การแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีข้าราชการต่ างตาแหน่ ง
ถูกกล่าวหาว่ ากระทาผิดร่ วมกัน
เมื่อไม่นานมานี้มีขอ้ หารื อเรื่ องหนึ่ง ซึ่ งผูเ้ ขียนเห็นว่ามีความน่าสนใจเพราะเป็ น
เรื่ องที่เกี่ยวกับกรณี การดาเนินการทางวินยั กับข้าราชการต่างตาแหน่งที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
ร่ วมกัน ตามมาตรา 94 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2551 ผูเ้ ขียนจึงขอ
นาข้อหารื อตามมติของ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินยั และการออกจากราชการ มาลงให้ผอู ้ ่านได้
ทราบกัน
ข้อหารื อดังกล่าวเป็ นกรณี ที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสื อแจ้งไป
ยังกรม ก ว่าได้ตรวจสอบพบว่าข้าราชการในสังกัดกรม ก จานวน 7 ราย มีพฤติการณ์ ร่วมกัน
ปฏิ บั ติ ห รื อละเว้น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยทุ จ ริ ต จึ ง ขอให้ ด าเนิ น การทางวิ นั ย ด้ ว ยการ
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกับกลุ่มบุคคลดังกล่าว แต่เนื่ องจากมาตรา 94 แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบข้า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.2551ได้ก าหนดผูท้ ี่ มี อ านาจในการแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวนไว้เป็ นพิเศษสาหรับกรณี ที่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญตาแหน่งต่างกัน กรม ก จึงหารื อ
มายังสานักงาน ก.พ.ว่า จะดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างไร ซึ่ งข้าราชการทั้ง 7
รายนี้ ประกอบไปด้วย
- ตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับชานาญงาน จานวน 1 ราย
- ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบตั ิการ จานวน 1 ราย
- ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย
- ตาแหน่งประเภทระดับชานาญการ จานวน 2 ราย
- ต าแหน่ ง ประเภทระดับ ช านาญการ จ านวน 1 ราย ปั จ จุ บัน เกษี ย ณอายุ
ราชการไปแล้ว
- ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสู ง จานวน 1 ราย

โดยตามหลักทัว่ ไปนั้น การเริ่ มดาเนินการทางวินยั ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ตามมาตรา 93 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บข้า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.2551 1
กาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุผถู ้ ูกกล่าวหา ตามมาตรา 57 เป็ นผูม้ ีอานาจในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกับผูถ้ ูกกล่าวหานั้น อย่างไรก็ตามการดาเนินการตามมาตรา 93
ข้างต้นจะไม่เป็ นปั ญหาหากเป็ นการสอบสวนผูถ้ ูกกล่าวหาเพียงรายเดียว แต่หากเป็ นกรณี ที่มี
ผูถ้ ูกกล่าวหาหลายคนกระทาผิดร่ วมกันและแต่ละคนก็ดารงตาแหน่งต่างกัน การดาเนินการตาม
มาตรา 93 ก็อาจเป็ นปัญหาได้ ผูร้ ่ างพระราชบัญญัติฉบับปั จจุบนั จึงได้นาปั ญหาที่เคยเกิดขึ้นใน
อดีตขณะใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2535 มาบัญญัติข้ ึนในมาตรา 94
แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2551 ซึ่ งเป็ นกรณี ที่ขา้ ราชการพลเรื อน
สามัญที่ ถูกกล่ าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่ ว มกันนั้น มี ตาแหน่ งต่ างกัน หรื อต่ างกรม หรื อต่ า ง
กระทรวงกัน โดยได้กาหนดเกี่ยวกับผูม้ ีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไว้ ดังนี้
“การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาหรั บกรณี ที่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญ
ตาแหน่ งต่างกัน หรื อต่างกรม หรื อต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่ วมกันให้
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) สาหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญในกรมเดียวกัน ที่อธิ บดีหรื อปลัดกระทรวง
ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั ร่ วมกับผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ให้ปลัดกระทรวงหรื อรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวง แล้วแต่กรณี เป็ นผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(2) สาหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญต่างกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินยั ร่ วมกัน ให้ปลัดกระทรวงเป็ นผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็ น
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มาตรา 93 บัญญัติว่า “ในกรณี ที่ผลการสื บสวนหรื อพิจารณาตามมาตรา 91 ปรากฏว่ากรณี มีมูลอันเป็ นความผิดวินยั อย่าง

ร้ายแรง ให้ผบู้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุ ป พยานหลัก ฐานให้ผูถ้ ูกกล่า วหาทราบพร้ อ มทั้ง รั บ ฟั ง คาชี้ แ จงของผูถ้ ูกกล่า วหา เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนด าเนิ น การเสร็ จ
ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เห็นว่าผูถ้ ูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่ อง แต่ถา้
เห็นว่าผูถ้ กู กล่าวหาได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา 96 หรื อมาตรา 97 แล้วแต่กรณี ”

กรณี ที่ ป ลัด กระทรวงถู ก กล่ า วหาร่ ว มด้ว ย ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเป็ นผู ้สั่ ง แต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
(3) สาหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินยั ร่ วมกัน ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ร่ วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่มีผถู ้ ูกกล่าวหาดารงตาแหน่ งประเภทบริ หารระดับสู งร่ วมด้วย ให้
นายกรัฐมนตรี เป็ นผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(4) สาหรับกรณี อื่น ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.”
สาหรับกรณี ตามข้อหารื อ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินยั และการออกจากราชการ
พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็ นกรณี ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั ร่ วมกัน
นั้นอยู่กรมเดี ยวกัน แต่มีตาแหน่ งต่างกัน โดยผูถ้ ูกกล่าวหาไม่มีผใู ้ ดดารงตาแหน่ งอธิ บดีหรื อ
ปลัดกระทรวง กรณี จึงไม่ตอ้ งด้วยมาตรา 94 (1)-(3) ในขณะเดียวกันก็ยงั ไม่มีการกาหนดกฎ
ก.พ. ตามมาตรา 94 (4) ด้วย อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินยั และการออกจากราชการ จึงเห็นว่าอาจ
ดาเนินการได้ 2 แนวทางดังนี้
(1) ให้ดาเนิ นการตามแนวทางที่ ก.พ.เคยมี มติ ไว้ตามหนังสื อสานักงาน ก.พ.
ที่ น.ว.3/2494 ลงวันที่ 29 มกราคม 2494 2 เรื่ องการสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการต่างสังกัด
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เนื่องด้วยมีขา้ ราชการต่างสังกัดกรม กระทรวง ต้องหาว่ากระทาผิดวินยั ร่ วมกัน แต่กรมกระทรวงเจ้าสังกัดต่างแยกสอบสวน

พิจารณาโทษผูอ้ ยู่ในสังกัดของตนโดยไม่ได้ปรึ กษาหารื อกัน เป็ นเหตุให้ผลการสอบสวนพิจารณาโทษผิดแผกแตกต่างกันไม่ได้ระดับ
ความยุติธรรม ก.พ.จึงได้วางระเบียบในเรื่ องนี้เพือ่ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิต่อไป กล่าวคือ
1.ในกรณี ที่มีขา้ ราชการต่างสังกัดกรม กระทรวง ต้องหาว่ากระทาผิดวินยั ร่ วมกัน ให้กรมกระทรวงเจ้าสังกัดปรึ กษาหารื อกันใน
การสอบสวนพิจารณาโทษเพือ่ ให้ได้ระดับเดียวกัน
2.ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 1.ให้ผมู้ ีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่ละฝ่ ายสั่งตั้งกรรมการที่
ประกอบด้วยบุคคลชุดเดียวกัน เพือ่ ทาการสอบสวนเท่าที่จะทาได้ เพือ่ ให้ขอ้ เท็จจริ งปรากฏในทิศทางเดียวกัน
3.ในกรณี ที่ได้ต้ งั คณะกรรมการสอบสวนข้าราชการสังกัดกรมหนึ่งแล้ว แต่การสอบสวนพาดพิงไปยังข้าราชการสังกัดกรมอื่น
ซึ่ งคณะกรรมการชุดนั้นไม่มีหน้าที่สอบสวน ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานไปยังผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถ้าผูส้ ั่ง
แต่งตั้งกรรมการสอบสวนนั้นมีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูท้ ี่ถูกพาดพิงนั้นด้วย ก็ให้มีการสั่งเพิ่มเติมให้ดาเนินการ
สอบสวน ผูน้ ้ นั แต่ถา้ ผูส้ ั่งตั้งกรรมการสอบสวนนั้นไม่มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูท้ ี่ถูกพาดพิง ก็ให้ผสู้ ั่งแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวนดาเนิ นการแจ้งไปยังกรม กระทรวงเจ้าสังกัดของผูท้ ี่ถูกพาดพิงนั้น เพื่อให้ผทู้ ี่มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

กรมกระทรวง ที่ กระทาผิดร่ วมกัน โดยอนุ โลม กล่าวคื อให้อธิ บดี กรม ก ปรึ กษาหารื อกับ
ปลัด กระทรวงที่ ดู แ ลกรม ก อยู่ เพื่ อ อธิ บ ดี แ ละปลัด กระทรวงจะได้ ต่ า งมี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนผูถ้ ูกกล่าวหาที่อยูใ่ นอานาจของตน (มาตรา 93 กาหนดว่าผูม้ ีอานาจใน
การสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา
57 )โดยให้ถื อ เอาคณะกรรมการสอบสวนที่ ป ระกอบด้ว ยบุ ค คลชุ ด เดี ย วกัน เพื่ อ ให้ก าร
สอบสวนพิจารณาเป็ นไปในทางเดียวกัน หรื อ
(2) ดาเนินการตามมาตรา 97 วรรคสาม 3 คือ ให้ถือว่าอธิ บดี กรม ก ซึ่ งถือเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สาหรับผูถ้ ูกกล่าวหาตาแหน่ งประเภททัว่ ไป
ระดับชานาญงาน ตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับปฏิบตั ิการ ตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับ
ชานาญการพิเศษ และตาแหน่ งประเภทระดับชานาญการ ไม่ใช้อานาจของตนในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ ง โดยมีเหตุผลอันสมควร ดังนั้นจึงต้องให้
ปลัดกระทรวงซึ่ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาที่ มีอานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 สาหรั บผูถ้ ูกกล่าวหา
ตาแหน่ งประเภทอานวยการระดับสู ง และถือเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาตามมาตรา 57 ระดับเหนือขึ้น
ไป เป็ นผูด้ าเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถ้ ูกกล่าวหาทั้งหมดตามมาตรา 93 วรรค
หนึ่ง เว้นแต่ผถู ้ ูกกล่าวหาที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ที่ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่จะดาเนินการทางวินยั
ได้
สาหรับกรณี ปัญหาตามข้อหารื อมาตรา 94 ข้างต้นนั้น ผูเ้ ขียนขอแถมอีกหนึ่งซึ่ ง
เป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ มาตรา 94 และก็เ ป็ นข้อ หารื อ เช่ น เดี ย วกัน ซึ่ งเป็ นการหารื อ มากรณี
สอบสวนผูน้ ้ นั สั่งแต่งตั้งกรรมการชุดเดิมที่สอบสวนมาแล้วเป็ นกรรมการสอบสวนผูท้ ี่ถูกพาดพิงนั้นต่อไป หรื อจะตั้งกรรมการสบทบ
ด้วยก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควร
4.การสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนร่ วมกันข้างต้นนี้ ให้ใช้สานวนการสอบสวนร่ วมกันนั้นในการพิจารณา โดยกรม
กระทรวงเจ้าสังกัดต้องติดต่อหารื อกันเพือ่ พิจารณาให้ได้ระดับเดียวกัน
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มาตรา 97 วรรคสามบัญญัติว่า “...ในกรณี ที่ผบู้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ไม่ใช้อานาจตามมาตรา 93

วรรคหนึ่ ง มาตรา 94 หรื อมาตรานี้ ให้ผบู้ งั คับบัญชาตามมาตรา 57 ระดับเหนื อขึ้นไปมีอานาจดาเนิ นการตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ ง
มาตรา 94 หรื อมาตรานี้ได้”

ข้าราชการพลเรื อนสามัญที่ ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดร่ วมกันในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
อยู่ต่ า งกรมแต่ กระทรวงเดี ย วกัน จึ ง มี ปัญ หาว่า มาตรา 94 จะสามารถใช้บัง คับได้ท้ งั กรณี
ความผิดวินยั ไม่ร้ายแรงและความผิดวินยั อย่างร้ายแรงหรื อไม่ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินยั และ
การออกจากราชการ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่มาตรา 94 บัญญัติว่า “การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนส าหรั บ กรณี ที่ ข ้า ราชการพลเรื อ นสามัญ ต าแหน่ ง ต่ า งกัน หรื อ ต่ า งกรม หรื อ ต่ า ง
กระทรวงกัน ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั ร่ วมกันให้ดาเนิ นการดังต่อไปนี้ ...” นั้น กฎหมาย
ไม่ได้บญ
ั ญัติไว้อย่างชัดเจนว่าเป็ นการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยั อย่างร้ายแรงหรื อไม่
ร้ า ยแรง ดัง นั้น จึ ง ควรตี ค วามอย่า งกว้า ง ให้ห มายความรวมถึ ง การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวนวินยั อย่างร้ายแรงและไม่ร้ายแรงด้วย

น.ส.สุ ภาพร อารยะนรากูล นิติกรชานาญการ
สานักพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
น.ส.จุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ นิติกรปฏิบตั ิการ
สานักมาตรฐานวินยั

