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การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน

ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่ าด้ วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีหลักการเดียวกัน

กับการกันผู้ต้องหาไว้เป็นพยานของพนักงานสอบสวน

และพนักงานอัยการ โดยมีหลักอยู่ว่า หากพยานหลักฐาน

ไม่เพียงพอที่จะฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดได้

ก็ต้องเลือกระหว่างการที่ไม่สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท า

ความผิดคนใดได้เลย กับการที่ยังสามารถด าเนินคดีกับ

ผูก้ระท าความผิดได้บ้างบางคน โดยการกันผู้ร่วมกระท า

ความผิดบางคนไว้เพื่อเป็นพยานในการให้ข้อมูลและ

น าไปสู่การลงโทษผู้ร่วมกระท าความผิดที่เป็นตัวการใหญ่

ใ นการกระท าผิ ด  ซึ่ ง พ ระราชบัญญั ติ ป ร ะกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้บัญญัติวา่ 

“มาตรา ๑๓๕ บุคคลใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในการกระท าความผิดกับเจ้าพนักงานของรัฐ หากได้ 

ให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญ

ในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูล 

การกระท าผิด ของเจ้าพนักงานของรัฐรายอื่นหรือผู้ถูก

กล่าวหารายอื่ นนั้ น  และคณะกรรมการ ป .ป .ช .

เห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กันบุคคล

ตามวรรคหนึ่งไว้เป็นพยานแล้ว หา้มมใิห้ด าเนินคดีอาญา

หรอืด าเนินการทางวินัยกับบุคคลซึ่งถูกกันไว้เป็นพยานนั้น

และบุคคลนั้นอาจได้รับความช่วยเหลือได้ตามสมควร 

จนคดีถึงที่สุด เว้นแต่บุคคลนั้นฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ

หรอืเงื่อนไขการกันไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง” 

ซึ่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกัน

บุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ 

ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้เช่นเดียวกันกับพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ กล่าวคือ 

“ข้อ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหก้ัน

บุคคลรายใดไว้เป็นพยานในคดีใดแล้วย่อมถือว่าบุคคลนั้น

อยู่ในฐานะพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในคดีนั้น 

และห้ามมิให้ด าเนินคดีอาญาหรือด าเนินการทางวินัยกับ

บุคคลซึ่งถูกกันไว้เป็นพยานในเรื่องนั้นอีก โดยบุคคล

ดังกล่าวอาจได้รับการคุ้มครองหรือจัดให้มีมาตรการ

คุ้มครองช่วยเหลือด้วยตามสมควร” 

ผู้บังคับบัญชาสามารถด าเนินการทางวนิัย 

กับบุคคลซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมตกิันไว้เป็นพยานได้หรือไม่ 
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จ า ก บ ท บั ญญั ติ ดั ง ก ล่ า ว จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า 

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กันบุคคลใดไว้เป็น

พยานแล้ว บุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มครองไม่ต้องถูก

ด าเนินคดีในทางอาญา รวมถึงไม่ถูกด าเนินการทางวินัย

โดยผู้บังคับบัญชาด้วย นอกจากนี้ยังอาจได้รับการ

คุ้มครองหรือมีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือตามสมควร 

อี ก ต่ า งห าก  ซึ่ ง เ มื่ อ พิ จ า รณา เป รี ย บ เ ที ย บกั บ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับเดิม ก่อนที่จะถูกยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2๕๖๑ ที่ ได้บัญญัติ 

ในเรื่องของการกันบุคคลไว้เป็นพยาน ไว้วา่ 

“มาตรา ๑๐๓/๖ บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใด 

ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดกับเจ้าหน้าที่

ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่นหากได้ให้ถ้อยค า 

หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญในการที่จะใช้

เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท าผิดของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ ได้ 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. ประกาศก าหนด” 

และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการกัน

บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี 

พ.ศ. ๒๕๕๔  

“ข้อ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหก้ัน

บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดไว้เป็นพยานแล้ว ย่อมถือ

ว่าบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหานั้นอยู่ในฐานะพยานของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในคดีที่ได้รับไว้พิจารณานั้น 

และอาจได้รับการคุ้มครองหรือจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง

ช่วยเหลือตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นส าหรับ

บุคคลเหล่านั้นดว้ย” 

แล้วปรากฏว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา 103/6

ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ในเรื่ อง เกี่ ยวกั บ ก า ร ห้ า ม 

มิให้ด าเนินการกับบุคคลซึ่งถูกกันไว้เป็นพยานเฉพาะ 

การไม่ถูกด าเนินคดีเท่านั้น ส่วนประกาศคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ ์

วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหา 

ไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ 

ก็ได้ก าหนดไว้แต่เพียงว่า ให้บุคคลผู้ถูกกันไว้เป็นพยาน

อาจได้รับการคุ้มครองหรือจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง

ช่วยเหลือตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

โดยที่ไม่ปรากฏว่ามีการห้ามในเรื่องการด าเนินการทางวินัย

กับบุคคลซึ่งถูกกันไว้เป็นพยานแตอ่ย่างใด  

โดยประเด็นของเรื่องนี้  มีข้อเท็จจริงอยู่ว่า 

ผู้บังคับบัญชาได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ทางวินัยอย่างร้ายแรงกับข้าราชการในสังกัด ตั้งแต่เดือน

ปลายปี ๒๕๕๖ และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

ได้มีการสอบสวนเรื่องนี้ เรื่อยมาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕6 

ซึ่งในระหว่างที่มีการด าเนินการทางวินัยโดยผู้บังคับบัญชา

ปรากฏว่า ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ได้ มี มติ กั นข้ าราชการดั งกล่ าวไว้ เป็ นพยาน โ ด ย 

ไม่ด าเนินคดี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อมา

ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้บังคับบัญชาได้มีค าสั่ง

ลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยให้ตัดเงินเดือนในอัตรา

ร้อยละ ๔ เป็นเวลา ๓ เดือน และได้รายงานการ

ด าเนินการทางวินัยข้าราชการดังกล่าวต่อ อ.ก.พ.

กระทรวง ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวง ได้พิจารณาส านวนการ

ด าเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาแล้วมีมติให้เพิ่ม

โทษเป็นไล่ออกจากราชการ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 

จากนั้นผู้บังคับบัญชาจึงได้มีค าสั่งเพิ่มโทษตามมติ 
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อ.ก.พ.กระทรวง เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเหตุ

ข้าราชการซึ่งถูกเพิ่มโทษได้ร้องขอให้ อ.ก.พ.กระทรวง

พิจารณาทบทวนมติโดยแจ้งว่าตนได้รับการกันไว้เป็น

พยานตามมตขิองคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงท าให้เกิดประเด็นปัญหา 

ที่น าไปสู่การหารือปัญหาข้อกฎหมายไปยังหน่วยงาน 

ต่าง  ๆได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหาข้อยุติว่า ข้าราชการ 

ซึ่ งถูก เพิ่มโทษจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของ 

การด าเนินการทางวินัย ตามมาตรา ๑๓๕ แหง่พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หรอืไม่ เพียงใด  

แล้วต่อมาการด าเนินการเรื่องนี้ก็ได้ข้อยุติ   

โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมคณะที่ ๑ 

และคณะที่ ๒) ได้พิจารณาข้อหารือและมีความเห็น

ปรากฏตามบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เรื่อง การกันบุคคลไว้เป็นพยานตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เรื่องเสร็จที่ ๑๒๗๐/๒๕๖๓ สรุปได้ว่า โดยที่บทบัญญัติ

เกี่ยวกับการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามมาตรา ๑๐๓/๖ 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติการคุ้มครองบุคคลที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มีมติกันไว้เป็นพยานไว้เฉพาะการไม่ถูกด าเนินคดี

เท่านั้น ส่วนข้อ ๑๑ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน

โดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็ก าหนดแต่เพียงว่า 

ให้ผู้ถูกกันไว้เป็นพยานอาจได้รับการคุ้มครองหรือจัดให้มี

มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือตามกฎหมายหรือระเบียบ 

ว่าด้วยการนั้น ซึ่งตามข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ได้มีมติให้ความคุ้มครองหรือจัดให้บุคคลดังกล่าว

ได้รับความคุ้มครองอย่างไรบ้าง  

อย่างไรก็ตาม การด าเนินการทางวินัยกับ

ผู้กระท าความผิดยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จจนถึงวันที่ 

๑๖ สิ งหาคม ๒๕๖๒  อั น เ ป็ น เ ว ล าภ าย ห ลั ง ที่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับแล้ว  

ซึ่งมาตรา ๑๙๔ วรรคหนึ่ง แหง่พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้บัญญัติรับรองให้บรรดาระเบียบ ข้อก าหนด 

ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งที่ใช้บังคับอยู่เดิมยังคงมีผล

ใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ 

ประกาศ ค าสั่ ง  หรือมติออกมายกเลิกหรือ แก้ ไข

เปลี่ยนแปลง และต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออก

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกัน

บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้ เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี 

พ.ศ. 2๕๖๑ ใช้บังคับเมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2561 

โดยก าหนดบทเฉพาะกาลไว้ในข้อ ๑๖ ว่า “บรรดา 

การด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการกันบุคคลหรอืผูถู้กกล่าวหา

ไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีตามประกาศคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหา 

ไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้ด าเนินการ

ไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการโดยชอบ และให้

ด าเนินการต่อไปตามประกาศนี้” ซึ่งประกาศดังกล่าว

ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ วรรคหนึ่งว่า “เมื่อคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มีมติให้กันบุคคลรายใดไว้เป็นพยานในคดีใด

แ ล ้ว ย ่อ ม ถ ือ ว ่า บ ุค ค ล นั ้น อ ยู ่ใ น ฐ า น ะ พ ย า น 

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในคดีนั้น และห้ามมิให้

ด าเนินคดีอาญาหรือด าเนินการทางวินัยกับบุคคลซึ่งถูก

กันไว้เป็นพยานในเรื่องนั้นอีก” การคุ้มครองดังกล่าว 



~ 4 ~ 
 

ที่ก าหนดไว้ในประกาศเป็นการสอดคล้องกับบทบัญญัติ

แห่งมาตรา ๑๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ.  ๒๕๖๑ ซึ่ ง เป็นบทบัญญัติที่ห้าม 

การด าเนินการทางวินัยกับผู้ถูกกันไว้เป็นพยานโดยไม่มี

ข้อจ ากัดว่าเป็นการด าเนินการทางวินัยของผูใ้ด และโดยที่

การด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการดังกล่าวยังไม่แล้ว

เสร็จกรณีจึงต้องด้วยข้อ ๑๖ แห่งประกาศคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหา 

ไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บังคับบัญชา

จึงไม่อาจด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการดังกล่าวตามที่

อ.ก.พ.กระทรวง มีมติได้ เพราะเป็นการต้องห้ามตาม

มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๖๑  

จากการตอบข้อหารอืของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดังกล่าว จึงรับฟังเป็นข้อยุติได้ว่า การด าเนินการใด  ๆ

ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีผลใช้

บังคับแล้ว (วันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑) จึงต้องด้วย 

มาตรา ๑๓๕ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่หา้มการด าเนินการทางวินัย

กับผู้ถู กกันไว้ เป็นพยานโดยไม่มี ข้อจ ากัดว่ า เป็น 

การด าเนินการทางวินัยของผู้ใด  

 ดังนั้น  เมื่อข้อเท็จจริ งในเรื่ องนี้ปรากฏว่า 

อ.ก.พ. กระทรวง ได้มีมติเพิ่มโทษในเดือนมิถุนายน 

2561 ซึ่งเป็นการด าเนินการในขณะที่มาตรา 103/6 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ใช้บังคับ โดยที่

บทบัญญัติดังกล่าวคุ้มครองบุคคลที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มีมติกันเป็นพยานไว้เฉพาะการไม่ถูกด าเนินคดี

เท่านั้น การด าเนินการของ อ.ก.พ.กระทรวง ดังกล่าว 

จึงเป็นการด าเนินการก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ . ศ .  2561  ม าต ร า  1 35  จ ะมี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ 

การที่  อ .ก .พ. กระทรวง ได้มีมติ เพิ่มโทษจึง เป็น 

การด าเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายในขณะนั้นแล้ว 

และไม่อยู่ในบังคับมาตรา 135 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2561 ประกอบกับมต ิอ.ก.พ.กระทรวง 

ไ ม่ ถื อ เ ป็ น ค า สั่ ง ท า ง ป ก ค ร อ ง ต ามม า ต ร า  ๕ 

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ .  ๒๕๓๙ กรณี จึ ง ไม่ มี เ หตุ ให้ ต้ อ ง เพิ กถอน 

มติ  อ.ก.พ.กระทรวง ที่ ได้มีมติ เพิ่มโทษแต่อย่างใด 

กรณีดั งกล่าวข้างต้น จึงเป็นเรื่องที่ ผู้บั งคับบัญชา 

จะต้องไปยกเลิกค าสั่งเพิ่มโทษตามมติ อ.ก.พ.กระทรวง 

เพราะผู้บังคับบัญชาได้มีค าสั่งเพิ่มโทษตามมติ อ.ก.พ.

กระทรวง เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่ ง เป็นการ

ด าเนินการภายหลังจากที่มาตรา ๑๓๕ แหง่พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับแล้ว ซึ่งข้อเท็จจริง 

ใน เรื่ อ งนี้  หากผู้ บั งคับบัญชาได้มีค าสั่ ง เพิ่ ม โทษ

ข้าราชการตามมติ อ.ก.พ.กระทรวง ในเวลาที่เหมาะสม 

ไม่ปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นนานเกินสมควรการด าเนินการ

ในเรื่องนี้ก็จะไม่มีเหตุให้ผู้บังคับบัญชาต้องไปยกเลิกหรือ

เพิกถอนค าสั่งเพิ่มโทษตามมติ อ.ก.พ.กระทรวง ดังกล่าว

แตอ่ย่างใด  
************************************* 

 เมื่อได้อา่นมาถึงบรรทัดนี้ คงได้ค าตอบแล้วว่า 

“ผู้บังคับบัญชาสามารถด าเนินการทางวินัยกับบุคคล

ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติกันไว้เป็นพยาน 

ได้หรอืไม่” 

 นางสาวพรรณิภา พรหมมาตร นติกิรช านาญการพเิศษ 

ส่วนวนิัยและคุณธรรม ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลงั 


