนยังคงได้รับความคุม้ ครองและความช่วยเหลือจากรัฐแม้จะพ้นจากราชการไปแล้ว
3. การดาเนินการทางวินัย
เนื่องจากการดาเนินคดีอาญากับการดาเนินการทางวินยั แก่ขา้ ราชการนั้นเป็ นกระบวนการที่
แยกต่า งหากจากกัน การดาเนิ นคดี อาญามุ่ง ประสงค์เพื่ อรั ก ษาความสงบเรี ยบร้ อยของสั ง คม ส่ วนการ
ดาเนินการทางวินยั มุ่งไปที่การรักษาความสงบเรี ยบร้อยของงานราชการ เพื่อให้ราชการดาเนิ นไปด้วยความ
ราบรื่ น เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล รั ก ษาภาพลัก ษณ์ ข องทางราชการ ดัง นั้น กรณี ข้า ราชการ
ถูกดาเนิ นคดีอาญา แม้การดาเนิ นคดี อาญาจะยังไม่เสร็ จสิ้ น ผลคดีอาญาจะเป็ นเช่นไร หรื อคดี อาญานั้นจะ
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อไม่ ข้าราชการคนดังกล่าวก็อาจถูกดาเนินการทางวินยั ได้หากปรากฏว่า
การกระทานั้นมีมูลว่าเป็ นความผิดวินยั และก็อาจได้รับโทษ หากปรากฏว่าการกระทานั้นเป็ นความผิดวินยั
ข้าราชการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
ในการดาเนินการทางวินยั เพื่อพิจารณาว่าผูน้ ้ นั กระทาผิดวินยั หรื อไม่ ฐานใด มาตราใดนั้น
มักมี ผูส้ งสัยว่าหากผูน้ ้ นั ถู กดาเนิ นคดี อาญาอยู่แล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาที่มีอานาจดาเนิ นการทางวินัยจาเป็ นที่
จะต้องรอฟังผลการดาเนินการในคดีอาญาก่อนหรื อไม่ เพียงใด เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว ก.พ. ยังคงยึดแนวทาง
เดิมตลอดมาว่า “การดาเนินการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย กฎหมายว่ าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อน
ได้ กาหนดอานาจหน้ าที่ และวิธีการสอบสวนพิ จารณาโทษทางวินัยไว้ เป็ นส่ วนหนึ่ งต่ างหากจากการดาเนิ น
คดีอาญาอยู่แล้ ว การสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยจึ งไม่ จาเป็ นที่ จะต้ องรอฟั งผลทางคดีอาญาแต่ อย่ างใด”
(หนัง สื อ ส านัก งาน ก.พ. ที่ สร 7904/ว 4 ลงวัน ที่ 18 มี น าคม 2509) ซึ่ งผู ้เ ขี ย นเห็ น ว่ า หลัก การตาม

หนังสื อเวียนฉบับดัง กล่ าวมุ่ง ประสงค์ใ ช้กบั กรณี ที่ ข ้อเท็จจริ ง ในสานวนการสอบสวนวินัยฟั ง ได้ความ
ชัดเจนอยูแ่ ล้วว่าการกระทานั้นๆ ของข้าราชการเป็ นการกระทาผิดวินยั ข้าราชการ จึงให้ดาเนิ นการสอบสวน
พิจารณาโทษทางวินยั แก่ขา้ ราชการคนดังกล่าวให้เสร็ จสิ้ นไปโดยไม่ชกั ช้าและไม่ตอ้ งรอฟั งผลในคดีอาญา
อีก อย่างไรก็ดี หากในทางกลับกันปรากฏว่า การสอบสวนทางวินยั ยังฟั งไม่ได้วา่ ผูน้ ้ นั กระทาผิดวินยั และ
ผูน้ ้ นั ก็ย งั ตกอยู่ในฐานะเป็ นผูถ้ ู ก ฟ้ องคดี อาญา หรื อถู ก กล่ าวหาว่ากระท าผิดอาญาอยู่ด้วย ในกรณี เช่ นนี้
ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอานาจดาเนินการทางวินยั สามารถรอการดาเนินการในทางวินยั ไว้ก่อนได้จนกว่าจะทราบ
ผลทางคดีอาญา (ตามนัยหนังสื อสานักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว 9 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2509) แต่สาหรับในกรณี
ที่ปรากฏว่ามีคาพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญาว่าข้าราชการนั้นกระทาผิดหรื อต้องรับผิดในมูลกรณี เดียวกันกับ
เรื่ องที่ผนู ้ ้ นั ถูกดาเนิ นการทางวินยั อยู่ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนิ นการทางวินยั พ.ศ. 2556 ข้อ 39 ได้กาหนด
ไว้วา่ ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริ งที่ปรากฏตามคาพิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความประจักษ์ชดั
อยูแ่ ล้วว่าข้าราชการรายดังกล่าวกระทาความผิดตามข้อกล่าวหาในมูลวินยั คณะกรรมการสอบสวนสามารถ
น าเอาค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด นั้น มาใช้ เ ป็ นพยานหลัก ฐานที่ ส นับ สนุ น ข้อ กล่ า วหาโดยไม่ ต้อ งรวบรวม
พยานหลัก ฐานอื่ นก็ ไ ด้ อย่า งไรก็ ดี ในกรณี น้ ี ยัง ต้อ งแจ้ง ข้อ กล่ า วหาและสรุ ป ข้อเท็ จจริ ง ที่ ป รากฏตาม
คาพิพากษาถึ งที่ สุดนั้นให้แก่ขา้ ราชการผูน้ ้ นั ทราบเพื่อให้มีโอกาสชี้ แจงหรื อแสดงพยานหลักฐานโต้แย้ง
เพื่อความยุติธรรม
ตัวอย่าง
 กรณี ก ารด าเนิ นคดี อ าญายั งไม่ สิ้ นสุ ด – ปลัดอาเภอถู ก กล่ า วหาจากประชาชน
ในพื้นที่ ว่า ได้กู้ยืมเงิ นอันเป็ นการฉ้อโกงประชาชน และถู ก ดาเนิ นคดี อาญา ในระหว่างนั้น ปลัดอาเภอ
คนดังกล่าวได้ถูกดาเนินการทางวินยั ในกรณี ดงั กล่าวด้วย และถูกลงโทษไล่ออกจากราชการในความผิดฐาน
กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535 ในขณะที่การดาเนินคดีอาญายังคงดาเนินต่อไปและศาลยังไม่มีคาพิพากษาถึงที่สุด
 กรณีเป็ นความผิด ทางอาญา แต่ ไ ม่ เป็ นความผิด วินัย - พยาบาลยิงสามี ซ่ ึ งเป็ น
ตารวจถึงแก่ความตาย ในขณะโต้เถียงกันเรื่ องที่สามีแยกทางไปอยู่กินกับพาร์ ตเนอร์ โดยสามีพูดจาข่มเหง
จิตใจ ทาร้ายร่ างกาย และดูถูกสบประมาทไปถึงบุพการี ของฝ่ ายหญิง ในคดีอาญา ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด
ว่าเป็ นความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา แต่มีเหตุอนั ควรงดโทษเนื่ องจากบันดาลโทสะจากการถูกข่มเหง
จิตใจอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอนั ไม่เป็ นธรรม ส่ วนการดาเนิ นการทางวินยั นั้น พยาบาลคนดังกล่าวได้ใช้สิทธิ
อุ ท ธรณ์ ต่ อ ก.พ. กรณี ที่ ต นถู ก ลงโทษไล่ อ อกจากราชการในความผิ ด ฐานกระท าการอัน ได้ ชื่ อ ว่ า
เป็ นผูป้ ระพฤติ ชวั่ อย่างร้ ายแรงด้วยเหตุดงั กล่าว ก.พ. ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่า กรณี น้ ี ไม่ถือเป็ นการกระทา

ที่เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม เนื่ องจากถูกข่มเหงจิตใจอย่าง
ร้ายแรง จึงไม่เป็ นความผิดวินยั ฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรงแต่อย่างใด ให้ยกโทษ
 กรณีไม่ เป็ นความผิดทางอาญา แต่ เป็ นความผิดวินัย – นายช่ างกรมชลประทาน
ถูก ดาเนิ นการทางวินัยตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้ มู ล ความผิดฐานทุ จริ ตต่อหน้า ที่ ราชการ กรณี เอื้ อ
ประโยชน์ ใ ห้ แก่ เ อกชนในการสร้ า งเขื่ อนแห่ ง หนึ่ ง ในขณะเดี ย วกันก็ ถู ก ดาเนิ น คดี อ าญาในข้อหาเป็ น
เจ้าพนักงานปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยทุจริ ต ตามมาตรา 157 แห่ งประมวลกฎหมายอาญา ด้วย
ผลปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้ องนายช่างคนดังกล่าวในคดีอาญา คดีอาญาอยูร่ ะหว่างการอุทธรณ์
แต่ในส่ วนของการดาเนิ นการทางวินยั นั้น กรมชลประทานได้พิจารณาสานวนการสอบสวนแล้วมีมติให้
ลงโทษไล่นายช่างคนดังกล่าวออกจากราชการตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติช้ ีมูล
จะเห็ นได้วา่ ในกรณี ที่ขา้ ราชการผูถ้ ูกดาเนิ นคดีอาญาได้ถูกดาเนินการทางวินยั ไปด้วยนั้น
แม้จะมีหลักการว่า หลักเกณฑ์วธิ ี การในการดาเนินการทางวินยั ถูกกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะและแยกต่างหาก
จากการดาเนิ นคดีอาญาก็ตาม แต่กระบวนการทั้งสองก็ยงั มิได้ถูกตัดขาดออกจากกันโดยสิ้ นเชิ ง ส่ วนจะมี
ความเชื่ อมโยงกันได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั ว่าการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในสานวน
วินยั โดยลาพังนั้น เพียงพอที่จะสามารถรับฟังเพื่อพิจารณาวินิจฉัยความผิดและลงโทษทางวินยั แก่ขา้ ราชการ
ได้แล้วหรื อไม่ และถ้าสานวนวินยั ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟั งในการลงโทษข้าราชการ จะรอการดาเนิ นการไว้
เพื่อรอฟังผลในคดีอาญาก่อนก็ได้
โดยสรุ ป แล้ว การที่ นัก ทรั พ ยากรบุ ค คลซึ่ งเป็ นผูม้ ี ห น้า ที่ ดู แ ลบุ ค ลากรของหน่ ว ยงาน
มีความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ ยวกับการดาเนิ นการต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องในกรณี ที่มีขา้ ราชการต้องหาหรื อถูกฟ้ อง
คดี อาญานั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการให้ความเป็ นธรรมต่อเพื่อนข้าราชการที่ ถูกดาเนิ นการ เนื่ องจาก
การดาเนินคดีอาญาตลอดถึงการดาเนินการทางวินยั ที่สืบเนื่ องมานั้นต่างมีลกั ษณะร่ วมกันประการสาคัญ คือ
ทั้งสองกระบวนการต่างมี ผลกระทบต่ อข้าราชการผูถ้ ู กดาเนิ นการทั้งสิ้ น นอกจากนี้ ความรู ้ ความเข้าใจ
ในเรื่ องดังกล่าวอย่างที่นักทรั พยากรบุคคลมืออาชี พพึงมี ย่อมเป็ นประโยชน์ต่อการสร้ างความน่ าเชื่ อถื อ
ของกลไกราชการในการบริ หารความยุติธรรมให้แก่บรรดาข้าราชการในภาพรวมอีกด้วย
ศุจิดา อัจนากิตติ ผูเ้ ขียน
จุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ เรี ยบเรี ยง

