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คำนำ

	 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  	

ได้จัดทำ “เอกสารความรู ้ สดร. ฉบับที ่ ๑๔/ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  	

เรือ่ง “การดำเนนิการทางวนิยัขา้ราชการพลเรอืนสามญั” โดย น.ส.นชุนาถ 

ประทปีธรีานนัต ์นติกิร ชำนาญการพเิศษ กลุม่งานวนิยั สง่เสรมิสมรรถภาพ

ข้าราชการและคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองหลักการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็น 	

เรื่องสำคัญที่จะทำให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความผาสุก 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของระบบราชการ  

 เอกสารความรู้ สดร. ฉบับนี้ สถาบันดำรงราชานุภาพ เผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์ www.stabundamrong.go.th ด้วยแล้ว 
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นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ ๑

๑ นิติกร ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวินัย ส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการและคุ้มครองจริยธรรม 
 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑. หลักการ 

 การบริหารงานบุคคล เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้การปฏิบัติ

ราชการเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สง่ผลใหป้ระเทศชาติ

มีความมั่นคง ประชาชนมีความผาสุก สร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดี 	

ของระบบราชการ  

	 การบรหิารงานบคุคล จะตอ้งดำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย	

ระเบียบแบบแผน ธรรมเนียม นโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งบุคคล

ที่มีหน้าที่ราชการจะต้องปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกันอย่างเป็น

ระบบ โดยจะต้องมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้

ให้ปฏิบัติตามหลักการบริหารงานบุคคลที่ดี ในทางราชการต้องคำนึง

ถึงระบบคุณธรรม (Merit System) ซึ่งประกอบด้วย  

  - หลักความเสมอภาค  

  -  หลักความสามารถ  

  -  หลักเป็นกลางทางการเมือง  
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 และหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ หลักประกันความมั่นคง

ในอาชีพราชการ หมายถึง การให้หลักประกันความเป็นธรรมแก่

ข้าราชการ ที่จะไม่ถูกลงโทษหรือกลั่นแกล้งให้ออกจากราชการโดยไม่มี

ความผิด และถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องใด ก็มีสิทธิ

อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ได้ ซึ่งเป็นการกำหนดหลักประกันความเป็นธรรม

ในด้านกฎหมายให้แก่ข้าราชการ สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ กล่าวคือ  	

ในการกระทำของฝ่ายปกครองจะกระทำการใดๆ ที่กระทบกระเทือน 	

ตอ่สทิธเิสรภีาพหรอืประโยชนอ์นัชอบธรรมของเอกชน กต็อ่เมือ่กฎหมาย

ใหอ้ำนาจและตอ้งกระทำการดงักลา่วภายในขอบเขตทีก่ฎหมายกำหนดไว้

เท่านั้น๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำทางปกครองของฝ่ายปกครอง 	

ในการดำเนินการทางวินัยข้าราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้กระทำต่อ 	

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากอ็ยูภ่ายใตห้ลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทำ

ทางปกครองเช่นเดียวกัน  

๒ วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ (๒๕๔๐). หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, หน้า ๒๗-๒๘ 
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 และสิ่งที่ผู้บังคับบัญชานำมาใช้ในการอ้างว่า มีอำนาจเหนือ 	

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ควบคุมความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา

คือ การดำเนินการทางวินัย และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มี ๒ กรณี ซึ่งเป็นกรณีการดำเนินการทางวินัย

อย่างไม่ร้ายแรง และกรณีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และ

หากผูบ้งัคบับญัชาเหน็วา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระทำผดิวนิยั ผูบ้งัคบับญัชา

จะต้องสั่งลงโทษทางวินัยตามความร้ายแรงแห่งกรณีความผิด 	

ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนด

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน๓ ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน 

ปลดออกและไล่ออก 

 โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ได้กำหนดให ้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ เป็นผู้มีอำนาจ

ดำเนนิการทางวนิยัเทา่นัน้	

ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการ

ทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

หรือการดำเนินการทางวินัย

อย่างร้ายแรง โดยเริ่มตั้งแต่

เมือ่มกีารกลา่วหาหรอืมกีรณี

เป็นที่สงสัยว่า ข้าราชการ 	

ผู้ ใ ด ก ร ะ ท ำ ผิ ด วิ นั ย ใ ห้ 	

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้อง

๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑, มาตรา ๘๘ 
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รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชา ซึง่มอีำนาจสัง่บรรจทุราบโดยเรว็ เมือ่ผูบ้งัคบั- 	

บัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุได้รับรายงานแล้ว ให้รีบดำเนินการหรือสั่งให้

ดำเนินการสืบสวน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป๔ รวมทั้ง

การสั่งลงโทษทางวินัยก็เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่ง

บรรจุ โดยที่ผู้บังคับบัญชาระดับต้นไม่มีอำนาจดำเนินการทางวินัย

อย่างไม่ร้ายแรง หรือดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง รวมทั้งอำนาจ

ในการสั่งลงโทษทางวินัย และเมื่อดำเนินการทางวินัยแล้วให้รายงาน

การดำเนินการทางวินัยต่อคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง 

(อ.ก.พ. กระทรวง) ของผู้ถูกดำเนินการทางวินัยสังกัดอยู่ หรือ ก.พ. 

แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาโดยไม่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับ

เหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ กลั่นกรองการดำเนินการ 	

ทางวินัยว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

 นอกจากนี้ การที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสภาพสิทธิและหน้าที่ของข้าราชการ  	

ได้กำหนดหลักประกันความเป็นธรรมไว้โดยให้ข้าราชการที่ถูกลงโทษ

ทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจาก

ราชการบางกรณี แล้วเห็นว่า

ตนไม่ ได้ รับความเป็นธรรม  	

มสีทิธทิีจ่ะอทุธรณค์ำสัง่ดงักลา่ว

ต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ 

คือ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ

๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑, มาตรา ๙๐ และ มาตรา ๙๑. 
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คุณธรรม (ก.พ.ค.) เพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้นำเรื่องของตน

มาพิจารณาทบทวนใหม่ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ตน แต่ ก.พ.ค.  	

มีข้อจำกัดบางประการในเรื่องอำนาจการพิจารณาอุทธรณ์คือ			

การพิจารณาอุทธรณ์หากเห็นว่า การสั่งลงโทษยังไม่เหมาะสมจะสั่ง 	

เพิ่มโทษไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแจ้งจาก ก.พ. ในการพิจารณา

รายงานการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าสมควรเพิ่มโทษ จึงจะ 	

มีคำวินิจฉัยเพิ่มโทษได้๕ และเมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยแล้ว  	

ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ เป็นไปตาม 	

คำวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย  	

และในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.  	

ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบ 	

หรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.๖	 	

๒. การดำเนินการทางวินัย 

	 ขา้ราชการทกุคนจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบ กฎเกณฑ ์แบบแผน	

และความประพฤติที่ทางราชการได้กำหนดไว้ ซึ่งมีทั้งข้อห้ามและ 	

ข้อควรปฏิบัติ ซึ่งเรียกว่า วินัยข้าราชการ โดยข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติ

ไดบ้ญัญตัติามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑	

เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นมาตรการอย่างหนึ่งในการควบคุม

๕ กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑, ข้อ ๘๖ 
๖ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑, มาตรา ๑๑๖ 
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ความประพฤติของข้าราชการ ซึ่งเป็นมาตรการในการบังคับ แต่มิได้ 	

มีจุดมุ่งหมายในทางที่จะตอบโต้หรือแก้แค้น แต่มุ่งหมายเพื่อความ

ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหรือระเบียบ และเพื่อแก้ไขการหลีกเลี่ยง 	

การปฏิบัติตามระเบียบที่มีอยู่ เพื่อรักษามาตรฐานความประพฤติ  	

และสมรรถภาพของขา้ราชการ เพือ่จงูใจใหข้า้ราชการไดป้รบัปรงุตนเอง

ให้มีประสิทธิภาพ 

 เมื่อมีการร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการผู้หนึ่งผู้ใดกระทำผิดวินัย 

หรือกรณีผู้บังคับบัญชาตรวจพบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิด  	

รวมทั้งการดำเนินการทางวินัยที่เกิดขึ้นจากมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ซึง่ผูบ้งัคบับญัชาจะสัง่ลงโทษทางวนิยัได ้จะตอ้งดำเนนิการตามขัน้ตอน

ที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมทั้งการสั่งลงโทษก็จะต้องเป็นผู้บังคับบัญชา 	

ที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ตลอดจนการสั่งลงโทษจะต้องอยู่ภายใน 	

ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนดไว้ หรืออีกนัยหนึ่งการกระทำของ 	

ฝ่ายปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย เพราะหากการกระทำทางปกครอง

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะส่งผลให้คำสั่งลงโทษไม่ชอบด้วยกฎหมาย  	

คำสั่งลงโทษทางวินัยจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง 	

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อคำสั่ง

ลงโทษทางวินัยเป็นคำสั่งทางปกครองซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญ  	

๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยจะต้องมีกฎหมาย

บัญญัติว่า กระทำอย่างไรเป็นความผิดวินัย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  	

จะต้องมีข้อกำหนดของวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ และอีกส่วนหนึ่ง

เป็นการใช้ดุลพินิจในการสั่งลงโทษ 
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๓. ความหมายและจดุมุง่หมายของวนิยัขา้ราชการพลเรอืน 

 วิ นั ย ข้ า ร า ช ก า ร

หมายถึง กฎ ระเบียบต่างๆ 

ที่ ว า ง ห ลั ก ขึ้ น ม า เ ป็ น 	

กรอบควบคุมให้ข้าราชการ

ปฏิบัติหน้าที่ และกำหนด

แบบแผนความประพฤติ

ของข้าราชการ เพื่อให้

ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โดยกำหนดให้ข้าราชการวางตัวให้เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

ขององค์กรข้าราชการ เพื่อส่งผลอันสูงสุดให้ข้าราชการจัดระเบียบ 	

การดำเนินชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น อันเป็นกลไกสำคัญที่จะก่อให้เกิด

ความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

 จุดมุ่งหมายที่สำคัญของวินัย คือ 

 ๑) ให้ราชการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

	 ๒) ความเจรญิกา้วหนา้และความสงบเรยีบรอ้ยของประเทศชาต ิ 	

หากข้าราชการมีวินัยดี ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมี 	

ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

 ๓) ความผาสุกของประชาชน 

 ๔) สร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีของระบบราชการ 



12 การดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ

 การดำเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการทั้งหลาย 	

ที่กระทำเป็นวิธีการตามกฎหมายมาตรฐานทั่วไป หรือตามหลักเกณฑ์ 

เมื่อข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ได้แก่  

 การสืบสวน การสอบสวน การตั้งเรื่องกล่าวหา การให้ 	

พักราชการ และการให้ออกจากราชการไว้ก่อนการพิจารณาความผิด 

การกำหนดโทษ และการลงโทษ 

 จุดมุ่งหมายของการดำเนินการทางวินัย เพื่อให้ได้ความจริงว่า 

ข้าราชการที่ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดในกรณีใดหรือไม่ เพื่อให้ได้ 	

ความจรงิ และยตุธิรรมตามกระบวนการทางนติธิรรม หากมผีูก้ระทำผดิ

จะต้องได้รับการลงโทษเป็นไปโดยเหมาะสมกับกรณีความผิด และเพื่อ

ให้การลงโทษเป็นไปโดยสุจริต 

๔. ข้อกำหนดวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ  

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  	

ไดบ้ญัญตัไิวใ้นหมวด ๖ วนิยั และการรกัษาวนิยั ซึง่เริม่ตัง้แตม่าตรา ๘๐	

ถึงมาตรา ๘๕ โดยแยกแต่ละประเภทได้ ดังนี้ 

 ๔.๑ ข้อกำหนดวินัยต่อตำแหน่งหน้าที่ 

   เมื่อบุคคลใดได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว จะต้อง

มีข้อกำหนดสำหรับความประพฤติปฏิบัติตนตามตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการซึ่งจะส่งผลสำเร็จต่องานราชการ 

ดังนี้ 
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   ๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความ

บริสุทธิ์ใจ (มาตรา ๘๑) 

   ๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม (มาตรา ๘๒ (๑)) 

   ๓) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ 

เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ (มาตรา ๘๒ (๓))  

   ๔) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องอุทิศเวลาของตน 	

ให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ (มาตรา ๘๒ (๕)) 

   ๕) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาความลับของ

ทางราชการ (มาตรา ๘๒ (๖))  

   ๖) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องวางตนเป็นกลางทาง 	

การเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติราชการอื่น 	

ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย (มาตรา ๘๒ (๙)) 

   ๗) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ 	

ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ

ผู้อื่น (มาตรา ๘๓ (๓)) 

   ๘) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่ประมาทเลินเล่อ 	

ในหน้าที่ราชการ (มาตรา ๘๓ (๔)) 

      ๙) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการหรือยอม

ใหผู้อ้ืน่กระทำการหาผลประโยชน ์อนัอาจทำใหเ้สยีความเทีย่งธรรม หรอื

เสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิข์องตำแหนง่หนา้ทีร่าชการของตน (มาตรา ๘๓ (๕))	
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   ๑๐) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่เป็นกรรมการ 	

ผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน

คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (มาตรา ๘๓ (๖)) 

   ๑๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการ 	

อันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. 

(มาตรา ๘๓ (๘))   

   ๑๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 

(มาตรา ๘๕ (๑)) 

   ๑๓) ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดละทิ้งหรือทอดทิ้ง

หน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรง (มาตรา ๘๕ (๒))  

      ๑๔) ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดละทิ้งหน้าที่ราชการ

ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผล 	

อันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบของทางราชการ (มาตรา ๘๕ (๓)) 

 ๔.๒  ข้อกำหนดวินัยต่อประชาชน  

   ข้าราชการจะต้องปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน หรือ

สนองความต้องการของประชาชน โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการสร้าง

ความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและประชาชน ดังนั้น ในการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการจึงจำเป็นต้องกำหนดพฤติกรรมที่พึงมีต่อประชาชน ดังนี้ 
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	 	 	 ๑) ขา้ราชการพลเรอืนสามญัตอ้งตอ้นรบั ใหค้วามสะดวก	

ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ

เกี่ยวกับหน้าที่ของตน (มาตรา ๘๒ (๘))  

	   ๒) ขา้ราชการพลเรอืนสามญัตอ้งไมด่หูมิน่ เหยยีดหยาม	

กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ (มาตรา ๘๒ (๙)) 

 ๔.๓  ข้อกำหนดวินัยต่อผู้บังคับบัญชา 

   ในระบบราชการบริหารราชการแผ่นดิน ได้กำหนด 	

ถึงเรื่องอำนาจการบังคับบัญชาไว้ โดยกำหนดให้การบริหาร หรือ 	

การสั่งการเป็นไปตามอำนาจของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อให้

เกิดความเป็นระเบียบในกระบวนการบริหารราชการ ดังนี้ 

   ๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ 	

ผูบ้งัคบับญัชาซึง่สัง่ในหนา้ทีร่าชการโดยชอบดว้ยกฎหมาย และระเบยีบ

ของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติ

ตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษา

ประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที 	

เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว 

ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

ต้องปฏิบัติตาม (มาตรา ๘๒ (๔)) 

               ๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่รายงานเท็จต่อ 	

ผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่า

เป็นการรายงานเท็จด้วย (มาตรา ๘๓ (๑)) 
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   ๓) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่ปฏิบัติราชการ 	

อันเป็นการกระทำข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา

เหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำ หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้ง

ชั่วคราว (มาตรา (๘๓ (๒)) 

 ๔.๔  ข้อกำหนดวินัยต่อเพื่อนร่วมงาน 

   ข้าราชการจะต้องมีวินัยต่อเพื่อนข้าราชการด้วย  	

เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพราะการประสานงานที่ดีจะนำ 	

ไปสู่ผลงานหรือผลสำเร็จ นอกจากนี้ข้าราชการจะต้องให้เกียรติ และ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของงานราชการเป็นสำคัญดังนี้   

   ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสุภาพเรียบร้อย รักษา

ความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่าง

ข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ (มาตรา ๘๒ (๗)) 

 ๔.๕  ข้อกำหนดวินัยต่อตนเอง 

	 	 	 ข้าราชการต้องมีวินัยต่อตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมาย			

เพื่อความดี ความเจริญก้าวหน้าของตนเอง อันจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ 	

ชื่อเสียงของราชการโดยส่วนร่วมดีงามไปด้วย ดังนี้ 

   ๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาชื่อเสียงของตน 

และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย 

(มาตรา ๘๒ (๑๐))  

   ๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการอันได้ 	

ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง (มาตรา ๘๕ (๔)) 
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	   ๓) ขา้ราชการพลเรอืนสามญัตอ้งไมก่ระทำความผดิอาญา

จนไดร้บัโทษจำคกุหรอืโทษทีห่นกักวา่โทษจำคกุโดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุ

ให้จำคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผดิทีไ่ดก้ระทำโดยประมาท หรอืความผดิลหโุทษ (มาตรา ๘๕ (๖))	

๕. การลงโทษทางวินัย 

 โดยปกติมนุษย์ 	

ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้

ตามลำพัง ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลและ

ส่งผลบังคับให้มนุษย์ต้อง

อยูร่วมกนัเปน็กลุม่เปน็พวก	

ซึ่งเรียกว่าสังคม ดังนั้น			

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนในสังคมจะต้องร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์ 

ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อควบคุมความประพฤติของปัจเจกบุคคลให้อยู่ 	

ในทำนองคลองธรรม และอยู่ร่วมกับกลุ่มชนส่วนใหญ่ได้ อันจะนำมา

ซึ่งความผาสุกและความเป็นระเบียบเรียบร้อย กล่าวโดยสรุปได้ว่า 	

การสร้างกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัยขึ้นมา เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ด้วย

ความผาสุก 

   การที่จะหวังให้เจ้าหน้าที่ในองค์การปฏิบัติงานโดยเรียบร้อย 

ไม่มีการกระทำผิดวินัยเลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได ้ รวมทั้งการหลีกเลี่ยง 	

ที่จะมิให้มีการลงโทษซึ่งก็เป็นไปได้ยากเช่นกัน ดังนั้น “ที่ใดไม่มี
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ระเบียบวินัยที่นั้นต้องมีการลงโทษ”๗ แต่การลงโทษนั้นควรจะเลือก

ใช้เป็นวิธีสุดท้าย เมื่อเห็นว่าการป้องกันและการเสริมสร้างทางวินัยนั้น

มิได้ผล 

 ข้าราชการทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาวินัย ซึ่ง “วินัย” เป็น 	

กรอบให้ข้าราชการทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนสำนึกอยู่เสมอว่า

จะประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ผู้ที่มีวินัยเท่านั้นจึงจะเป็น 	

ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติงานเป็นผลสำเร็จด้วยดี และทำให้ประชาชน 	

มีความศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่  

 ๕.๑ ความหมายการลงโทษ  

	   มาตรการอยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการรกัษาวนิยัอนัเปน็มาตรการ

ในทางลบ (negative) เพื่อปราบปรามผู้กระทำความผิดทางวินัย  	

ในปัจจุบันทางราชการจะใช้การลงโทษเป็นมาตรการสุดท้ายหลังจาก 	

ที่การส่งเสริมให้ข้าราชการมีวินัย และการป้องกันมิให้ข้าราชการ

กระทำผิดวินัยไม่อาจใช้ได้ผลในกรณีนั้น๘	

 ๕.๒  จุดมุ่งหมายการลงโทษทางวินัย  

	 	 	 คือ การที่กฎหมายได้บัญญัติข้อกำหนดทางวินัย 	

ให้ข้าราชการรักษาหรือยึดถือซึ่งมีทั้งข้อบัญญัติให้ถือปฏิบัติและ 	

ข้อห้ามมิให้กระทำ เมื่อข้าราชการผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อที่ต้อง

ปฏิบัติก็ถือว่า เป็นผู้กระทำผิดวินัยและจะต้องถูกลงโทษ 

๗ เมตต ์เมตตก์รณุจ์ติ. (๒๕๒๕). ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัวนิยัขา้ราชการพลเรอืน (สามญั). หนา้ ๕๗.	
๘ สุทธาทิพย์ นาคาบดี. (๒๕๓๖). การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษของข้าราชการพลเรือน. หน้า ๑๑ 
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๖. การลงโทษทางวินัย มีจุดมุ่งหมายดังนี	้๙	

 ๖.๑  เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหรือระเบียบ

แบบแผน โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดว่า 

ข้ า ร า ช ก า ร ผู้ ใ ด ไ ม่

ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ

ห รื อ ฝ่ า ฝื น ข้ อ ห้ า ม  	

ผู้ นั้ น เ ป็ น ผู้ ก ร ะ ท ำ 	

ผิดวินัย๑๐ และเมื่อมี

การกล่าวหาหรือมี

กรณี เป็นที่สงสัยว่า

ข้าราชการผู้ใดกระทำ

ผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้๑๑			

ถ้าผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดย 	

ไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย๑๒ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงมี

บทบาทหน้าที่รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายโดยการ “ปราบ”  	

ผู้กระทำผิด และ “ปราม” มิให้ผู้อื่นเอาเยี่ยงอย่างผู้กระทำผิด 

๙ สำนักงาน ก.พ. (๒๕๓๐) คู่มือการดำเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 	

 ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘. หน้า ๒๕๒-๒๕๕. 
๑๐ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑, มาตรา ๘๔. 
๑๑	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑, มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง. 
๑๒	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑, มาตรา ๙๐ วรรคสอง.  
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	 ๖.๒  เพือ่รกัษามาตรฐานความประพฤต ิขวญั และสมรรถภาพ

ของข้าราชการ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

กำหนดว่า การลงโทษข้าราชการให้ทำเป็นคำสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้อง 	

สั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม

และปราศจากอคติ โดยในคำสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทำ

ผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใด๑๓ ซึ่งการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการ

ผู้กระทำผิดต้องกระทำโดยฉับพลัน เป็นธรรม เสมอหน้า และเหมาะสม 

กล่าวคือ การลงโทษทางวินัยจะต้องกระทำในเวลาใกล้เคียงกับที่พบ

การกระทำผิด และได้พิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วว่า ผู้นั้นกระทำผิดจริง 

รวมทั้งการลงโทษจะต้องเสมอหน้ากัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง คือผู้กระทำ

ผิดในลักษณะเดียวกันย่อมได้รับโทษในลักษณะเดียวกัน และจะต้อง

ลงโทษในระดบัทีเ่หมาะสมกบัความผดิดว้ย จงึจะทำใหข้า้ราชการรูส้กึวา่	

มคีวามเปน็ธรรมในระบบราชการและจะมขีวญั กำลงัใจในการประพฤติ

ปฏิบัติตนให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีได้ 

 ๖.๓ เพื่อจูงใจให้ข้าราชการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งการที่

จะลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยผู้ใด ผู้บังคับบัญชา

ควรที่จะได้ชี้แจงให้ผู้ถูกลงโทษผู้นั้นรู้ เข้าใจและยอมรับในความผิด 	

ที่ตนได้กระทำลงไป ซึ่งกระทำให้เกิดความสำนึกในสิ่งที่ได้กระทำลงไป

ว่า เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของส่วนรวมและของทางราชการ และผู้ที่

กระทำผิดจะต้องถูกลงโทษ เพื่อเป็นการจูงใจให้ข้าราชการปรับปรุง

ตนเองให้ดีขึ้น และเพื่อมิให้กระทำผิดอีกต่อไป 

๑๓	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑, มาตรา ๘๙. 	
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 ๖.๔ เพื่อรักษาชื่อเสียงของทางราชการและความเชื่อมั่น 	

ของประชาชนต่อทางราชการ โดยทำให้ข้าราชการมีระเบียบวินัย  	

มีสมรรถภาพในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ หากในหน่วยงานใด 	

มีข้าราชการบกพร่องในเรื่องระเบียบวินัย หรือบกพร่องในการปฏิบัติ

ราชการก็มีความจำเป็นที่จะต้องลงโทษข้าราชการที่บกพร่องนั้นๆ  	

ถา้เปน็การกระทำผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง ซึง่แสดงวา่ผูก้ระทำผดิเปน็บคุคล

ทีไ่มส่มควรใหอ้ยูใ่นราชการตอ่ไป กจ็ะตอ้งลงโทษสถานหนกัคอื ปลดออก	

หรือไล่ออกจากราชการ หรือแม้จะยังลงโทษสถานหนักดังกล่าวไม่ได้ 

ถ้าเป็นบุคคลที่ไม่สมควรให้อยู่ในราชการก็อาจพิจารณาให้ออกจาก

ราชการในฐานอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบราชการว่า 	

จะมีแต่บุคคลผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัยดี เป็นข้าราชการ 	

ที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนเท่านั้น อันเป็นการรักษาชื่อเสียง 	

ของทางราชการด้วย 

 ๖.๕ โทษทางวินัย  

   มาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดโทษทางวินัยไว้ ๕ สถาน ดังนี้ 

   ๑)   ภาคทัณฑ์ 

   ๒) ตัดเงินเดือน 

   ๓)  ลดเงินเดือน 

   ๔)  ปลดออก 

    ๕)  ไล่ออก 
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 ๖.๖  ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวน 

   ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน

หรือสอบสวน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ ได้แก่ 

   ๑) นายกรัฐมนตรี สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ 	

ต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดร่วมกัน โดยมีผู้ถูกกล่าวหา

ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้วย (มาตรา ๙๔ (๓)) 

   ๒) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ

กระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือ 	

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี

แล้วแต่กรณี ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และตำแหน่ง

ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ 

ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และประเภททั่วไปในสำนักงานรัฐมนตรี 

(มาตรา ๕๗ (๑) (๔) และ (๗)  

	     ๓) ปลดักระทรวง ผูบ้งัคบับญัชา หรอืหวัหนา้สว่นราชการ

ระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้น

ตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี สำหรับข้าราชการ

พลเรอืนสามญัตำแหนง่ประเภทบรหิารระดบัสงู รองหวัหนา้สว่นราชการ

ระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รองหัวหน้าส่วนราชการ

ระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้น

ตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี หรือตำแหน่งอื่น 	

ที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น 
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อำนวยการสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (มาตรา ๕๗ 

(๒) (๓) (๕) (๖) (๘)) 

     ๔) อธิบดี ผู้บังคับบัญชา สำหรับข้าราชการพลเรือน

สามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ 	

ระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป

ระดับทักษะพิเศษ อาวุโส ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน (มาตรา ๕๗ (๖) (๙) 

(๑๐)) 

	   ๕) ผูว้า่ราชการจงัหวดั ผูบ้งัคบับญัชา สำหรบัขา้ราชการ

พลเรือนในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภท

ทั่วไป ระดับอาวุโส ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน (มาตรา ๕๗ (๑๑)) 

 ๖.๗ ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย 

       การดำเนินการทางวินัย เป็นกระบวนการที่กระทำตาม

หลักเกณฑ์ หรือวิธีการตามกฎหมาย แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจ

สั่งบรรจุสั่งให้ดำเนินการสืบสวน เพื่อจะพิจารณาว่ากรณีมีมูลหรือไม่ 

เป็นกระบวนการก่อน

ดำเนินการทางวินัย 

หากผู้บั งคับบัญชา

สืบสวนเรื่องใดแล้ว

เห็นว่า กรณีไม่มีมูล

สั่งยุติเรื่อง ก็ไม่ต้อง

ร า ย ง า น อ . ก . พ .  
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กระทรวง ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการแต่อย่างใด  	

ซึ่งมีรายละเอียดจะกล่าวดังต่อไปนี้ 

   การสืบสวนทางวินัย คือ การแสวงหาข้อเท็จจริงและ

พยานหลักฐาน เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งกรณีที่จะดำเนินการ 	

ทางวินัยแก่ข้าราชการ แยกออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่ การสืบสวน 	

ก่อนดำเนินการทางวินัย  การสืบสวนซึ่งเป็นการดำเนินการทางวินัย   

	 	  ๑. การสืบสวนก่อนดำเนินการทางวินัย ได้แก่ การ

สืบสวนเมื่อมีกรณีสงสัยว่าข้าราชการอาจกระทำผิดวินัย เพื่อให้ได้ 	

ข้อเท็จจริงที่จะฟังว่า กรณีมีมูลน่าเชื่อว่าข้าราชการกระทำผิดวินัย 	

หรือไม่ หากกรณีมีมูลก็ดำเนินการทางวินัยต่อไป แต่ถ้าสืบสวนแล้ว

เห็นว่ากรณีไม่มีมูลก็ไม่ต้องดำเนินการทางวินัย 

	 	    การสบืสวนกอ่นดำเนนิการทางวนิยั เปน็กระบวนการ

ที่ควรจะทำก่อนดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ เพราะการดำเนินการ

ทางวินัยแก่ข้าราชการผู้ใด แม้เพียงแต่ตั้งเรื่องกล่าวหาหรือสอบสวน 	

ก็มีผลกระทบกระเทือนต่อข้าราชการผู้นั้น และทางราชการเป็น 	

ส่วนรวมแล้ว กล่าวคือ ข้าราชการผู้นั้นจะถูกครหานินทา หรือดูหมิ่น 

เกลียดชังจากเพื่อนข้าราชการด้วยกัน ตลอดจนสังคมทั่วไปซึ่งจะ

กระทบกระเทือนถึงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ยิ่งการสอบสวน

ใช้เวลานานๆ ก็ยิ่งจะเสียหายหรือเสียประโยชน์แก่ข้าราชการผู้ถูก

สอบสวนเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านความดีความชอบ และโอกาสที่จะ

กา้วหนา้ ฉะนัน้ จงึมคิวรผลผีลามดำเนนิการทางวนิยัแกข่า้ราชการผูใ้ดไป	

โดยมิได้สืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงเสียก่อนว่ากรณีมีมูล ทั้งนี้ มีบท
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กฎหมายที่ชี้นำว่าควรจะได้สืบสวนให้ได้ความว่า กรณีมีมูลเสียก่อน

แล้วจึงดำเนินการทางวินัย คือ 

     มาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า “เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๙๐ 

หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ 	

ตามมาตรา ๕๗ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  	

รีบดำเนินการ หรือสั่งให้ดำเนินการสืบสวน หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่า 

กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า ผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณี

ไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้” 

     ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า เป็นวิธีการ

ก่อนดำเนินการทางวินัย กล่าวคือ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่

สงสัยว่า ข้าราชการผู้ใดกระทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจ 	

สั่งบรรจุ จะต้องสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่า กรณีมีมูลที่ควร 	
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กล่าวหาว่า ผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควร

กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้ 

	     นอกจากนี ้มาตรา ๙๑ วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัิ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า “ในกรณีที่เห็นว่า 	

มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย 	

โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ดำเนินการต่อไปตาม 	

มาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แล้วแต่กรณี” 

     จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นว่า ผู้บังคับบัญชา 	

ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า

ข้าราชการผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ก็ให้ดำเนินการตาม

มาตรา ๙๒ หรือหากเห็นว่าเป็นกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 	

ก็ให้ดำเนินการตามมาตรา ๙๓ ต่อไป 

         อย่างไรก็ดี หากมีการกล่าวหาข้าราชการผู้ใดกระทำ

ผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องกล่าวหาจะต้องดำเนินการอย่างใด

อย่างหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่ากรณีมีมูลหรือไม่ มิฉะนั้นผู้บังคับบัญชานั้น

จะมีความผิดในกรณีละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดย 	

ไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย ดังนั้น หากเก็บเรื่องที่มีผู้กล่าวหา

โดยเชื่อเอาเองว่า กรณีไม่มีมูลซึ่งอาจถูกดำเนินการทางวินัยได้ ทางที่ดี

ที่สุดควรทำการสืบสวนและบันทึกผลการสืบสวนไว้เป็นหลักฐาน 

     กรณีที่ควรจะทำการสืบสวน ได้แก่ กรณีที่มีการ

กล่าวหา หรือเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการกระทำผิดวินัย ซึ่งการกล่าวหา

หรือสงสัยว่าข้าราชการกระทำผิดวินัยนั้น อาจมีที่มาอันเป็นมูลกรณี

แห่งเรื่องที่ปรากฏขึ้นหลายทาง เช่น 
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     ๑) มีผู้ร้องเรียนขึ้นมากล่าวหาว่าข้าราชการกระทำ

ผิดวินัย โดยผู้ร้องเรียนนั้นได้แจ้งชื่อและที่อยู่ของตนเป็นที่แน่นอน 

พรอ้มทัง้ระบกุรณทีีก่ลา่วหาวา่ ขา้ราชการกระทำผดิวนิยันัน้พอทีส่ามารถ

ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ กรณีเช่นนี้ ก็ควรสืบสวนข้อเท็จจริง 	

ในเบื้องต้นเสียก่อนว่า กรณีมีมูลตามที่ร้องเรียนกล่าวหาหรือไม่ 

     ๒) ผู้บังคับบัญชารู้เห็นหรือสงสัยว่า ข้าราชการใน

บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจรู้เห็นการกระทำเอง 

หรือมีผู้บอกให้รู้หรือพบเห็นจากเอกสารหลักฐานก็ได้ ซึ่งควรสืบสวน 	

หาข้อเท็จจริงว่า กรณีมีมูลการกระทำผิดวินัยหรือไม่   

     ๓) ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นแจ้งมาให้ทราบว่า

ข้าราชการในบังคับบัญชากระทำผิดวินัย หรือสงสัยว่ากระทำผิดวินัย 

เช่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. 

สำนักงาน ก.พ. หรือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นต้น กรณีเช่นนี้

ผู้บังคับบัญชาก็ควรจะสืบสวนหาข้อเท็จจริงว่า กรณีมีมูลที่ควรตั้งเรื่อง

ดำเนินการทางวินัยหรือไม่ (กรณี สตง. หรือ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด  	

อาจดำเนนิการทาง

วิ นั ย โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง

สืบสวน หรือตั้ ง

กรรมการสอบสวน 	

ข้อเท็จจริงอีก ทั้งนี้ 

ต้ อ ง เป็ น ไปตาม

กฎหมายว่าด้วย

การนั้น) 



2� การดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ

	     ๔) มบีตัรสนเทห่ก์ลา่วหาวา่ ขา้ราชการในบงัคบับญัชา

กระทำผิดวินัยโดยบัตรสนเท่ห์ ซึ่งกรณีการกล่าวหาเป็นบัตรสนเท่ห์  	

ได้มีหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/๑๗๐๘๕  	

ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ 	

เกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราว

ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่า กระทำผิดวินัยในข้อ ๑ กล่าวคือ  	

“เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือ

เป็นความลับทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่

ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคล

แน่นอนเท่านั้น” กรณีเช่นนี้ผู้บังคับบัญชาก็ควรสืบสวนข้อเท็จจริงให้ได้

ความว่า กรณีมีมูลตามบัตรสนเท่ห์หรือไม่ 

	 	  ๒. การสืบสวนซึ่งเป็นการดำเนินการทางวินัย ได้แก่ 

การสบืสวนเพือ่ใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิ เชน่ ขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะฟงัไดว้า่ ขา้ราชการ

ทีก่ระทำผดิวนิยัฐานละทิง้หนา้ทีร่าชการตดิตอ่ในคราวเดยีวกนัเปน็เวลา

เกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์ 	

อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเป็น

ความผิดปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๔ (๒) แห่งกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓  	

(พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งหรือไม่ 

การสืบสวนดังกล่าวเป็นกระบวนการที่กระทำอันเป็นส่วนหนึ่งของการ

ดำเนินการทางวินัย ในกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่ไม่ต้องแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนกไ็ด ้ เพราะเปน็ความผดิทีป่รากฏชดัแจง้ กลา่วคอื	

ข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งแล้วว่า ข้าราชการได้ละทิ้งหน้าที่ราชการ
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ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน ไม่จำเป็นที่จะต้อง

สอบสวนว่า ละทิ้งหน้าที่ราชการหรือไม่แล้ว เพียงแต่สืบสวนให้ได้

ความว่า การละทิ้งหน้าที่ราชการนั้นมีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ หรือ 	

มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง

ราชการหรือไม่ แต่ถ้าการละทิ้งหน้าที่ราชการนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร 

หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง

ราชการ กเ็ปน็ความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง อนัเปน็ความผดิทีป่รากฏชดัแจง้

ซึ่งจะต้องส่งเรื่องให ้ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง			

แล้วแต่กรณีที่พิจารณาโทษ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น

สอบสวนก็ได้ 

	 	 	 วิธีการสืบสวน

	 	  วิ ธี ก า ร สื บ ส ว น 	

ทางวินัยนั้น ไม่มีกฎหมายหรือ

ระเบียบการใดกำหนดแนวทาง

ปฏิบัติไว้ ฉะนั้น การสืบสวนอาจ

จะดำเนินการโดยวิธีการอย่างใด

อย่างหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

สภาพของเรือ่งทีจ่ะทำการสบืสวน 	

ว่า ควรจะใช้วิธีการใดจึงจะ

เหมาะสมที่จะให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ 

   การสืบสวนทางวินัย ผู้บังคับบัญชาอาจดำเนินการเอง

หรือให้ผู้อื่นดำเนินการสืบสวนก็ได้ หรืออาจส่งประเด็นไปให้เจ้าหน้าที่

ในท้องถิ่น เช่น จังหวัด อำเภอ หรือสถานทูตช่วยสืบสวนให้ก็ได้ 
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   การสืบสวนกระทำได้ ๒ วิธี คือ 

	   ๑. การสืบสวนโดยทางลับ ได้แก่ การหาข้อเท็จจริง 	

ที่ดำเนินการไปโดยมิให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำผิด

รู้ตัวถึงเรื่องที่จะทำการสืบสวน โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น เข้าไป 	

พดูคยุปกต ิแลว้หวา่นลอ้มใหเ้ขา้ประเดน็ทีต่อ้งการทราบ หรอืแอบแทรก

เขา้ไปอยูใ่นเหตกุารณ ์ เพือ่จะไดท้ราบถงึความเคลือ่นไหว หรอืขอ้วพิากษ์

วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้น 

	 	 	 ๒. การสืบสวนโดยเปิดเผย ได้แก่ การหาข้อเท็จจริง

โดยวธิแีจง้ หรอืแสดงใหผู้ถ้กูกลา่วหา หรอืผูถ้กูสงสยัวา่เปน็ผูก้ระทำผดิ

ทราบถงึประเดน็แหง่ความผดิ และขอใหช้ีแ้จงแสดงเหตผุลแกข้อ้กลา่วหา

โดยผูส้บืสวนจะตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานตา่งๆ ทีม่อียู ่ เพือ่เปน็ขอ้มลู

ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำ 	

ผิดวินัยหรือไม่ 

   การทีจ่ะดำเนนิการสบืสวนโดยเปดิเผยหรอืโดยทางลบันัน้	

ย่อมขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะสืบสวนความร้ายแรงแห่งกรณี ตลอดจน 	

ความเสียหาย หรือเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของ 	

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ในการสบืสวน ถา้มกีารบนัทกึถอ้ยคำของผูท้ีไ่ดส้อบถาม

ควรให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย แต่ถ้าผู้ให้ถ้อยคำไม่ยอม 	

ลงลายมอืชือ่จะดว้ยเหตผุลใดกต็าม ผูส้บืสวนจะทำเพยีงบนัทกึรายงาน

การสืบสวนก็ได้ 

   เมื่อได้ดำเนินการสืบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้บังคับบัญชา 	

ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ ต้องพิจารณาว่า กรณีดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหา

ว่า มีการกระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา 	
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ว่ากระทำผิดวินัยก็ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่า

ข้าราชการผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยจะต้องพิจารณาต่อไป ว่าการกระทำ

ดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือเป็นความผิดวินัยอย่าง 	

ไม่ร้ายแรง เนื่องจากกระบวนการดำเนินการมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะ

ได้กล่าวในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๗. การสอบสวนวินัย  

 การสอบสวนทางวินัย หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน

หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ 

ในเรื่องที่กล่าวหา หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ได้ความจริง

และยุติธรรม เพื่อที่จะพิจารณาว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยตามที่

ถูกกล่าวหาหรือไม่ ถ้ากระทำผิดจริงก็จะได้ลงโทษผู้กระทำผิดนั้น  	

แต่หากมิได้กระทำผิดก็สั่งยุติเรื่อง 

 การสอบสวนแบ่งเป็น ๒ ประเภท 

	 ๑. การสอบสวนทีไ่มเ่ปน็กระบวนการตามกฎหมาย ไดแ้ก่ 

การสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  	

หรือการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนดำเนินการสอบสวน 	

ตามกฎหมาย (การดำเนินการสอบสวนตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘  	

(พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา) ซึ่ง ก.พ. ได้กำหนด

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวน กรณีกล่าวหาข้าราชการกระทำ 	

ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้กำหนดให้ดำเนินการสอบสวนตามวิธีการ 	

ที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ 	

ว ๑๙  ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ รายละเอียด ดังนี้ 
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	 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๙๒ ได้กำหนดเป็นหลักการว่า ถ้าผลการสืบสวนหรือพิจารณา
ปรากฏว่ามีมูล หากความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อำนาจสั่งบรรจุ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา  	
ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนก็ได้ 

 การสอบสวนทางวินัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนเป็นวิธีปฏิบัติ ราชการทาง
ปกครองอยา่งหนึง่ ตามพระราชบญัญติั
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ ดังนั้น การสอบสวนในกรณี 	
ที่กล่าวหาว่าข้าราชการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จึงต้อง		
มีหลักประกันความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา ตามกฎหมายว่าด้วย 	
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ด้วยการแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยาน
หลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เพื่อให้ 	
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง และนำสืบแก้ข้อกล่าวหา รวมทั้งควรดำเนินการ 	
ตามขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบสวนพิจารณาที่กำหนดไว้
ในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
โดยอนุโลม มีสาระสำคัญโดยสรุป คือ   

 ๑) เรียกผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏ
ตามเรื่องที่กล่าวหาให้ทราบว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำการใด เมื่อใด 
อย่างไร พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้ง
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สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยคำ
หรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนำพยาน
หลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 
 ๒) ถามผูถ้กูกลา่วหาในเบือ้งตน้วา่ ผูถ้กูกลา่วหาไดก้ระทำการ
ตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร 
 ๓) ในกรณทีีผู่ถ้กูกลา่วหาใหถ้อ้ยคำรบัสารภาพวา่ ไดก้ระทำการ
ตามทีถ่กูกลา่วหา ใหผู้ส้อบสวนแจง้ใหผู้ถ้กูกลา่วหาทราบวา่ การกระทำ
ตามที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นความผิดวินัยกรณีใด อย่างไร หากผู้ถูก 	
กล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยคำรับสารภาพ 
รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทำ 	
ไว้ด้วย แล้วพิจารณาว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัย
กรณีใด มาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด 
 ๔) ในกรณีที่ ผู้ ถู กกล่ าวหามิ ได้ ให้ถ้อยคำรับสารภาพ  	
ให้ผู้สอบสวนดำเนินการสอบสวน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน		
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้กลา่วหา แลว้พจิารณาวา่มพียานหลกัฐานใดสนบัสนนุ
ข้อกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็น
ความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใดหรือไม่ อย่างไร แล้วเรียกผู้ถูก
กล่าวหามาแจ้งข้อกล่าวหาอีกครั้ง โดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตาม 	
พยานหลักฐานว่า เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา 
สถานที่ และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา 
สำหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ 
	 ๕) ใหโ้อกาสผูถ้กูกลา่วหาทีจ่ะชีแ้จงแกข้อ้กลา่วหาเปน็หนงัสอื
หรือให้ถ้อยคำต่อผู้สอบสวน และนำสืบแก้ข้อกล่าวหาจะนำพยาน 	
หลักฐานมาเอง หรือจะอ้างพยานหลักฐานขอให้ผู้สอบสวนเรียกมาก็ได้ 
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 ๖)  พจิารณาเปรยีบเทยีบพยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุขอ้กลา่วหา
ที่หักล้างข้อกล่าวหาและวินิจฉัยลงความเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำ
ผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร ถ้าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด 
และควรได้รับโทษสถานใด แล้วทำรายงานการสอบสวน 

 ๗) ในกรณทีีผู่บ้งัคบับญัชาสอบสวนเอง หรอืพจิารณารายงาน
การสอบสวน รวมทั้งสำนวนการสอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหามิได้
กระทำผิดวินัย หรือการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นความผิดวินัย 	
กใ็หส้ัง่ยตุเิรือ่ง แตถ่า้เหน็วา่ผูถ้กูลา่วหาไดก้ระทำผดิวนิยัอยา่งไมร่า้ยแรง	
และอยูใ่นอำนาจของตนทีจ่ะลงโทษได ้กใ็หส้ัง่ลงโทษตามอำนาจหนา้ที่
ตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิดในกรณีที่กระทำผิดวินัย 	
เล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บน 	
เป็นหนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

 ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่ต้องดำเนินการสอบสวน  	
ซึ่งมีบางกรณีเป็นข้อยกเว้นที่ผู้บังคับบัญชาไม่ต้องสอบสวน หรืองด 	
การสอบสวนกไ็ดต้ามทีก่ำหนดไวใ้นกฎ ก.พ. ฉบบัที ่๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙)	
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๓๕ ว่าด้วยความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ดังนี้ 

 ๑)  กระทำความผิดอาญาจนต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้น
กระทำผดิ และผูบ้งัคบับญัชาเหน็วา่ ขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏตามคำพพิากษา 	
นั้นได้ประจักษ์ชัดอยู่แล้ว 
 ๒) กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็น
หนงัสอืตอ่ผูบ้งัคบับญัชา หรอืใหถ้อ้ยคำรบัสารภาพตอ่ผูม้หีนา้ทีส่บืสวน
หรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

พลเรือน และได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือ	
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	 ๒. การสอบสวนที่เป็นกระบวนการตามกฎหมาย ได้แก่ 
การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนจะต้อง
ดำเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด แต่
เนื่องจากปัจจุบัน ก.พ. ยังไม่ได้
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ 
ดังนั้น จึงต้องนำบทเฉพาะกาล
ตามมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราช-
บญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน	
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับ โดยนำกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  	
พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา มาใช้ในการสอบสวน  	
ซึ่งกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีการ และขั้นตอนที่ต้องกระทำ 	
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการสอบสวน หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและ 	
วิธีการที่กำหนดไว้โดยถูกต้องครบถ้วน แล้วนำผลการดำเนินการ 	
ดังกล่าวไปออกคำสั่งทางปกครอง จะทำให้คำสั่งทางปกครองดังกล่าว
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายกำหนดขั้นตอนของการ 	
ออกคำสั่งทางปกครองไว้ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อประกันความเป็นธรรม
ให้แก่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครอง และเพื่อประกัน
คุณภาพของคำสั่งทางปกครอง 

 ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ซึ่งมีบางกรณีเป็นข้อยกเว้นที่ผู้บังคับบัญชาไม่ต้องสอบสวน
หรอืงดการสอบสวนกไ็ด ้ตามทีก่ำหนดไวใ้นขอ้ ๔ แหง่กฎ ก.พ. ฉบบัที ่๑๓	
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ดังนี	้
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 ๑) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่ 	

หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้ลงโทษหนักกว่า

จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 

 ๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน

กว่าสิบห้าวัน และผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่า ไม่มี

เหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบของทางราชการ 

 ๓)  กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็น

หนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคำสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน

หรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

พลเรือน และได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือ 

	 ขา้ราชการทีก่ระทำผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง กรณคีวามผดิทีป่รากฏ

ชัดแจ้ง แม้จะไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ตาม แต่จะต้อง

ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง

ขอ้กลา่วหา ซึง่เปน็ไปตามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ บัญญัติว่า “ในกรณีที่คำสั่งทางปกครอง 	

อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้

ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยาน

หลักฐานของตน” เช่น กรณีข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ 	

ในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แม้จะเป็น

กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งก็ตาม เนื่องจากคำสั่งลงโทษเป็นคำสั่ง

ทางปกครองซึ่งกระทบสิทธิต่อผู้ที่จะถูกลงโทษ ดังนั้น จึงควรที่ต้องเปิด
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โอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนที่จะพิจารณา

สั่งลงโทษ ซึ่งการที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้ติดต่อหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบเบื้องต้นอาจเป็นเพราะไปประสบอุบัติเหตุมีอาการบาดเจ็บสาหัส

ไม่ได้สติ ทำให้ไม่สามารถติดต่อผู้ใดก็อาจเป็นได้ 

 การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เป็นกระบวนการตรวจพิสูจน์

ว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ เป็นการดำเนินการ

ตามวิธีการและขั้นตอนการสอบสวนที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ 

(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๘. กรณีจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 ข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือ 	

มพีฤตกิารณเ์ขา้ขา่ยเปน็ความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง ตามพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑	

มาตรา ๘๕ บญัญตัวิา่ การกระทำผดิวนิยั

ในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง  

 ๘.๑ ปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้

เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ 	

ผู้หนึ่งผู้ ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้น		

การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
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	 ๘.๒  ละทิง้หรอืทอดทิง้หนา้ทีร่าชการโดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร

เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

 ๘.๓ ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน

กว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดง

ถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  

 ๘.๔  กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

 ๘.๕  ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชน 	

ผู้มาติดราชการอย่างร้ายแรง 

 ๘.๖  กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่ 	

หนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือให้รับโทษ 	

ที่หนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ 	

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

	 ๘.๗  ละเวน้การกระทำหรอืกระทำการใดๆ อนัเปน็การไมป่ฏบิตัิ

ตามมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้ 	

เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

	 ๘.๘  ละเวน้การกระทำหรอืกระทำการใดๆ อนัเปน็การไมป่ฏบิตัิ

ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝ่าฝืนข้อห้าม

ตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. กำหนดให้เป็นความผิดวินัย 	

อย่างร้ายแรง 
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๙. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสอบสวน 

 คณะกรรมการสอบสวนต้องประกอบด้วย ประธานกรรมการ 

กรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  	

ในกรณีจำเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ ตามข้อ ๓ แห่งกฎ ก.พ. 

ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

 ๙.๑ ประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วย

เลขานุการ ต้องเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน 

 ๙.๒  ประธานกรรมการต้องดำรงตำแหน่งในระดับไม่ต่ำกว่า

หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้บังคับ

บัญชาของผู้ถูกกล่าวหา ส่วนกรรมการอื่นตลอดจนเลขานุการและ 	

ผู้ช่วยเลขานุการจะดำรงตำแหน่งใด ระดับใดก็ได้ 

 ๙.๓  กรรมการคนหนึ่งต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร หรือ 	

ผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร

การดำเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดำเนินการ 	

ทางวินัย 

   ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๖๑๑/ว ๖ ลงวันที่ 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ได้ให้ความหมายของคำว่า “ผู้ได้รับการฝึก

อบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย” และ “ผู้มีประสบการณ์

ด้านการดำเนินการทางวินัย” ดังนี้ 
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   ก. ผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย 

หมายถึง 

     - ผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการ

ทางวินัย ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดขึ้น หรือ 

     - ผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการ

ทางวินัยของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีส่วนราชการต่างๆ จัดขึ้น หรือ 

        - ผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการ

ทางวนิยัของสว่นราชการทีส่ำนกังาน ก.พ. ไดพ้จิารณารบัรองหลกัสตูรแลว้	

	 	  ข. ผู้มีประสบการณ์ด้านการดำเนินการทางวินัย  	

หมายถึง ข้าราชการซึ่งผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 	

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะสอบสวน 	

ในเรื่องที่กล่าวหาได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์และ 	

วิธีการที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วย 	

การสอบสวนพิจารณา เช่น เป็นผู้มีความสนใจ และได้ศึกษาหาความรู้

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนความผิดทางวินัยของ

ข้าราชการอยู่เสมอ หรือเป็นผู้ที่เคยทำหน้าที่ตรวจสำนวนการสอบสวน

ความผิดทางวินัยของข้าราชการ และเสนอความเห็นเพื่อประกอบ 	

การพิจารณาสั่งลงโทษมาแล้ว เป็นต้น 

 ๙.๔  กรณีที่มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  	

แม้ภายหลังประธานกรรมการจะดำรงตำแหน่งระดับต่ำกว่า หรือ 	

เทียบเท่าได้ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้ง 	

เป็นประธานกรรมการ 



41การดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ

 ๙.๕  กรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงตำแหนง่ของผูไ้ดร้บัการแตง่ตัง้

เป็นคณะกรรมการสอบสวน การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน 

หรือการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนไม่กระทบ 	

ถึงการสอบสวนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว๑๔	

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องมีสาระสำคัญ

ดังนี้ 

   ก.  ชื่อและตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 

   ข.  เรื่องที่กล่าวหา 

   ค.  ชื่อและตำแหน่งของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

สอบสวน 

๑๐. การคัดค้านกรรมการสอบสวน 

 เมื่อผู้ถูกกล่าวหารับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน  	

ถ้ามีเหตุจะทำให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและยุติธรรมตามข้อ ๘ 

วรรคหนึ่ง แห่งกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

 ๑๐.๑  เหตุแห่งการคัดค้าน 

      ก. รูเ้หน็เหตกุารณใ์นขณะกระทำการตามเรือ่งทีก่ลา่วหา	

    ข. มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน 

       ค. มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา 

๑๔	กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐), ข้อ ๘ วรรคท้าย และข้อ ๑๐.  
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	    ง. เปน็ผูก้ลา่วหา หรอืเปน็คูส่มรส บพุการ ีผูส้บืสนัดาน 

หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาของผู้ถูกกล่าวหา 

	    จ. มเีหตอุืน่ซึง่อาจทำใหก้ารสอบสวนเสยีความเปน็ธรรม	

 ๑๐.๒  วิธีการคัดค้านกรรมการสอบสวน 

    ผู้ถูกกล่าวหาสามารถดำเนินการคัดค้านได้ตามข้อ ๘ 

วรรคสอง แห่งกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ดังนี้ 

      ก. ทำเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการ

คัดค้านว่า จะทำให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและยุติธรรมอย่างไร 

    ข. ต้องยื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้สั่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน ภายใน ๗ วัน นับแต่วันทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน หรือวันทราบเหตุแห่งการคัดค้าน 

    กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่า 

มีเหตุอันอาจถูกคัดค้าน ให้ผู้นั้นรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน 

 ๑๐.๓  การพิจารณาสั่งคำคัดค้าน 

     ในการพิจารณาเรื่องคัดค้าน ผู้ซึ่งถูกคัดค้านอาจทำ 	

คำชี้แจงได้ หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า หนังสือ

คัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ก็ให้สั่งให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็น

กรรมการสอบสวน 

    หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าหนังสือ

คัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ ให้สั่งยกคำคัดค้านนั้น โดยให้ 	
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สั่งการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน และต้องแสดง

เหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คัดค้าน

ทราบ แลว้สง่เรือ่งใหค้ณะกรรมการสอบสวนรวมไวใ้นสำนวนการสอบสวน

โดยเร็ว การสั่งยกคำคัดค้านให้เป็นที่สุด๑๕	

    ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่สั่งการ

อย่างหนึ่งอย่างใดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน  	

ให้ถือว่าผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน และให้

เลขานกุารรายงานไปยงัผูส้ัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน เพือ่ดำเนนิการ

เปลี่ยนกรรมการสอบสวนต่อไป 

๑๑. ขั้นตอนหลักของการสอบสวน 

	 ๑๑.๑ การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา

 ๑๑.๒ การรวบรวมพยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุขอ้กลา่วหา

 ๑๑.๓ การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่

สนับสนุนข้อกล่าวหา

 ๑๑.๔ การรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา

 ๑๑.๕ การทำรายงานการสอบสวน

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

	 ๑๑.๑ การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา

     เมื่อประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้ง และ

คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและวาง

๑๕	กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐), ข้อ ๘ วรรคสาม. 
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แนวทางการสอบสวนแล้ว จะต้องดำเนินการตามข้อ ๑๔ แห่งกฎ ก.พ. 

ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ดังนี้ 

     ก. จัดทำบันทึกการแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา 

     ข. เรยีกผูถ้กูกลา่วหามาเพือ่แจง้และอธบิายขอ้กลา่วหา

ที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า ผู้ถูกกล่าวหา 	

ได้กระทำการใด เมื่อใด อย่างไร รวมทั้งแจ้งด้วยว่าในการสอบสวนนี้ 	

ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 	

ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนำพยานหลักฐานมาสืบ

แก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 

     ข้อกล่าวหา หมายถึง กรณีและพฤติการณ์แห่งการ

กระทำที่อ้างว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิด ซึ่งต้องอยู่ภายในขอบเขต

ของเรื่องที่กล่าวหา 

     การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหานี้ ควรแจ้งและ

อธิบายรายละเอียดข้อเท็จจริงให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ไม่ทำให้ผู้ถูก

กล่าวหาหลงข้อต่อสู้ 

	     ค. เมือ่ผูถ้กูกลา่วหารบัทราบขอ้กลา่วหาแลว้ ใหส้อบถาม

ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำผิดหรือไม่ อย่างไร 

     หากผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพว่าได้

กระทำผิดจริงตามข้อกล่าวหาที่คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและ

อธิบายให้ทราบแล้ว ให้บันทึกถ้อยคำรับสารภาพรวมทั้งสาเหตุการ

กระทำผิดไว้ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ทำการ

สอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริง
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และพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาโดยละเอียดจะทำการ

สอบสวนต่อไปก็ได้ 

         กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยคำรับสารภาพ  	

หรือไม่มาให้ถ้อยคำหรือชี้แจง หรือมาแต่ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ก็ให้ 	

คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่

เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาต่อไป 

      ง. กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหา  	

หรือมาแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการ

สอบสวนทำบันทึกแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อเก็บ

ไว้ในสำนวนการสอบสวน ๑ ฉบับ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้ 	

ผู้ถูกกล่าวหาตามที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของ

ทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งไว้จำนวน ๒ ฉบับ 

เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ

และวันเดือนปีที่รับทราบ ส่งคืนมาเข้าไว้ในสำนวนการสอบสวน  	

๑ ฉบับ พร้อมหนังสือสอบถามว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหา 	

หรือไม่ เมื่อล่วงพ้น ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการดังกล่าวแม้จะ 	

ไมไ่ดร้บับนัทกึการแจง้และอธบิายขอ้กลา่วหาคนื ใหถ้อืวา่ผูถ้กูกลา่วหา

ได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว 

		 ๑๑.๒ การรวบรวมพยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุขอ้กลา่วหา

    เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการแจ้ง และ

อธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้

ถ้อยคำรับสารภาพ คณะกรรมการสอบสวนจะต้องดำเนินการสอบสวน 
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เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา ค้นหาความจริง

จากพยานเอกสาร วตัถพุยาน หรอืพยานบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้กลา่วหา

และองค์ประกอบความผิด ตามที่ได้วางแนวทางการสอบสวนไว้  

	 ๑๑.๓ การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่

สนับสนุนข้อกล่าวหา

     เมื่อคณะกรรมการสอบสวน ได้ดำเนินการรวบรวม

พยานฝ่ายกล่าวหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ประชุมพิจารณามีมติว่า

มีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ 	

การใด เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด 

โดยจดัทำบนัทกึการแจง้ขอ้กลา่วหา และสรปุพยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุ

ข้อกล่าวหาแล้วดำเนินการ ดังนี้ 

     ก. เรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา และ

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด 

ตามมาตราใด และพยานหลักฐานเท่าที่มีให้ทราบ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหา

ลงลายมือชื่อรับทราบแล้วมอบให้ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ และเก็บไว้ 	

ในสำนวนการสอบสวน ๑ ฉบับ 

     ข. ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่า  	

จะยืน่คำชีแ้จงแกข้อ้กลา่วหาเปน็หนงัสอืหรอืไม ่โดยใหเ้วลาไมเ่กนิ ๑๕ วนั	

นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัทราบขอ้กลา่วหา และนดัวนัใหถ้อ้ยคำของผูถ้กูกลา่วหา

และการนำสืบแก้ข้อกล่าวหา 

     สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานี้  	

จะต้องมีสาระสำคัญโดยระบุวัน เวลา สถานที่ ลักษณะการกระทำ 	

เท่าที่ปรากฏอันเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา สำหรับพยานบุคคล 	
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จะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และถ้าปรากฏว่าข้อกล่าวหาที่ได้ 	

แจ้งไว้เดิมเปลี่ยนแปลงไปเป็นข้อกล่าวหาใหม่ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำ

ผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตราอื่น และต้องแจ้งข้อกล่าวหาใหม่ 	

ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 

      ค. กรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหาและ

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าว หรือไม่ยอมลง

ลายมอืชือ่รบัทราบ ใหส้ง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบัไปให ้ณ ทีอ่ยู่

ของผู้ถูกกล่าวหาที่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่

ติดต่อที่แจ้งไว้พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจง นัดมา 	

ให้ถ้อยคำ และนำสืบแก้ข้อกล่าวหา การแจ้งในกรณีนี้ ให้ทำบันทึก 	

เป็น ๓ ฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสำนวน ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหา 	

ลงลายมือชื่อ และวันเดือนปีที่รับทราบ ส่งกลับคืนมารวมไว้ในสำนวน  	

๑ ฉบับ เมื่อล่วงพ้น ๑๕ วัน นับแต่วันที่ดำเนินการดังกล่าว แม้จะไม่ได้

รับบันทึกดังกล่าวคืน หรือไม่ได้รับคำชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา หรือ 	

ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคำตามนัด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบ 	

ข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว  	

และไม่ประสงค์จะแก้ข้อกล่าวหา 

	 ๑๑.๔ การรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา

    เมือ่ผูถ้กูกลา่วหาไดร้บัทราบขอ้กลา่วหา และสรปุพยาน

หลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาสามารถแก้ข้อกล่าวหา

ได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
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    ก. กรณีผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นคำชี้แจงแก้ 	

ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ คณะกรรมการสอบสวนต้องให้โอกาสผู้ถูก

กล่าวหา ได้ยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือภายในกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ 	

กับคณะกรรมการสอบสวน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบ

ข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ภายหลัง

ยืน่คำชีแ้จงแลว้ หากผูถ้กูกลา่วหาเหน็วา่คำชีแ้จงดงักลา่วยงัไมค่รบถว้น 	

สมบูรณ์ สามารถทำคำชี้แจงเพิ่มเติมได้ 

    ข. ผู้ถูกกล่าวหาอาจขอให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการ

สอบสวนได้ กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้อย่างชัดเจน 

เพยีงแตก่ำหนดใหค้ณะกรรมการสอบสวนตอ้งดำเนนิการใหผู้ถ้กูกลา่วหา

ให้ถ้อยคำ และนำสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว หลังจากที่ผู้ถูกกล่าวหา 	

ได้ให้ถ้อยคำไปแล้ว ก็สามารถขอให้ถ้อยคำ หรือยื่นชี้แจงเพิ่มเติมได้ 

หรอืนำสบืแกข้อ้กลา่วหาในระหวา่งทีย่งัสอบสวนพจิารณาไมเ่สรจ็สิน้ได	้

      คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่จะต้องสอบสวน

พยานที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้าง ซึ่งอาจเป็นพยานบุคคลหรือพยานเอกสาร 

หรือวัตถุพยานทั้งหลายที่นำมาเองและที่อ้างอิง เพื่อให้คณะกรรมการ

สอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้  

	 ๑๑.๕ การทำรายงานการสอบสวน

     การทำรายงานการสอบสวนเปน็การรายงานขอ้เทจ็จรงิ

พยานหลักฐานเสนอความเห็นในเรื่องที่สอบสวนประกอบการพิจารณา

การวินิจฉัยต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมีขั้นตอนที่เป็น

สาระสำคัญ ดังนี้ 
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     ก. ประชุมคณะกรรมการสอบสวน 

        การประชุมคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณา

พยานหลักฐานและสรุปผลงานสอบสวนว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิด

หรือไม่ อย่างไร ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และไม่น้อยกว่า ๓ คน 

การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมด้วย 

แต่ในกรณีจำเป็นที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้  	

ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่แทน การลงมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง

ชี้ขาด 

      ข. สรุปข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยาน 	

หลักฐาน 

       คณะกรรมการสอบสวนจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริง

และพยานหลักฐานจากการสอบสวนเรื่องที่กล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหา 	

ไดก้ระทำผดิตามขอ้กลา่วหาหรอืไม ่ โดยพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและวนิจิฉยั

เปรยีบเทยีบพยานหลกัฐานวา่ ควรรบัฟงัพยานหลกัฐานฝา่ยใด เพยีงใด	

โดยอาศัยเหตุผลใด ซึ่งข้อเท็จจริงที่นำมาประกอบทำรายงานการ

สอบสวน ได้แก่ พยานหลักฐาน ข้อสันนิษฐาน ผู้สอบสวนรู้ เอง  	

ผู้สอบสวนตรวจเห็นเอง และผู้ถูกกล่าวหารับ 

    ค. ความเห็นคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหา

ได้กระทำผิดวินัยอย่างไร หรือไม่ 
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      คณะกรรมการสอบสวนจะต้องพิจารณาปรับ 	

ขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดจ้ากการสอบสวนวา่ จากขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดจ้ากการสอบสวน

ฟังว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างไร หรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำผิด

เป็นความผิดกรณีใด ตามมาตราใด 

      การพิจารณาข้อเท็จจริงปรับเข้ากับข้อกฎหมายว่า

เป็นความผิดตามมาตราใด จะต้องกระทำภายหลังจากที่ได้พิจารณา

สรุปข้อเท็จจริงแล้ว และจะต้องพิจารณาโดยละเอียดทุกแง่ทุกมุม 

        ในการที่คณะกรรมการสอบสวนจะสามารถ

พิจารณาปรับข้อเท็จจริงกับฐานความผิด คณะกรรมการสอบสวน 	

จะต้องทราบองค์ประกอบของฐานความผิดนั้นๆ และต้องสามารถ 	

ให้เหตุผลด้วย ฉะนั้น การพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ 	

ผิดวินัยอย่างไร หรือไม่ จะต้องอ้างข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทาง 	

การสอบสวนซึ่งมีพยานหลักฐานสนับสนุนและให้เหตุผลประกอบ 	

ให้เพียงพอ 

     การทำความเห็นให้นำเอาข้อเท็จจริงเข้าปรับกับ

ฐานความผิดที่การกระทำของผู้ถูกกล่าวหา อาจเข้าหลักเกณฑ์องค์

ประกอบของความผิดนั้นๆ ซึ่งอาจเป็นฐานความผิดเดียวหรือหลาย

ฐานความผิดก็ได้ แล้ววินิจฉัยให้เหตุผลไปว่าการกระทำนั้นเป็น 	

ความผิดตามข้อกล่าวหานั้นๆ หรือไม่ เพราะเหตุใด และการกระทำ 	

เชน่นีท้กุขอ้กลา่วหาทีเ่ขา้สูก่ารพจิารณาการปรบับทความผดิการกระทำ

โดยวิธีนี้จะทำให้การทำความเห็นเป็นไปโดยละเอียดทุกแง่ทุกมุม 
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     การทำความเห็นนำข้อเท็จจริงปรับบทความผิด

ควรพิจารณาตามลำดับโครงสร้างของความผิดทางวินัย ดังนี้ 

	     - การกระทำของผูถ้กูกลา่วหาถกูตอ้งตามทีก่ฎหมาย

กำหนดว่าเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่ 

     - การกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผู้ถูกกล่าวหา 	

พึงกระทำได้โดยชอบหรือไม่ 

     - ผู้ถูกกล่าวหาที่กระทำการนั้นเป็นผู้ที่มีความ

สามารถรู้ผิดชอบในการกระทำนั้นหรือไม่ 

    ง. เสนอแนะโทษที่ควรได้รับ 

       เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาแล้ว 	

เห็นว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัย ซึ่งอาจจะเป็น

ความผิดฐานเดียวหรือหลาย

ฐาน ซึ่งคณะกรรมการเสนอ		

แก้ไขระดับโทษที่ควรได้รับ แต่

ระดับโทษที่เสนอแนะให้ลงโทษ 	

แก่ผู้ถูกกล่าวหานั้น ต้องตั้งอยู่ 	

บนพื้นฐานเหตุผลจากพยาน 	

หลกัฐานทีไ่ดส้อบสวนรวบรวมไว ้ 	

และควรคำนึงถึงระดับโทษตาม

มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวนิยั การรกัษาวนิยั และการดำเนนิการทางวนิยั	

และที่คณะรัฐมนตรีหรือ ก.พ. ได้มีมติกำหนดเป็นหลักปฏิบัติไว้ รวมทั้ง

ระดับโทษที่เคยลงโทษแก่ผู้ทำผิดทำนองเดียวกันมาแล้ว ทั้งนี้ ข้อเสนอ

ดงักลา่วควรเสนอเหตอุนัควรลดหยอ่นโทษหรอืยกโทษแลว้แตก่รณดีว้ย	
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     ทัง้นี ้ แมก้ารสอบสวนจะยงัฟงัไมไ่ดว้า่ผูถ้กูกลา่วหา

กระทำผดิวนิยัทีจ่ะตอ้งถกูลงโทษ แตถ่า้การสอบสวนฟงัไดว้า่ การกระทำ

ดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหามีมลทินหรือมัวหมอง 

     ในกรณีที่ถูกสอบสวน หรือหย่อนความสามารถ 	

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ

ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการก็ต้องเสนอแนะ

ความเห็นดังกล่าวไว้ด้วย 

       การจัดทำบันทึกรายงานการสอบสวน ควรมีสาระ

สำคัญดังนี้ 

          -  มูลกรณี 

     -  การสืบสวน การสอบสวนเบื้องต้น 

     -  การแจ้งข้อกล่าวหาและการสอบสวนผู้ถูก 	

กล่าวหาเบื้องต้น 

     -  พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

     -  สรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

     -  พยานหลักฐานของฝ่ายกล่าวหา 

	     -  ความเหน็คณะกรรมการสอบสวน ควรมรีายละเอยีด

ดังนี้ 

      ๑. ข้อเท็จจริงที่รับกัน 

      ๒. ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นโต้เถียง 

      ๓. การวินิจฉัยประเด็นโต้เถียง 

      ๔. ความเห็นสรุปคือ ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ 	

ผิดวินัยหรือไม่ 
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	         เมือ่คณะกรรมการสอบสวนไดป้ระชมุพจิารณา

แล้วมีมติว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิด เป็นความผิด

วินัยกรณีใด ตามมาตราใด ควรได้รับโทษ

สถานใด หรือผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความ

สามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ

บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตน

ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ

กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัย 	

อย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษ 	

ปลดออกหรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่

ราชการ ให้คณะกรรมการสอบสวนทำรายงานการสอบสวนเสนอ 	

ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หากกรรมการสอบสวนผู้ใดมี 	

ความเห็นแย้ง ให้ทำความเห็นแย้ง แนบไว้กับรายงานการสอบสวน 	

โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนด้วย 

๑๒. การดำเนินการของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน 

	 ๑๒.๑  เมือ่คณะกรรมการสอบสวนไดเ้สนอสำนวนการสอบสวน

มาแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้อง

ของสำนวน ดังต่อไปนี้ 

      ก. กรณทีีม่กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนไมถ่กูตอ้ง

ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๓ แห่ง

กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป และ
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ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะ-

กรรมการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง๑๖	

      ข. กรณีการดำเนินการสอบสวนไม่ถูกต้องตาม 	

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ 

(พ.ศ. ๒๕๔๐) จะทำใหก้ารสอบสวนนัน้เสยีไปเฉพาะขัน้ตอนทีด่ำเนนิการ

ไม่ถูกต้องเท่านั้น ดังนี้ 

     - การประชุมคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการ

มาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ ๗ 

     -  การสอบปากคำบุคคลไม่ถูกต้อง โดยมีกรรมการ

ร่วมทำการสอบสวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือกรรมการสอบสวนกระทำ 	

การลอ่ลวง ขูเ่ขญ็ ใหส้ญัญาหรอืกระทำการใด เพือ่จงูใจใหผู้ถ้กูกลา่วหา

หรือพยานให้ถ้อยคำอย่างใดๆ หรือมีบุคคลอื่นที่มิใช่ทนายความ หรือ 	

ที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ที่มิได้รับอนุญาตให้อยู่ร่วมทำการ

สอบสวน รวมทัง้การสอบสวนและการรวบรวมพยานหลกัฐานตา่งทอ้งที่

ไม่เป็นไปตามข้อ ๒๔ 

         - ก ร ณี ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ส ว น มิ ไ ด้ แ จ้ ง 	

ข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูก

กล่าวหาทราบ หรือมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 	

ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา แต่ฐานความผิดไม่ตรงกับฐานความผิดที่จะสั่ง

ลงโทษ 

๑๖	กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐), ข้อ ๓๔. 
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	 	 	 	 	 นอกจากกรณทีีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ถา้การสอบสวน

ขั้นตอนใดทำไม่ถูกต้อง และขั้นตอนนั้นเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้ 	

เสียความเที่ยงธรรม ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแก้ไข 	

หรือดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว 

 ๑๒.๒ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา

สำนวนการสอบสวนแล้วจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

    ก. กรณทีีค่ณะกรรมการสอบสวนเหน็วา่ ผูถ้กูกลา่วหา 	

ไม่ได้กระทำผิด หรือไม่มีเหตุที่จะให้ออกจากราชการ สมควรยุติเรื่อง 

หรือกระทำผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้สั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการโดยเร็ว 

     ข. กรณีที่จะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม 

หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แล้วแต่กรณีพิจารณาตามมาตรา ๙๗ แห่ง 	

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อ 	

คณะอนุกรรมการดังกล่าวพิจารณาเป็นประการใดก็ต้องดำเนินการ

ตามมติดังกล่าว 

      เนือ่งจากในขณะนี ้ก.พ. ยงัไมไ่ดอ้อกกฎ ก.พ. ขอ้บงัคบั	

และระเบียบ ว่าเรื่องลักษณะใดที่จะต้องนำเสนอต่อ อ.ก.พ.กระทรวง 

อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.จังหวัด พิจารณา ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บทเฉพาะกาล มาตรา ๑๓๗ 

บัญญัติว่า “การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือเคยดำเนินการได้ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิได้

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตาม 	
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พระราชบัญญัตินี้ การดำเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรดำเนินการ

ประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด” โดย ก.พ. ได้มีมติกำหนด 	

การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.  	

ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ว่า การดำเนินการ

เพื่อลงโทษในกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือให้ออกจากราชการ

ในกรณีที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือเป็นกรณีที่ปรากฏ 	

ชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ซึ่งใช้อยู่เดิมตามมาตรา ๑๓๒ ให้ส่ง

เรื่องให้ อ.ก.พ.สามัญ ดังต่อไปนี้ 

    ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี หรือหัวหน้าส่วน

ราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือรับผิดชอบการปฏิบัติ

ราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือต่อรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง 	

ในฐานะอธิบดี เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือเป็น 	

ผู้มีอำนาจพิจารณาให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.จังหวัด หรือ อ.ก.พ.กรม  	

ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่แล้วแต่กรณีพิจารณา 

	   ในกรณทีีน่ายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรเีจา้สงักดั ปลดักระทรวง	

หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือรับผิดชอบ

การปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตร ี หรือต่อรัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

หรือเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาให้

ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง 

หรือ อ.ก.พ.กรม ปฏิบัติหน้าที่ 

อ.ก.พ.กระทรวง ซึง่ผูถ้กูกลา่วหา

สังกัดอยู่แล้วแต่กรณีพิจารณา	
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๑๓. การพิจารณาความผิด	๑๗	

 ในการพิจารณาความผิด มีหลักที่ควรคำนึงอยู่ ๒ หลัก คือ 

 ๑๓.๑  หลักนิติธรรม ได้แก่ การพิจารณาตามตัวบทกฎหมาย 

คือ การที่จะถือว่าการกระทำอย่างใดเป็นความผิดวินัยฐานใดนั้น  	

ต้องมีบทกฎหมายบัญญัติด้วยว่า การกระทำเช่นนั้นเป็นความผิด 	

ทางวนิยั ถา้ไมม่บีทกฎหมายบญัญตัวิา่ การกระทำเชน่นัน้เปน็ความผดิ 	

ทางวินัย ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิด เนื่องจากการที่จะถือว่าการ

กระทำอย่างไรเป็นความผิดวินัย จะต้องพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบ

ความผดิของฐานความผดินัน้ทกุประการ ถา้ขอ้เทจ็จรงิเขา้องคป์ระกอบ

ความผิดตามมาตราใด ก็ให้ปรับบทความผิดไปตามมาตรานั้นและ

ลงโทษตามความผิดนั้น 

 ๑๓.๒  หลักมโนธรรม ได้แก่ การพิจารณาโดยคำนึงถึง 	

ความเป็นจริงและความถูกต้องเหมาะสมตามเหตุผลที่ควรจะเป็น  	

ซึ่ งการพิ จารณาโดย

คำนึงถึงความเป็นจริง

ตามเหตุผลที่ ควรจะ 	

เป็นไปได้นั้น ต้องอาศัย 	

ขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณ์

แวดล้อมประกอบการ

พจิารณา เชน่ ขา้ราชการ

ที่ กระทำผิดวินัยฐาน 	

๑๗	สำนักงาน ก.พ. (๒๕๔๗), คู่มือการดำเนินการทางวินัย. หน้า ๑๑๐ 
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ไมป่ฏบิตัติามระเบยีบของทางราชการ โดยจะตอ้งพจิารณาวา่ ขา้ราชการ

ผูน้ัน้ไมป่ฏบิตัติามระเบยีบของทางราชการ เพราะสาเหตใุด ซึง่ขา้ราชการ

ผู้นั้นเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ยังไม่มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพราะผู้บังคับ

บัญชาระดับเหนือกว่าสั่งให้ปฏิบัติตามนั้น แล้วจำต้องกระทำไปเพราะ

อยู่ภายใต้ภาวะกดดัน เป็นต้น 

 ในการพิจารณาปรับบทความผิดจึงควรคำนึงถึงหลักทั้ง ๒  	

ดังกล่าวควบคู่กันไป เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมทั้งในทางนิตินัย

และในทางพฤตินัย 

๑๔. การพิจารณากำหนดโทษ๑๘	

 ในการพิจารณากำหนดโทษ มีหลักที่ควรคำนึงถึง ดังนี้ 

 ๑๔.๑  หลักนิติธรรม คือ คำนึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมาย

กำหนด ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ระดับ 

    ๑) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ โทษปลดออก

จากราชการ และโทษไล่ออกจากราชการ ตามความร้ายแรงแห่งกรณี 

ถา้มเีหตอุนัควรลดหยอ่น สามารถลดหยอ่นไดแ้ตล่ดลงตำ่กวา่ปลดออก

จากราชการไม่ได้ 

	 	   ๒) ความผดิวนิยัอยา่งไมร่า้ยแรง ไดแ้ก ่โทษภาคทณัฑ	์

ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน ถ้ามีเหตุผลลดหย่อนจะนำมาประกอบ

การพิจารณาลงโทษก็ได้ 

๑๘	สำนักงาน ก.พ. (๒๕๔๗), แหล่งเดิม. หน้า ๑๑๐ 
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    สำหรับกรณีความผิดวินัยเล็กน้อย และพิจารณาแล้ว

เห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ ผู้บังคับบัญชาจะงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์

บนเป็นหนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

 ๑๔.๒  หลักมโนธรรม คือ การพิจารณาโดยคำนึงถึงความ 	

ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุผลที่ควรจะเป็น ภายในขอบเขตระดับโทษ

ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 

 ๑๔.๓  หลักความเป็นธรรม คือ การวางโทษจะต้องให้ได้

ระดับเสมอหน้ากัน ใครทำผิดก็จะต้องถูกลงโทษ และการกระทำผิด

อ ย่ า ง เ ดี ย ว กั น ใ น ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ

พฤติการณ์คล้ายคลึงกันควรจะ

ลงโทษเทา่กนั อยา่งไรกต็าม ความผดิ

อย่ าง เดี ยวกันอาจแตกต่ างกัน 	

ในลักษณะพฤติการณ์และเหตุผล 

ซึ่งการใช้ดุลยพินิจวางระดับโทษ 	

จะแตกต่างกันตามควรแก่กรณีได้ โดยนำเหตุผลบางประการมา

ประกอบการพิจารณา เช่น ลักษณะของการกระทำผิด ผลแห่ง 	

การกระทำผิด คุณความดี การรู้หรือไม่รู้ว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด 

การให้โอกาสแก้ความประพฤติ และเหตุเบื้องหลังการกระทำผิด 

 ๑๔.๔  นโยบายของทางราชการ คือ ในการลงโทษข้าราชการ

ที่กระทำผิดวินัยกรณีต่างๆ ผู้บังคับบัญชาจะได้ทราบนโยบายของทาง

ราชการ เพื่อนำมาเป็นหลักการในการใช้ดุลยพินิจกำหนดระดับโทษ 	

ใหไ้ดม้าตรฐานตามทีท่างราชการกำหนดไว ้ซึง่นโยบายของทางราชการ

จะปรากฏอยู่ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี หรือมติ 

ก.พ. เป็นต้น 
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 คำสั่งลงโทษทางวินัยเป็นคำสั่งทางปกครอง ซึ่งตามพระราช

บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๗ 

บัญญัติว่า “คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่ง 	

ทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผล และเหตุผลนั้นอย่างน้อย

ต้องประกอบด้วย 

 ๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 

 ๒)  ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 

 ๓)  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ” 

 ดังนั้น คำสั่งลงโทษทางวินัยต้องทำเป็นหนังสือแสดงให้เห็นว่า 

ผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัย โดยมีข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน 

พยานหลักฐานที่เป็นสาระสำคัญ โดยมีเหตุผลสนับสนุนว่า การกระทำ 	

ดังกล่าวเป็นการกระทำผิดวินัยกรณีใด มาตราใด ผู้สั่งลงโทษอ้างอาศัย

อำนาจตามมาตราใด ซึ่งการลงโทษต้องทำเป็นรูปคำสั่งตามแบบ 	

ทีก่ำหนดไวใ้นระเบยีบ ก.พ. วา่ดว้ยวธิกีารออกคำสัง่เกีย่วกบัการลงโทษ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ระบุสิทธิในการอุทธรณ์ 

ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์ไว้ในคำสั่งด้วย หากมิได้ระบุสิทธิอุทธรณ์

ไว้ในคำสั่งจะขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์เป็น ๑ ปี นับแต่วันที่ 	

ออกคำสั่ง ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 	

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และถ้าผู้มีอำนาจสั่งลงโทษได้ใช้ดุลพินิจ 	

ลดหย่อนโทษ ให้ระบุไว้ในคำสั่งด้วยว่า กรณีความผิดนั้นผู้ถูกลงโทษ

ควรไดร้บัโทษระดบัใด มเีหตอุนัควรลดหยอ่นอยา่งไร และเมือ่ลดหยอ่น

แลว้ใหร้บัโทษสถานใด ในกรณกีระทำผดิวนิยัเลก็นอ้ยและเปน็ความผดิ

ครั้งแรก ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่า ควรงดโทษจะงดโทษโดยให้ว่ากล่าว

ตักเตือนหรือให้ทำทัณฑ์บนไว้ก็ได	้



�1การดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ

	 จากทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ เปน็วธิกีารและขัน้ตอนการสอบสวน

ที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการ

สอบสวนพิจารณา เนื่องจาก

กระบวนการสอบสวนอันเป็น

ขัน้ตอนทีจ่ะนำไปสูก่ารลงโทษ

ขา้ราชการทางวนิยั และคำสัง่

ลงโทษทางวินัยเป็นคำสั่ ง 	

ที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือ

ประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของ

ข้าราชการผู้ถูกลงโทษ ดังนั้น การลงโทษทางวินัยจะต้องดำเนินการ

ตามวิธีการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และหากมีคำสั่งลงโทษ 	

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสอบสวนไม่ชอบ ย่อมทำให้คำสั่งลงโทษนั้น 	

ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ซึ่งกระบวนการสอบสวนโดยสรุปตาม

แผนผังกระบวนการสอบสวนพิจารณาดังนี้ 
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แผนผังกระบวนการสวบสวนพิจารณา

ผู้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

แจ้งผู้ถูกกล่าวหา แจ้งคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ ๕ (๑) ข้อ ๕ (๒) ข้อ ๙ 
คัดค้านตนเอง 

คัดค้านคณะกรรมการสอบสวน / ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาว่ากระทำการใด เมื่อใด อย่างไร 
ข้อ ๖ ข้อ ๘ ว.๒ ข้อ ๓ ว.๒ / ข้อ ๘ 

ผู้ถูกกล่าวหา 
ประธานดำเนินการประชุมวางแนวทางการสอบสวน 

ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๔ 

รับสารภาพ ไม่รับสารภาพ 
ข้อ ๑๔ ว.๔ ข้อ ๑๔ ว.๕ 

รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหา 
ข้อ ๑๔ ว.๕ 

ข้อ ๑๔ ว.๔ ข้อ ๑๕ ว.๑ 

แจ้งข้อกล่าวหาว่า การกระทำตามที่ถูกกล่าวหา 
เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด / 

หย่อนความสามารถฯ มาตรา ๑๑๕ 

ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้ 
กระทำการใดและเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด 

หรือหย่อนความสามารถ มาตรา ๑๑๕ 

ข้อ ๑๔ ว.๔ ข้อ ๑๕ ว.๑ 

บันทึกคำรับสารภาพ แจ้ง สว.๓ โดยระบุข้อกล่าวหาว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด 
ตามมาตราใด / หย่อนความสามารถฯ มาตรา ๑๑๕ และ

พยานหลกัฐานเทา่ทีม่ ีและการกระทำทีส่นบัสนนุขอ้กลา่วหา 

ข้อ ๑๒ (๔) 

ข้อ ๑๔ ว.๔ คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานของผูถ้กูกลา่วหา 

คณะกรรมการสอบสวนประชมุพจิารณาวา่ กระทำผดิวนิยัหรอืไม ่/ หยอ่นความสามารถหรอืไม ่/ มมีลทนิหรอืมวัหมองหรอืไม ่

ทำรายงานการสอบสวน 
กระทำผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด ควรได้รับโทษสถานใด 

หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ มาตรา ๑๑๕ หรือมีมลทินหรือมัวหมองฯ มาตรา ๑๑๖ 

ข้อ ๓๐ 

ข้อ ๓๑ 

ผู้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของสำนวน 
ข้อ ๓๒ 

ข้อ ๓๒ (๑) 

ข้อ ๓๔ 

ข้อ ๓๕ 

ข้อ ๓๖ 

ข้อ ๓๗ 
สั่งยุติเรื่อง 

กระทำผิดไม่ร้ายแรงสั่งการตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๓๒ (๑) 

กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง / หย่อนความสามารถฯ มาตรา ๑๑๕ / 

สอบสวนเพิ่มเติม โดยกำหนดประเด็นพร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น 
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