คูม่ อื การดาเนินการทางวินยั พนักงานราชการของกรมบัญชีกลาง
บทนา
1.ความสาคัญและความเป็นมา
โดยที่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ได้กาหนดเรื่องวินัย
และการรักษาวินัย รวมทั้งการดาเนินการทางวินัยไว้เป็นกรอบนนการปิิบัติ และกรมบัญชีกลางได้มีประกาศ
กรมบั ญชีกลาง เรื่ อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้ว ยกระทาผิ ดวินัยและการลาออกของพนั กงานราชการ
กรมบัญชีกลาง ไว้โดยเฉพาะ ประกอบกับเมื่อปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการได้ออก
ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั กงานราชการ เรื่อง แนวทางการดาเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2559 เพื่ อ เป็ น มาตรฐานทั่ ว ไปนห้ ส่ ว นราชการถื อ ปิิ บั ติ ดั ง นั้ น เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า นจ
นนกระบวนการด าเนิ น การทางวิ นั ย พนั ก งานราชการ ด าเนิ น การเป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง นส รวดเร็ ว และ
ยุติธรรม กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาคู่มือการดาเนินการทางวินัยพนักงานราชการของกรมบัญชีกลาง เพื่อนห้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ศึกษาทาความเข้านจและนช้เป็นแนวทางการปิิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎ
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสามารถนช้เป็นคู่มือสาหรั บผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนนกรณีที่ได้รับ
แต่งตั้งนห้เป็นกรรมการสืบสวนสอบสวนทางวินัยพนักงานราชการ และสาหรับผู้ที่สนนจศึกษาโดยทั่วไป
2. ขอบเขต
คู่ มื อ การด าเนิ น การทางวิ นัย พนั ก งานราชการของกรมบั ญ ชีก ลางนี้ มี ส าระส าคั ญ นนเรื่ อง
ของวินัยและการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ ตามที่กาหนดไว้นน
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
2. ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยกระทาผิดวินัยและการลาออก
ของพนักงานราชการกรมบัญชีกลาง
3. ประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดาเนินการทางวินัย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2559
4. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
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บทที่ 1
วินยั และการรักษาวินยั
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นระเบียบที่วางกรอบ
เกี่ยวกับพนักงานราชการ ได้กาหนดเรื่องของวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานราชการไว้นนหมวด 4 ดังนี้
“ข้ อ 22 พนั ก งานราชการมี ห น้ า ที่ ต้ อ งปิิ บั ติ ง านตามที่ ก าหนดนนระเบี ย บนี้ ตามที่
ส่ ว นราชการก าหนด และตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ น นสั ญ ญาจ้ า ง และมี ห น้ า ที่ ต้ อ งปิิ บั ติ ต ามค าสั่ ง
ของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งนนหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ข้ อ 23 พนั ก งานราชการต้ อ งรั ก ษาวินั ยโดยเคร่ง ครั ด ตามที่ ก าหนดไว้ เ ป็น ข้ อ ห้ า มและ
ข้อปิิบัติที่ส่วนราชการกาหนด
พนักงานราชการผู้นดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปิิบัติตามข้อปิิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานราชการ
ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย
ข้อ 24 การกระทาความผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(1) กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(2) จงนจไม่ปิิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการกาหนดนห้
ปิิบัติจนเป็นเหตุนห้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(3) ปิิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุนห้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(4) ไม่ปิิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดนนสัญญา หรือขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปิิบัติตามคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 22 จนเป็นเหตุนห้ทางราชการได้รับความเสียหายร้ายแรง
(5) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุนห้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(6) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทางานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน สาหรับตาแหน่งที่ส่วนราชการ
กาหนดวันเวลาการมาทางาน
(7) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทางานจนทานห้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด จนเป็น
เหตุนห้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง สาหรับตาแหน่งที่ส่วนราชการกาหนดการทางานตามเป้าหมาย
(8) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือกระทาความผิดอาญาโดยมีคาพิพากษาถึงที่สุดนห้จาคุกหรือ
หนักกว่าโทษจาคุก
(9) การกระทาอื่นนดที่ส่วนราชการกาหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ 25 เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกล่ าวหาว่ากระทาผิ ดวินัยอย่างร้ายแรง นห้หัวหน้า
ส่วนราชการจัดนห้มีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้องนห้โอกาสพนักงานราชการ
ที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อนห้เกิดความเป็นธรรม นนกรณีที่ผลการสอบสวนปรากิว่า
พนักงานราชการผู้นั้นกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง นห้หัวหน้าส่วนราชการมีคาสั่งไล่ออก แต่ถ้าไม่มีมูล
กระทาความผิดนห้สั่งยุติเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ นห้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกาหนด
ข้ อ 26 นนกรณี ที่ ป รากิว่ า พนั ก งานราชการกระท าความผิ ด วิ นั ย ไม่ ร้ า ยแรงตามที่
ส่วนราชการกาหนด นห้หัวหน้าส่วนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน หรือลดขั้นค่าตอบแทน
ตามควรแก่กรณีนห้เหมาะสมกับความผิด
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นนการพิจารณาการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง นห้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสอบสวน
นห้ได้ความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร
ข้อ 27 นนกรณีที่คณะกรรมการเห็ นสมควรอาจกาหนดแนวทางการดาเนินการทางวินัย
แก่พนักงานราชการ เพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปนห้ส่วนราชการปิิบัติก็ได้”
จากระเบียบดังกล่าว กรมบัญชีกลางจึ งได้มีประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขว่าด้วยการกระทาผิดวินัยและการลาออกของพนักงานราชการกรมบัญชีกลาง ประกาศ ณ วันที่ 10
กันยายน 2556 ดังนี้
“ หมวด 1
วินัยและการรักษาวินัย
ข้ อ 3 พนั กงานราชการต้ องรั กษาวิ นั ยโดยกระท าการหรื อไม่ กระท าการตามที่ ก าหนดไว้
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้อ 4 พนัก งานราชการต้อ งสนับ สนุน การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์นจ
ข้อ 5 พนักงานราชการต้องกระทาการอันเป็นข้อปิิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องปิิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
(2) ต้องปิิบัติหน้าที่ราชการนห้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปิิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(3) ต้องปิิบัติหน้าที่ราชการนห้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งนจอุตสาหะ
เอานจนส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
(4) ต้องปิิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งนนหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืน หรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปิิบัติตามคาสั่งนั้นจะทานห้เสียหายแก่
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รั กษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสื อทันทีเพื่ อ นห้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันนห้ปิิบัติตามคาสั่งเดิม
ผู้อยู่นต้บังคับบัญชาต้องปิิบัติตาม
(5) ต้องอุทิศเวลาของตนนห้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
(6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
(7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันนนการปิิบัติราชการ
ระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปิิบัติราชการ
(8) ต้องต้ อนรั บ นห้ความสะดวก นห้ ความเป็นธรรม และนห้ การสงเคราะห์แก่ประชาชน
ผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
(9) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองนนการปิิบัติหน้าที่ราชการและนนการปิิบัติการอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประชาชน กั บ จะต้ อ งปิิ บั ติ ต ามระเบี ย บของทางราชการว่ า ด้ ว ยมารยา ททางการเมื อ ง
ของข้าราชการด้วย
(10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
มินห้เสื่อมเสีย
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ข้อ 6 พนักงานราชการต้องไม่กระทาการนดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
(1) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่า
เป็นการรายงานเท็จด้วย
(2) ต้ อ งไม่ ป ิิ บั ติ ร าชการอั น เป็ น การกระท าการข้ า มผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ตน เว้ น แต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งนห้กระทาหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
(3) ต้องไม่อาศัยหรือยอมนห้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์นห้แก่ ตนเอง
หรือผู้อื่น
(4) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อนนหน้าที่ราชการ
(5) ต้ อ งไม่ ก ระทาการหรื อ ยอมนห้ ผู้ อื่ น กระทาการหาผลประโยชน์ อั น อาจทานห้
เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
(6) ต้องไม่ เป็ น กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นนดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(7) ต้องไม่กระทาการอย่างนดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันนนการปิิบัติราชการ
(8) ต้องไม่กระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กาหนดนนกฎ ก.พ.
(9) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ข้อ 7 ผู้นดไม่ปิิบัติตามข้อปิิบัติตามข้อ 4 และข้อ 5 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 6 ผู้นั้นเป็น
ผู้กระทาผิดวินัย
ข้อ 8 นห้นาลักษณะการกระทาผิดวินัยซึ่งถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่กาหนดไว้
นนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมานช้บังคับกับพนักงานราชการโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับการกระทาความผิด ซึ่งถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามที่กาหนดไว้นนระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
หมวด 2
การดาเนินการทางวินัย
ข้ อ 9 การด าเนิ น การทางวิ นั ย แก่ พ นั ก งานราชการซึ่ ง มี ก รณี อั น มี มู ล ว่ า กระท าผิ ด วิ นัย
อย่างไม่ร้ายแรง นห้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการสอบสวนเพื่อนห้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยนห้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้นนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม”
ข้อ 10 การดาเนิ น การทางวินัยแก่พนักงานราชการซึ่ งมีกรณีอันมีมูล ว่ากระทาผิ ดวินัย
อย่างร้ายแรง นห้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยนห้เป็นไปตามที่กาหนดไว้
นนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม”
จากระเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรี ว่ าด้ว ยพนัก งานราชการและประกาศกรมบั ญชี ก ลาง
ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า นอกจากพนักงานราชการของกรมบัญชีกลางจะต้องรักษาวินัยตามที่กาหนดไว้นน
ระเบียบและประกาศดังกล่าวแล้วยังต้องถือปิิบัติและพึงระมัดระวังที่จะไม่กระทาการนนลักษณะที่ถือว่าเป็น
การกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่บัญญัติไว้นนมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ด้วย ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้
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“มาตรา ๘๕ การกระทาผิดวินัยนนลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑) ปิิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปิิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยมิ ช อบเพื่ อ นห เกิ ด ความเสี ย หาย
อยางร้ายแรง แกผูหนึ่งผูนด หรือปิิบัติหรือละเวนการปิิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
(๒) ละทิ้ ง หรื อ ทอดทิ้ ง หน้ า ที่ ร าชการโดยไม มี เ หตุ ผ ลอั น สมควรเป็ น เหตุ น ห เสี ย หาย
แก่ราชการอยางร้ายแรง
(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดตอนนคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบห้าวันโดยไมมีเหตุอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงนจไมปิิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(๔) กระทาการอันได ชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางร้ายแรง
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทาร้ายประชาชนผูตดิ ตอราชการอยางร้ายแรง
(๖) กระทาความผิดอาญาจนได รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจาคุกโดยคาพิพากษา
ถึงที่สุดนหจาคุกหรือนหรับโทษที่หนักกวาโทษจาคุก เว้นแตเปนโทษสาหรับความผิดที่ได กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๗) ละเว้นการกระทาหรือกระทาการนด ๆ อันเปนการไมปิิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝาฝน
ข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเปนเหตุนหเสียหายแกราชการอยางร้ายแรง
(๘) ละเว้ นการกระท าหรื อกระท านดๆ อั นเป็ นการไม่ ปิิ บั ติ ตามมาตรา 80 วรรคสอง และ
มาตรา 82 (11) หรือฝ่าฝืนข้อกล่าวหาตามมาตรา 83 (10) ที่มีกฎ ก.พ. นห้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 ก็ จ ะต้ อ งไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ลั ก ษณะการกระท าความผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรงตามที่กาหนดไว้นนระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 เช่น การละทิ้ง
หรื อ ทอดทิ้ ง การท างานเป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น เกิ น เจ็ ด วั น ส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ ส่ ว นราชการก าหนดวั น เวลา
การมาทางานซึ่งตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ถือว่าเป็นการกระทา
ที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็จะต้องยึ ดถือปิิบัติตามนั้น ถึงแม้ตามมาตรา 85 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จะบัญญัตินห้การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อนนคราวเดียวกัน เป็นเวลา
เกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันควร จะเป็นลักษณะการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ตาม
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บทที่ 2
การดาเนินการทางวินยั พนักงานราชการ
การด าเนิ น การทางวิ นั ย พนั ก งานราชการได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ป ิิ บั ติ ไ ว้ น นประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดาเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
และประกาศกรมบั ญ ชี ก ลาง เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขว่ า ด้ ว ยการกระท าผิ ด วิ นั ย และการลาออก
ของพนักงานราชการกรมบัญชีกลาง หมวด 2 การดาเนินการทางวินัย
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดาเนินการทางวินยั พนักงานราชการ
พ.ศ. 2559
ข้อ 3 เมื่อมีการกล่ าวหาหรื อ มี กรณีเ ป็น ที่ส งสั ย ว่ า พนั ก งานราชการผู้ นดกระทาผิ ด วิ นั ย
นห้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นรายงานเป็นหนังสือตามลาดับชั้นนห้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยเร็ว
ข้อ 4 นห้หัวหน้าส่วนราชการดาเนินการสืบสวนหรือสั่งนห้ดาเนินการสืบสวนและพิจารณาว่า
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่
ข้อ 5 นนกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานราชการ
ผู้ นดกระทาผิ ดวินั ย อย่ างไม่ร้ ายแรง นห้ ดาเนินการต่อไปตามข้อ 6 ถ้าพิจารณาเห็ นว่ามีมูล ที่ควรกล่ า วหา
ว่าพนักงานราชการผู้นดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง นห้ดาเนินการต่อไปตามข้อ 7 แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณี
ไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้นดกระทาผิดวินัย นห้ยุติเรื่อง
ข้อ 6 นนกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 4 และข้อ 5 ปรากิว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้นดกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง นห้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสอบสวนนห้ได้
ความจริงและยุติธรรม โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
นนกรณีที่หั ว หน้ าส่ ว นราชการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นห้ คณะกรรมการสอบสวน
ดาเนิ น การสอบสวนโดยรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลั กฐานที่เกี่ยวข้ อง และทารายงาน
การสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ข้อ 7 นนกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจ ารณาตามข้อ 4 และข้อ 5 ปรากิ กรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้นดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง นห้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเพื่อดาเนินการต่อไป
ข้ อ 8 เมื่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเห็ น ว่ า การสอบสวนเรี ย บร้ อ ยแล้ ว นห้ พิ จ ารณาสั่ ง การ
หรือดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) นนกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดวินัยตามข้อกล่าวหานห้สั่งยุติเรื่อง
(2) นนกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง นห้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินค่าตอบแทน หรือลดเงินค่าตอบแทน ตามควรแก่กรณีนห้เหมาะสมกับความผิด
(3) นนกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง นห้สั่งลงโทษไล่ออก
ข้อ 9 การสั่งยุติเรื่อง นห้ทาเป็นคาสั่ง ระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาเรื่องที่ถูกกล่าวหา
และผลการพิจารณา โดยนห้ลงลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้สั่งและวันเดือนปีที่ออกคาสั่งไว้ด้วย
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ข้อ 10 นห้หัวหน้าส่วนราชการมีอานาจสั่งลงโทษทางวินัยพนักงานราชการได้ดังต่อไปนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินค่าตอบแทนนนอัตราร้อยละ 2 หรือร้อ ยละ 4 ของเงินค่าตอบแทนที่ผู้นั้น
ได้รับนนวันที่มีคาสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน
(3) ลดเงิ น ค่ า ตอบแทนได้ ค รั้ ง หนึ่ ง นนอั ต ราร้ อ ยละ 2 หรื อ ร้ อ ยละ 4 ของเงิ น
ค่าตอบแทนทีผ่ ู้นั้นได้รับนนวันที่มีคาสั่งลงโทษ
(4) ไล่ออก
การสั่งลงโทษตัดเงินค่าตอบแทนหรือลดเงินค่าตอบแทน ถ้าจานวนเงินที่ต้องตัดหรือลดมีเศษ
ไม่ถึงสิบบาท นห้ปัดทิ้ง
การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง นห้สั่งนห้มีผลตั้งแต่วันที่และเดือนที่มีคาสั่งเป็นต้นไป เว้นแต่
นนกรณีที่ต้องมีการสั่งลงโทษย้อนหลังก็นห้ลงโทษนห้มีผลย้อนหลังได้
ข้อ 11 การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน ลดเงินค่าตอบแทน หรือไล่ออก นห้ทา
เป็นคาสั่ง ระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ถูกลงโทษ แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญว่า ผู้ถูกลงโทษกระทาวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรงนนกรณีนด ข้ อนดพร้อมทั้งสิทธิและระยะเวลานนการอุทธรณ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปิิบัติราชการทางปกครองไว้นนคาสั่งนั้น และนห้ลงลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้สั่งและวันเดือนปี
ที่ออกคาสั่งไว้ด้วย
ข้ อ 12 นนกรณี ที่ มี ก ารอุ ท ธรณ์ และผลการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ น ห้ มี ก ารลดโทษ งดโทษ
หรือยกโทษ นห้หัวหน้าส่วนราชการมีคาสั่งนหม่ โดยนห้ยกเลิกคาสั่งลงโทษเดิมแล้วสั่งนหม่นห้เป็นไปตามนั้น
ข้ อ 13 นนกรณี ที่ ค าสั่ ง เดิ ม เป็ น ค าสั่ ง ลงโทษไล่ อ อก ถ้ า มี ก ารลดโทษเพื่ อ สั่ ง ลงโทษนหม่
นนความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง งดโทษ หรือยกโทษ นนคาสั่งนหม่นห้สั่งนห้ผู้นั้นกลับเข้าปิิบัติงานและสั่งลงโทษ
นหม่นนความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง งดโทษ หรือยกโทษ แล้วแต่กรณี ส่วนสิทธิประโยชน์ระหว่างที่พนักงาน
ราชการถูกไล่ออกจากราชการจะได้ รับสิทธิประโยชน์นั้นหรือไม่เ พียงนด นห้นาระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วย
การจ่ายเงินเดือนนห้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยคาสั่งลงโทษทางวินั ยหรือคาสั่งนห้ออกจากราชการ
แล้วได้รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ. 2551 มานช้บังคับ
การสั่ ง นห้ พ นั ก งานราชการกลั บ เข้ า ปิิ บั ติ ง าน นห้ สั่ ง นห้ ผู้ นั้ น กลั บ เข้ า มาปิิ บั ติ ง าน
ตามระยะเวลาที่เหลื อ อยู่ ตามสั ญ ญาจ้ า งเดิ ม นนกรณีไม่อาจสั่ งนห้ พ นัก งานราชการกลั บเข้า ปิิบัติง านได้
ไม่ว่าด้วยเหตุนด ๆ นห้นาหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการออกจากราชการ โดยไม่มีความผิดของ
พนักงานราชการมานช้บังคับ
ข้อ 14 นนกรณีที่ คาสั่ งลงโทษเดิมเป็นคาสั่ งลงโทษนนความผิ ดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ถ้ามี
การลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ นนคาสั่งนหม่นห้ระบุการดาเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้วด้วย
ข้อ 15 พนักงานราชการผู้นดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระทาหรือละเว้นกระทาการนด
ที่เป็นความผิดอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน
หรือตรวจสอบกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาโดยผู้บังคับบัญชานั้น หรือมีกรณี
ถูกฟ้องคดี หรือต้องหาว่า กระทาความผิดอาญา อันมินช่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับ
ราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังจะออกจากงานไปแล้วโดยมินช่เพราะเหตุตาย ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัย
มีอานาจดาเนินการสืบสวนพิจารณา และดาเนินการทางวินัยตามที่กาหนดไว้นนประกาศนี้ต่อไปได้เ สมือนว่า
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ผู้ นั้ น ยั ง มิ ไ ด้ อ อกจากกงาน แต่ ทั้ ง นี้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจต้ อ งด าเนิ นการสอบสวนตามข้ อ 7 ภายนน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากงาน
ข้อ 16 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัยพนักงานราชการ นห้นาหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลของส่วนราชการนั้น มานช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดกับ
หลักการของการจ้างพนักงานราชการหรือการปิิบัติงานของพนักงานราชการ ทั้งนี้ เว้นแต่การปิิบัติหน้าที่
ของพนั ก งานราชการมีลั ก ษณะพิเ ศษที่ ไ ม่ อาจปิิบั ติต ามระเบี ยบนี้ ได้ นห้ ส่ ว นราชการนั้ น กาหนดวิ ธี ก าร
ดาเนินการทางวินัยนห้เหมาะสมกับสภาพงานและแจ้งนห้สานักงาน ก.พ. ทราบต่อไป
 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการกระทาผิดวินยั และการลาออกของ
พนักงานราชการกรมบัญชีกลาง หมวด 2 การดาเนินการทางวินยั
ข้ อ 9 การด าเนิ น การทางวิ นั ย แก่ พ นั ก งานราชการซึ่ ง มี ก รณี อั น มี มู ล ว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย
อย่างไม่ร้ายแรง นห้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการสอบสวนเพื่อนห้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยนห้เป็นไปตามที่กาหนดไว้นน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ข้อ 10 การดาเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการซึ่งมีกรณีอันมีมูลว่ากระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง นห้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยนห้เป็นไปตามที่กาหนดไว้นน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
1. กรณีมกี ารกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นทีส่ งสัย
“การกล่าวหา” คือ การร้องเรียนกล่าวโทษโดยระบุว่า มีพนักงานราชการผู้นดมีพฤติการณ์/
มีการกระทาที่เข้าข่ายเป็นความผิดวินัย ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
และประกาศกรมบั ญ ชี ก ลาง เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขว่ า ด้ ว ยการกระท าผิ ด วิ นั ย และการลาออก
ของพนักงานราชการ
“กรณีเป็นที่สงสัย” คือ มีการกล่าวหาว่าพนักงานราชการมีการกระทาผิดวินัยแต่ไม่ปรากิตัว
ผู้กล่าวหา รวมทั้งกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้พบเห็นข้อเท็จจริงหรือพฤติ การณ์ อันเป็นที่สงสัยว่าผู้นต้บังคับบัญชา
กระทาผิดวินัย
“การกล่ า วหา” และ “กรณี เ ป็ น ที่ ส งสั ย ” มี ห ลายรู ป แบบ เช่ น 1) หนั ง สื อ ร้ อ งเรี ย น/
บัตรสนเท่ห์ 2) ตรวจเห็นเองซึ่งอาจเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่ว มงานก็ได้ 3) สื่อมวลชน 4) หน่วยงานที่มี
อานาจหน้าที่ตรวจสอบ เช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน และจะต้องมีข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่เพียงพอว่า พนักงานราชการผู้นั้นมีพฤติการณ์หรือการ
กระทาผิดที่จะสืบสวนหาข้อเท็จจริง พร้อมด้วยพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
เมื่อปรากิว่ามีการกล่ าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสั ยว่ามีการกระทาผิ ดวินัย ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นหนังสือตามลาดับชั้น นห้หัวหน้าส่วนราชการ คือ อธิบดีกรมบัญชีกลางทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
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การรายงานจะต้องประกอบด้วย
(1) ชื่อผู้กล่าวหา (ถ้ามี)
(2) ชื่อและตาแหน่งผู้ถูกกล่าวหา
(3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์
(4) พยานหลักฐานเบื้องต้น
2. การสืบสวนหรือการสั่งการนนเบื้องต้น
“การสืบสวน” หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนนเบื้องต้น เพื่อนช้ประกอบ
การพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นดกระทาผิดวินัยหรือไม่ โดยการสืบสวนนห้ทานนทางลับ เพื่อ มินห้
เกิดความเสียหายแก่พนักงานราชการผู้ถูกดาเนินการหรือบุคคลภายนอก
เมื่อผู้ บั งคับ บั ญชาได้รั บทราบรายงานหรือรับทราบเรื่องกล่ าวหาหรือกรณีเป็นที่ส งสั ย ว่า
พนั ก งานราชการผู้ น ดกระท าผิ ด วิ นั ย ด้ ว ยตนเอง นห้ พิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานที่ ป รากิ
ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีมีมูล หรือมีการกระทาตามที่ถูกกล่าวหา หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่า
ผู้ นั้ น กระท าผิ ด วิ นั ย ก็ น ห้ ด าเนิ น การทางวิ นั ย ต่ อ ไป แต่ ถ้ า พิ จ ารณาเห็ น ว่ า กรณี ไ ม่ มี มู ล กล่ า วคื อ ไม่ มี
พยานหลักฐานเพียงพอ หรือน่าเชื่อว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย หรือการกระทานั้นไม่เป็นความผิดทางวินัยนห้สั่งยุติเรื่อง
มีการกล่าวหา/มีกรณีเป็นที่สงสัย
ผู้บังคับบัญชารายงานตามลาดับชัน้

หัวหน้าส่วนราชการ
การดาเนินการสืบสวน/สัง่ นห้ดาเนินการสืบสวน
มีพยานหลักฐานเบื้องต้นแล้ว

ไม่มมี ูล

มีมูล

ไม่ร้ายแรง

สืบสวน

ร้ายแรง

ข้อเท็จจริง/พยานไม่พอฟังว่านครผิด
ข้อเท็จจริง/พยานไม่พอฟังว่ามีการกระทาผิด
พฤติการณ์นั้นไม่ผิด
นห้ยุติเรื่อง
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3. การดาเนินการกรณีมมี ลู ทีค่ วรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง
ตามประกาศกรมบั ญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้ว ยการกระทาผิ ดวินัย ข้อ 9
วรรคสอง กาหนดนห้ ห ลั กเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับ การด าเนิน การทางวินั ยอย่ างไม่ร้ า ยแรง
ของพนักงานราชการกรมบัญชีกลาง นห้เป็นไปตามที่กาหนดไว้นนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
โดยอนุโลม กล่าวคือนห้ดาเนินการเช่นเดียวกับการดาเนินหารทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงของข้าราชการ ดังนี้
3.1 การสอบสวนโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาปรากิว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานราชการ
ผู ้น ดกระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ (อธิ บ ดี ) จะด าเนิ น การสอบสวนด้ว ยตนเอง
หรือ มอบหมายนห้ผู้ห นึ ่งผู ้นด เป็น ผู ้ส อบสวนทางวินัย โดยไม่ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนก็ไ ด้ และจะต้อง
ดาเนินการนห้แล้วเสร็จภายนน 45 วัน นับแต่วันที่พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิด วินัย
อย่างไม่ร้ายแรง โดยต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานห้พนักงานราชการ
ผู ้ถูก กล่า วหาทราบ รวมทั้ง ต้อ งนห้โ อกาสผู ้ถูก กล่า วหาได้ชี้แ จงแก้ข้อ กล่า วหาภายนนเวลาที่กาหนดด้ว ย
ถ้ าผู้ ถู กกล่ าวหาไม่ ชี้ แจงแก้ ข้ อกล่ าวหาภายนนเวลาที่ ก าหนด นห้ ถื อว่ าผู้ ถู กกล่ าวหาไม่ ประสงค์ ที่ จะชี้ แ จง
แก้ข้อกล่าวหา
กรณีไม่สามารถดาเนินการนห้แล้วเสร็จภายนนเวลาดังกล่ าว หัวหน้าส่วนราชการ (อธิบดี)
ขยายเวลาได้ตามความจาเป็น โดยแสดงเหตุผลความจาเป็นไว้ด้วย
3.2 การสอบสวนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
การเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน การแจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และการคัดค้านกรรมการ
สอบสวน นห้ถือปิิบัติตามที่กาหนดไว้เช่นเดียวกับการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 และถ้ามีกรณีพนักงานราชการตาแหน่งต่างกัน ต่างกรม หรือ
ต่ างกระทรวง ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ยร่ ว มกั น นห้ ด าเนิ นการตามมาตรา 94 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และข้อ 16 - 17 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
ทั ้ง นี ้ กรรมการสอบสวนวิน ัย อย่า งไม่ร ้า ยแรง จะไม่ม ีผู ้ด ารงต าแหน่ง นิต ิก ร หรือ
ผู ้ไ ด้ร ับ ปริ ญญาทางกฎหมาย หรื อผู้ ได้รั บการฝึกอบรมหลักสู ตรการดาเนินการทางวิ นัย หรือผู้ มีประสบการณ์
ด้านการดาเนินการทางวินัยก็ได้
คณะกรรมการสอบสวนต้องดาเนินการสอบสวน แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
นห้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ รับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา รวบรวมข้อเท็จจริง รวบรวมข้อกฎหมาย และรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เก็บไว้นนสานวนแล้วจัดทารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ต้องดาเนินการนห้แล้วเสร็จภายนน 60 วัน นั บแต่
วันที่ประธานกรรมการรับทราบคาสั่ง กรณีที่ไม่สามารถสอบสวนนห้แล้วเสร็จภายนนเวลาที่กาหนด นห้ประธาน
กรรมการรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาตามความจาเป็น นนการนี้
ผู ้สั ่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนอาจพิจ ารณาขยายระยะเวลา หรือ หัว หน้า ส่ว นราชการจะสั่ ง นห้ ยุ ติ
การดาเนินการเพื่อพิจารณาดาเนินการสอบสวนเองได้
เมื่ อผู้ สั่ งแต่ งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนได้ รั บ รายงานการสอบสวนแล้ ว หากเห็ น ว่ า
การดาเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ก็นห้สั่งการตามกฎ ก.พ.ฯ ข้อ 14 (1) หรือ (2) โดยหากเห็นว่า
ข้อเท็จจริงและพยานหลั กฐานยั งไม่เพียงพอ ก็สามารถกาหนดประเด็นนห้คณะกรรมการสอบสวนกลั บ ไป
ดาเนินการนห้ถูกต้องโดยเร็ว
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แผนผังกระบวนการการดาเนินการทางวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง
การดาเนินการทางวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง

ดาเนินการเอง/มอบหมาย

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน

ดาเนินการ 45 วัน

ดาเนินการ 60 วัน

แล้วเสร็จ

ไม่แล้วเสร็จขอขยาย
ไม่ขยาย
ยุติการดาเนินการ

ขยาย

รายงาน
หัวหน้าพิจารณา
- ยุติเรื่อง
- ภาคทัณฑ์
- ตัดเงินค่าตอบแทน
- ลดเงินค่าตอบแทน

4. การดาเนินการกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดาเนินการทางวินัยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2559 ข้อ 7 ได้กาหนดนห้ กรณีมีมูล ที่ควรกล่ าวหาว่าพนักงานราชการผู้นดกระทาผิ ดวินัย
อย่างร้ายแรง นห้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเพื่อดาเนินการต่อไป
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยนห้เป็นไปตามที่กาหนดไว้นนกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม ตามที่ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อ นไข
ว่าด้วยการกระทาผิดวินัยและการลาออกของพนักงานราชการกรมบัญชีกลางได้กาหนดไว้
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แผนผังกระบวนการดาเนินการทางวินยั อย่างร้ายแรง

หัวหน้ าส่วนราชการ (อธิบดี)

การดาเนิ น การนนกรณีมีมูลที่ควรกล่ าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีห ลั กการส าคัญ
นนการดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้ดาเนินการต้องเป็นผู้มีอานาจตามที่กฎหมายกาหนด
2. ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3. ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานห้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
4. ต้องนห้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั อย่างร้ายแรง
1. ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน คือ หัวหน้าส่วนราชการ (อธิบดี)
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน เป็ น หลั ก ฐานส าคั ญ ที่ แ สดงว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้
ดาเนินการตามหน้าที่แล้ว โดยคาสั่งอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญประกอบด้วย
(1) ชื่อ และตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
(2) เรื่องที่กล่าวหา (พฤติการณ์ที่เป็นการกระทาผิดวินัย)
(3) ชื่อประธานกรรมการและกรรมการสอบสวน
(4) ชื่อผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี)
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ทั้งนี้ รูปแบบคาสั่งนห้จัดทาโดยยึดถือแบบ ดว. 1 ที่นช้นนกรณีตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการเมื่ อมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ต้องดาเนินการดังนี้
1. แจ้งคาสั่งนห้ผู้ถูกกล่ าวหาทราบโดยเร็ว โดยนห้แจ้งตาแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) และสิทธิคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน โดยนห้ทาเป็นเอกสารแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนและแจ้งนห้ผู้ถูกกล่าวหาทราบนนคราวเดียวกัน นห้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน ที่
รับทราบไว้เป็นหลักฐาน และมอบสาเนาคาสั่งนห้ผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับ
1.1 ถ้ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาไม่ ย อมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบค าสั่ ง จะท าบั น ทึ ก ลงวั น ที่ แ ละสถานที่
ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานก็ได้ นห้ถือวันที่แจ้งเป็นวันรับทราบ
1.2 ถ้ า ไม่ อ าจแจ้ ง นห้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาทราบโดยตรงได้ ห รื อ มี เ หตุ จ าเป็ น อื่ น นห้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ
ส่ ง ทางไปรษณีย ์ล งทะเบีย นตอบรับ ไป ณ ที ่อ ยู ่ ซึ ่ง ปรากิตามหลัก ฐานของทางราชการ และนห้ถ ือ ว่า
ผู ้ถ ูก กล่า วหาได้ร ับ แจ้ง เมื ่อ ครบก าหนด 7 วัน นับ แต่ว ัน ส่ง (กรณีส ่ง นนประเทศ) หรือ เมื ่อ ครบ 15 วัน
นับแต่วันส่ง (กรณีส่งไปยังต่างประเทศ)
2. ส่ ง ส าเนาค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน พร้ อ มทั้ ง เอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
นห้ประธานกรรมการทราบโดยเร็ว นห้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่ได้รับเก็บรวมไว้นนสานวน
รวมทั้งส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนห้กรรมการทราบเป็นรายบุคคล
การแจ้งคาสั่งนห้คณะกรรมการสอบสวนก็เพื่อนห้คณะกรรมการสอบสวนทราบว่า
(๑) ตนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้มีหน้าที่ดาเนินการทางวินัย
(๒) ทราบเรื่องที่กล่าวหาอันเป็นกรอบนนการดาเนินการ และ
(๓) ประธานกรรมการเตรียมจัดนห้มีการประชุมนัดแรก
3. ส่งหลักฐานการรับทราบหรือถือว่าทราบคาสั่ง ของผู้ถูกกล่าวหาไปนห้ประธานกรรมการเก็บรวม
นนสานวน
3. องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน
องค์ประกอบ
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการอย่างน้อย ๒ คน
(๓) กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
(๔) ผู้ช่วยเลขานุการ (กรณีจาเป็น)
คุณสมบัติ
แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนสามัญ เว้นแต่มีเหตุผลจาเป็นจะแต่งตั้งจากข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ที่ไม่นช่ข้าราชการการเมืองก็ได้ กรณีมีผู้ ช่ว ยเลขานุการจะแต่งตั้งผู้ ช่ว ยเลขานุการจากลู กจ้างประจาหรือ
พนักงานราชการก็ได้
สาหรับประธานกรรมการการจะแต่งตั้งข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งระดับนดเป็นประธานกรรมการ
สอบสวนนห้นาหลักเกณฑ์ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มานช้
บังคับโดยอนุโลม
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4. การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน
“การคัดค้านกรรมการสอบสวน” เป็นสิทธิที่สาคัญข้อหนึ่งของผู้ถูกกล่าวหาที่จะทานห้การสอบสวน
เป็นไปอย่างยุติธรรมและปราศจากอคติ นอกจากนี้กรรมการสอบสวนหากเห็นว่าตนมีเหตุแห่งการคัดค้าน
ก็สามารถแจ้งเรื่องนห้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการได้เช่นกัน
4.1 เหตุแห่งการคัดค้านกรรมการสอบสวน
(1) เป็นผู้กล่าวหา
(2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหา
(3) เป็นญาติของผู้กล่าวหา ข้อ ๓ คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่า ชั้นนด ๆ หรือ
เป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางการสมรสนับได้เพียงสองชั้น
(4) เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรื อกับคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้ถูกล่าวหา
(5) เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียนนเรื่องที่สอบสวน
(6) เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์นนขณะกระทาผิดตามเรื่องที่กล่าวหา
(7) เป็น ผู ้ที่มีเ หตุอื่น ซึ่ง มีส ภาพร้ายแรงอันอาจทานห้ก ารสอบสวนไม่เ ป็น กลางหรือ
เสียความเป็นธรรม
4.2 วิธีการคัดค้านกรรมการสอบสวนต้องทาเป็นหนังสือ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องยื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายนน ๗ วัน นับแต่วันที่
ผู้ ถูกกล่ าวหาทราบ หรื อถือว่าทราบคาสั่ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวน หรือภายนน ๗ วัน นับแต่วั น ที่
ผู้ถูกกล่าวหาทราบเหตุแห่งการคัดค้าน
(2) ต้องระบุข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อันเป็นเหตุแห่งการคัดค้าน โดยนห้ระบุด้วยว่า
พฤติการณ์แห่งการคัดค้านดังกล่าวจะทานห้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมอย่างไร
กรณีที่คาคัด ค้า นไม่เ ป็น ไปตามที่กาหนดดัง กล่า ว นห้ผู ้มีอานาจพิจ ารณาคาคัด ค้า น
สั่งไม่รับคาคัดค้านและแจ้งนห้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับคาคัดค้านแล้วนห้แจ้ง ๑) ประธานกรรมการ
และ ๒) กรรมการสอบสวนผู้ถูกคัดค้าน เพื่อนห้กรรมการสอบสวนผู้นั้นหยุดปิิบัติหน้าที่ และดาเนินการชี้แจง
ภายนน ๗ วัน
4.3 การพิจารณาคาคัดค้าน
(1) กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าคาคัดค้านฟังไม่ขึ้นนห้ยกคาคัดค้านโดยมีหนังสือแจ้งนห้
ผู้ถูกกล่าวหา (ผู้คัดค้าน) ประธานกรรมการ และกรรมการสอบสวนผู้ถูกคัดค้านทราบ คาสั่ง นห้ยกคาคัดค้าน
นห้เป็นที่สุด
(2) กรณีที่พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่าคาคัดค้า นฟัง ขึ้น นห้ก รรมการสอบสวนผู ้ถูก คัด ค้าน
พ้นจากหน้าที่ และนห้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน โดยอาจลดหรือ
เปลี่ยนกรรมการสอบสวนก็ได้ แต่กรณีที่กรรมการสอบสวนที่เหลืออยู่มีจานวนน้อยกว่า 3 คน นห้แต่งตั้งผู้อื่น
เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้าน
การพิจารณาสั่งการคาคัดค้านนีจ้ ะต้องดาเนินการนห้แล้วเสร็จภายนน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับคาคัดค้าน ถ้าไม่มีการสั่งการนดภายนนระยะเวลาดังกล่าว นห้ถือว่า
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กรรมการสอบสวนผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากหน้าที่ และนห้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการเปลี่ยนแปลง
กรรมการสอบสวนต่อไป
กรณีที่กรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุแห่งการคัดค้าน นห้ยื่นเป็นหนังสือต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
การคัดค้านของผู้ช่วยเลขานุการนห้ถือปิิบัติตามหลักเกณฑ์การคัดค้านกรรมการสอบสวน
5. หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการสอบสวน
“การสอบสวน” คือ การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแสวงหาความจริงนนเรื่องที่มีการกล่าวหา
เพื่อนห้การพิจารณาดาเนินการทางวินัยเป็นไปด้วยความยุติธรรม โดยการสอบสวนเป็นกระบวนการที่สาคัญ
เพื่อนห้ปรากิข้อเท็จจริงว่ามีการกระทาตามที่มีการกล่าวหาหรือไม่ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการเพื่อพิสูจน์
ความจริงนห้ปรากิก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการเพื่อนห้เกิดความยุติธรรมแก่ทั้ง
ผู้ถูกกล่าวหาและทางราชการ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
5.1 การประชุมครั้งแรก
เมื่อประธานกรรมการได้ รับเอกสารที่ เกี่ยวข้ อง (เอกสารหลั กฐานเบื้องต้ นและหลั ก ฐาน
การรับทราบคาสั่งของผู้ถูกกล่าวหา) และคณะกรรมการสอบสวนได้รับทราบคาสั่งแล้ว นห้ประธานกรรมการ
นัดประชุมครั้งแรกภายนน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเพื่อกาหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวน
นนการกาหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนจะร่วมกันพิจารณา
ว่ า จากเรื่ อ งที่ ก ล่ า วหาตามค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนและพยานหลั ก ฐานที่ ป รากินนเบื้ องต้น
คณะกรรมการสอบสวนจะต้องดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานนดและด้วยวิธีการนด นอกจากนี้ยังอาจกาหนด
กรอบระยะเวลานนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนห้การสอบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็วและอยู่ภายนนระยะเวลา
ที่กาหนดไว้
5.2 การรวบรวมพยานหลักฐาน
การรวบรวมพยานหลักฐานมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ห้ามบุคคลอื่นอยู่หรือร่วมทาการสอบสวน
(2) นห้สอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานคราวละ ๑ คน
(3) จานวนกรรมการสอบสวนนนการสอบปากคาต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เว้นแต่นนกรณี
ที่กึ่งหนึ่งมากกว่า ๓ คน นห้กรรมการสอบสวน ๓ คนทาการสอบปากคาได้
(4) การสอบปากคาต้องมีการบันทึกถ้อยคาอ่านนห้ผู้นห้ถ้อยคาฟังหรือนห้อ่านเอง และ
ผู้นห้ถ้อยคา ผู้บันทึกถ้อยคา กรรมการสอบสวนที่อยู่ร่วมนนการสอบปากคา ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน กรณีมี
หลายหน้ า และการแก้ ไ ขข้ อ ความ (นห้ น ช้ วิ ธี ขี ด ฆ่ าข้ อ ความเดิ ม และเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความนหม่ ด้ ว ยวิธีต กเติม)
นห้ผู้นห้ถ้อยคาและกรรมการสอบสวนที่อยู่ร่วมนนการสอบปากคาหนึ่งคนลงลายมือชื่อนนบันทึกถ้อยคาทุกหน้า
ถ้าผู้นห้ถ้อยคาไม่ยอมลงลายมือชื่อ นห้บันทึกเหตุที่ไม่ลงลายมือชื่อนนบันทึกถ้อยคา ถ้าผู้นห้ถ้อยคาไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้ นห้ดาเนินการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(5) ห้ า มบุ ค คลอื่ น อยู่ น นที่ ส อบปากค าเว้ น แต่ เ พื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การสอบสวนและ
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินาทนายหรือที่ปรึกษาเข้ามาร่วมการสอบปากคา ตามจานวนที่กรรมการสอบสวนที่ทาการ
สอบปากคาเห็นสมควร
(6) ห้ามนห้ทาคามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรืออื่นนดโดยไม่ชอบ เพื่อจูงนจ
นห้นห้ถ้อยคา
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(7) บันทึกการได้มาของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ
(8) พยานเอกสารนห้นช้ต้นฉบับ หรือสาเนาที่รับรองโดยผู้มีอานาจหน้าที่หรือกรรมการ
สอบสวน หากไม่มีต้นฉบับนห้สืบจากสาเนาหรือพยานบุคคล
(9) พยานบุ คคลที่ ไม่ มาหรื อไม่ ยอมชี้ แจงหรื อไม่ นห้ ถ้ อยค า คณะกรรมการสอบสวน
อาจพิจารณาตัดพยานได้
(10) พยานที่อาจทานห้การสอบสวนล่าช้าหรือไม่จาเป็นต่อการสอบสวน คณะกรรมการ
สอบสวนอาจพิจารณางดสอบสวนได้
(11) การสอบสวนพยานที่อยู่ต่างท้องที่ นห้ ประธานกรรมการร้องขอนห้ ผู้ สั่ งแต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนพิ จ ารณาเพื่ อ ส่ ง ประเด็ น ที่ จ ะต้ อ งสอบสวนนห้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หรื อ หั ว หน้ า
หน่วยงานนนท้องที่สอบปากคาพยาน หรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนได้ โดยนห้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยงานนั้นเลือกข้าราชการอีกอย่างน้ อย 2 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวน
5.3 การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหา
(1) การประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ
คณะกรรมการสอบสวนต้องจัดนห้มีการประชุมเพื่อพิจารณาพยานหลักฐาน โดยหาก
พยานหลั ก ฐานรั บ ฟั ง ได้ ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหากระท าผิ ด วิ นั ย ก็ น ห้ แ จ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหานห้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ทั้งนี้ องค์ประชุมต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนและ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสอบสวนทั้งหมด
กรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาไม่ ไ ด้ ก ระท าผิ ด วิ นั ย นห้ ค ณะกรรมการสอบสวน
ทารายงานการสอบสวน เสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป
(2) บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า จากพยานหลั ก ฐานที่ ไ ด้
ดาเนินการรวบรวมมานั้น ฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยตามเรื่องที่กล่าวหา นห้คณะกรรมการสอบสวน
จัดทาบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา สาหรับแบบบันทึกการแจ้ง
ข้อกล่าวหานห้นาแบบ ดว.๕ มาปรับนช้โดยอนุโลม ประกอบด้วย
- ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาการนด เมื่อนด อย่างไร
เป็นความผิดวินัยนนกรณีนด
- สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยจะระบุชื่อพยานด้วยหรือไม่ก็ได้
- แจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะนห้ถ้อยคาหรือยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ
สิทธิที่จะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐาน เพื่อขอนห้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาได้
บันทึกดังกล่าวนห้ทาเป็น ๒ ฉบับ เก็บไว้นนสานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ และนห้ผู้ถูกกล่าวหา
๑ ฉบับ นอกจากนี้ นนการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น ควรจะมี ก าร
สอบถามผู้ ถู ก กล่ า วหาว่ า จะยอมรั บ สารภาพว่ า กระท าผิ ด ตามที่ ป รากิพยานหลั ก ฐานหรื อ ไม่
หากรับสารภาพคณะกรรมการสอบสวนจะพิจารณาลงมติเพื่อทารายงานการสอบสวนก็ได้ แต่หากผู้ถูกกล่ า วหา
ไม่รับสารภาพก็จะต้องแจ้งวิธีการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานห้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
(3) วิธีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
นห้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยกาหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อแจ้งนห้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
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กรณี ที่ ผู้ ถู ก กล่ า วหามาเพื่ อ รั บ ทราบข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐาน ที่ ส นั บ สนุ น
ข้อกล่าวหา นห้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหานั้น แล้วนห้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี
นนบันทึกทั้ง ๒ ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐาน หากผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่ไม่ ยอมลงลายมื อชื่ อ
ก็นห้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ และถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และส่งบันทึก
การแจ้งข้อกล่าวหา ๑ ฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่อาศัยที่ปรากิตามหลักฐานของทางราชการ
ของผู้ถูกกล่าวหา
กรณี ผู้ ถู ก กล่ า วหาไม่ ม าตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ ค ณะกรรมการสอบสวนเรี ย ก
นห้ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาจานวน ๑ ฉบับ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่อาศัยที่ปรากิตาม
หลักฐานของทางราชการของผู้ถูกกล่าวหา และนห้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว เมื่อล่วงพ้น ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ นนกรณีนี้คณะกรรมการสอบสวนจะส่งหนังสือกาหนดวัน เวลา สถานที่ และ
วิธีการที่จะนห้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปพร้อมกันก็ได้
แผนผังกระบวนการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
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5.4 การนห้โอกาสผู้ถกู กล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหา
การนห้ โ อกาสผู้ ถู ก กล่ า วหาชี้ แ จงแก้ ข้ อ กล่ า วหานั้ น เป็ น กระบวนการสื บ เนื่ อ งมาจาก
การแจ้ ง ข้อกล่ าวหาและสรุ ปพยานหลั กฐานที่สนั บสนุ นข้ อกล่ าวหา ที่กฎหมายก าหนดนห้ ต้ องเปิ ดโอกาสนห้
ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนนห้สิทธินนการนาสืบหรืออ้างพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อหักล้าง
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาได้ สรุปได้ดังนี้
(1) เมื่อแจ้งข้อกล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบแล้ว นห้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งกาหนด
วั น เวลา สถานที่ และวิ ธี ก ารชี้ แ จงข้ อ กล่ า วหา นห้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาทราบนนวั น ที่ ม าพบ หรื อ จะแจ้ ง
ทางไปรษณีย์ ลงทะเบี ยนตอบรั บก็ ได้ และนห้ ถื อว่ าผู้ ถู กกล่ าวหาได้รั บทราบตั้ งแต่วันที่ ครบก าหนด 15 วัน
นับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์
(2) กรณีที่ไม่สามารถชี้แจงได้ตามวัน เวลา สถานที่ และวิธีการดังกล่าวข้างต้นผู้ถูกกล่าวหา
อาจขอนห้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณากาหนดนหม่ ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาต้องร้องขอก่อนครบกาหนดระยะเวลา
(3) ผู้ ถู กกล่ าวหาไม่ ชี้ แจงภายนนระยะเวลาที่ ก าหนด นห้ ถื อว่ าผู้ ถู กกล่ าวหาไม่ ป ระสงค์
จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ทั้งนี้ เว้ นแต่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นสมควรนห้โอกาสชี้แจงเพื่อประโยชน์
แห่งความเป็นธรรม
(4) ผู้ถูกกล่าวหาอาจจะชี้แจงด้วยวาจา เป็นหนังสือ หรือวิธีการอื่นนดเพื่อนห้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้ถูกกล่าวหา โดยผู้ถูกกล่าวหาอาจกล่ าวอ้างพยานหลั กฐานเพื่อนห้ คณะกรรมการสอบสวน ดาเนิน การ
รวบรวมมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้
5.5 การทารายงานการสอบสวน
“การทารายงานการสอบสวน” หมายถึง การบันทึกสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พฤติการณ์
เกี่ย วกับ การกระทาความผิ ด หรื อกรณีที่ถูกกล่ าวหาและพยานหลั กฐานที่ ได้จากการรวบรวม ตรวจสอบ
ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พร้อมกับความเห็นว่าพนักงานราชการผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัย
หรือไม่ อย่างไร โดยอาศัยพยานหลักฐานและเหตุผลประการนด โทษที่ได้รับควรเป็นเช่นไร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรายงานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เสนอความเห็นนนเรื่องที่สอบสวน และประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
สั่งการของหัวหน้าส่วนราชการต่อไป
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ดาเนินการสอบสวนโดยรวบรวมพยานหลั กฐานและรั บ ฟัง
ค าชี้ แ จงแก้ ข้ อ กล่ า วหาของผู้ ถู ก กล่ า วหาเสร็ จ สิ้ น แล้ ว คณะกรรมการสอบสวนจะต้ อ งท าการประชุ ม
เพื่อพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนห้ครบทุกข้อกล่าวหาและทุกประเด็นเพื่อพิจารณาและมีมติว่า
ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ หากเป็นความผิดวินัยจะเป็นความผิดวินัยตามบทบัญญัตินด และ
ควรได้รับโทษสถานนด จากนั้นจึงจัดทารายงานการสอบสวนเพื่อเสนอผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ องค์ป ระชุมนนการพิจารณากรณีนี้ต้องไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการสอบสวนทั้งหมด
รายงานการสอบสวน นห้จัดทาโดยยึดถึอแบบ ดว. 6 ซึ่งจะต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐาน
๒. วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน
๓. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
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ทั้ ง นี้ นนรายงานการสอบสวน กรรมการสอบสวนต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ทุ ก คนเว้ น แต่ มี เ หตุ
ความจาเป็นนห้ประธานกรรมการบันทึกเหตุนั้นไว้ และนนกรณีที่กรรมการนดมีความเห็นแย้งนห้ระบุความเห็ นนั้ น
ไว้นนรายงานการสอบสวนด้วย ซึ่งความเห็นโดยละเอียดจะทาเป็นบันทึกแนบท้ายรายงานการสอบสวนก็ได้
5.6 ระยะเวลานนการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนต้องดาเนินการสอบสวน และจัดทารายงานการสอบสวนพร้อมทั้ง
สานวนการสอบสวนนห้แล้วเสร็จภายนน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมครั้งแรกและ
ขยายได้ไม่เกินครั้งละ ๖๐ วัน

5.7 สาระสาคัญนนรายงานการสอบสวน
1. มูลกรณี
2. การสืบสวนหรือพิจารณานนเบื้องต้น
3. พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
4. การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานนห้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
5. ถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหา
6. พยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา
7. พยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบสวน
8. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
- ข้อเท็จจริงที่รับกัน
- ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นโต้เถียงกัน
- การวินิจฉัยประเด็นโต้เถียงกัน
- ความเห็นสรุป
5.8 การเตรียมการเขียนรายงานการสอบสวน
1. ศึกษามูลกรณีที่เกิดขึ้น โดยการสรุปประเด็นว่ามีกี่ประเด็น อะไรบ้าง ประเด็นหลัก ประเด็นรอง
2. ย่อเรื่อง นห้มีความสั้น ได้นจความ และชัดเจน
3. จัดเอกสาร
4. พิเคราะห์และกาหนดรูปแบบการเขียน ซึ่งจะต้องถูกต้อง กะทัดรัด คลอบคลุม และจูงนจ
โดยลาดับเหตุการณ์นห้เข้านจง่าย ระมัดระวังการนช้ถ้อยคาที่ไม่แน่นจ (อย่านห้ผู้ถามเกิดคาถาม) ทั้งนช้คาตามที่
กาหนดนนกฎหมายนนการเขียนข้อกฎหมาย ที่สาคัญที่สุด คือ ต้องระมัดระวังความถูกต้องระหว่างข้อกฎหมาย
กับฐานความผิด
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5.9 ข้อควรคานึงนนการเขียนบันทึกความเห็น
1. เขียนนห้ผู้อื่นอ่าน
2. เขียนนห้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา โดยผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดูสานวนโดยตรง
3. ความรับผิดชอบนนการเสนอข้อเท็จจริง
6. การพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการเมื่อได้รับรายงานการสอบสวนและสานวนการสอบสวนแล้วนห้พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้
6.1 กรณีที่เห็นว่าการสอบสวนยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
(1) นนกรณีที่เห็นว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่ าวหาหรือการแจ้งข้ อกล่ าวหายังไม่ครบถ้ว น
นห้สั่งนห้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการแจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งข้อกล่าวหานห้ครบถ้วนโดยเร็ว
(2) นนกรณีที่เ ห็น ว่า ควรรวบรวมข้อ เท็จ จริง หรือ พยานหลัก ฐานเพิ่ม เติม นห้กาหนด
ประเด็นหรือข้อสาคัญที่ต้องการนห้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมโดยไม่ต้องทาความเห็น
(3) นนกรณีที่เห็นว่าการดาเนินการนดไม่ถู กต้อง นห้สั่งนห้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการ
นห้ถูกต้องโดยเร็ว
6.2 กรณีที่เห็นว่าการสอบสวนครบถ้วนแล้ว
(1) นนกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดวินัยหรือกระทา
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ถ้า หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือไม่ได้
กระทาผิดวินัย นห้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็นห้ดาเนินการตาม (2)
(2) นนกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็ นว่าผู้ถูก กล่ าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้า ยแรง
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงนห้สั่งลงโทษไล่ออก
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บทที่ 3
กรณีความผิดทีป่ รากิชัดแจ้ง
เนื่องจากการดาเนิน การทางวินัย ของข้าราชการมีหลั กเกณฑ์การดาเนินการทางวินัย กรณี
ความผิดที่ปรากิชัดแจ้งไว้ นนกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 64 และ 65 ดังนั้น
สาหรับพนักงานราชการหากมีกรณีความผิดที่ปรากิชัดแจ้งตามที่กาหนดไว้นนกฎ ก.พ. ดังกล่าว ผู้บังคับบัญชา
หรือหัวหน้าส่วนราชการจะพิจารณาดาเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องทาการสอบสวนก็ได้ อันจะเป็นประโยชน์ที่
ทานห้การสอบสวนสั้น ง่าย มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1. ความผิดที่ปรากิชัดแจ้งกรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
(1) ได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
(2) นห้ถ้อยคารับสารภาพและมีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือ
(3) มี ห นั ง สื อ รั บ สารภาพต่ อ ผู้ มี ห น้ า ที่ สื บ สวนสอบสวน หรื อ คณะกรรมการสอบสวน
การรับสารภาพต้องรับโดยสิ้นเชิงไม่มีการยกข้อต่อสู้เป็นประเด็นนหม่ขึ้นมา จึงจะถือว่าเป็นกรณีความผิ ด
ที่ปรากิชัดแจ้ง ถ้าหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการรับสารภาพดังกล่าวเพียงพอจะวินิจฉัยได้ว่าการกระทานั้น
เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามข้อกล่าวหา หรือหากนนระหว่างการสอบสวนทางวินัย ผู้ถูกกล่าวหาได้รับ
สารภาพต่ อ ผู้ มี ห น้ า ที่ ส อบสวนหรื อ ต่ อ คณะกรรมการสอบสวน หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ อาจพิ จ ารณานห้
งดการสอบสวนนั้ น ก็ ได้ โ ดยไม่ ต้ องมี การแจ้ งข้ อกล่ าวหาและสรุป พยานหลัก ฐานที ่ส นับ สนุน ข้อ กล่า วหา
ตลอดจนรับฟังคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา
2. ความผิดที่ปรากิชัดแจ้งกรณีความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
(1) กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อนนคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 7 วัน โดยไม่กลับมา
ปิิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย และหัวหน้าส่วนราชการได้ดาเนินการหรือสั่งนห้ดาเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงนจไม่ปิิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(2) กรณี ก ระท าความผิ ด อาญาจนได้ รั บ โทษจ าคุ ก หรื อ โทษที่ ห นั ก กว่ า โทษจ าคุ ก โดย
คาพิพากษาถึงที่สุดนห้จาคุก โดยต้องถูกจาคุกจริง ไม่ นช่รอการลงโทษหรือรอการกาหนดโทษ หรือได้รับ โทษ
ที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(3) กรณีกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
หรือนห้ถ้อยคารับสารภาพและมีการบันทึกไว้เป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน ผู้มีหน้าที่สอบสวน หรือคณะกรรมการ
สอบสวน
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บทที่ 4
การสัง่ ยุตเิ รื่อง ลงโทษ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดาเนินการทางวินัยพนักงาน
ราชการพ.ศ. 2559 ข้อ 10 กาหนดนห้หัวหน้าส่ วนราชการมีอานาจสั่ง ลงโทษทางวินัยพนักงานราชการได้
ดังต่อไปนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินค่าตอบแทนนนอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินค่าตอบแทนที่ผู้นั้นได้รับวันที่มี
คาสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน
(3) ลดเงินค่าตอบแทนได้ครั้งหนึ่งนนอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินค่าตอบแทนที่ผู้นั้น
ได้รับนนวันที่มีคาสั่งลงโทษ
(4) ไล่ออก
การสั่งลงโทษตัดเงินค่าตอบแทนหรือลดเงินค่าตอบแทน ถ้าจานวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดมีเศษไม่ถึง 10 บาท
นห้ปัดทิ้ง และนห้มีผลตั้งแต่วันที่และเดื อนที่มีคาสั่งเป็นต้นไป เว้นแต่กรณีที่ต้องมีการสั่งลงโทษย้อนหลัง นห้ สั่ง
ลงโทษนห้มีผลย้อนหลังได้
การสัง่ ยุตเิ รื่อง ลงโทษ
1. การสั่งยุติเรื่องต้องทาเป็นคาสั่ง ระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่ถูกกล่าวหา
และผลการพิจารณา โดยนห้ลงลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้สั่ง และวัน เดือน ปี ที่ออกคาสั่ง
2. การสั่งลงโทษทางวินัยพนักงานราชการ ต้องทาเป็นคาสั่งระบุชื่อ ตาแหน่งของผู้ถูกลงโทษ
แสดงข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสาคัญว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรงกรณีนด
ข้อนด และต้องระบุสิทธิและระยะเวลานนการอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปิิบัติราชการทางปกครองไว้ด้วย
ได้แก่ ระยะเวลาอุทธรณ์และสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ดังนี้
(1) หากผู้ ถูกลงโทษประสงค์จ ะอุ ทธรณ์ นห้ ยื่นอุทธรณ์ ค าสั่ ง ต่ อหั ว หน้ าส่ ว นราชการ
ภายนน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบหรือถือว่ารับทราบ ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปิิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539
(2) กรณีผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ถูกลงโทษมีสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายนน 90 วัน นับแต่วันรับทราบหรือถือว่ ารับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ ตามนัย
มาตรา 42 มาตรา 49 มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542
3. เมื่อได้ดาเนิ น การมีคาสั่ งยุติเรื่ องหรื อค าสั่ ง ลงโทษแล้ ว นห้ แจ้งคาสั่ งนห้ ผู้ ถูกกล่ าวหา/
ผู้ ถูกลงโทษทราบโดยเร็ ว และลงลายมือ ชื่อ วัน เดือน ปี ที่รับทราบไว้เป็นหลั กฐาน โดยต้นฉบับเก็ บ ไว้
ที่ส่วนราชการที่พนักงานราชการผู้นั้นสังกัดและมอบสาเนาคาสั่งนห้กับผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกลงโทษไว้ฉบับหนึ่งด้วย
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บทที่ 5
การอุทธรณ์
ค าสั่ งลงโทษทางวิ นั ยถื อได้ ว่ าเป็ นค าสั่ งทางปกครอง ตามพระราชบั ญญั ติ วิ ธี ปิิ บั ติ ราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพราะเป็นการนช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลนนอันที่จะก่อ โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ดังนั้น
หลักการสาคัญของการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองเป็นการทบทวนการตัดสินนจทางปกครอง (คาสั่งทางปกครอง)
อีกชั้นหนึ่ง หลักการ หากคาสั่งทางปกครองไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกาหนดขั้นตอนไว้เป็ น
อย่างอื่น นห้คู่กรณีอุทธรณ์คาสั่งนั้นได้ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองภายนน 15 วัน โดยทาเป็น
หนังสือ ซึ่งนนกระบวนการ “พิจารณาอุทธรณ์ ” นั้น เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองจะต้องเป็นผู้พิจารณา
อุทธรณ์นนชั้นแรก ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเปลี่ยนแปลงคาสั่งได้ตามอานาจหน้าที่ของตน สามารถพิจารณาทบทวนได้
ทั้งนนปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายหรือนนแง่ความเหมาะสมก็ได้ ดังนั้น พนักงานราชการผู้ถูกลงโทษจึงมี
สิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยและนนกรณีที่ผลการพิจารณาอุทธรณ์นห้มีการลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ
หัวหน้าส่วนราชการต้องมีคาสั่งนหม่ โดยนห้ยกเลิกคาสั่งเดิม และสั่งนหม่ ดังนี้
1. กรณี ค าสั่ ง เดิ ม ลงโทษไล่ อ อก ถ้ า มี ก ารลดโทษเพื่ อ จะสั่ ง ลงโทษนหม่ น นความผิ ด วิ นั ย
อย่างไม่ร้ายแรง งดโทษ หรือยกโทษนนคาสั่งนหม่นห้สั่งนห้ผู้นั้นกลับเข้าปิิบัติงาน และสั่งลงโทษนหม่นนความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง งดโทษ หรือยกโทษ แล้วแต่กรณี
ส่วนสิทธิประโยชน์ระหว่างถูกไล่ออกจากราชการจะได้รับหรือได้รับเพียงนด ถือปิิบัติตามระเบียบ
กรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินนห้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยคาสั่งลงโทษทางวินัยหรือคาสั่ง นห้ออก
จากราชการแล้วได้รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ. 2551
2. กรณีการสั่ งนห้ กลั บ เข้าปิิบัติงาน นห้ สั่ งนห้ กลั บเข้าปิิบัติงานตามระยะเวลาที่เหลืออยู่
ตามสัญญาจ้างเดิม กรณีที่ไม่อาจสั่งนห้กลับเข้าปิิบัติงานได้ไม่ว่าด้วยเหตุนด ๆ นห้ถือปิิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิดของพนักงานราชการ
3. กรณีคาสั่ งลงโทษเดิ มเป็ นค าสั่ งลงโทษการท าผิ ดวินั ย อย่า งไม่ร้า ยแรง ถ้ามีการลดโทษ
งดโทษ หรือยกโทษ นนคาสั่งนหม่นห้ระบุการดาเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้วด้วย
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ภาคผนวก
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
-ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดาเนินการทางวินยั พนักงานราชการ พ.ศ.
2559
- แบบตามกฎ ก.พ. ว่ าด้ ว ยการด าเนิ น การทางวิ นั ย พ.ศ. 2556 ตามหนั งสื อ ส านั กงาน ก.พ.
ที่ นร 1011/ว 3 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
- แบบ ดว.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
- แบบ ดว.2 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน
- แบบ ดว.3 บันทึกถ้อยคาพยาน
- แบบ ดว.4 บันทึกถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหา
- แบบ ดว.5 บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
- แบบ ดว.6 รายงานการสอบสวน

25
บรรณานุกรม
บทกฎหมาย
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- กฎก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดาเนินการทางวินัยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
- ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการกระทาผิดวินัยและการลาออกของ
พนักงานราชการกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 10 กันยายน 2556
- พระราชบัญญัติวิธีปิิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เอกสารอื่น
- เอกสารประกอบการบรรยายการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 สานักงาน ก.พ.

