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     สํานักงาน ก.พ.        
     ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

          ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง    หารือแนวปฏิบัติในการจ-ายเงินเดือนระหว-างพักราชการ 

เรียน    อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

อ3างถึง  หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด-วนท่ีสุด ลับ ท่ี ยธ ๐๘๑๔/๒๒๐ ลงวันท่ี  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

       ตามหนังสือท่ีอ3างถึง  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอหารือแนวปฏิบัติในการจ-ายเงินเดือนระหว-าง
พักราชการ ดังนี้ 

๑. กรณีท่ีพันตํารวจเอก อ. ถูกกล-าวหาว-ากระทําผิดวินัยอย-างร3ายแรง กรณีมีพฤติการณ<ในการ
เบิกจ-ายเงินให3แหล-งข-าวโดยไม-ถูกต3อง โดยจัดทําเอกสารการเบิกจ-ายไม-ตรงกับความจริง ซ่ึงผลการสอบสวนทาง
วินัยของกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว-าพันตํารวจเอก อ. ไม-ได3กระทําผิดวินัยตามข3อกล-าวหา โดย อ.ก.พ. 
กระทรวงยุติธรรมมีมติ เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ให3ผู3บังคับบัญชากําชับพันตํารวจเอก อ. ให3ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการอย-างต-อเนื่องและเคร-งครัด และระมัดระวังอย-าให3เกิดเหตุการณ<ทํานองนี้ อีก               
กรมสอบสวนคดีพิเศษได3แจ3งให3ผู3บังคับบัญชาทราบและรายงานการสอบสวนให3สํานักงาน ก.พ. ทราบแล3ว จึงถือ
ว-าการดําเนินการทางวินัยอย-างร3ายแรงได3ถึงท่ีสุดต้ังแต- อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมได3มีมติดังกล-าวแล3ว ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข3าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๓ ประกอบกับมาตรา ๙๗ ถึงแม3ว-า
เปBนกรณีดําเนินการคาบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข3าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ไม-ต3องรอให3
สํานักงาน ก.พ. ตอบรับผลการดําเนินการทางวินัยดังกล-าว ความเห็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษถูกต3องหรือไม- 
อย-างไร และกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต3องปฏิบัติให3เปBนไปตามกฎหมายใด 

๒. กรณีท่ีพันตํารวจเอก อ. ถูกสั่งพักราชการตามกรณีดังกล-าวข3างต3นตามข3อ ๑ จึงถือได3ว-า 
พันตํารวจเอก อ. ไม-ได3ถูกลงโทษทางวินัยตามข3อกล-าวหาท่ีเปBนเหตุให3ถูกสั่งพักราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึง
ต3องจ-ายเงินเดือนระหว-างพักราชการให3พันตํารวจเอก อ. เต็มจํานวนตามมาตรา ๗ (๑) แห-งพระราชบัญญัติ
เงินเดือนของข3าราชการผู3ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ ความเห็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษถูกต3องหรือไม- 
อย-างไร และกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต3องปฏิบัติให3เปBนไปตามระเบียบ กฎหมายใด ความละเอียดแจ3งแล3ว นั้น 

สําหรับกรณีท่ี ๑ สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนว-า พระราชบัญญัติเงินเดือนของข3าราชการผู3ถูกสั่ง
พักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๕ บัญญัติว-า “ข3าราชการผู3ใดถูกสั่งพักราชการ ให3งดเบิกจ-ายเงินเดือนสําหรับ
ข3าราชการผู3นั้นต้ังแต-วันพักราชการเปBนต3นไป” และมาตรา ๗ บัญญัติว-า “เงินเดือนระหว-างพักราชการนั้นเม่ือ
คดีหรือกรณีถึงท่ีสุด (๑) ถ3าปรากฏว-าข3าราชการผู3ถูกสั่งพักราชการมิได3กระทําความผิดและไม-มีมลทินหรือ          



 

 

๒ 

 

 

มัวหมอง ให3จ-ายเต็ม...” ดังนั้น การจ-ายเงินเดือนระหว-างพักราชการให3แก-ข3าราชการผู3ถูกสั่งพักราชการจึงต3อง
พิจารณาว-า กรณีการดําเนินการทางวินัยท่ีเปBนเหตุให3ข3าราชการถูกสั่งพักราชการได3ถึงท่ีสุดแล3วหรือไม- ซ่ึงกรณี
ถึงท่ีสุดของกระบวนการดําเนินการทางวินัยนั้นมีแนวตอบข3อหารือของ ก.พ. ว-าพระราชบัญญัติระเบียบ
ข3าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม-มีบทบัญญัติว-ากรณีถึงท่ีสุดเม่ือใด แต-ตามมาตรา ๑๐๒ ถึงมาตรา ๑๐๙ 
ได3บัญญัติกระบวนการดําเนินการทางวินัยต้ังแต-เริ่มต3นจนถึงการรายงานการดําเนินการทางวินัยไปยัง อ.ก.พ. 
กระทรวง หรือ ก.พ. แล3วแต-กรณีไว3ตามระเบียบ ก.พ. ว-าด3วยการรายงานเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและ
การออกจากราชการของข3าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๙ ว-า ในกรณีท่ี ก.พ. เห็นว-าการดําเนินการ         
ทางวินัยไม-ถูกต3องหรือไม-เหมาะสม จะรายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการให3กระทรวง ทบวง กรม 
ปฏิบัติให3ถูกต3องหรือเหมาะสมตามมาตรา ๘ (๘) และมาตรา ๙ ในกรณีกระทรวง ทบวง กรม รายงานการ
ดําเนินการทางวินัยไปยัง ก.พ. และ ก.พ. ตอบรับทราบโดยไม-มีการดําเนินการเปBนอย-างอ่ืน ในทางปฏิบัติถือว-า
กระบวนการดําเนินการทางวินัยเปBนอันสิ้นสุด ส-วนกรณีท่ีผู3ถูกลงโทษทางวินัยได3อุทธรณ<คําสั่งลงโทษ ให3ถือว-า
กระบวนการดําเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นเม่ือการพิจารณาชั้นอุทธรณ<ถึงท่ีสุดโดยนายกรัฐมนตรีได3สั่งการตามมติ 
ก.พ. หรือคณะรัฐมนตรีมีมติ และได3มีการดําเนินการตามนั้นแล3ว 

ในเรื่องนี้ผลการสอบสวนทางวินัยของกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว-าพันตํารวจเอก อ. ไม-ได3
กระทําผิดตามข3อกล-าวหา ผู3บังคับบัญชาเห็นว-ามิได3กระทําความผิดวินัยและไม-มีกรณีท่ีต3องออกจากราชการ จึง
สั่งยุติเรื่อง และได3รายงาน อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม 
๒๕๕๑ ครั้งแรก แต-พิจารณายังไม-แล3วเสร็จ และรายงาน อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมพิจารณาครั้งสุดท3าย ในการ
ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ พิจารณาแล3วมี
มติให3ผู3บังคับบัญชากําชับพันตํารวจเอก อ. ให3ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย-างต-อเนื่องและเคร-งครัด 
และระมัดระวังอย-าให3เกิดเหตุการณ<ทํานองดังกล-าวเกิดข้ึนอีก ซ่ึงกรมสอบสวนคดีพิเศษได3แจ3งให3ผู3บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม และได3รายงานการสอบสวนให3สํานักงาน ก.พ. ทราบแล3ว จึงเปBนกรณี
ดําเนินการคาบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข3าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข3าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ กรณีท่ีได3มีการรายงานหรือส-งเรื่อง หรือนําสํานวนเสนอ หรือ
ส-งเรื่องให3 อ.ก.พ. สามัญใดพิจารณาโดยถูกต3องตามกฎหมายท่ีใช3อยู-ขณะนั้น และ อ.ก.พ. สามัญพิจารณา
เรื่องนั้นยังไม-เสร็จ ก็ให3 อ.ก.พ. สามัญ พิจารณาตามกฎหมายนั้นต-อไปจนกว-าจะแล3วเสร็จตามมาตรา 
๑๓๓ (๓) แห-งพระราชบัญญัติระเบียบข3าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม
พิจารณาแล3วเสร็จขณะพระราชบัญญัติระเบียบข3าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช3บังคับ การดําเนินการ
ทางวินัยต-อไปต3องดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข3าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๑๐๓ 
และมาตรา ๑๐๔ คือ เมื่อผู3บังคับบัญชาได3สั่งลงโทษหรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแล3ว ให3รายงาน อ.ก.พ. 
กระทรวง หาก อ.ก.พ. กระทรวงไม-มีมติเปลี่ยนแปลงหรือแก3ไขเปBนอย-างอ่ืน และหากผู3แทน ก.พ. ซ่ึงเปBน
กรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง เห็นว-าการดําเนินการของผู3บังคับบัญชาหรือ มติ อ.ก.พ. กระทรวง ถูกต3องแล3ว 



 

 

๓ 

 

 

โดยไม-มีความเห็นแย3ง โดยปกติถือว-ากระบวนการดําเนินการทางวินัยเปBนอันสิ้นสุด ดังนั้น ความเห็นของ           
กรมสอบสวนคดีพิเศษดังกล-าวจึงถูกต3องแล3ว 

ส-วนกรณีท่ี ๒ เม่ือผลการสอบสวนทางวินัยปรากฏว-า พันตํารวจเอก อ. ผู3ถูกสั่งพักราชการ 
ไม-ได3ถูกลงโทษทางวินัยอย-างร3ายแรงตามข3อกล-าวหา กรณีมีพฤติการณ<ในการเบิกจ-ายเงินให3แหล-งข-าวโดย            
ไม-ถูกต3อง โดยจัดทําเอกสารการเบิกจ-ายไม-ตรงกับความจริง ท่ีเปBนเหตุให3ถูกสั่งพักราชการนั้น กรมสอบสวน         
คดีพิเศษจึงต3องจ-ายเงินเดือนระหว-างพักราชการให3พันตํารวจเอก อ. เต็มจํานวนตามมาตรา ๗ (๑) แห-ง
พระราชบัญญัติเงินเดือนของข3าราชการผู3ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ ดังนั้น ความเห็นของกรมสอบสวนคดี
พิเศษดังกล-าวจึงถูกต3องแล3ว 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
ปรีชา  นิศารัตน< 

(นายปรีชา  นิศารัตน<) 
ท่ีปรึกษาระบบราชการ 

รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ ก.พ. 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สํานักมาตรฐานวินัย 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 


