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คานา
การสอบข้อเท็จจริงไม่ได้มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กาหนดวิธีการและรูปแบบไว้เป็นที่แน่นอน
หรือมีแนวทางให้คณะกรรมการสอบสวนได้นาไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการดาเนินการสอบสวน ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับ
แนวความคิดและทักษะของคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบข้อเท็จจริงและแสวงหาข้อเท็จจริงตลอดจนเขียน
รายงานการสอบข้อเท็จ จริง จึงควรมีรู ปแบบและวิธีการเขียนรายงานการสอบสวนเพื่ อให้ เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน คู่มือการสอบข้อเท็จจริงฉบับนี้ จึงจัดทาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอบข้อเท็จจริง การเขียนรายงาน
การสอบข้อเท็จจริง ซึ่งจะทาให้คณะกรรมการรสอบสวนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพในการสอบข้อเท็จจริง
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หลักการและเหตุผล
การดาเนินการสอบข้อเท็จจริงนั้นเป็นการดาเนินการเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง โดยดาเนินการ
ในรูปแบบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง สอบสวนข้อเท็จจริง สืบสวนข้อเท็จจริง การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการดาเนินการนั้นเป็นหน่วยงานที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามี
การกระทาอันเข้าข่ายที่ฝ่าฝืนต่อจริยธรรม ผิดกฎระเบียบและบางกรณีอาจเป็นหน่วยงานภายนอกที่สั่งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จึงต้องมีการเรียบเรียงข้อมูล
เป็นขั้นตอน พร้อมทั้งอ้างอิงพยานหลักฐานต่างๆ เช่น พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ และเสนอความเห็น
พร้อมทั้งเหตุผลให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นแนวทางพิจารณาดาเนินการต่อไป ดังนั้น ปัญหาในเรื่องการสอบ
ข้อเท็จจริง รวมถึงการสรุปผลการสอบข้อเท็จจริง โดยรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆพร้อมทั้งเสนอความเห็นและ
เหตุผล จึงควรมีรูปแบบวิธีการและการเขียนรายงานการสอบสวนให้เป็นแนวทางเดียวกัน คู่มือการสอบข้อเท็จจริง
ฉบับนี้ จึงมีความจาเป็นเพื่อการสอบข้อเท็จจริงให้มีแนวทางเดียวกันและบังเกิดผลดีต่อผู้เกี่ยวข้องที่จะสามารถ
นาไปปรับใช้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานการสอบข้อเท็จจริงให้มีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวน
3. เพื่อให้การสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ความหมายการสอบสวนและข้อเท็จจริง
การสอบสวน หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดาเนินการทั้งหลายเพื่อจะ
ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความจริงในเรื่องนั้นๆว่ามีมูลความจริงประการใด
ข้อเท็จจริง ได้แก่ข้ออ้างที่บุคคลอ้างอิง ซึ่งอาจเป็นความจริง หรือความเท็จก็ได้ ในการพิ จารณา
ด้านกฎหมายมีความจาเป็นต้องใช้ทั้งคาว่าเท็จและคาว่าจริงเนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพราะยังไม่ได้
วินิจฉัยชี้ขาดว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จจนกว่าจะถึงเวลาตัดสินชี้ขาดจึงจะแยกเท็จกับจริงออกจากกันได้
การสอบสวนข้อเท็จจริงจึงมีความหมายรวมกันหมายถึงการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด
ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ เพื่อจะทราบความจริงในเรื่องนั้นๆและพิสูจน์ความจริงว่าเรื่องใด
เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเท็จและชี้มูลความจริงว่าเป็นประการใด
เหตุใดจึงต้องมีการสอบข้อเท็จจริง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ในมาตรา 3 มีเนื้อความโดยสรุปได้ว่า
ถ้าไม่มีกฎหมายใดระบุถึงระเบียบ ขั้นตอน หรือวิธีการในการปฏิบัติราชการทางปกครองไว้โดยเฉพาะให้นาขั้นตอน
และวิธีการในการปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539 มาใช้ คือ

-๒มาตรา 29 เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจาเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงใน
การนี้ให้รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
1.แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
2.รั บ ฟั งพยานหลั กฐาน คาชี้แจง หรือความเห็ นของคู่ กรณีห รื อของพยานบุ คคลหรื อพยาน
ผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จาเป็นฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา
3.ข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
4.ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.ออกไปตรวจสอบสถานที่
โครงสร้างในการสอบข้อเท็จจริง
โครงการในการสอบข้อเท็จจริง โครงสร้างที่ดีในการสอบข้อเท็จจริงนั้น มีลักษณะเช่นเดียวกับ
การเรียงความ ซึ่งประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วน คือ
1. คานา
โดยทั่วไปเรามักจะกล่าวบทนาถึงเหตุที่มีการสอบข้อเท็จจริง ที่มาของมูลกรณีที่เป็นเหตุให้เกิด
การสอบข้อเท็จจริง โดยกล่าวนาเพื่อให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ทราบโดยย่อว่าได้รับมอบหมาย
ให้มาสอบข้อเท็จจริงในเรื่องใด มูลกรณีปรากฏขึ้นได้อย่างไร อันเป็นการกาหนดโครงสร้างของการสอบข้อเท็จจริง
ในเรื่องนั้นๆ
2. เนื้อเรื่อง
ผู้สอบสวนต้องกาหนดความคิดซึ่งเป็นกรอบโครงสร้างและเชื่อมโยง พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องนั้นๆทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ อันเกี่ยวข้องใกล้ชิด โดยวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ได้รับพร้อม
ทั้งพยานหลักฐานต่างๆสอดคล้องต้องกันหรือไม่ อย่างไร แล้วเขียนรายงานตามลาดับขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุด ซึ่งเนื้อเรื่องนี้เป็นหัวใจในการสอบสวนเพื่อทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆผู้สอบสวนอาจเขียนรายงานขั้นตอน
เกี่ยวกับการสร้างเนื้อเรื่องที่จะนาเสนอ โดยจัดระเบียบเนื้อหาสาระข้อเท็จจริงได้ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้
2.1 .การจัดระเบียบโดยอาศัยเวลา
ได้แก่ การสอบสวนข้อเท็จจริ งโดยเรียงเนื้อเรื่องก่อนหลังตามเวลาที่เกิดขึ้นเป็นลาดับถัดมา โดยเล่ า
ข้อเท็จจริงที่เกิดก่อนเรียงเป็นลาดับเวลา โดยนาสิ่งที่เกิดขึ้นในลาดับก่อน นามากล่าวก่อนสิ่งใดที่เกิดในลาดับถัดมา
ก็นามากล่าวถัดมา และจะกล่าวถึงเป็นอันดับสุดท้าย หากสิ่งนั้นเกิดขึ้นหลังสุด
2.2. การจัดระเบียบโดยอาศัยพื้นที่
ได้แก่ การสอบสวนข้อเท็จจริงโดยใช้สภาพภูมิประเทศเป็นหลักในการกาหนดลาดับเนื้อ เรื่องข้อเท็จจริง
คือเหตุการณ์ได้เกิดขึ้น ณ ที่ใดก่อนก็นามากล่าวและหลังตามลาดับ
2.3. การจัดระเบียบโดยใช้เหตุผล
ได้แก่ การสอบสวนข้อเท็จจริงกล่าวเนื้อเรื่องตามข้อเท็จจริงถึงเหตุเสียก่อน แล้วกล่าวข้อเท็จจริงถึงผลที่
ตามมา ซึ่งจะทาให้ผู้อื่นเข้าใจทันทีว่าผู้สอบสวนไม่หลงทิศทาง และสามารถควบคุมการสอบสวนได้เป็นอย่างดี

-๓2.4. การจัดระเบียบโดยตั้งประเด็นปัญหาและการแก้ไขปัญหา
ได้แก่ การสอบสวนข้อเท็จจริงโดยจัดระเบียบประเด็นปัญหาและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในปัญหาว่า
ข้อเท็จจริงเป็นประการใด มีประเด็นใดที่จะต้องพิจารณาจานวนกี่ประเด็น และมีเหตุผลอย่างใด หรือไม่ เพราะ
เหตุใดและมีข้อกฎหมายใดกาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร โดยนาข้อเท็จจริงมากาหนดประเด็นปัญหาเพื่อพิจารณาและ
นาข้อกฎหมายมาวิเคราะห์ปัญหาแต่ละประเด็นเพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็น ซึ่งในข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่งอาจมี
หลายประเด็นก็ได้
สาหรับเนื้อหาสาระที่เรียบเรียงตามข้อเท็จจริงนั้น การบ่งชี้และระบุเรื่องราวให้ทราบว่าใคร ทา
อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เป็นเรื่องราวปะติดประต่อกันเป็นลาดับขั้นตอนก่อนหรือหลังแบบเรียงความอย่างเป็น
ระเบียบ โดยจัดระเบียบเนื้อหาสาระตามที่ผู้สอบสวนถนัด
3. สรุป
การสรุปความเห็นของผู้สอบสวน โดยวิเคราะห์และเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาเป็นจุดสาคัญใน
การสอบสวน เพื่ อใช้ ป ระกอบการพิจ ารณาสั่ ง การต่ อ จาการได้ รั บผลสรุป รายงานการสอบสวน โดยเฉพาะ
ข้อเท็จจริงนั้น มีข้อกฎหมายกาหนดไว้ประการใด ผู้สอบสวนควรระบุข้อกฎหมายไว้ด้วย เพื่อผู้ บังคับบัญชาจะได้
ทราบถึงขั้นตอนการดาเนินการและอานาจในการพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้นๆ
อานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยอาศัย
อ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ของแต่ ล ะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เช่ น อ านาจตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 หรือตามอานาจตามประกาศหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 24 วรรคแปด ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดาเนินการประชุม ภายหลังได้รับคาสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง กรอบระยะเวลาการพิจารณาอาจแบ่งการประชุมออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้
1.1 การประชุมครั้งแรก เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการสอบข้อเท็จจริง จะเป็นการ
ประชุมที่กล่าวถึงลาดับความเป็นมาของเรื่องที่ทาการสอบข้อเท็จจริง รวมถึงประเด็นที่อาจมีผู้เกี่ยวข้องเข้าข่าย
การกระทาความผิดหรือกระทาตามที่มีผู้กล่าวหาร้องเรียนมา พิจารณาเอกสารพยานหลักฐานประกอบการประชุ ม
ทั้งหมด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและสรุปประเด็น เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปในทางเดียวกัน ตลอดจน
กาหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาการสอบสวนในการเชิญมาให้ถ้อยคาชี้แจงต่อคณะกรรมการ
1.2 การประชุมครั้งที่สอง เป็นการประชุมที่มีการให้ถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหา หรือพยานซึ่งลาดับ
การให้ถ้อยคาจะเป็นการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคาเป็นลาดับแรก แต่ในกรณีการสอบข้อเท็จจริงที่ไม่มีผู้ถูกกล่าวหา
จะเป็นผู้เกี่ยวข้องในเอกสารที่เป็นประเด็นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเรื่องที่สอบข้อเท็จจริง เมื่อเริ่มการให้ถ้อยคา
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ต้องแจ้งและอธิบายที่มาของการสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ให้ถ้อยคาได้ทราบว่ากระทา

-๔–
การใด เมื่อใด อย่างไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับเหตุการณ์ ห้ ามมิให้กรรมการทาการล่ อลวง ขู่เข็ญ ให้ สัญญาหรือ
กระทาการใด เพื่อจูงใจให้บุคคลให้ถ้อยคา
1.3 การประชุมครั้งสุดท้าย จะเป็นการพิจารณาเอกสาร พยานหลักฐานทั้งหมดและบันทึกการ
ให้ถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ตลอดจนรายละเอียดของพฤติกรรมต่างๆอัน
เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา เมื่อดาเนินการสอบข้อเท็จจริงครบทุกประเด็นแล้ว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต้อง
ดาเนินการสรุปข้อเท็จจริง โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานที่มีทั้งหมด และหากเป็นการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ถูก
กล่าวหาต้องวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา กับพยานที่หักล้างข้อกล่าวหา พร้อมกับลง
ความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการอันอาจมีลักษณะเข้าข่ายการกระทาผิด หรือไม่ อย่างไร เพื่อที่จะเสนอ
รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง
2. องค์ประชุมของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีประธานอยู่ร่วมกันในที่ประชุมทุกครั้ง ถ้าไม่มีประธานให้กรรมการที่มาประชุม
เลื อกกรรมการคนหนึ่ งทาหน้ าที่แทน มติของที่ประชุมให้ ถือเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธาน
กรรมการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. ต้องดาเนินการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาของคาสั่ง นับแต่วันที่
ประธานรับทราบคาสั่ง หรือการกาหนดระยะเวลาในการสอบข้อเท็จจริงเป็นดุลยพินิจของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประมาณ 30 – 60 วัน และหากไม่สามารถกระทาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ขอขยาย
ระยะเวลาการสอบข้อเท็จจริงต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทคนิคการสอบข้อเท็จจริง
การชี้ มู ล ความจริ งโดยผู้ ส อบสวนต้อ งก าหนดแนวความคิด ให้ มีก รอบโครงสร้ างและความ
เชื่อมโยงของพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ โดยวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ได้รับพร้อมพยานหลักฐานต่างๆ ว่า
สอดคล้องต้องกันหรือไม่อย่างไร แล้วเรียงลาดับเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของเรื่องนั้ นๆซึ่งอาจลาดับ
เนื้อหาสาระข้อเท็จจริงได้ 4 รูปแบบ คือ
1. การลาดับเนื้อหาโดยช่วงเวลาคือ การลาดับเรื่องตามข้อเท็จจริงที่เกิดก่อนหลังของช่วงเวลาที่
เกิดขึ้น
2. การลาดับเนื้อหาโดยสถานที่ คือการลาดับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดก่อนหลังตามลาดับ
3. การลาดับเนื้อหาโดยเหตุและผล คือการลาดับเรื่องจากเหตุใดแล้วทาให้เกิดผลอย่างไรซึ่งจะ
ช่วยให้ควบคุมการสอบสวนได้อย่างไม่หลงทิศทาง
4. การลาดับเนื้อหาโดยปัญหาและการแก้ไข คือการลาดับเรื่องแต่ละประเด็นโดยนาข้อเท็จจริง
มากาหนดประเด็นปัญหา วิเคราะห์ว่ามีเหตุผลหรือไม่ อย่างใด และมีข้อกฎหมายใดกาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
เพื่อแก้ไขในแต่ละประเด็น ซึ่งในข้อเท็จจริงหนึ่งอาจมีหลายประเด็นก็ได้
ดังนั้น ในการสอบสวนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต้องมีความพยายามในการใช้สติปัญญาและ
ไหวพริบในการสอบสวน ต้องมีการศึกษาเรื่องที่จะทาการสอบสวน มีการเตรียมการและวางแผน การสอบสวนทุก

-๕ประเด็นการพิจารณาเรื่องกล่าวหา คณะกรรมการจะต้องตั้งคาถามโดยกาหนดประเด็นให้กระชับ เข้าใจได้ง่าย
โดยอาจให้เป็นแนวทางและประเด็น หมายถึงเรื่องสาคัญที่จะต้องทาการพิจารณา พิสูจน์หรือวินิจฉัย หรือเป็นเรื่อง
ที่ยังโต้เถียงกันอยู่ หรือยังไม่ได้ความกระจ่างชัด โดยประเด็นมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเด็นการสอบสวน หมายถึง เรื่องสาคัญที่จะต้องพิจารณาในการสอบข้อเท็จจริง
2. ประเด็นที่ต้องพิสูจน์ หรือวินิจฉัย หมายถึง เรื่องสาคัญที่จะต้องพิสูจน์หรือวินิจฉัยเพื่อหาข้อ
ยุติ โดยประเด็นที่ต้องพิสูจน์หรือวินิจฉัยเมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้ว ก็จะ
นามาสู่การวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหาในกรณีใด หรือไม่ อย่างไรจุดสาคัญที่จะต้องพิสูจน์
หรือวินิจฉัยมี 3 ประการ คือ
1. ประเด็นเกี่ยวกับการกระทาในเรื่ องที่กล่าวหา จะต้องพิสูจน์ว่าผู้ถูกกล่าวหา ทาอะไร ทากับ
ใคร ทาที่ไหน ทาเมื่อไร ทาอย่างไร ทาเพราะเหตุใด (เพื่อใช้ในการวินิจฉัยว่าได้กระทาผิดหรือไม่)
2. ประเด็นเกี่ยวกับกรณีความผิด จะต้องพิสูจน์ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดในกรณีใดเพื่อใช้ในการ
วินิจฉัยว่าได้กระทาผิดตามเรื่องใด
3. ประเด็นเกี่ยวกับความร้ายแรงแห่งกรณี จะต้องพิสูจน์ว่า การกระทาของผู้ถูกกล่าวหานั้นมี
พฤติการณ์ร้ายแรงเพียงใด หรือเสียหายแก่ทางราชการร้ายแรงเพียงใด เพื่อใช้ในการวินิจฉัยกาหนดระดับโทษหนัก
หรือเบาที่จะลงแก่ผู้ถูกกล่าวหา
4. ประโยชน์ของการกาหนดประเด็นเพื่อเป็นเครื่องนาทางหรือช่ว ยให้การสอบสวนให้เป็นไป
โดยรอบคอบ รัดกุม ได้ความจริง ให้ความเป็นธรรม รวดเร็วและวินิจฉัยฐานความผิดได้ถูกต้อง
รูปแบบการเขียนรายงานการสอบข้อเท็จจริง
การเขียนรายงานการสอบข้อเท็จจริง ไม่มีกฎหมายกาหนดรูปแบบไว้โดยแน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับ
แนวความคิด และทักษะของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่จะแสวงหาข้อเท็จจริง โดยจัดระเบียบโครงสร้าง
ลาดับเหตุการณ์ เนื้อหาสาระข้อเท็จจริงตามขั้นตอนในการนาเสนอ
ข้อเสนอแนะ/เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน
1. ปัญหาการสอบข้อเท็จจริง
ในขั้นตอนการให้ถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหานั้น บางครั้งผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์ที่จะมาให้ถ้อยคา
ชี้แจงต่อคณะกรรมการ ซึ่งอาจทาให้การสอบสวนล่าช้าออกไป เพราะการประชุมแต่ละครั้งต้องมีการประสานวัน
ว่างของคณะกรรมการอีกทั้งระยะเวลาการดาเนินการสอบข้อเท็จจริงก็จากัดตามคาสั่งแต่งตั้งซึ่งแม้อาจมีการให้
ขยายระยะเวลาการสอบข้อเท็จจริงออกไปได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องคานึงถึงความจาเป็นและมีเหตุผลอันสมควรในการ
ขยายระยะเวลา แนวทางแก้ไขปัญหานี้คือ การเชิญผู้ถูกกล่าวหานั้น เลขานุการต้องอธิบายถึงความเป็ นมาและ
ขั้นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบอย่างชัดเจน โดยเป็นไปตามขั้นตอนของวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองคือ ต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องและให้สิทธิบุคคลนั้นมาชี้แจงให้ถ้อยคา หากไม่ให้ถ้อยคาใดๆหรือไม่มา
ให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการตามหนั งสื อเชิญ คณะกรรมการก็ มีอานาจที่จะพิจารณาจากพยานหลั กฐานเท่าที่
ปรากฏหรือมีอยู่

-๖2. อุปสรรคในการค้นหาพยานหลักฐาน
การพิจารณาเอกสารพยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบสวนนั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่
หน่วยงานภายนอก เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการสอบข้อเท็จจริง
โดยตั้งเป็นประเด็นมา ดังนั้นการค้นหาข้อมูลเพื่อขยายความจากหนังสือและเพื่อให้การพิสูจน์ข้อเท็จจริงเป็นไป
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม จาต้องอาศัยการขอความอนุเคราะห์เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องซึ่งบางครั้งเรื่องที่
ทาการสอบสวนนั้นผ่านมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้ยากต่อการค้นเอกสาร เพราะบางครั้งหน่วยงาน ไม่มีการ
จัดระบบการเก็บเอกสาร หรือเอกสารอาจหาไม่พบ ทาให้การสอบสวนล่าช้าและอาจมีอุปสรรคในการพิจารณา
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ แนวทางแก้ไขปัญญานี้คือ การขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงานเพื่อค้นหาเอกสารด้วย
ตนเอง เพื่อให้ทราบว่าเอกสารที่พบนั้นครบถ้วนและเกี่ยวข้องกับประเด็นการสอบสวนหรือไม่

-๗- ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง -

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
ที่......./............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
-----------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง ได้ตรวจสอบพบว่า.......................................................................
(ชื่อ สกุล ตาแหน่ง ) กรณีถูกกล่าวหาว่า....................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ดังนั้ น เพื่อ ให้ ได้ข้ อเท็จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานที่ เกี่ย วข้ องกั บเรื่องที่ก ล่ า วหาประกอบการพิ จ ารณา
ดาเนินการ จึงแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อและตาแหน่งดังต่อไปนี้
1............................................................................................................................ .......................................
2...................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................ .......................................
มีหน้าที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเสนอผลการสอบสวนให้
ผู้สั่งแต่งตั้งทราบและพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ .............................พ.ศ. .................................

(......................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล..............................

-๘–

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง สานักปลัด อบต. โทร..............................................................
ที.่ ........................................................................................ วันที่................................................................................
เรื่อง รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง ได้มีคาสั่งที่......./........ลงวันที่.........เดือน..............พ.ศ.............
แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ โปรดกรอกแบบการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่อง.............ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ตามคาสั่งโดย..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ..........................................
....................................................................................................................................................................................
มูลกรณีของเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก..........................................................................................................
(เขียนเหตุที่ทาให้เกิดการสอบสวนข้อเท็จจริง)............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ดังนี้
พยานบุคคล
1...............................(ชื่อ).................ตาแหน่ง.....................
2...............................(ชื่อ).................ตาแหน่ง.....................
3...............................(ชื่อ).................ตาแหน่ง.....................
4...............................(ชื่อ).................ตาแหน่ง.....................
5...............................(ชื่อ).................ตาแหน่ง.....................
พยานเอกสาร
1.บันทึกข้อความที่........../........ลงวันที่...............เดือน.............พ.ศ..............
เรื่อง...............................................................................................................
2.หนังสือ.........ที่................ลงวันที่.........เดือน............พ.ศ...........................
เรื่อง..............................................................................................................
3.หนังสือ......../..............ลงวันที่...............เดือน..................พ.ศ...................
4...................................................................................................................
5...................................................................................................................

-๙พยานวัตถุ (ถ้ามี)
1...................................................................................................................
2...................................................................................................................
3...................................................................................................................
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ร่วมประชุมพิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า..........................(เขียน
ข้อเท็จจริงโดยจัดระเบียบเรียงตามลาดับก่อนหลังแบบเรียงความ โดยพิจารณาเนื้อเรื่องจากพยานบุคคลและ
พยานเอกสาร รวมทั้งพยานวัตถุ (ถ้ามี) ตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์จนสิ้นสุดและข้อเท็จจริงที่เขียนควรเป็นข้อเท็จจริงที่
ยุติแล้ว) ......................................................................................................................................................................
ประเด็นที่จะต้องพิจารณา
ประเด็นที่ 1............... (กาหนดประเด็นตามเรื่องที่ต้องการพิจารณา)
ประเด็นที่ 2................................................................................................................. ...............................
ข้อพิจารณาตามประเด็นที่ 1
..........(ระบุข้อเท็จจริ งตามประเด็นที่ 1 และพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อเท็จจริงในเรื่องที่
พิจารณา พร้อมทั้งข้อกฎหมายเพื่อใช้พิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน)......................................
ข้อพิจารณาตามประเด็นที่ 2
.............(ระบุข้อเท็จจริง ตามประเด็นที่ 2 และพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อเท็จจริงในเรื่องที่
พิจารณาพร้อมทั้งข้อกฎหมายที่ใช้พิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน)............................................
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า...............................(สรุปความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนและเสนอแนวความคิ ด หรื อ แนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาสั่ ง การของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
....................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
(..........................................)
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
(..........................................)

- ๑๐ ตัวอย่างบันทึกปากคาพยานบุคคล
บันทึกคาให้การ
เรื่อง............................................................................................................................. ..............................................
แผ่นที่...............................

สอบสวนที่.............................(สถานที่สอบสวน)

คาให้การ.....(ชื่อผู้ให้ถ้อยคา)......

วันที่...............เดือน............พ.ศ.........................

เป็น.........(ผู้ถูกกล่าวหา/พยาน).........

(........................................กรรมการสอบสวน)
(.......................................กรรมการสอบสวน)
(.......................................กรรมการสอบสวน)

ข้าพเจ้า....................(ชื่อ)...............................อายุ...........ปี เชื้อชาติ.......................สัญชาติ.....................
ศาสนา...................อาชีพ.....................ตั้งบ้านเรือนเลขที่.......................ถนน.......................ตาบล.........................
อาเภอ.......................จังหวัด.....................................
ข้าพเจ้าทราบแล้ว ขอให้ถ้อยคาตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้......(เขียนประวัติผู้ให้ถ้อยคาโดยย่อจนถึง
ปัจจุบัน ปัจจุบันดารงตาแหน่งใด และมีหน้าที่อย่างไร จากนั้นเขียนบันทึกถ้อยคาของผู้นั้นว่ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่
สอบสวนอย่างไร และรู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่ อย่างไร) และบันทึกความเกี่ยวพันกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ว่า เคยมีเรื่องโกรธเคืองกันหรือไม่ อย่างไร).............................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ..............................................................
อ่านให้ฟัง/ได้อ่านแล้ว รับว่าถูกต้อง
ลงชื่อ..................................................ผู้ให้ถ้อยคา
ลงชื่อ..................................................กรรมการ
ลงชื่อ..................................................กรรมการ
ลงชื่อ..................................................กรรมการ

เอกสารอ้างอิง

