
 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๘            ส ำนักงำน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

      ๒๐ มกรำคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน  ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

อ้ำงถึง  หนงัสือส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ลับ ที่ ตผ ๐๐๐๔/๑ ลงวันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๕๓  
         ลับ ด่วน ที่ ตผ ๐๐๐๔/๑๕๘ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓ และ ลับ ด่วน ที่ ตผ ๐๐๐๔/๑๘๕  
         ลงวันที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินหำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัย  กรณีที่ส ำนักงำน ก.พ. ได้ตอบข้อหำรือของกรมสรรพสำมิตเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ย. ว่ำ 
กรมสรรพสำมิตได้ด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงกับนำง ย. กรณีกำรรับและน ำส่งเงินไม่เป็นไปตำม
ระเบียบว่ำด้วยวิธีกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และกำรจัดท ำบัญชีต่ำง ๆ ไม่เป็นปัจจุบัน  และมีค ำสั่งลงโทษ
ตัดเงินเดือนไปแล้ว นำง ย. จึงได้รับกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๕  แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำส 
ที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐  ต่อมำ
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๑๓ (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี)  แจ้งใหก้รมสรรพสำมิตด ำเนินกำรทำงวินัย
อย่ำงร้ำยแรงกับ นำง ย.  ในเรื่องเดียวกันอีก กรมสรรพสำมิตจึงไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ย. ได้ นั้น 
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ  กรณีที่กรมสรรพสำมิตลงโทษทำงวินัยกับนำง ย. เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ นั้น  เป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนำง ย. เฉพำะในเดือนมีนำคมถึงเดือน
เมษำยน ๒๕๔๙  โดยพบว่ำนำง ย. รับและน ำส่งเงินไม่เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยวิธีกำรน ำเงินส่งคลัง  
พ.ศ. ๒๕๒๐  และจัดท ำบัญชีต่ำงๆ ไม่เป็นปัจจุบัน  แต่ส ำหรับกรณีที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำค 
ที่ ๑๓ (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี)  ได้แจ้งให้กรมสรรพสำมิตด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงกับนำง ย. ในภำยหลัง
นั้น  เป็นมูลกรณีที่นำง ย. ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำให้ท ำหน้ำที่รับและน ำเงินส่งคลัง  เมื่อรับเงิน
มำแล้วขณะที่ยังไม่น ำเงินส่งคลังย่อมมีหน้ำที่รักษำเงินด้วย  แต่นำง ย.  ได้น ำเงินไปใช้ส่วนตัวแล้วจัดท ำ
รำยกำรเงินคงเหลือประจ ำวันเสนอต่อคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน และรำยงำนกำรรับและน ำส่งหรือน ำฝำก
เงินเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชำว่ำ  ได้น ำเงินฝำกธนำคำรและน ำส่งคลังครบถ้วน  ซึ่งเป็นควำมผิดตำมนัยกฎหมำย
อำญำและเป็นควำมผิดส ำเร็จในแต่ละครั้งที่ได้กระท ำควำมผิด  กรณีดังกล่ำวจึงเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรงตำมมำตรำ ๘๕  และมำตรำ ๙๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕   
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยของนำง ย. ในระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๔๘  ถึงเดือนกุมภำพันธ์  
๒๕๔๙  จึงไม่ใช่มูลกรณีเดียวกันกับที่กรมสรรพสำมิตได้ลงโทษทำงวินัยนำง ย. ไปแล้ว  ดังนั้น จึงไม่ตกอยู่ใน
บังคับแห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  



๒ 

 

มีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจึงหำรือว่ำ กรมสรรพสำมิตจะต้อง
ด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ย. ตำมที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๑๓ (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี)   
แจ้งให้ด ำเนินกำรใช่หรือไม่  อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

 ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  กรมสรรพสำมิตได้ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของนำง ย. ตั้งแต่
เดือนตุลำคม  ๒๕๔๘  ถึงเดือนเมษำยน  ๒๕๔๙  และพบว่ำในระหว่ำงเดือนมีนำคม ๒๕๔๙  ถึงเดือนเมษำยน 
๒๕๔๙  นำง ย. ได้รับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร และจัดท ำบัญชี
ต่ำงๆ ไม่ถูกต้องเปน็ปัจจุบัน จึงได้ด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงกับนำง ย. ในกรณีรับและน ำส่งเงินรำยได้
แผ่นดินไม่เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยวิธีกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และจัดท ำบัญชีต่ำงๆ ในเดือนมีนำคม 
๒๕๔๙  ถึงเดือนเมษำยน  ๒๕๔๙  ไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  และมีค ำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลำ  
๓  เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๔  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๐  โดย นำง ย.  ได้รับกำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติ 
ล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ  ๘๐ พรรษำ  
พ.ศ. ๒๕๕๐  ไปแล้ว  ดังนั้น กำรที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๑๓ (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) ชี้มูล
ควำมผิดให้กรมสรรพสำมิตด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงกับนำง  ย. ในกรณีได้รับเงินค่ำธรรมเนียม 
ใบอนุญำต  ภำษี  ค่ำปรับ และอ่ืนๆ จำกงำนจัดเก็บภำษีเพ่ือน ำส่งคลังแต่กลับน ำไปหมุนใช้ส่วนตัว และจัดท ำ
รำยงำนกำรรับและน ำส่งหรือน ำฝำกเงินเป็นเท็จในระหว่ำงวันที่ ๓  ตุลำคม  ๒๕๔๘  ถึงวันที่ ๒๑  มีนำคม  
๒๕๔๙  จึงเป็นมูลกรณีเดียวกันกับกรณีที่กรมสรรพสำมิตได้ด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ย. ไปแล้วและได้รับ 
กำรล้ำงมลทิน  กรมสรรพสำมิตจึงไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ย. ตำมที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภำคที่ ๑๓ (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) ชี้มูลควำมผิดได้อีก 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

      ขอแสดงควำมนับถือ 

พันธุ์เรือง พันธุหงส์ 

(นำยพันธุ์เรือง พันธุหงส์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 

 


