
ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๓๒๐           ส ำนักงำน ก.พ. 
             ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

        ๓  สิงหำคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรือกรณีข้ำรำชกำรต่ำงสังกัดกระท ำผิดวินัยร่วมกัน  

เรียน  อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ลับ ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๗๐๒.๓/๐๘๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๕๓  

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ น.ว. ๓/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๔๙๔ 

  ๒. ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๓๑๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๒ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้หำรือกรณีข้ำรำชกำรกรมโยธำธิกำร 
และผังเมืองและข้ำรำชกำรในสถำบันอุดมศึกษำกระท ำผิดวินัยร่วมกัน  โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ กรมโยธำธิกำร
และผังเมืองมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนนำย ก. นำยช่ำงโยธำอำวุโส  ส ำนักงำนโยธำธิกำรและ 
ผังเมืองจังหวัดสุรินทร์  ในกรณีที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงร่วมกับข้ำรำชกำรในสถำบัน 
อุดมศึกษำ  สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  โดยคณะกรรมกำรสอบสวนประกอบด้วยบุคคลชุดเดียวกันกับ  
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีค ำสั่งแต่งตั้งท ำกำรสอบสวนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
กับพวก   ต่อมำกรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้รับแจ้งจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏว่ำ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  มีข้ำรำชกำรในสังกัดกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็น
กรรมกำรร่วมอยู่ด้วย  ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ
เพ่ือลงโทษทำงวินัยข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อำจส่งผลให้กำรสอบสวน
เสียไป  และเรื่องอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำข้อกฎหมำย ประกอบกับเรื่องนี้สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ มีมติให้
ด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงแก่ผู ้ถูกกล่ำวหำ   แต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำไม่เห็น 
พ้องด้วยกับมติดังกล่ำว เนื่องจำกเห็นว่ำพฤติกำรณ์เข้ำข่ำยเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ท ำให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำยังไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้ถูกกล่ำวหำทั้งหมดได้  อย่ำงไรก็ตำม  กรม     
โยธำธิกำรและผังเมืองเห็นว่ำเรื่องนี้ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนนำย ก. ข้ำรำชกำรสังกัดกรม 
โยธำธิกำร เป็นระยะเวลำนำนแล้ว และกำรสอบสวนยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ซึ่งส่งผลกระทบกับกำรเลื่อน
เงินเดือนของนำย ก.  กรมโยธำธิกำรและผังเมืองจึงประสงค์ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ด ำเนินกำรทำงวินัยเฉพำะกรณีของนำย ก. ไปก่อน  ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเห็นว่ำ  
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยแก่นำย ก. โดยไม่จ ำเป็นต้องเป็นบุคคล
ชุดเดียวกับคณะกรรมกำรสอบสวนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแต่งตั้งก็ได้  ซึ่งกรมโยธำธิกำรและ
ผังเมืองเห็นว่ำ มำตรำ ๙๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่ำ กรณี
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต่ำงกระทรวงกันถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยร่วมกัน ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจ  



๒ 
 

สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  ดังนั้น หำกกรมโยธำธิกำรและผังเมืองแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนเพียงฝ่ำยเดียวในกรณีข้ำรำชกำรต่ำงกระทรวงกัน ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยร่วมกัน 
จะเป็นกำรขัดต่อกฎหมำย  กรมโยธำธิกำรและผังเมืองจึงขอหำรือเพ่ือทรำบแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

  ๑. กรณีที่กรมโยธำธิกำรและผังเมืองและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ร่วมกัน
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว  แต่ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยได้  เนื่องจำกมีปัญหำเรื่องควำมเห็น 
ที่ไม่ตรงกันระหว่ำงสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ซึ่งอยู่ระหว่ำง
กำรหำรือไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  เป็นเหตุให้นำย ก. ข้ำรำชกำรสังกัดกรมโยธำธิกำรและ 
ผังเมือง ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่ำวหำตำมค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนดังกล่ำว ได้รับผลกระทบจำกกำรถูกตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนซึ่งยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ กรมโยธำธิกำรและผังเมืองจึงขอหำรือว่ำควรด ำเนินกำร
อย่ำงไรต่อไป 

๒. กรณีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีควำมเห็นว่ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
ควรตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยแก่นำย ก. ไปก่อน โดยไม่จ ำเป็นต้องเป็นบุคคลชุดเดียวกันกับคณะกรรมกำร 
สอบสวนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแต่งตั้งก็ได้  กรมโยธำธิกำรและผังเมืองสมควรด ำเนินกำร
อย่ำงไร และจะเป็นกำรขัดต่อมำตรำ ๙๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หรือไม ่  

ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ส ำหรับข้อหำรือที่ ๑ เกี่ยวกับปัญหำควำมชอบด้วยกฎหมำยของ
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ นั้น  คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ได้ให้ควำมเห็นในเรื่องเสร็จที่ ๗๐๔/๒๕๕๓ โดยสรุปว่ำ ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ลับ ที่ 
๑๖๓/๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๑ นั้น ชอบด้วยกฎหมำยแล้ว 
แต่เนื่องจำกมีกรรมกำรสอบสวนบำงคนเกษียณอำยุรำชกำรและเสียชีวิต  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำจึงได้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรสอบสวนชุดใหม่เพ่ือให้กำรสอบสวนด ำเนินไปอย่ำงถูกต้องตำม
ขั้นตอนของกฎหมำย  ดังนั้น เมื่อปัญหำข้อกฎหมำยอันเป็นเหตุที่ท ำให้กำรสอบสวนไม่สำมำรถด ำเนินกำรไปได้นั้น
ยุติลงโดยกำรตอบข้อหำรือของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแล้ว และกำรสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำทั้งหมดสำมำรถ
ด ำเนินกำรไปได้  จึงไม่มีประเด็นที่ส ำนักงำน ก.พ. จะตอบข้อหำรือตำมท่ีท่ำนได้หำรือมำในข้อนี้ 

  ส่วนข้อหำรือที่ ๒ นั้น ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมมำตรำ ๙๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็นกรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  ต่ำงกระทรวงถูกกล่ำวหำว่ำ
กระท ำผิดวินัยร่วมกัน จึงให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวน  แต่กรณีตำมที่หำรือนี้ มิใช่กรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดร่วมกัน แต่เป็น
กำรกระท ำผิดร่วมกันระหว่ำงข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญกับข้ำรำชกำรประเภทอ่ืน ซึ่งไม่อยู่ภำยใต้บังคับของ
มำตรำ ๙๔ (๓) ผู้บังคับบัญชำของแต่ละส่วนรำชกำรจึงไม่ต้องด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๔ (๓)  อย่ำงไรก็ตำม 



๓ 
 

แนวทำงปฏิบัติในกรณีที่ข้ำรำชกำรต่ำงสังกัดกรม  กระทรวง กระท ำผิดวินัยร่วมกัน  โดยให้ผู้มีอ ำนำจแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนประกอบด้วยบุคคลชุดเดียวกัน ตำมหนังสือส ำนักงำน 
ก.พ. ที่ น.ว. ๓/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๔๙๔ (สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑) นั้น มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ผลกำร
สอบสวนพิจำรณำโทษเป็นไปในแนวทำงเดียวกันและได้ระดับควำมยุติธรรมไม่ผิดแผกแตกต่ำงกันเท่ำนั้น  ทั้งนี้ 
เป็นไปตำมหนังสือตอบข้อหำรือกรมโยธำธิกำรและผังเมืองของส ำนักงำน ก.พ. ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ 

อย่ำงไรก็ตำม หำกกรมโยธำธิกำรและผังเมืองประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
คนละชุดกับที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแต่งตั้ง ก็สำมำรถท ำได้ เนื่องจำกหนังสือส ำนักงำน ก .พ. 
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ เป็นเพียงแนวทำงปฏิบัติในกรณีท่ีข้ำรำชกำรต่ำงสังกัดกระท ำผิดวินัยร่วมกันเท่ำนั้น ไม่ได้
เป็นบทบังคับว่ำจะต้องด ำเนินกำรตำมหนังสือดังกล่ำวทุกกรณี  ทั้งนี้ ควรพิจำรณำในเบื้องต้นด้วยว่ำ กรณีที่
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๔ ชี้มูลควำมผิดมำนั้น มีมูลเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือไม่
ร้ำยแรงด้วย 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

        ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑   
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐          


