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ที่ นร 1011/ว 19

14 กรกฎาคม 2547
เรื่อง วิธีการกอนดําเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง

ดวยสวนราชการหลายแหงไดหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนในกรณี
กลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 102 วรรคสอง บัญญัติใหดําเนินการสอบสวนตามวิธีการ
ที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร หมายถึงวิธีการอยางไร
ก.พ.พิจารณาแลว มีมติใหซอมความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย
โดยสอบสวนตามวิธีการที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร รวมทั้งวิธีการกอนดําเนินการทางวินัยดวย
ดังนี้
1. วิธีการกอนดําเนินการทางวินัย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 มาตรา 99 วรรคสี่ และวรรคหา บัญญัติเกี่ยวกับกรณีที่มีการกลาวหาหรือมีกรณี
เปนที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการ โดยสรุป
เปนแนวทางปฏิบัติไดดังนี้
1.1 การพิจารณาในเบื้องตน
(1) เมื่อมีการกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประพฤติหรือปฏิบตั ิ
ไมชอบโดยปรากฏตัวผูกลาวหา ผูบังคับบัญชาควรพิจารณาในเบื้องตนวา กรณีตามที่กลาวหา
นั้น ถาเปนความจริง จะเปนการกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 มาตราใด หรือไม ในกรณีที่เห็นวาตามขอเท็จจริงที่กลาวหาไมอาจปรับบท
เปนความผิดทางวินัย กรณีไมมีมูลทีจ่ ะกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย ก็ใหยุติเรื่องได
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(2) เมื่อมีการกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย
โดยปรากฏตัวผูกลาวหา แตเปนการกลาวหาโดยไมระบุพยานหลักฐาน ไมชี้ชองที่จะใหสืบหา
พยานหลักฐาน หรือกลาวหาเลื่อนลอยไมระบุกรณีแวดลอม ผูบังคับบัญชาควรสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมจากผูกลาวหา เมื่อสอบถามแลวไมไดขอมูลเพิ่มเติมและพิจารณาในเบื้องตนเห็นวา กรณี
ไมมีมูลเพียงพอที่จะกลาวหาวาผูถูกกลาวหานั้นกระทําผิดวินัย ก็ใหยุติเรื่องได
(3) เมื่อมีการกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย
โดยปรากฏตัวผูกลาวหาและระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง หรือเมื่อมีกรณี
เปนที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย เชน ผูบังคับบัญชาตรวจพบ
พฤติการณนาสงสัย แตยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวน
(4) กรณีที่เปนการกลาวหาโดยไมปรากฏตัวผูกลาวหา เชน กลาวหาโดย
บัตรสนเทห ควรถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 คือรับพิจารณา
เฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น
และในกรณีที่รับพิจารณาก็ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวน
(5) กรณีที่ผูบังคับบัญชาพิจารณาในเบื้องตนแลวสั่งดําเนินการทางวินัย
ไดทันที โดยไมตองดําเนินการสืบสวนกอน ไดแก กรณีที่มกี ารกลาวหามีพยานหลักฐาน
ในเบื้องตนสงประกอบการกลาวหา หรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใด
กระทําผิดวินยั โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแ ลว หรือกรณีที่เปนการกลาวหาโดยหนวยงาน
ของรัฐ ซึ่งไดมีการตรวจสอบสืบสวนหรือสอบสวนมากอนแลว และผูบังคับบัญชาพิจารณา
เห็นวา กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย ก็ใหดาํ เนินการทางวินัยไดทันที
1.2 การสืบสวน
(1) การสืบสวน หมายถึง การสืบหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ในเบื้องตนเพื่อพิจารณาวากรณีมีมลู ทีค่ วรกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือไม
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(2) การสืบสวนนี้ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายให
ผูอยูใตบังคับบัญชาหรือแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนใหดําเนินการสืบสวนแทนก็ได และ
การสืบสวนนี้ควรรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบือ้ งตนเปนสํานวนการสืบสวน
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตอไปดวย
1.3 การพิจารณาผลการสืบสวน
เมื่อการสืบสวนเสร็จแลว ผูบังคับบัญชาจะตองพิจารณาขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานในเบื้องตนตามสํานวนการสืบสวนนั้นวา กรณีที่มีการกลาวหาหรือมีกรณีเปน
ที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยนั้น กรณีมีมูลที่ผูบังคับบัญชาควรกลาวหา
วา ผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเห็นวา ตามทางสืบสวนไมมีพยานหลักฐาน
หรือพยานหลักฐานเทาที่มียังไมมีมูลเพียงพอที่จะกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย ก็ใหยตุ ิเรื่องได
หรือถาเห็นวากรณียังมีชองทางที่จะสืบหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมจะดําเนินการ
หรือสั่งใหดําเนินการสืบสวนเพิ่มเติมเสียกอนก็ได
ในกรณีที่เห็นวาพยานหลักฐานเทาที่มีเพียงพอแสดงใหเห็นวา กรณีมีมูล
ที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย ก็ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 บัญญัติไวในหมวด 5 ทันที
2. วิธีการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง บัญญัติเปนหลักการวา การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหดําเนินการสอบสวนเพื่อใหได
ความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร
การสอบสวนดังกลาวขางตน ไมอยูในบังคับที่จะตองแตงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นทําการสอบสวน ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจะสอบสวนเอง มอบหมายใหผูอยูใตบังคับบัญชา
หรือแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนแทนก็ได
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การสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน เปนวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองอยางหนึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ดังนั้น การสอบสวนในกรณีที่กลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง
จึงตองใหหลักประกันความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหาตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ดวยการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มี
ใหผูถูกกลาวหาทราบ เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาทํานองเดียวกับที่
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 102 วรรคสอง บัญญัติไว
สําหรับการสอบสวนในกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ทั้งนี้ ควรดําเนินการ
เปนขั้นตอนตามหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพิจารณาที่กําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18
(พ.ศ. 2540) ขอ 14 และขอ 15 โดยอนุโลม มีสาระสําคัญโดยสรุปคือ
2.1 เรียกผูถูกกลาวหามาแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องกลาวหา
ใหทราบวาผูถูกกลาวหากระทําการใด เมื่อใด อยางไร พรอมทั้งแจงใหทราบดวยวา ผูถกู กลาวหา
มีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และมีสทิ ธิที่จะใหถอ ยคําหรือ
ชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดดวย
2.2 ถามผูถ ูกกลาวหาในเบื้องตนวา ผูถกู กลาวหาไดกระทําการตามที่ถกู กลาวหา
หรือไม อยางไร
2.3 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูก
กลาวหา ใหผูสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหานั้น เปนความผิด
วินัยกรณีใด อยางไร หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพ
รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย แลวพิจารณาวาการ
กระทําของผูถูกกลาวหาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด
2.4 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ ใหผูสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา แลวพิจารณาวามีพยานหลักฐาน
ใด
สนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และเปนความผิดวินัยกรณี
ใด
ตามมาตราใด หรือไมอยางไร แลวเรียกผูถกู กลาวหามาแจงขอกลาวหาอีกครั้ง โดยระบุขอกลาวหา
ที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และสรุปพยานหลักฐานที่

สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะ
เปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได
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2.5 ใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือหรือ
ใหถอยคําตอผูสอบสวน และนําสืบแกขอกลาวหาโดยผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง
หรือจะอางพยานหลักฐาน ขอใหผูสอบสวนเรียกมาก็ได
2.6 พิจารณาเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับที่หักลาง
ขอกลาวหา และวินิจฉัยลงความเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม อยางไร ถาผิด
เปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด แลวทํารายงานการ
สอบสวน
2.7 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาสอบสวนเอง หรือพิจารณารายงานการสอบสวน
รวมทั้งสํานวนการสอบสวนแลว เห็นวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย หรือการกระทําของ
ผูถูกกลาวหาไมเปนความผิดวินัย ก็ใหสั่งยุติเรื่อง แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัย
อยางไมรายแรง และอยูในอํานาจของตนที่จะลงโทษได ก็ใหสั่งลงโทษตามอํานาจหนาที่ตามควร
แกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงด
โทษ
ใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือนก็ได
2.8 การสอบสวนและพิจารณาดําเนินการดังกลาวขางตนเปนการดําเนินการ
ทางวินัย ฉะนั้น เมื่อไดดําเนินการแลว ตองรายงานการดําเนินการทางวินัยนั้นตอไป ตามนัย
มาตรา 109 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับระเบียบ
ก.พ.วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ. 2539
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเปนหลักปฏิบตั ิตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรม
และจังหวัดตาง ๆ ทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

สํานักมาตรฐานวินัย
โทร. 0 2281 8677
โทรสาร 0 2628 6204

(นายสีมา สีมานันท)
เลขาธิการ ก.พ.

