
ข้าราชการกบัคดีอาญา 

ใครวา่ตอ้งเป็นนกักฎหมายเท่านั้น ถึงจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวนิยัขา้ราชการ ? 

ในฉบบัน้ีผูเ้ขียนขอกล่าวถึงนกัทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงถือเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัในการดูแล

ความเป็นอยู่ของเพื่อนข้าราชการ ดังนั้ น จ  า เ ป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องสร้างนักทรัพยากรบุคคลให้มี 

ความเป็นมืออาชีพ รอบรู้  ซ่ึงมืออาชีพท่ีจะประสบความส าเร็จในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  

ควรจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในองค์กร โครงสร้าง ระบบ และกระบวนงาน มีทกัษะท่ีหลากหลาย ดงัท่ีมี

คนกล่าวไวว้่านกับริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพนั้นเปรียบเสมือนสถาปนิกดา้นคนขององค์กร (Human 

Architect)  ซ่ึงในกระบวนการหน่ึงท่ีนักทรัพยากรบุคคลจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเข้าใจเพื่อท่ีจะ

สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมส าหรับทุกฝ่าย คือ การด าเนินการ 

ทางวนิยั   

ในกรณีท่ีขา้ราชการถูกด าเนินการทางวินยัและในขณะเดียวกนัก็ถูกด าเนินคดีอาญา  ถือเป็น

ค าถามยอดฮิตหน่ึงท่ีนักทรัพยากรบุคคลหลายท่านอาจเกิดค าถามว่าจะสามารถด าเนินการทางวินัยกับ

ข้าราชการรายน้ีโดยไม่ต้องรอฟังผลทางคดีอาญาได้หรือไม่  จะสามารถน าพยานหลักฐานในส านวน

คดีอาญามาใช้รับฟังในส านวนวินยัไดห้รือไม่ เพียงใด เป็นตน้ ดงันั้น ในบทความน้ีจึงขอกล่าวถึงประเด็น

ต่างๆท่ีนกัทรัพยากรบุคคลควรทราบเพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเม่ือมีกรณีขา้ราชการในสังกดั

ถูกด าเนินคดีทางอาญา 

เม่ือมีขา้ราชการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัคดีอาญา ส่ิงท่ีนกัทรัพยากรบุคคลตอ้งทราบ มีดงัน้ี 

1. การรายงานตัวต่อหน่วยงานต้นสังกดั 

ข้าราชการผูต้้องหาคดีอาญาผูน้ั้ นมีหน้าท่ีต้องรายงานให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบ 

โดยด่วนว่าตนตกเป็นผู ้ต้องหาในคดีอาญา ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี น.826/2482  

ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2482 ทั้งน้ี เพื่อใหห้วัหนา้ส่วนราชการทราบความเป็นไปของบุคคลดงักล่าวนัน่เอง 

2. การช่วยเหลอืข้าราชการทีต้่องหาคดีอาญา 

ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการช่วยเหลือขา้ราชการหรือลูกจา้งของทางราชการท่ีตอ้ง

หาคดีอาญา พ.ศ. 2528 เป็นกฎหมายท่ีวางหลักการให้รัฐเข้าไปช่วยเหลือข้าราชการท่ีต้องหาคดีอาญา

เน่ืองจากการท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีราชการ โดยบุคคลท่ีมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือทางคดี 

จากรัฐจ ากดัเฉพาะผูท่ี้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาเห็นวา่ผูน้ั้นไดป้ฏิบติัราชการตามหน้าท่ี

โดยชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการและการกระท านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ 

ของทางราชการ นอกจากน้ี ตอ้งมิใช่คดีท่ีทางราชการเป็นผูก้ล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้นเอง  



การช่วยเหลือของทางราชการตามระเบียบดงักล่าว คือการออกหนงัสือรับรองระบุจ านวน

เงินท่ีส่วนราชการจะชดใชใ้หพ้นกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือศาล เม่ือขา้ราชการผดิสัญญาประกนั 

โดยขา้ราชการท่ีจะขอรับความช่วยเหลือดงักล่าวตอ้งแสดงความจ านงตามแบบและวิธีการซ่ึงหวัหนา้ส่วน

ราชการเห็นสมควร และเม่ือหวัหนา้ส่วนราชการพิจารณาเห็นวา่ การกระท าท่ีผูน้ั้นถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง

คดีเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นไป 

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ส่วนราชการก็จะออกหนังสือรับรองเพื่อด าเนินการขอประกนัตวั โดยจะ

จดัส่งหนังสือดังกล่าวไปยงัสถานีต ารวจ ท่ีท าการอยัการ หรือศาล แล้วแต่กรณี ส าหรับค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ               

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดีอาญานั้น ส่วนราชการตน้สังกดัจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณเท่าท่ีไดจ่้ายจริง

ตามจ านวนท่ีพนกังานอยัการเรียกเก็บ 

ข้อน่าสังเกตประการส าคัญ คือ ข้าราชการท่ีมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฉบับน้ี มิได้จ  ากัดเพียงข้าราชการท่ียงัปฏิบติัหน้าท่ีราชการอยู่เท่านั้ น แต่ยงัรวมถึง

ขา้ราชการท่ีออกจากราชการไปแล้วด้วย เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ข้าราชการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีราชการ 

โดยชอบดว้ยกฎหมายวา่ตนยงัคงไดรั้บความคุม้ครองและความช่วยเหลือจากรัฐแมจ้ะพน้จากราชการไปแลว้  

3. การด าเนินการทางวนัิย 

เน่ืองจากการด าเนินคดีอาญากบัการด าเนินการทางวนิยัแก่ขา้ราชการนั้นเป็นกระบวนการท่ี

แยกต่างหากจากกัน  การด าเนินคดีอาญามุ่งประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ส่วนการ

ด าเนินการทางวนิยัมุ่งไปท่ีการรักษาความสงบเรียบร้อยของงานราชการ เพื่อให้ราชการด าเนินไปดว้ยความ

ราบร่ืน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  ดังนั้ นกรณีข้าราชการ                     

ถูกด าเนินคดีอาญา  แมก้ารด าเนินคดีอาญาจะยงัไม่เสร็จส้ิน  ผลคดีอาญาจะเป็นเช่นไร หรือคดีอาญานั้นจะ

เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือไม่ ขา้ราชการคนดงักล่าวก็อาจถูกด าเนินการทางวินยัไดห้ากปรากฏวา่

การกระท านั้นมีมูลวา่เป็นความผิดวินยั และก็อาจไดรั้บโทษ หากปรากฏวา่การกระท านั้นเป็นความผิดวินยั

ขา้ราชการตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้  

ในการด าเนินการทางวนิยัเพื่อพิจารณาวา่ผูน้ั้นกระท าผดิวนิยัหรือไม่  ฐานใด  มาตราใดนั้น 

มกัมีผูส้งสัยว่าหากผูน้ั้นถูกด าเนินคดีอาญาอยู่แล้ว  ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีอ านาจด าเนินการทางวินัยจ าเป็นท่ี

จะตอ้งรอฟังผลการด าเนินการในคดีอาญาก่อนหรือไม่ เพียงใด  เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ก.พ. ยงัคงยึดแนวทาง

เดิมตลอดมาวา่ “การด าเนินการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีและวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยไว้เป็นส่วนหน่ึงต่างหากจากการด าเนิน

คดีอาญาอยู่แล้ว การสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยจึงไม่จ าเป็นท่ีจะต้องรอฟังผลทางคดีอาญาแต่อย่างใด” 

(หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี  สร 7904/ว 4 ลงว ันท่ี 18 มีนาคม 2509) ซ่ึงผู ้เ ขียนเห็นว่าหลักการตาม



หนังสือเวียนฉบบัดังกล่าวมุ่งประสงค์ใช้กบักรณีท่ีข้อเท็จจริงในส านวนการสอบสวนวินัยฟังได้ความ

ชดัเจนอยูแ่ลว้วา่การกระท านั้นๆ ของขา้ราชการเป็นการกระท าผดิวินยัขา้ราชการ จึงให้ด าเนินการสอบสวน

พิจารณาโทษทางวินยัแก่ขา้ราชการคนดงักล่าวให้เสร็จส้ินไปโดยไม่ชกัชา้และไม่ตอ้งรอฟังผลในคดีอาญา

อีก  อยา่งไรก็ดี หากในทางกลบักนัปรากฏวา่ การสอบสวนทางวินยัยงัฟังไม่ไดว้า่ผูน้ั้นกระท าผิดวินยั และ              

ผูน้ั้นก็ยงัตกอยู่ในฐานะเป็นผูถู้กฟ้องคดีอาญา หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญาอยู่ด้วย ในกรณีเช่นน้ี 

ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจด าเนินการทางวนิยัสามารถรอการด าเนินการในทางวินยัไวก่้อนไดจ้นกวา่จะทราบ

ผลทางคดีอาญา (ตามนยัหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี สร 0905/ว 9 ลงวนัท่ี 6 ตุลาคม 2509) แต่ส าหรับในกรณี

ท่ีปรากฏวา่มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีอาญาวา่ขา้ราชการนั้นกระท าผดิหรือตอ้งรับผิดในมูลกรณีเดียวกนักบั

เร่ืองท่ีผูน้ั้นถูกด าเนินการทางวินยัอยู ่ กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการด าเนินการทางวินยั พ.ศ. 2556 ขอ้ 39  ไดก้  าหนด

ไวว้า่ ถา้คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่ขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดนั้นไดค้วามประจกัษช์ดั

อยูแ่ลว้วา่ขา้ราชการรายดงักล่าวกระท าความผดิตามขอ้กล่าวหาในมูลวนิยั  คณะกรรมการสอบสวนสามารถ

น าเอาค าพิพากษาถึงท่ีสุดนั้ นมาใช้เป็นพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องรวบรวม

พยานหลักฐานอ่ืนก็ได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีน้ียงัต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงท่ีปรากฏตาม                 

ค  าพิพากษาถึงท่ีสุดนั้นให้แก่ขา้ราชการผูน้ั้นทราบเพื่อให้มีโอกาสช้ีแจงหรือแสดงพยานหลกัฐานโตแ้ยง้ 

เพื่อความยติุธรรม 

ตวัอยา่ง 

 กรณีการด าเนินคดีอาญายังไม่ส้ินสุด – ปลัดอ าเภอถูกกล่าวหาจากประชาชน 

ในพื้นท่ีว่าได้กู้ยืมเงินอนัเป็นการฉ้อโกงประชาชน และถูกด าเนินคดีอาญา ในระหว่างนั้น ปลดัอ าเภอ 

คนดงักล่าวไดถู้กด าเนินการทางวนิยัในกรณีดงักล่าวดว้ย และถูกลงโทษไล่ออกจากราชการในความผิดฐาน

กระท าการอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ในขณะท่ีการด าเนินคดีอาญายงัคงด าเนินต่อไปและศาลยงัไม่มีค  าพิพากษาถึงท่ีสุด   

 กรณีเป็นความผิดทางอาญา แต่ไม่เป็นความผิดวินัย  - พยาบาลยิงสามีซ่ึงเป็น

ต ารวจถึงแก่ความตาย ในขณะโตเ้ถียงกนัเร่ืองท่ีสามีแยกทางไปอยู่กินกบัพาร์ตเนอร์ โดยสามีพูดจาข่มเหง

จิตใจ ท าร้ายร่างกาย และดูถูกสบประมาทไปถึงบุพการีของฝ่ายหญิง  ในคดีอาญา ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด

วา่เป็นความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา แต่มีเหตุอนัควรงดโทษเน่ืองจากบนัดาลโทสะจากการถูกข่มเหง

จิตใจอยา่งร้ายแรงดว้ยเหตุอนัไม่เป็นธรรม  ส่วนการด าเนินการทางวินยันั้น พยาบาลคนดงักล่าวไดใ้ชสิ้ทธิ

อุทธรณ์ต่อ ก.พ. กรณีท่ีตนถูกลงโทษไล่ออกจากราชการในความผิดฐานกระท าการอันได้ช่ือว่า 

เป็นผูป้ระพฤติชัว่อย่างร้ายแรงดว้ยเหตุดงักล่าว ก.พ. ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า กรณีน้ีไม่ถือเป็นการกระท า 



ท่ีเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม เน่ืองจากถูกข่มเหงจิตใจอยา่ง

ร้ายแรง จึงไม่เป็นความผดิวนิยัฐานประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรงแต่อยา่งใด ใหย้กโทษ 

 กรณีไม่เป็นความผิดทางอาญา  แต่เป็นความผิดวินัย –  นายช่างกรมชลประทาน

ถูกด าเนินการทางวินัยตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ กรณีเอ้ือ

ประโยชน์ให้แก่เอกชนในการสร้างเข่ือนแห่งหน่ึง ในขณะเดียวกันก็ถูกด าเนินคดีอาญาในข้อหาเป็น 

เจา้พนกังานปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดว้ย 

ผลปรากฏวา่ศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษายกฟ้องนายช่างคนดงักล่าวในคดีอาญา คดีอาญาอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์ 

แต่ในส่วนของการด าเนินการทางวินยันั้น กรมชลประทานไดพ้ิจารณาส านวนการสอบสวนแล้วมีมติให้

ลงโทษไล่นายช่างคนดงักล่าวออกจากราชการตามฐานความผดิท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมี้มติช้ีมูล  

จะเห็นไดว้า่ ในกรณีท่ีขา้ราชการผูถู้กด าเนินคดีอาญาไดถู้กด าเนินการทางวินยัไปดว้ยนั้น 

แมจ้ะมีหลกัการวา่ หลกัเกณฑว์ธีิการในการด าเนินการทางวนิยัถูกก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะและแยกต่างหาก

จากการด าเนินคดีอาญาก็ตาม แต่กระบวนการทั้งสองก็ยงัมิไดถู้กตดัขาดออกจากกนัโดยส้ินเชิง ส่วนจะมี

ความเช่ือมโยงกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัวา่การสอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐานในส านวน

วนิยัโดยล าพงันั้น เพียงพอท่ีจะสามารถรับฟังเพื่อพิจารณาวนิิจฉยัความผดิและลงโทษทางวินยัแก่ขา้ราชการ

ไดแ้ลว้หรือไม่ และถา้ส านวนวนิยัยงัไม่เพียงพอท่ีจะรับฟังในการลงโทษขา้ราชการ จะรอการด าเนินการไว้

เพื่อรอฟังผลในคดีอาญาก่อนก็ได ้

โดยสรุปแล้ว การท่ีนักทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป็นผูมี้หน้าท่ีดูแลบุคลากรของหน่วยงาน 

มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีท่ีมีขา้ราชการตอ้งหาหรือถูกฟ้อง

คดีอาญานั้น มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการให้ความเป็นธรรมต่อเพื่อนขา้ราชการท่ีถูกด าเนินการ เน่ืองจาก 

การด าเนินคดีอาญาตลอดถึงการด าเนินการทางวนิยัท่ีสืบเน่ืองมานั้นต่างมีลกัษณะร่วมกนัประการส าคญั คือ 

ทั้งสองกระบวนการต่างมีผลกระทบต่อขา้ราชการผูถู้กด าเนินการทั้งส้ิน นอกจากน้ี ความรู้ความเขา้ใจ 

ในเร่ืองดงักล่าวอย่างท่ีนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพพึงมี  ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเช่ือถือ 

ของกลไกราชการในการบริหารความยติุธรรมใหแ้ก่บรรดาขา้ราชการในภาพรวมอีกดว้ย  

ศุจิดา  อจันากิตติ   ผูเ้ขียน  

จุฑาพิชญ ์ สถิรวสิาลกิจ  เรียบเรียง 


