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๒๓  กรกฎำคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง หำรือทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน    เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ลับ ที่ ลต ๐๑๐๑/๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๙๘๘ ลงวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๕๓ 

    ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งได้หำรือปัญหำเกี่ยวกับ 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงกับพนักงำนรำย นำย ท. พนักงำนกำรเลือกตั้ง งำนพรรคกำรเมือง  
ช่วยปฏิบัติงำนสืบสวนสอบสวน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดมหำสำรคำม  โดยแจ้ง
ข้อเท็จจริงพร้อมจัดส่งเอกสำรไปประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มี
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงเ พ่ือหำมูลในกรณีที่มีกำรส่งส ำนวนคัดค้ำนกำรเลือกตั้ง
นำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลเมืองมหำสำรคำม ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๕๑  
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งล่ำช้ำผิดปกติ ซึ่งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงพิจำรณำเห็นว่ำ 
นำย ท. เป็นผู้รับผิดชอบส ำนวนกำรคัดค้ำนกำรเลือกตั้งดังกล่ำว ไม่ด ำเนินกำรส่งส ำนวนคัดค้ำนกำรเลือกตั้ง
ในทันที แม้ นำย ท. จะให้ถ้อยค ำปฏิเสธมำโดยตลอดว่ำได้จัดส่งส ำนวนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งแล้ว 
โดยเพ่ิงมำยอมรับในชั้นสอบสวนข้อเท็จจริงว่ำได้จัดส่งภำยหลังเมื่อถูกทวงถำม แต่ก็ไม่มี ข้อมูลที่จะชี้ชัด 
ว่ำ นำย ท. มีเจตนำที่จะประวิงเวลำหรือเก็บส ำนวนดังกล่ำวไว้เพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จำกผู้ถูกคัดค้ำน  
โดยมิชอบ อีกทั้งควำมล่ำช้ำดังกล่ำวยังไม่ถึงขนำดเป็นควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง พฤติกำรณ์ของ  นำย ท.  
จึงมีมูลอันควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำนไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดผลดีหรือควำมก้ำวหน้ำ
แก่ส ำนักงำนด้วยควำมอุตสำหะ เอำใจใส่ และระมัดระวังรักษำประโยชน์ของส ำนักงำน แต่เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำเห็นว่ำ กำรยอมรับของ นำย ท. ดังกล่ำวเป็นกำรจ ำนนต่อหลักฐำน 
พฤติกำรณ์ถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยจงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบของส ำนักงำน อันเป็นเหตุให้
เสียหำยแก่ส ำนักงำนอย่ำงร้ำยแรง จึงมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้นี้ ต่อมำ  
จำกกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่ำวหำปรำกฏว่ำ ในกำรจัดส่งส ำนวนกำรคัดค้ำนดังกล่ำว  
ผู้ถูกกล่ำวหำได้มีพฤติกำรณ์ปลอมแปลงหนังสือน ำส่งส ำนวนคัดค้ำน และปลอมแปลงลำยมือชื่อผู้บังคับบัญชำ
ในหนังสือดังกล่ำว ซึ่งคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำกรณีมีมูลว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัยในเรื่องอ่ืน  
จึงมีหนังสือรำยงำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเพ่ือพิจำรณำ  
ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้สั่งกำรให้ด ำเนินกำรตำมกรอบอ ำนำจหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
คณะกรรมกำรสอบสวนได้ด ำเนินกำรสอบสวนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎ ก .พ. ฉบับที่ ๑๘  



๒ 

 

(พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ โดยได้แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุน 
ข้อกล่ำวหำ ตำมแบบ สว. ๓ ให้แก่ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ รวม ๓ ข้อกล่ำวหำ ได้แก่ ๑) เจตนำที่จะประวิงเวลำ
หรือเจตนำไม่ส่งส ำนวนคัดค้ำนกำรเลือกตั้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ ๒) รำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ และจงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบของส ำนักงำน และ  
๓) ปลอมแปลงหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดมหำสำรคำม และปลอมแปลงลำยมือชื่อ 
นำย ว. ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดมหำสำรคำม (ในขณะนั้น) ในหนังสือดังกล่ำว พฤติกำรณ์ 
เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง จำกกำรสอบสวนคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำ พฤติกำรณ์ของผู้ถูกกล่ำวหำ  
เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง สมควรลงโทษปลดออกจำกงำน ตำมข้อ ๗๕ ของระเบียบคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  โดยที่คณะอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำเห็นว่ำ กรณีดังกล่ำวยังมิได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎ ก .พ. ฉบับที่ ๑๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ เนื่องจำกพฤติกำรณ์น ำส่งส ำนวนกำรสอบสวนกำรคั ดค้ำน 
กำรเลือกตั้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำล่ำช้ำนี้ มีมูลเป็นเพียงควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำได้น ำสืบและแก้ข้อกล่ำวหำตำมประเด็นดังกล่ำวเพียงประเด็นเดียว แต่เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกลับแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง และกำรที่ คณะกรรมกำร
สอบสวนได้แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ (สว. ๓) เพ่ิมจำกประเด็นกำรส่ง
ส ำนวนล่ำช้ำให้แก่ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ น่ำจะเป็นกำรแจ้งข้อกล่ำวหำเกินขอบอ ำนำจ แต่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำเห็นว่ำ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เป็นกำรปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยและ
ระเบียบที่ส ำนักงำนก ำหนดแล้ว จึงหำรือว่ำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวถูกต้องตำมกฎหมำยและหรือระเบียบ 
ที่ส ำนักงำนได้ก ำหนดไว้หรือไม่ อย่ำงไร หำกเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่ถูกต้อง  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร และส ำนักงำน ก.พ. ได้เคยตอบข้อหำรือส่วนรำชกำรในกรณีท ำนอง
เดียวกันนี้หรือไม ่อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กรณีที่หำรือเป็นกำรด ำเนินกำรทำงวินัยกับพนักงำนของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ซึ่งต้องเป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ส ำนักงำน ก.พ. ไม่อยู่ในฐำนะที่จะพิจำรณำให้ควำมเห็นได้โดยตรง แต่อย่ำงไร 
ก็ตำม หำกเป็นกรณีของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญแล้ว ขอเรียนดังนี้ 

๑. ตำมที่คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่ำ พฤติกำรณ์ของ  นำย ท. มีมูล 
เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง แต่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกลับแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
วินัยอย่ำงร้ำยแรง จะเป็นกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้องหรือไม่ นั้น 

 



๓ 

 

ขอเรียนว่ำ ในกรณีที่มีกำรกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใด
กระท ำผิดวินัย พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน ซึ่งมำตรำ ๙๑ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุ 
มีอ ำนำจที่จะพิจำรณำว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัยหรือไม่ ดังนั้น ในกรณีที่มีก ำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรขึ้นท ำกำรสืบสวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือหำมูลกรณี แม้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง
จะเห็นว่ำกรณีมีมูลเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงก็ตำม แต่ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุก็สำมำรถที่จะ
มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงได้ นอกจำกนี้  กำรสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นเพียง 
กำรรวบรวมข้อเท็จจริงเพ่ือน ำมำพิจำรณำว่ำกรณีมีมูลที่ควรจะด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้นั้นต่อไปหรือไม่ เท่ำนั้น  
ซ่ึงกำรด ำเนินกำรยังไม่มีกำรกล่ำวหำผู้ใด หรือยังไม่มีผู้ใดตกอยู่ในฐำนะผู้ถูกกล่ำวหำ ดังนั้น กำรให้ถ้อยค ำของ 
นำย ท. ในชั้นกำรสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่ำวจึงไม่ถือเป็นกำรให้ถ้อยค ำเพ่ือน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำแต่อย่ำงใด 

๒.  ตำมที่คณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุน 
ข้อกล่ำวหำ (สว.๓) เพ่ิมจำกประเด็นกำรส่งส ำนวนล่ำช้ำให้แก่ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ เป็นกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ  
เกินขอบอ ำนำจหรือไม่ นั้น 

ขอเรียนว่ำ ข้อ ๑๔ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ  
ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรสอบสวนต้องเรียกผู้ถูกกล่ำวหำมำเพ่ือแจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำ (สว.๒) ที่ปรำกฏ
ตำมเรื่องที่กล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ กำรแจ้งข้อกล่ำวหำจึงเป็นกำรแจ้งรำยละเอียดที่ต้องอยู่ในกรอบของ
เรื่องกล่ำวหำ และเมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้ด ำเนินกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ (สว.๒) ให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบแล้ว 
ข้อ ๑๕ ของกฎ ก.พ. ดังกล่ำวก็ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรสอบสวนประชุมเพ่ือพิจำรณำว่ำมีพยำนหลักฐำนใด
สนับสนุนข้อกล่ำวหำว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำกำรใด เมื่อใด อย่ำงไร และเป็นควำมผิดวินัยตำมมำตรำใด  
ให้เรียกผู้ถูกกล่ำวหำมำพบเพื่อแจ้งข้อกล่ำวหำโดยระบุข้อกล่ำวหำที่ปรำกฏตำมพยำนหลักฐำน ว่ำเป็นควำมผิด
วินัยกรณีใด ตำมมำตรำใด และสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำเท่ำที่มีให้ทรำบ 

ส ำหรับกรณีที่หำรือ กำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง นำย ท. ในกรณีเป็นผู้รับผิดชอบส ำนวนคัดค้ำนกำรเลือกตั้งแต่ไม่ด ำเนินกำรจัดส่ง
ส ำนวนคัดค้ำนกำรเลือกตั้งในทันที แม้ต่อมำในกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่ำวหำจะปรำกฏ
พยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำว่ำผู้นี้มีพฤติกำรณ์ปลอมลำยมือชื่อผู้บังคับบัญชำ ปลอมหนังสือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดมหำสำรคำม และรำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็นกำรกระท ำผิด
วินัยอย่ำงร้ำยแรงตำมมำตรำอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ตำม แต่ ก็เป็นพฤติกำรณ์ในเรื่องเดียวกันกับกำรไม่ด ำเนินกำร 
ส่งส ำนวนคัดค้ำนกำรเลือกตั้งในทันที คณะกรรมกำรสอบสวนจึงสำมำรถด ำเนินกำรแจ้งข้อกล่ำวห ำและ 
สรุปพยำนหลักฐำนเท่ำที่มีให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ และด ำเนินกำรสอบสวนต่อไปได้ โดยไม่จ ำต้องรำยงำนไปยัง 
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรตำมข้อ ๒๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำวแต่อย่ำงใด  



๔ 

 

ซ่ึงปัญหำลักษณะท ำนองเดียวกันนี้ ก.พ. ได้เคยพิจำรณำตอบข้อหำรือของกรมธุรกิจกำรค้ำ ตำมส ำเนำหนังสือ
ส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๙๘๘ ลงวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๕๓ ซึ่งมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
พร้อมนี้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 

 

 

 

 
 
 
 


