
 
 

 

ท่ี นร ๑๐๑๑/๓๗๔                            

  
 

 สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐  

       ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

เร่ือง    หารือเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย 

เรียน    ผู+ว,าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

อ+างถึง   หนังสือศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  ด,วนมาก  ท่ี  ปจ  ๐๐๑๖.๕/๑๐๖๗๒   
   ลงวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๑ 

  ตามหนังสือท่ีอ+างถึง  จังหวัดปราจีนบุรีหารือป3ญหาเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย  
พร+อมท้ังส,งเอกสารประกอบการพิจารณา  กรณี นาย ก. เจ+าหน+าท่ีปกครอง ๕  สังกัดท่ีทําการปกครอง
อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ต+องหาคดีอาญาตั้งแต,ป9พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงป3จจุบัน รวม ๕ คดี 
โดยศาลจังหวัดปราจีนบุรีได+พิพากษาจําคุก ๓ คดี (อยู,ระหว,างอุทธรณ=) พนักงานอัยการส่ังไม,ฟ@อง ๑ คดี 
และอยู,ระหว,างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนอีก ๑ คดี กรณีดังกล,าวจังหวัดปราจีนบุรีได+แต,งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข+อเท็จจริงเพ่ือให+ได+รายละเอียดท่ีเกิดขึ้น และต,อมาได+แต,งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย นาย ก. ซึ่งผลปรากฏว,าคณะกรรมการสอบสวนและผู+ส่ังแต,งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
มีความเห็นไม,สอดคล+องกัน  จึงขอให+สํานักงาน ก.พ. พิจารณารายงานการสอบสวนและความเห็น
ท่ีไม,สอดคล+องกันของผู+ส่ังแต,งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือทราบ
แนวทางการสอบสวนและการวินิจฉัยตามขั้นตอนต,อไป  ความละเอียดแจ+งแล+ว  น้ัน 

  สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนว,า  การพิจารณาข+อเท็จจริงท่ีได+จากการสอบสวนวินัย 
เปGนอํานาจของผู+บังคับบัญชาผู+ส่ังแต,งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเฉพาะ  สํานักงาน ก.พ. 
มิอาจพิจารณาให+ความเห็นได+  แต,อย,างไรก็ตามในส,วนของการดําเนินการทางวินัย  สํานักงาน ก.พ. 
ขอเรียนดังน้ี 
  ๑.  คําส่ังจังหวัดปราจีนบุรี  ท่ี ๔๙๒ / ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑  เปGนคําส่ัง
แต,งตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบข+อเท็จจริงในกรณีท่ี นาย ก.  เจ+าหน+าท่ีปกครอง ๕  ท่ีทําการปกครอง
อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ถ ูกดําเนินคดีอาญารวม ๕ คดี แต,ไม ,ม ีหน,วยงานหรือ
ผู+บังคับบัญชาคนใดรายงานเหตุให+จังหวัดหรือกรมการปกครองทราบ  ดังน้ัน คําส่ังน้ีจึงเปGนการส่ัง



๒ 
 
ให+หาตัวผู+รับผิดชอบในเร่ืองท่ีไม,รายงานเหตุการต+องคดีอาญาดังกล,าวให+ผู+บังคับบัญชาทราบ  
เพ่ือท่ีจะได+ดําเนินการตามอํานาจหน+าท่ีต,อไป 

  ๒. คําส่ังจังหวัดปราจีนบุรี ท่ี ๔๙๑ / ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ เปGนคําส่ัง
แต,งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนาย ก. ในเร่ืองประพฤติตนไม,เหมาะสมกับตําแหน,งหน+าท่ี
ราชการ  กรณีต+องหาคดีอาญารวม ๕ คดี  ซึ่งเปGนผลสืบเนื่องจากการที่สถานีตํารวจภูธรเมือง
ปราจีนบุรีได+มีหนังสือท่ี ปจ ๐๑๒๙.๐๔/ ๗๗๙ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ= ๒๕๕๑ รายงานการต+องคดี
อาญาของนาย ก. ต,อนายอําเภอศรีมโหสถ  และนายอําเภอศรีมโหสถได+รายงานเหตุให+ผู+ว,าราชการ
จังหวัดปราจีนบุรีทราบตามหนังสือ ท่ี ปจ ๐๓๑๗/ ๑  ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ= ๒๕๕๑  และโดยท่ี
มาตรา ๑๓๑  แห,งพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกอบมาตรา ๙๙  
วรรคส่ี  แห,งพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  บัญญัติว,า “เม่ือปรากฏกรณี
มีมูลท่ีควรกล,าวหาว,าข+าราชการพลเรือนสามัญผู+ใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบ้ืองต+น
อยู,แล+ว  ให+ผู+บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที”  ดังน้ัน  เม่ือข+อเท็จจริงในเร่ืองน้ีปรากฏมูล
เบ้ืองต+นว,า  นาย ก. ถูกดําเนินคดีอาญาแล+วรวม ๕ คดี  โดยศาลจังหวัดปราจีนบุรีได+พิพากษา
จําคุก ๓ คดี  (อยู,ระหว,างอุทธรณ=)  พนักงานอัยการส่ังไม,ฟ@อง ๑ คดี  และอยู,ระหว,างการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนอีก ๑ คดี  จึงเปGนเร่ืองท่ีผู+ว,าราชการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเปGนผู+บังคับบัญชา
ของ นาย ก. มีอํานาจตามนัยมาตราดังกล,าวท่ีจะพิจารณามูลการกระทําผิดจากรายงานน้ีได+ และ
เม่ือพิจารณาแล+วเห็นว,ากรณีเปGนการกระทําผิดวินัย  ผู+ว,าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็มีอํานาจท่ีจะ
ดําเนินการสอบสวนวินัยตามมาตรา ๑๐๒ แห,งพระราชบัญญัติดังกล,าวต,อไป และเรื่องน้ี
ตามข+อเท็จจริงถือได+ว,าผู+ว,าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได+พิจารณามูลกรณีแล+ว  โดยเห็นว,ากรณีเปGน
การกระทําผิดวินัยอย,างร+ายแรง  จึงได+มีคําส่ังให+แต,งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามคําส่ัง
จังหวัดปราจีนบุรี ที่  ๔๙๑/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๑  และให+คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยดําเนินการสอบสวนตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐)  การแต,งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยตามคําส่ังจังหวัดปราจีนบุรีในเร่ืองน้ีจึงไม,จําต+องแต,งตั้งคณะกรรมการสอบข+อเท็จจริง
เพ่ือหามูลการกระทําผิดทางวินัยก,อนแต,อย,างใด 

  ๓.  จากข+อ ๒. เม่ือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามคําส่ังจังหวัดปราจีนบุรี  
ท่ี ๔๙๑/๒๕๕๑  ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ ดําเนินการสอบสวนเสร็จส้ินแล+ว คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยจะต+องรายงานการสอบสวนต,อผู+ว,าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในฐานะผู+ส่ังแต,งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาตามข+อ ๓๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว,าด+วยการ



๓ 
 
สอบสวนพิจารณา โดยในการรายงานดังกล,าวหากกรรมการสอบสวนผู+ใดมีความเห็นแย+ง  ให+ทํา
ความเห็นแย+งแนบไว+กับรายงานการสอบสวนด+วย  ซึ่งในการพิจารณารายงานการสอบสวนวินัยของ
ผู+ส่ังแต,งตั้งคณะกรรมการสอบสวนน้ี นอกจากจะมีอํานาจดําเนินการตามข+อ ๓๒ ถึงข+อ ๓๗ ของกฎ 
ก.พ. ฉบับดังกล,าวแล+ว  ยังมีอํานาจพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๐๔ แห,งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ด+วย  ดังน้ัน เม่ือผู+ว,าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในฐานะผู+ส่ัง
แต,งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได+ตรวจสอบความถูกต+องของสํานวนการสอบสวนแล+วเห็นว,า  
การกระทําของนาย ก. เปGนความผิดวินัยอย,างร+ายแรง  ซึ่งแม+จะเปGนความเห็นท่ีแตกต,างกับ
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัยก็ตาม  ในทางปฏิบัติผู+ว,าราชการจังหวัดในฐานะผู+ส่ัง
แต,งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยจะต+องส,งเร่ืองให+ อ.ก.พ.จังหวัดปราจีนบุรีเปGนผู+พิจารณาตาม
มาตรา ๑๐๔ วรรคสอง (๓) แห,งพระราชบัญญัติดังกล,าว โดยถือว,าเปGนกรณีท่ีคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยหรือผู+สั่งแต,งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว,าผู+ถูกกล,าวหากระทําผิดวินัย
อย,างร+ายแรง และเม่ือ อ.ก.พ.จังหวัดมีมติประการใดผู+ว,าราชการจังหวัดปราจีนบุรีจึงจะส่ังหรือ
ปฏิบัติให+เปGนไปตามน้ัน 

  ๔.  สําหรับการดําเนินการทางวินัยซึ่งเก่ียวพันกับคดีอาญาน้ัน ก.พ. ได+มีหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี สร ๐๙๐๔/ว ๔  ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๐๙  ให+ส,วนราชการถือปฏิบัติว,าการดําเนินการ
สอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย  กฎหมายว,าด+วยระเบียบข+าราชการพลเรือนได+กําหนดอํานาจ
หน+าที่และวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยไว+เปGนส,วนหนึ่งต,างหากจากการดําเนินคดีอาญา
อยู,แล+ว  การสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยจึงไม,จําเปGนท่ีจะต+องรอฟ3งผลคดีอาญาแต,อย,างใด และ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี สร ๐๙๐๕/ว ๙  ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๐๙  ได+กําหนดเพ่ิมเติมจาก
หนังสือฉบับข+างต+นว,า  ในกรณีท่ีการสอบสวนทางวินัยยังฟ3งไม,ได+ว,าผู+น้ันกระทําผิดวินัย  ข+าราชการ
ผู+ถูกสอบสวนทางวินัยก็ยังตกอยู,ในฐานะเปGนผู+ถูกฟ@องคดีอาญาหรือถูกกล,าวหาว,ากระทําผิดอาญา
อยู,  ซึ่งถ+าไม,ใช,คดีความผิดท่ีเปGนลหุโทษ  หรือความผิดท่ีมีกําหนดโทษช้ันลหุโทษ  หรือความผิดอันได+
กระทําโดยประมาทแล+ว  แม+ผู+บังคับบัญชาจะเห็นว,ากรณีมีมลทินมัวหมองไม,ปรากฏชัด  กรณีเช,นน้ี 
 
 
 
 
 



๔ 
 
สมควรรอการส่ังการเด็ดขาดทางวินัยไว+ก,อนจนกว,าจะทราบผลทางอาญา  ดังน้ัน  การดําเนินการ
ทางวินัยนาย ก. ในเร่ืองน้ีจึงไม,จําเปGนต+องรอผลคดีอาญาแต,อย,างใด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                   ขอแสดงความนับถือ 

        ลงช่ือ     สมโภชน=  นพคุณ 

 
 

 

สํานักมาตรฐานวินัย 
โทร.  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๑     
โทรสาร   ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๐        
 

(นายสมโภชน=  นพคุณ) 
รองเลขาธิการ  ก.พ. 

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  ก.พ. 


