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ด้วยส ำนักงำนชลประทำนท่ี ๒ โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนท่ี ๒ มีนโยบำยให้จัดท ำ

คู่มือกำรปฏิบัติงำน โดยมีวัตถุประสงค์เป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนโดยถ่ำยทอดควำมรู้จำกตัวบุคคล
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1. วัตถุประสงค์ 

 1.1  เพื่อให้ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 2 กรมชลประทำน มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนท่ีชัดเจน อย่ำงเป็น     
ลำยลักษณ์อักษร ท่ีแสดงถึง รำยละเอียด ขั้นตอน กำรปฏิบัติงำนของกิจกรรม/กระบวนกำรต่ำง ๆ ของ
หน่วยงำน และสร้ำงมำตรฐำนกำร ปฏิบัติงำนท่ีมุ่งไปสู่กำรบริหำรคุณภำพท่ัวท้ังองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เกิดผลงำนท่ีได้มำตรฐำน เป็นไปตำม เป้ำหมำย ได้ผลิตผลหรือกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพ และบรรลุข้อก ำหนด    
ท่ีส ำคัญของกระบวนกำร  
  1.2 เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงวิธีกำรท ำงำนท่ีสำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนวินัย รวมถึงผู้     
เข้ำมำ ปฏิบัติงำนใหม่ ใช้ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพ และใช้
ประกอบกำร ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอก หรือ
ผู้ใช้บริกำร ให้สำมำรถ เข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรท่ีมีอยู่เพื่อขอรับกำรบริกำรท่ีตรงกับ        
ควำมต้องกำร  
  1.3 เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรควบคุมกระบวนกำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ให้
เป็นไปตำมระเบียบ แบบแผน และให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำตำม กฎ ก.พ.ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
พ.ศ. 2556 อันเป็นหลักประกันแห่งควำมเป็นธรรมให้แก่บุคลำกรภำยในส ำนักงำนชลประทำนท่ี 2 

 2.   ขอบเขต       
                คู่มือฉบับนี้ มีขอบเขตของกระบวนกำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
ประกอบด้วย ข้ันตอนส ำคัญ  ดังนี้ 
  2.1  กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น โดยผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจส่ังบรรจุ
และแต่งต้ัง ได้พิจำรณำผลกำรสืบสวนหรือพิจำรณำตำมมำตรำ 91 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ ข้ำรำชกำร
พลเรือนพ.ศ. 2551 แล้วเห็นว่ำ กรณีเข้ำลักษณะมีมูลเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ตามกฎหมาย 
ดังต่อไปนี้ 

  - มำตรำ 91 และ มำตรำ 92 แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรพลเรือนพ.ศ. 2551  
  - ข้อ 26 แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547  
  -  ข้อ 50 แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2537 
  -  หนังสือกระทรวงกำรคลัง ท่ี กค 0527.6/ว 31 ลงวันท่ี 26 เมษำยน 2542 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เรื่องกำรบริหำรงำนบุคคลลูกจ้ำงช่ัวครำว และค ำส่ังกรมชลประทำน เกี่ยวกับกำร
มอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำร ปฏิบัติรำชกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทำน ประกอบ หมวด 3  
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กำรด ำเนินกำรในกรณีมีมูล ท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง แห่ง กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. 2556   
  2.2  กำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง โดยคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น มีหน้ำท่ีรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย และพยำนหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้อง ว่ำพฤติกำรณ์ของผู้ถูก
กล่ำวหำเป็นกำรกระท ำผิดวินัยในเรื่องท่ีสอบสวนหรือไม่ เป็นไปตำมมำตรำ 95 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ 
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีข้ำรำชกำร) ข้อ 26 ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำน
รำชกำร พ.ศ. 2547 (กรณีพนักงำนรำชกำร) ข้อ 50 ของระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของ
ส่วนรำชกำร พ.ศ. 2537 (กรณีลูกจ้ำงประจ ำ)  หนังสือกระทรวงกำรคลัง  ท่ี กค 0527.6/ว 31 ลงวันท่ี 
26 เมษำยน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล ลูกจ้ำงช่ัวครำว  (กรณีลูกจ้ำง
ช่ัวครำว) และค ำส่ังกรมชลประทำน เกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
แทนอธิบดีกรมชลประทำน ประกอบ หมวด 3 กำรด ำเนินกำรในกรณีมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย
อย่ำงไม่ร้ำยแรง แห่ง กฎ ก.พ.ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. 2556  
  2.3  กำรจัดท ำรำยงำนกำรสอบสวนพร้อมเสนอควำมเห็น โดยคณะกรรมกำรสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนท่ี 2  โดยให้เสนอพร้อมส ำนวนกำร
สอบสวน ตำมมำตรำ 92 และมำตรำ 95   
 
3. คําจํากัดความ 
   3.1  ผู้บังคับบัญชา หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนท่ี 2  
  - กรณีข้ำรำชกำร เป็นไปตำมมำตรำ 57 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน                
พ.ศ. 2551 ประกอบ หมวด 3 กำรด ำเนินกำรในกรณีมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
แห่งกฎ ก.พ.   ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. 2556 หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำย (ถ้ำมี) 
  - กรณีพนักงำนรำชกำร เป็นไปตำมข้อ 3 แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำน
รำชกำร พ.ศ. 2547 และค ำส่ังกรมชลประทำน เกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำน
บริหำรงำนบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทำน  
  - กรณีลูกจ้ำงประจ ำ เป็นไปตำมข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำ                
ของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2537 และค ำส่ังกรมชลประทำน เกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำร                
ด้ำนบริหำรงำนบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทำน  
  - กรณีลูกจ้ำงช่ัวครำว เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังท่ี กค 0527.6/ว 31 ลงวันท่ี 
26 เมษำยน 2542 และค ำส่ังกรมชลประทำน เกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำร ด้ำน
บริหำรงำนบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทำน  
                
  



- 3 - 
 

   3.2 กรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หมำยถึง เมื่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ชลประทำนท่ี 2 ได้รับรำยงำน กำรสอบสวนข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นหรือพิจำรณำในเบ้ืองต้นแล้วเห็นว่ำ มีมูลท่ีควร
กล่ำวหำว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
   - กรณีข้ำรำชกำร เป็นไปตำมมำตรำ 91 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน   
พ.ศ. 2551 ประกอบ หมวด 3 กำรด ำเนินกำรในกรณีมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
แห่งกฎ ก.พ.ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. 2556 หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำย (ถ้ำม)ี  
     - กรณีพนักงำนรำชกำร เป็นไปตำมข้อ 26 แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
พนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 และค ำส่ังกรมชลประทำน เกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำร
ด้ำนบริหำรงำนบุคคล แทนอธิบดีกรมชลประทำน 
    - กรณีลูกจ้ำงประจ ำ เป็นไปตำมข้อ 50 แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำ 
ของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2537 และค ำส่ังกรมชลประทำน เกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำร 
ด้ำนบริหำรงำนบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทำน - กรณีลูกจ้ำงช่ัวครำว เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง 
ท่ี กค 0527.6/ว 31   ลงวันท่ี 26 เมษำยน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องกำรบริหำรงำน
บุคคลลูกจ้ำงช่ัวครำว และค ำส่ังกรมชลประทำน เกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำน
บริหำรงำนบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทำน 3 
   3.3  การสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น หมำยถึง กระบวนกำรสอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมำย และ พยำนหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงกำรด ำเนินกำรอื่นๆ โดยคณะกรรมกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น  เพื่อให้ได้ข้อมูล พฤติกำรณ์ท่ีชัดเจนในกำรพิจำรณำควำมผิดทำงวินัย 
  3.4  รายงานการสอบสวน หมำยถึง รำยงำนท่ีจัดท ำโดยคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง
เบ้ืองต้น เพื่อเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนท่ี 2 โดยให้เสนอไปพร้อมกับส ำนวนกำรสอบสวน ซึ่ง
ต้องประกอบด้วย 
  1. เรื่องท่ีสอบสวน  
  2. ข้อเท็จจริง  
  3. ข้อกฎหมำย ข้อกล่ำวหำ พยำนหลักฐำนท่ีสนับสนุนหรือหักล้ำงข้อกล่ำวหำ  
  4. ประเด็นท่ีต้องพิจำรณำ  
  5. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบสวน ในกรณีท่ีกรรมกำรสอบสวนผู้ใดมีควำมเห็นแย้ง ให้
แสดงช่ือและสรุปควำมเห็นแย้งของผู้นั้นไว้ในรำยงำนกำรสอบสวนด้วย   
     - กรณีข้ำรำชกำร  เป็นไปตำมมำตรำ 92 และมำตรำ 95 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบ ข้อ 13 หมวด 3 กำรด ำเนินกำรในกรณีมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำ
กระท ำ ผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง แห่งกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. 2556   
  - กรณีพนักงำนรำชกำร  เป็นไปตำมข้อ 26 แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
พนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 และค ำส่ังกรมชลประทำน เกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำร 
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ด้ำนบริหำรงำนบุคคล แทนอธิบดีกรมชลประทำน ประกอบ กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. 
2556 หมวด 3 กำรด ำเนินกำร ในกรณีมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง และประกำศ
คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินกำรทำงวินัยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2559    
  - กรณีลูกจ้ำงประจ ำ  เป็นไปตำมข้อ 50 แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำ 
ของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2537 และค ำส่ังกรมชลประทำน เกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำร 
ด้ำนบริหำรงำนบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทำน ประกอบ กฎ ก .พ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. 
2556 หมวด 3 กำรด ำเนินกำรในกรณีมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
  - กรณีลูกจ้ำงช่ัวครำว  เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังท่ี กค 0527.6/ว 31 ลงวันท่ี 
26 เมษำยน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคลลูกจ้ำงช่ัวครำว และค ำส่ังกรม
ชลประทำน เกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนบริหำรงำนบุ คคลแทนอธิบดีกรม
ชลประทำน ประกอบ กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. 2556 หมวด 3 กำรด ำเนินกำรในกรณีมี
มูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
  
4.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
    4.1 ผู้บังคับบัญชำ คือ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนท่ี 2 มีหน้ำท่ี 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น  
 2. ส่ังลงโทษตำมควรแก่กรณีในฐำนควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง (กรณีพนักงำนรำชกำร 
,ลูกจ้ำงประจ ำ ,ลูกจ้ำงช่ัวครำว) 
 3. รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจส่ังบรรจุตำมมำตรำ 57 ทรำบโดยเร็ว (กรณี
ข้ำรำชกำร) 
   4.2 นิติกรเจ้ำของเรื่อง มีหน้ำท่ีปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับเรื่องวินัย เพื่อให้เป็นไป
ระเบียบและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง ,เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ,รวบรวมสรุปส ำนวนรำยงำนกำรสอบสวน
ให้แก่คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงเพื่อลงควำมเห็น รวมถึงรำยงำนสรุปผลกำรสอบข้อเท็จจริง ให้แก่
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนท่ี 2 เพื่อด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป 
  4.3 คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น มีหน้ำท่ีร่วมด ำเนินกำรสอบสวนทำงวินัย ท้ังใน
กำรรวบรวม พยำนหลักฐำน และกำรด ำเนินกำรท้ังหลำยอื่นใดเพื่อให้ทรำบข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ต่ำง ๆ 
หรือพิสูจน์ เกี่ยวกับเรื่องท่ีกล่ำวหำ ให้ได้ควำมจริงและยุติธรรม และเพื่อท่ีจะพิจำรณำว่ำผู้ถูกกล่ำวหำ กระท ำ
ผิดวินัยหรือไม่ อย่ำงไร และถ้ำกระท ำผิดวินัย ควรได้รับโทษสถำนใด โดยคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง ต้อง
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง  ไม่ต่ ำกว่ำหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำผู้ถูกกล่ำวหำ และกรรมกำร
อย่ำงน้อยอีก 2 คน โดยให้กรรมกำรคนหนึ่ง เป็นเลขำนุกำร ในกรณีจ ำเป็น จะมีผู้ช่วยเลขำนุกำรด้วยก็ได้ และ
ต้องมีผู้นิติกรประจ ำส ำนักงำนชลประทำนท่ี 2 อย่ำงน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมกำรสอบสวน            
  



๕.กระบวนการด าเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
ส านักงานชลประทานท่ี 2 

 
  

ล ำดับ 
ที่ 

ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดของงำน มำตรฐำน/คุณภำพ
งำน 

ผู้รับผิดชอบ 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 2 
พิจารณาจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
2.ออกเลขค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการให้เป็นไป
ตาม 
1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ  
พลเรือน พ.ศ. 2551 
2.ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงาน ราชการ 
พ.ศ. 2547 
3. ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 
2537 
4. หนังสือ
กระทรวงการคลัง ท่ี 
กค 0527.6/ ว31 
ลงวันที่ 26 เมษายน 
2542 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และ วิธี
ปฏิบัติเรื่องการ
บริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราว 
5. ค าสั่งกรม
ชลประทาน เกี่ยวกับ
การมอบอ านาจ ให้
ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการด้านบริหาร 
งานบุคคล แทนอธิบดี
กรมชลประทาน 
6. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. 2556 
7. ประกาศ
คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง 
แนวทางการ
ด าเนินการทางวินัย
พนักงาน ราชการ 
พ.ศ. 2559 

-เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 
-นิติกรประจ า
ส านักงาน
ชลประทานที่ 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   รับเร่ืองกรณีมีมูล
กล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
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ล ำดับ

ที ่

 
ผังกระบวนกำร 

 

 
ระยะเวลา 

 
รำยละเอียดของงำน 

 
มำตรฐำน/คุณภำพ

งำน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   5 วันท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพ่ือเสนอ ให้ ผส.ชป.2 
พิจารณาลงนาม 
2. จัดท าบันทึกการแจ้งค าสั่งแต่งต้ังฯ 
เพ่ือให้คณะกรรมการฯทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด าเนินการให้เป็นไป
ตาม  
1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551  
 2. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงาน ราชการ 
พ.ศ. 2547 
3. ระเบียกระทรวง
การคลงัว่าด้วยลูกจ้าง 
ประจ า ของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537  
4. หนังสือกระทรวง 
การคลงั ท่ี กค 
0527.6/ ว31 ลง
วันที่ 26 เมษายน 
2542 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และ วิธี
ปฏิบัติเรื่องการ
บริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราว 
  5. ค าสั่งกรม
ชลประทาน เกี่ยวกับ
การมอบอ านาจ ให้
ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการด้านบริหาร 
งานบุคคล แทนอธิบดี
กรมชลประทาน  
6. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. 2556 
 7. ประกาศคณะ
กรรม 
การบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง แนว
ทางการด าเนินการ
ทางวินัยพนักงาน 
ราชการ พ.ศ. 2559   
 
 
 
 

 
นิติกรประจ า
ส านักงาน
ชลประทานที่ 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
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ล ำดับ

ที่ 

 
 
  3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผังกระบวนกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระยะเวลำ 

 
 
 
  5 วันท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รำยละเอียดงำน 

 
 
 
1.เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้สั่งแต่งต้ังได้ลงนาม
ค าสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นและนิติกรประจ าส านักงาน
ชลประทานที่ 2 ด าเนินการ ดังน้ี  
 1. ด าเนินการแจ้งค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน ให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบโดยตรงก่อน ดังน้ี  
  - แจ้ งค าสั่ ง  รวมทั้ งแจ้ งต าแหน่งของ
ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ช่วย 
เลขานุการ (ถ้ามี) พร้อมแจ้งถึงสิทธิในการ
คัดค้านกรรมการสอบสวน ไปพร้อมกัน 
 - ให้ผู้ ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่ 
รับทราบเป็นหลักฐาน ในบันทึกการแจ้ง
ค าสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการ 
- ส่งมอบส าเนาค าสั่งแต่งต้ัง คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงฯ ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา 1 ชุด 
แล้วเก็บไว้ในส านวนการสอบสวน    1 ชุด 
2. หากการแจ้งค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
สอบสวนแก่ผู้ ถูกกล่าวหา ไม่อาจแจ้งให้
ทราบ โดยตรงได้ หรือมีเหตุจ าเป็นอื่น ให้
แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรับไปให้ผู้ ถูกกล่าวหา ณ ที่อ ยู่ ซึ่ ง
ปรากฏ ตามหลักฐานของทางราชการ 
3. ส่งมอบส าเนาค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
สอบสวนและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ประธาน 
กรรมการรับทราบ โดยให้ประธานกรรมการ 
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบใน
ค าสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  
 4. ส่งส าเนาค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน ให้กรรมการทราบเป็นรายบุคคล  
5. น าหลักฐานการรับทราบทั้งหมดไปให้
ประธาน กรรมการ เพ่ือเก็บรวบรวมไว้ใน
ส านวนการสอบสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มำตรฐำน/คุณภำพ

งำน 
 
ด าเนินการให้เป็นไป
ตาม 
 1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ  
พลเรือน  พ.ศ. 2551  
 2. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงาน ราชการ 
พ.ศ. 2547  
 3. ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจ า 
ของส่วนราชการ    
พ.ศ. 2537  
4. หนังสือ
กระทรวงการคลัง ท่ี 
กค 0527.6/ ว31 
ลงวันที่ 26 เมษายน 
2542 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเรื่องการ
บริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราว 
5. ค าสั่งกรม
ชลประทาน เก่ียวกับ
การมอบอ านาจ ให้
ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการด้าน
บริหารงานบุคคล 
แทนอธิบดีกรม
ชลประทาน  
6. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. 2556 
7. ประกาศคณะกรรม 
การบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง แนว
ทางการด าเนินการ
ทางวินัยพนักงาน 
ราชการ พ.ศ. 2559   
 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งให้ผู้กล่าวหาทราบ
ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
รวมทั้งสิทธิคัดค้าน 
กรรมการการรับทราบ  
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ล ำดับ

ที่ 

 
  4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผังกระบวนกำร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะเวลำ 
 
 
 

7 วันนับแต่   
ทราบค าสั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รำยละเอียดงำน 

 
 
 

1.เมื่อ ผส.ชป.2 ผู้สั่งแต่งต้ังได้รับหนังสือ 
คัดค้านกรรมการ แล้วเห็นว่าการ คัดค้าน
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 22 แห่ง 
กฎ ก.พว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 
2556 ให้นิติกรด าเนินการดังน้ี     
 1.1 ส่งส าเนาหนังสือคัดค้านไปให้ประธาน
กรรมการ เพ่ือทราบและเก็บรวบรวมไว้ใน
ส านวน   
1.2 แจ้งให้ผู้ ถูกคัดค้านทราบ และให้ลง
ลายมือชื่ อ  และ วันที่ ไ ด้ รั บแจ้ ง ไ ว้ เป็ น
หลักฐาน พร้อมให้หยุด การปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสอบสวน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง    
1.3  ให้โอกาสผู้ถูกคัดค้านชี้แจงเป็นหนังสือ
ต่อ ผส.ชป.2  ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้ 
รับแจ้ง   
1.4  เมื่อเห็นว่าค าคัดค้านรับฟังได้  ผส.ชป.
2 สั่งให้ผู้ถูก คัดค้านพ้นจากหน้าท่ีกรรมการ
สอบสวน  
1.5 จากน้ันให้แต่งต้ังผู้อื่นเป็นกรรมการ
สอบสวนแทน  
1.6 กลับไปกระบวนการที่ 2. และ 3 

2. เมื่อ ผส.ชป.2 ผู้สั่งแต่งต้ัง   เห็นว่า การ
คัดค้านไม่อาจรับฟังได้ ให้ด าเนินการดังน้ี  
 - สั่งยกคัดค้าน   
- ท าหนังสือแจ้งผู้คัดค้าน ผู้ถูกคัดค้าน และ 
ประธานกรรมการทราบ โดยถือว่าค าสั่งยก
ค าคัดค้านเป็นที่สุด  

 3. หาก ผส.ชป.2  ผู้สั่งแต่งต้ังไม่สั่งการใด 
ๆ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับค าคัดค้าน   
    - ให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากหน้าท่ีกรรมการ
สอบสวน 
   - จากน้ันให้แต่งต้ังผู้อื่นเป็นกรรมการ
สอบสวนแทน 
  - กลับไปกระบวนการที่ 2. และ 3.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

มำตรฐำน/คุณภำพ
งำน 

 
- ด าเนินการให้เป็นไป
ตาม  
1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ  
พลเรือน พ.ศ. 2551  
2. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงาน ราชการ 
พ.ศ.2547 
 3. ระเบียบกระทรวง 
การคลงัว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 
 4. หนังสือกระทรวง 
การคลงัที่ กค 
0527.6/ว 31 ลง
วันที่ 26 เมษายน 
2542 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และ วิธี
ปฏิบัติเรื่องการ
บริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราว 
 5. ค าสั่งกรม
ชลประทาน เกี่ยวกับ
การมอบอ านาจ ให้
ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการด้าน
บริหารงานบุคคล 
แทนอธิบดีกรม
ชลประทาน  
6. กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การด าเนินการทาง
วินัย พ.ศ. 2556 
7. ประกาศ
คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง 
แนวทางการด าเนิน 
การทางวินัยพนักงาน 
ราชการ พ.ศ. 2559  
  
 
 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากมีการคัดค้าน
กรรมการสอบ

ข้อเท็จจริง 
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ล ำดับ
ที่ 

 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผังกระบวนกำร 

 

 
ระยะเวลำ 

 
 
60 วันนับแต่
วันที่ประธาน
กรรมการ
รับทราบค าสัง่
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
สอบสวนทาง
วินัย 

 
รำยละเอียดงำน 

 
 
1. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิเบื้องต้น 
ด าเนินการ ดังน้ี  
 - รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ 
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับ
การ ด าเนินการทางวินัย ตามที่กฎ ก.พ. 
ก าหนด  
- ประชุมเพ่ือพิจารณาพยานหลักฐานที่รวบรวม
ได้ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย แล้วลงมติท า
ความเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหา
เพียงพอที่จะรับฟังว่า เป็นความผิดวินัยใน
เรื่องที่สอบสวน หรือไม่ อย่างไร    
- แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้
ถูกกล่าวหาทราบ เพ่ือให้มีสิทธิชี้แจงและ
โต้แย้ง แสดง พยานหลักฐานคัดค้านข้อ
กล่าวหา    
- ประชุมเพ่ือพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดที่
มแีล้วลงมติท าความเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหา
กระท าผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่   
ตามมาตราใด ควรได้รับโทษสถานใด และมี  
เหตุอันควรลดหย่อนหรือไม่ เพียงใด   
2. จัดท ารายงานการสอบสวน พร้อมส านวน 
การสอบสวนและความเห็นของ
คณะกรรมการ สอบสวน เสนอต่อ ผส.ชป.2 
เพ่ือสั่งการ ดังน้ี 
1. หากพบว่าไม่ผิด ให้เสนอสั่ง ยุติเรื่อง   
2. หากพบว่าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้
พิจารณาเสนอโทษทางวินัยตามควร แก่กรณี
ให้เหมาะสมกับความผิด (เฉพาะกรณี) 
3. หากพบว่า ผิดวินัยวินัยอย่างร้ายแรง    
ให้สรุปส านวนส่งส่วนวินัย กรมชลประทาน 
หมำยเหตุ --  ในกรณีที่คณะกรรมการ
สอบสวนมี เหตุผลและความจ าเป็นไม่อาจ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด
ระยะเวลา ให้ประธาน กรรมการรายงานต่อ 
ผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น พิจารณาขยายระยะเวลาได้ ครั้งละ 
ไมเ่กิน 30 วัน  
  

มำตรฐำน/คุณภำพ
งำน 

 
- ด าเนินการให้เป็นไป
ตาม  
1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ  
พลเรือน พ.ศ. 2551  
2. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงาน ราชการ 
พ.ศ.2547 
 3. ระเบียบกระทรวง 
การคลงัว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 
 4. หนังสือกระทรวง 
การคลงัที่ กค 
0527.6/ว 31 ลง
วันที่ 26 เมษายน 
2542 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และ วิธี
ปฏิบัติเรื่องการ
บริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราว 
 5. ค าสั่งกรม
ชลประทาน เกี่ยวกับ
การมอบอ านาจ ให้
ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการด้าน
บริหารงานบุคคล 
แทนอธิบดีกรม
ชลประทาน  
6. กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การด าเนินการทาง
วินัย พ.ศ. 2556 
7. ประกาศ
คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง 
แนวทางการด าเนิน 
การทางวินัยพนักงาน 
ราชการ พ.ศ. 2559  
 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการสอบสวน
ทางวินัย อย่างไม่
ร้ายแรง 

ยุติเร่ือง 

ผิดวินัยเสนอโทษ 

ผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ให้เสนอ
ส่วนวินัย 

ชลประทาน 
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6.ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฎิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/
แบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เง่ือนไขการปฏิบัติงาน 

1.ผส.ชป.2 พิจารณาเรื่อง
แล้วมอบหมายให้นิติกร
จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

1.ผส.ชป.2 พิจารณาและสั่ง
การให้นิติกร สชป.2 
ด าเนินการ จัดท าค าสั่งแต่ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิ
เบื้องต้น 

1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551  
2. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  ว่า
ด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547  
3. ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วย ลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการ   
พ.ศ. 2537 
4. หนังสือ
กระทรวงการคลัง  
ที่ กค 0527.6/ว 31 
ลงวันที่ 26 เมษายน 
2542 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติ เรื่องการ
บริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราว  
5. ค าสั่งกรม
ชลประทาน เกี่ยวกับ
การมอบอ านาจให้
ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการ ด้าน
บริหารงานบุคคลแทน
อธิบดีกรมชลประทาน 
6. กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การด าเนินการทาง
วินัย พ.ศ. 2556 7. 
ประกคณะกรรมการ
บริหาร พนักงาน
ราชการ เรื่อง แนว
ทางการ ด าเนินการ
ทางวินัยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2559 
 
 

-ผส.ชป.2 
-นิติกรสชป.2 

1. ตรวจสอบเรื่องว่าเป็น
กรณี มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรงหรือไม่ ตาม
กฎหมายใด  
2. ผส.ชป.2 พิจารณา    
สั่งการให้นิติกร จัดท า 
ค าสั่งแต่งต้ังสอบฯ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
 3. นิติกรด าเนินการจัดท า
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ตามท่ี ผส.ชป.2 เสนอ
รายชื่อ 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฎิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/
แบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เง่ือนไขการปฏิบัติงาน 

2.การแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบค าสั่งถึงการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น รวมทั้ง
สิทธิคัดค้านกรรมการฯ 
จากน้ันให้ส่ง ส าเนาค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น และ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ 
ประธานกรรมการรับทราบ 
และส่งส าเนาค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น ให้
กรรมการทราบเป็น
รายบุคคล 

1. นิติกร สชป.2 ด าเนินการ
แจ้งค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้      
ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรง 
โดยแจ้งค าสั่ง รวมทั้งแจ้ง
ต าแหน่งของประธานกรรมการ 
กรรมการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้าม)ี พร้อม
แจ้งถึงสิทธิในการคัดค้าน
กรรมการสอบฯไปพร้อมกัน  
2. ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือ
ชื่อและวันที่ รับทราบเป็น
หลักฐาน ในบันทึกการแจ้ง 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
และ ต าแหน่งคณะกรรมการ
สอบสวน ท้ัง 2 ชุด  
3. ส่งมอบบันทึกการแจ้งค าสั่ง
แต่งต้ัง คณะกรรมการฯและ
ต าแหน่ง พร้อมส าเนาค าสั่ง 
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบฯ 
ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา 1 ชุด แล้ว
เก็บไว้ในส านวนการสอบสวน 
1 ชุด 
4. กรณีไม่อาจแจ้งค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
สอบสวนให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบโดยตรง หรือ 
มีเหตุจ าเป็นอื่นที่มิอาจแจ้ง
โดยตรงได้ ให้นิติ 
กร สชป.2 แจ้งค าสัง่แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเป็น
หนังสือส่งไปทางไปรษณีย์ 
ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่อยู่ซึ่ง
ปรากฏตามหลักฐานของ 
ทางราชการ  
 
 
 
 
 
 

1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551  
 2. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 
2547  
3. ระเบียบกระทรวง 
การคลงัว่าด้วย 
ลูกจ้างประจ า 
ของส่วนราชการ  พ.ศ. 
2537  
4. หนังสือ
กระทรวงการคลัง ท่ี  
กค 0527.6/ว 31 
ลงวันที่ 26 เมษายน 
2542 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติ เรื่องการ
บริหารงานบุคคลลูกจ้าง
ชั่วคราว  
5. ค าสั่งกรมชลประทาน 
เก่ียวกับการมอบ
อ านาจให้ข้าราชการ
ปฏิบัติ ราชการด้าน
บริหารงานบุคคลแทน 
อธิบดีกรมชลประทาน  
6. กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การด าเนินการทาง 
วินัย พ.ศ. 2556  
  

นิติกร สชป.2 1. ด าเนินการส่งส าเนา
ค าสั่ง แต่งต้ังคณะ
กรรมการฯ แจ้งใหผู้้ถูก
กล่าวหาทราบ โดยเร็วและ
ให้ผู้ถูกกล่าวหา  ลงลายมือ
ชื่อวันที่รับทราบเป็น 
หลักฐานรวมทั้งสิทธิ
คัดค้าน กรรมการสอบสวน
ไปพร้อมกัน  
2. ด าเนินการส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ 
ประธานกรรมการรับทราบ
โดยเร็ว และให้ประธาน
กรรมการ  ลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปี และส่ง
ส าเนาค าสั่งแต่งต้ัง 
คณะกรรมการสอบสวนให้ 
กรรมการทราบเป็น
รายบุคคล 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฎิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/
แบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เง่ือนไขการปฏิบัติงาน 

3 .ผู้ถูกกล่าวหาประสงค์ที่
จะคัดค้านกรรมการ 
สอบฯ (ถ้าม)ี 

 
 
 
 
 
 

1. ผู้ถูกกล่าวหาผู้คัดค้านต้อง
ท าคัดค้านเป็นหนังสือ 
2. การคัดค้านท าได้ภายใน 7 
วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค า 
สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หรือ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้ถูก
กล่าวหาทราบเหตุแห่งการ
คัดค้าน 
3. ในหนังสือคัดค้านให้ระบุ
ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อัน
เป็นเหตุแห่งการคัดค้าน 
โดยระบุด้วยว่าจะพฤติการณ์
น้ันจะท าให้การสอบสวนเสีย
ความเป็นธรรม อย่างไร 
4. ย่ืนค าคัดค้านต่อผู้สั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน เพ่ือ
พิจารณา 

1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 
2. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 
3. ระเบียบกระทรวง 
การคลงัว่าด้วย 
ลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 
4. หนังสือกระทรวง 
การคลงั ที่ กค 
0527.6/ว 31  
ลงวันที่ 26 เมษายน 
2542 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเรื่องการ 
บริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราว 
5. ค าสั่งกรม
ชลประทาน เก่ียวกับ 
การมอบอ านาจให้
ข้าราชการปฏิบัติ 
ราชการด้าน
บริหารงานบุคคลแทน
อธิบดีกรมชลประทาน 
6. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย 
 พ.ศ. 2556 
7. ประกาศ
คณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการ เรื่อง 
แนวทางการด าเนิน 
การทางวินัยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 

-ผู้ถูกกล่าวหา 
-คณะกรรมการ 
สอบสวนโดยนิติ
กรเจ้าของเรื่อง 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฎิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ
แบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เง่ือนไขการปฏิบัติงาน 

3 .ผู้ถูกกล่าวหาประสงค์ที่
จะคัดค้านกรรมการ 
สอบฯ (ถ้าม)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้ถูกกล่าวหาผู้คัดค้าน ต้อง
ท าคัดค้านเป็นหนังสือ 
2. การคัดค้านท าได้ภายใน 7 
วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค า 
สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หรือ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้ถูก
กล่าวหาทราบเหตุแห่งการ
คัดค้าน 
3. ในหนังสือคัดค้านให้ระบุ
ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อัน
เป็นเหตุแห่งการคัดค้าน 
โดยระบุด้วยว่าจะพฤติการณ์
น้ันจะท าให้การสอบสวนเสีย
ความเป็นธรรม อย่างไร 
4. ย่ืนค าคัดค้านต่อผู้สั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน เพ่ือ
พิจารณา 

1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 
2. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 
3. ระเบียบกระทรวง 
การคลงัว่าด้วย 
ลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 
4. หนังสือกระทรวง 
การคลงั ที่ กค 
0527.6/ว 31  
ลงวันที่ 26 เมษายน 
2542 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเรื่องการ 
บริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราว 
5. ค าสั่งกรม
ชลประทาน เก่ียวกับ 
การมอบอ านาจให้
ข้าราชการปฏิบัติ 
ราชการด้าน
บริหารงานบุคคลแทน
อธิบดีกรมชลประทาน 
6. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย 
 พ.ศ. 2556 
7. ประกาศ
คณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการ เรื่อง 
แนวทางการด าเนิน 
การทางวินัยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 

-ผู้ถูกกล่าวหา 
-คณะกรรมการ 
สอบสวน 
โดยนิติกร 
เจ้าของเรื่อง 

หลักเกณฑ์การคัดค้าน
กรรมการข้อเท็จจรงิ
เบื้องต้น มีดังน้ี 
1. เป็นผู้กล่าวหา 
2. เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส
ของผู้กล่าวหา 
3. เป็นญาติของผู้กล่าวหา 
บุพการีหรือ 
ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ
หรือเป็นพ่ีน้องหรือ
ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียง 3 
ชั้นหรือเป็นญาติเก่ียวพัน
ทางการสมรสนับได้เพียง 
2 ชั้น 
4. เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคือง
กับผู้ถูกกล่าวหาหรือกับ
คู่หมั้นหรือคูส่มรส 
ของผู้ถูกกล่าวหา 
5. เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสีย
ในเรื่องที่สอบสวน 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฎิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ
แบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เง่ือนไขการปฏิบัติงาน 

7. การพิจารณาเรื่องคัดค้าน
กรรมการสอบสวน (ถ้ามี) 

- ผู้บังคับบัญชาผูส้ั่งแต่งต้ัง
พิจารณาคัดค้านหากเห็นว่าไม่
เป็นไปตามท่ีก าหนดตาม กฎ 
ก.พ. ให้สั่งไม่รับค าคัดค้านและ 
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
- กรณีค าคัดค้านเป็นไปตามท่ี
ก าหนด ตาม 
กฎ ก.พ. ให้ด าเนินการดังน้ี 
1. ให้ส่งส าเนาหนังสือคัดค้าน
ไปให้ประธานกรรมการ เพ่ือ
ทราบและเก็บรวบรวมไว้ใน 
ส านวน 
2. แจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบ
และให้ลงลายมือชื่อและวันที่
ได้รับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน 
พร้อมสั่งให้หยุดการปฏิบัติ
หน้าท่ีกรรมการสอบสวนทันที 
(นับแต่วันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว) 
3. ให้โอกาสผู้ถูกคัดค้านชี้แจง
เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาผู้
สั่งแต่งต้ัง ภายใน 7 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 
2. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 
3. ระเบียบกระทรวง 
การคลงัว่าด้วย 
ลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 
4. หนังสือกระทรวง 
การคลงั ที่ กค 
0527.6/ว 31  
ลงวันที่ 26 เมษายน 
2542 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเรื่องการ 
บริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราว 
5. ค าสั่งกรม
ชลประทาน เก่ียวกับ 
การมอบอ านาจให้
ข้าราชการปฏิบัติ 
ราชการด้าน
บริหารงานบุคคลแทน
อธิบดีกรมชลประทาน 
6. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย 
 พ.ศ. 2556 
7. ประกาศ
คณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการ เรื่อง 
แนวทางการด าเนิน 
การทางวินัยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2559 
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7. ระบบการตดิตามประเมนิผล 

กระบวนการ มาตรฐาน/
คุณภาพงาน 

วิธีการติดตาม
ประเมินผล 

ผู้ติดตาม ข้อเสนอแนะ 

1. รับเรื่องกรณีมี
มูลท่ีควรกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยอย่าง
ไม่ร้ายแรง 

1. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.2526 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับ
ของทางราชการ 
พ.ศ.2544  

ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานให้
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าส่ังท่ี
ก าหนด 

ฝบท.ชป.2  

2. ผส.ชป.2 
พิจารณาเรื่องแล้ว 
มอบหมายแก่นิติกร 
เพื่อจัดท าค าส่ัง 
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 
อย่างไม่ร้ายแรง 
และเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
ส านวนการ
สอบสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ  
พลเรือน  พ.ศ. 
2551 
2. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงาน 
ราชการ พ.ศ. 2547 
3. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2537 
4.หนังสือกระทรวง 
การคลัง   ท่ี กค 
0527.6/ว 31 ลง
วันท่ี 26 เมษายน 
2542 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเรื่องการ
บริหารงานบุคคล
ลูกจ้างช่ัวคราว 
5. ค าส่ังกรม
ชลประทาน
เกี่ยวกับ 

ตรวจสอบ ผลการ
ด าเนินงานให้
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าส่ังท่ี
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝบท.ชป.2 
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กระบวนการ มาตรฐาน/
คุณภาพงาน 

วิธีการติดตาม
ประเมินผล 

ผู้ติดตาม ข้อเสนอแนะ 

 การมอบอ านาจให้
ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการด้าน
บริหารงานบุคคล
แทนอธิบดี 
 6. กฎ ก.พ.ว่าด้วย
การด าเนินการทาง
วินัย  พ.ศ. 2556  
7. ประกาศ
คณะกรรมการ
บริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง แนว
ทางการด าเนินการ
ทางวินัยพนักงาน 
ราชการ พ.ศ. 
2559   

 -ธุรการ 
-ประธาน
คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. นิติกรเจ้าของ
เรื่องด าเนินการ 
ตรวจสอบช่ือ-สกุล 
ต าแหน่งสังกัดของ
ผู้ถูกกล่าวหาและ
ตรวจสอบช่ือ-สกุล 
ต าแหน่ง สังกัดของ
บุคคลท่ีจะท าหน้าท่ี
เป็นคณะกรรมการ
สอบสวนและจัดท า
ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง
พร้อมบันทึกการ
แจ้งค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สอบสวนเสนอ 
ผส.ชป.2 พิจารณา
ลงนาม 

1.พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน  พ.ศ. 
2551   
2. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547  
 3. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจ า  
ของส่วนราชการ    
พ.ศ. 2537  
4. หนังสือ
กระทรวงการคลังท่ี 
กค 0527.6/ว 31  
ลงวันท่ี 26 
เมษายน 2542  
 
 

ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานให้
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับค าส่ังท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 17 - 
 

    กระบวนการ มาตรฐาน/ 
คุณภาพงาน 

วิธีการติดตาม
ประเมินผล 

ผู้ติดตาม ข้อเสนอแนะ 

 5. ค าส่ังกรม
ชลประทาน
เกี่ยวกับการมอบ
อ านาจให้
ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการด้าน
บริหารงานบุคคล
แทนอธิบดี  
6. กฎ ก.พ.ว่าด้วย
การด าเนินการทาง
วินัย  พ.ศ. 2556  
7. ประกาศ
คณะกรรมการ
บริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง แนว
ทางการด าเนินการ
ทางวินัยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 
2559   

   
 

4.แจ้งให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบค าส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนรวมท้ัง
สิทธิคัดค้านกรรมการ
การสอบสวน/ส่ง
ส าเนาค าส่ังฯและ
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้ประธาน
กรรมการรับทราบ 
และส่ง ส าเนาค าส่ัง
ฯ ให้กรรมการทราบ
เป็น รายบุคคล          
 
 
 
 

1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 
2551   
2. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงาน 
ราชการ พ.ศ. 
2547  
3. ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจ า 
ของส่วนราชการ พ.ศ. 
2537 
4. หนังสือ
กระทรวงการคลัง  
 

ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานให้
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าส่ังท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผส.ชป.2 
ประธานกรรมการ 
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กระบวนการ มาตรฐาน/
คุณภาพงาน 

วิธีการติดตาม
ประเมินผล 

ผู้ติดตาม ข้อเสนอแนะ 

 ท่ี กค 0527.6/ว.
31ลงวันท่ี 26 
เมษายน 2542 
เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเรื่อง
การบริหารงาน
บุคคลลูกจ้าง
ช่ัวคราว 
5. ค าส่ังกรม
ชลประทาน
เกี่ยวกับการมอบ
อ านาจให้
ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการด้าน
บริหารงานบุคคล
แทนอธิบดี  
6. กฎ ก.พ.ว่าด้วย
การด าเนินการทาง
วินัย  พ.ศ. 2556  
7. ประกาศ
คณะกรรมการ
บริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง แนว
ทางการด าเนินการ
ทางวินัยพนักงาน
ราชการ  
พ.ศ. 2559   

   

5. ผู้ถูกกล่าวหา
คัดค้านกรรมการ 
สอบสวน และ
ผู้บังคับบัญชาผู้ส่ัง 
แต่งต้ังพิจารณา
เรื่องคัดค้านกรรมการ 
สอบสวน   
 
 

1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพล
เรือน  พ.ศ. 2551   
2. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงาน 
ราชการ พ.ศ. 
2547   
 

ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานให้
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าส่ังท่ี
ก าหนด 
 

1.ประธาน
กรรมการ 
2.ผู้คัดค้าน 
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กระบวนการ 
 

มาตรฐาน/
คุณภาพงาน 

วิธีการติดตาม
ประเมินผล 

ผู้ติดตาม ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วย
ลูกจ้างประจ า ของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 
2537 4. หนังสือ
กระทรวงการคลังท่ี 
กค 0527.6/ว 
31 ลงวันท่ี 26 
เมษายน 2542 
เรื่อง หลักเกณฑ์
และ วิธีปฏิบัติเรื่อง
การบริหารงาน
บุคคลลูกจ้าง
ช่ัวคราว  
 5. ค าส่ังกรม
ชลประทาน 
เกี่ยวกับการมอบ
อ านาจ ให้
ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการด้าน
บริหารงาน บุคคล
แทนอธิบดี  
6. กฎ ก.พ.ว่าด้วย
การด าเนินการทาง
วินัย  พ.ศ. 2556 
7. ประกาศ
คณะกรรมการ
บริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง แนว
ทางการด าเนินการ
ทางวินัยพนักงาน 
ราชการ พ.ศ. 
2559   
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กระบวนการ มาตรฐาน/
คุณภาพงาน 

วิธีการติดตาม
ประเมินผล 

ผู้ติดตาม ข้อเสนอแนะ 
 

6. ด าเนินการ
สอบสวนทางวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง 
รวบรวมข้อเท็จจริง  
ข้อกฎหมายและ
พยานหลักฐานท่ี 
กระบวนการ
เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลา
เกี่ยวกับการ 
ด าเนินการทางวินัย 
ตามท่ี กฎ ก.พ. 
ก าหนด และจัดท า
รายงานการ 
สอบสวนพร้อม
ส านวนการ
สอบสวน ความเห็น
ของคณะกรรมการ
สอบสวน เสนอ
ผู้บังคับบัญชาส่ัง
การ 

1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน  พ.ศ. 
2551  
2.ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงาน 
ราชการ  
พ.ศ. 2547  
 3. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วย
ลูกจ้างประจ า ของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 
2537  
4. หนังสือ
กระทรวงการคลังท่ี 
กค 0527.6/ว 
31 ลงวันท่ี 26 
เมษายน 2542 
เรื่อง หลักเและ วิธี
ปฏิบัติเรื่องการ
บริหารงานบุคคล
ลูกจ้างช่ัวคราว  
 5. ค าส่ังกรม
ชลประทาน 
เกี่ยวกับการมอบ
อ านาจ ให้
ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการด้าน
บริหารงาน บุคคล
แทนอธิบดี  
6. กฎ ก.พ.ว่าด้วย
การด าเนินการทาง
วินัย  พ.ศ. 2556  
 

ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานให้
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าส่ังท่ี
ก าหนด 

ผส.ชป.2 
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คณะกรรมการ
บริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง แนว
ทางการด าเนินการ
ทางวินัยพนักงาน 
ราชการ พ.ศ. 
2559   
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8. เอกสารอ้างอิง 

  8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   
 8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
 8.3  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537   
 8.4  หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0527.6/ว 31 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2542  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติ เรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างช่ัวคราว  
 8.5  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  
 8.6  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   เรื่อง แนวทางการดําเนินการทางวินัย
พนักงานราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวกท่ีแนบ  
  

9. แบบฟอรม์ที่ใช้  

 9.1   แบบฟอร์มท่ี 1   คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน      
 9.2   แบบฟอร์มท่ี 2   คําส่ังเปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง    
          9.3   แบบฟอร์มท่ี 3   แบบการแจ้งคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนและตําแหน่ง  
 คณะกรรมการสอบสวน    
 9.4   แบบฟอร์มท่ี 4   บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา  
 9.5   แบบฟอร์มท่ี 5   บันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา       
 9.6   แบบฟอร์มท่ี 6   บันทึกถ้อยคําของพยาน      
 9.7   แบบฟอร์มท่ี 7   รายงานการสอบสวน   
  9.8   แบบฟอร์มท่ี 8   รายงานการประชุม       
 

10. รายช่ือผู้จัดท า 
 นางสาวณกานต์ นันทการณ์   ตําแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  ทําหน้าท่ี นิติกรประจํา สชป.2 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
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พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญติัขึ้นไวโ้ดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกว่า “พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ลกัษณะ ๔ 

ขา้ราชการพลเรือนสามญั 

   
 

หมวด ๖ 

วนิยัและการรักษาวนิยั 

   
 

มาตรา ๘๐  ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งรักษาวนิยัโดยกระท าการหรือไม่กระท า
การตามที่บญัญติัไวใ้นหมวดน้ีโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ 

เอกสารอ้างอิง  8.1 



- 24 - 
 

ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูป้ฏิบติัราชการในต่างประเทศนอกจากตอ้งรักษาวินัย
ตามที่บญัญติัไวใ้นหมวดน้ีแลว้ ตอ้งรักษาวนิยัโดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่ก  าหนดในกฎ 
ก.พ. ดว้ย 

 

มาตรา ๘๑  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

 

มาตรา ๘๒  ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งกระท าการอนัเป็นขอ้ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(๑) ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ราชการดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และเที่ยงธรรม 

(๒) ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ 
มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

(๓) ตอ้งปฏิบติัหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความกา้วหน้าแก่ราชการดว้ยความ
ตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 

(๔) ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบดว้ย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขดัขืนหรือหลีกเล่ียง แต่ถา้เห็นวา่การปฏิบติัตามค าสั่ง
นั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะตอ้งเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือทนัทีเพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาทบทวนค าสั่งนั้น และเม่ือไดเ้สนอความเห็นแลว้ 
ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัใหป้ฏิบติัตามค าสัง่เดิม ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตาม 

(๕) ตอ้งอุทิศเวลาของตนใหแ้ก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ที่ราชการมิได ้

(๖) ตอ้งรักษาความลบัของทางราชการ 

(๗) ตอ้งสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและตอ้งช่วยเหลือกันในการปฏิบติั
ราชการระหวา่งขา้ราชการดว้ยกนัและผูร่้วมปฏิบติัราชการ 

(๘) ตอ้งตอ้นรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่
ประชาชนผูติ้ดต่อราชการเก่ียวกบัหนา้ที่ของตน 

(๙) ตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการ
ปฏิบติัการอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัประชาชน กบัจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการว่าดว้ยมารยาท
ทางการเมืองของขา้ราชการดว้ย 

(๑๐) ตอ้งรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตนมิใหเ้ส่ือมเสีย 

(๑๑) กระท าการอ่ืนใดตามที่ก  าหนดในกฎ ก.พ. 
 

มาตรา ๘๓  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้าม 
ดงัต่อไปน้ี 
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(๑) ตอ้งไม่รายงานเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชา การรายงานโดยปกปิดขอ้ความซ่ึงควร
ตอ้งแจง้ถือวา่เป็นการรายงานเทจ็ดว้ย 

(๒) ตอ้งไม่ปฏิบติัราชการอนัเป็นการกระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้
แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผูส้ัง่ใหก้ระท าหรือไดรั้บอนุญาตเป็นพเิศษชัว่คร้ังคราว 

(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู ้อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหา
ประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

(๔) ตอ้งไม่ประมาทเลินเล่อในหนา้ที่ราชการ 

(๕) ตอ้งไม่กระท าการหรือยอมให้ผูอ่ื้นกระท าการหาผลประโยชน์อนัอาจท าให้
เสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ที่ราชการของตน 

(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผูจ้ ัดการ หรือผูจ้ดัการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มี
ลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้นในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั 

(๗) ตอ้งไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลัน่แกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการ
ปฏิบตัิราชการ 

(๘) ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก  าหนดใน
กฎ ก.พ. 

(๙) ตอ้งไม่ดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผูติ้ดต่อราชการ 

(๑๐) ไม่กระท าการอ่ืนใดตามที่ก  าหนดในกฎ ก.พ. 
 

มาตรา ๘๔  ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัตามมาตรา ๘๑ 
และมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนขอ้หา้มตามมาตรา ๘๓ ผูน้ั้นเป็นผูก้ระท าผดิวนิยั 

 

มาตรา ๘๕  การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปน้ี เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

(๑) ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย
อยา่งร้ายแรงแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่ราชการโดยทุจริต 

(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอยา่งร้ายแรง 

(๓) ละทิ้งหนา้ที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินสิบห้าวนัโดยไม่มีเหตุ
อนัสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อนัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ 

(๔) กระท าการอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 

(๕) ดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผูติ้ดต่อราชการอยา่ง
ร้ายแรง 
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(๖) กระท าความผดิอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค า
พพิากษาถึงที่สุดใหจ้  าคุกหรือใหรั้บโทษที่หนกักวา่โทษจ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(๗) ละเวน้การกระท าหรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๒ 
หรือฝ่าฝืนขอ้หา้มตามมาตรา ๘๓ อนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 

(๘) ละเวน้การกระท าหรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๐ 
วรรคสองและมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝ่าฝืนขอ้หา้มตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. ก าหนดให้เป็น
ความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 

มาตรา ๘๖  กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาตรา ๘๒ (๑๑) มาตรา ๘๓ (๘) 
และ (๑๐) และมาตรา ๘๕ (๘) ใหใ้ชส้ าหรับการกระท าที่เกิดขึ้นภายหลงัจากที่กฎ ก.พ. ดงักล่าวใช้
บงัคบั 

 

มาตรา ๘๗  ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ที่เสริมสร้างและพฒันาให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา
มีวินัยและป้องกนัมิให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชากระท าผิดวินัย ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.พ. 
ก าหนด 

 

มาตรา ๘๘  ขา้ราชการพลเรือนสามัญผูใ้ดกระท าผิดวินัย จะตอ้งไดรั้บโทษทาง
วนิยั เวน้แต่มีเหตุอนัควรงดโทษตามที่บญัญติัไวใ้นหมวด ๗ การด าเนินการทางวินัยโทษทางวินัยมี 
๕ สถาน ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ภาคทณัฑ ์

(๒) ตดัเงินเดือน 

(๓) ลดเงินเดือน 

(๔) ปลดออก 

(๕) ไล่ออก 

 

มาตรา ๘๙  การลงโทษขา้ราชการพลเรือนสามญัให้ท  าเป็นค าสั่ง ผูส้ั่งลงโทษตอ้ง
สัง่ลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผดิและตอ้งเป็นไปดว้ยความยติุธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยใน
ค าสัง่ลงโทษใหแ้สดงวา่ผูถู้กลงโทษกระท าผดิวนิยัในกรณีใดและตามมาตราใด 

 

หมวด ๗ 

การด าเนินการทางวนิยั 
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มาตรา ๙๐  เม่ือมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าขา้ราชการพลเรือนสามญั
ผูใ้ดกระท าผดิวนิยั ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหน้าที่ตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว และใหผู้บ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการตาม
พระราชบญัญติัน้ีโดยเร็วดว้ยความยติุธรรมและโดยปราศจากอคติ 

ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผูใ้ดละเลย
ไม่ปฏิบติัหนา้ที่ตามวรรคหน่ึง หรือปฏิบติัหนา้ที่โดยไม่สุจริตใหถื้อวา่ผูน้ั้นกระท าผดิวนิยั 

อ านาจหนา้ที่ของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดน้ี 
ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมายให้ผูบ้งัคบับญัชาระดับต ่าลงไป
ปฏิบตัิแทนตามหลกัเกณฑท์ี่ ก.พ. ก าหนดก็ได ้

 

มาตรา ๙๑  เม่ือได้รับรายงานตามมาตรา ๙๐ หรือความดังกล่าวปรากฏต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๗ ให้ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
๕๗ รีบด าเนินการหรือสัง่ใหด้ าเนินการสืบสวนหรือพจิารณาในเบื้องตน้วา่กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา
วา่ผูน้ั้นกระท าผดิวนิยัหรือไม่ ถา้เห็นวา่กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัก็ใหย้ติุเร่ืองได ้

ในกรณีที่เห็นวา่มีมูลที่ควรกล่าวหาวา่ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดกระท าผิดวินัย
โดยมีพยานหลกัฐานในเบื้องตน้อยูแ่ลว้ ใหด้ าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แลว้แต่
กรณี 

 

มาตรา ๙๒  ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพจิารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณีมี
มูลถ้าความผิดนั้ นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลกัฐานใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังค าช้ีแจงของผูถู้กกล่าวหาแลว้ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึง
มีอ านาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวา่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผดิตามขอ้กล่าวหา ให้ผูบ้งัคบับญัชา
สัง่ลงโทษตามควรแก่กรณีโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได ้

ในกรณีตามวรรคหน่ึง ถา้ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็น
วา่ผูถู้กกล่าวหาไม่ไดก้ระท าผดิตามขอ้กล่าวหา ใหผู้บ้งัคบับญัชาดงักล่าวสัง่ยติุเร่ือง 

 

มาตรา ๙๓  ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพจิารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณีมี
มูลอนัเป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ให้ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผูถู้ก
กล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังค าช้ีแจงของผูถู้กกล่าวหา เม่ือคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเสร็จ 
ใหร้ายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๗ 
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ถา้ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผูถู้กกล่าวหาไม่ได้
กระท าผดิตามขอ้กล่าวหา ใหส้ัง่ยติุเร่ือง แต่ถา้เห็นว่าผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผิดตามขอ้กล่าวหา ให้
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๙๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส าหรับกรณีที่ขา้ราชการพลเรือน
สามญัต าแหน่งต่างกนั หรือต่างกรมหรือต่างกระทรวงกนัถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกนัให้
ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ส าหรับขา้ราชการพลเรือนสามญัในกรมเดียวกนั ที่อธิบดีหรือปลดักระทรวง
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกับผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา ให้ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง แลว้แต่กรณีเป็นผูส้ัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๒) ส าหรับขา้ราชการพลเรือนสามญัต่างกรมในกระทรวงเดียวกนัถูกกล่าวหาว่า
กระท าผดิวนิยัร่วมกนั ใหป้ลดักระทรวงเป็นผูส้ัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เวน้แต่เป็นกรณีที่
ปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาร่วมด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 

(๓) ส าหรับขา้ราชการพลเรือนสามญัต่างกระทรวงกนัถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยร่วมกันให้ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ร่วมกนัแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน เวน้แต่เป็นกรณีที่มีผูถู้กกล่าวหาด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้วย ให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผูส้ัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๔) ส าหรับกรณีอ่ืน ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎ ก.พ. 
 

มาตรา ๙๕  หลกัเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาเก่ียวกบัการด าเนินการทางวินัยให้
เป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีที่เป็นความผดิที่ปรากฏชดัแจง้ตามที่ก  าหนดในกฎ ก.พ. จะด าเนินการทาง
วนิยัโดยไม่ตอ้งสอบสวนก็ได ้

 

มาตรา ๙๖  ข้าราชการพลเรือนสามัญผูใ้ดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้
ผูบ้ ังคับบัญชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลด
เงินเดือนตามควรแก่กรณีใหเ้หมาะสมกบัความผดิ 

ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่
ส าหรับการลงโทษภาคทณัฑใ์หใ้ชเ้ฉพาะกรณีกระท าผดิวนิยัเล็กนอ้ย 

ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท  า
ทณัฑบ์นเป็นหนงัสือหรือวา่กล่าวตกัเตือนก็ได ้
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การลงโทษตามมาตราน้ี ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมี
อ านาจสั่งลงโทษผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาในสถานโทษและอตัราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่
ก  าหนดในกฎ ก.พ. 

 

มาตรา ๙๗  ภายใตบ้งัคบัวรรคสอง ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดกระท าผิดวินัย
อยา่งร้ายแรงใหล้งโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถา้มีเหตุอนัควรลดหยอ่น
จะน ามาประกอบการพจิารณาลดโทษก็ได ้แต่หา้มมิใหล้ดโทษลงต ่ากวา่ปลดออก 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๙๓ วรรคหน่ึง หรือผูมี้อ  านาจตามมาตรา ๙๔ เห็นวา่ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดกระท าผิด
วินัยอยา่งร้ายแรงให้ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่งเร่ืองให้ อ.ก.พ. จงัหวดั 
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึงผูถู้กกล่าวหาสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจารณา เม่ือ อ.ก.พ. 
ดงักล่าวมีมติเป็นประการใด 

ให้ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งหรือปฏิบติัให้เป็นไป
ตามนั้น ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่ก  าหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีที่ผูบ้งัคับบญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไม่ใช้อ  านาจตาม
มาตรา ๙๓ วรรคหน่ึง มาตรา ๙๔ หรือมาตราน้ี ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามมาตรา ๕๗ ระดบัเหนือขึ้นไป
มีอ านาจด าเนินการตามมาตรา ๙๓ วรรคหน่ึง มาตรา ๙๔ หรือมาตราน้ีได ้

ผูใ้ดถูกลงโทษปลดออก ใหมี้สิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญเสมือนวา่ผูน้ั้นลาออกจาก
ราชการ 

 

มาตรา ๙๘  ข้าราชการพลเรือนสามัญผูใ้ดให้ข้อมูลต่อผูบ้งัคับบญัชาหรือให้
ถอ้ยค  าในฐานะพยานต่อผูมี้หน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการ อนัเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิง่ต่อทางราชการ ผูบ้งัคบับญัชาอาจพจิารณาใหบ้  าเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพเิศษได ้

ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดอยูใ่นฐานะที่อาจจะถูกกล่าวหาวา่ร่วมกระท าผดิวินัย
กบัขา้ราชการอ่ืน ใหข้อ้มูลต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือให้ถอ้ยค  าต่อบุคคลหรือคณะบุคคลตามความใน
วรรคหน่ึงเก่ียวกบัการกระท าผดิวนิยัที่ไดก้ระท ามา จนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนพิจารณาทางวินัย
แก่ผูเ้ป็นตน้เหตุแห่งการกระท าผดิ ผูบ้งัคบับญัชาอาจใชดุ้ลพินิจกนัผูน้ั้นไวเ้ป็นพยานหรือพิจารณา
ลดโทษทางวนิยัตามควรแก่กรณีได ้

ขา้ราชการพลเรือนสามัญผูใ้ดให้ขอ้มูลหรือให้ถ้อยค าในฐานะพยานตามวรรค
หน่ึงหรือวรรคสองอนัเป็นเทจ็ใหถื้อวา่ผูน้ั้นกระท าผดิวนิยั 
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หลักเกณฑแ์ละวิธีการการให้บ  าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ 
และการใหค้วามคุม้ครองพยาน ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎ ก.พ. 

กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการคุม้ครองพยานตามวรรคส่ี จะก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่
ส านกังาน ก.พ. หรือผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๗ จะด าเนินการยา้ย โอน หรือ
ด าเนินการอ่ืนใดโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมหรือเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการผูน้ั้น 
และไม่ตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีก็ได ้

 

มาตรา ๙๙  ใหก้รรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหน่ึง เป็นเจา้พนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและให้มีอ านาจเช่นเดียวกบัพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญาเพยีงเท่าที่เก่ียวกบัอ านาจและหนา้ที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะให้มี
อ านาจดงัต่อไปน้ีดว้ยคือ 

(๑) เรียกให้กระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ
ห้างหุ้นส่วน บริษทั ช้ีแจงขอ้เท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวขอ้ง ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลใน
สงักดัมาช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยค  าเก่ียวกบัเร่ืองที่สอบสวน 

(๒) เรียกผูถู้กกล่าวหาหรือบุคคลใดๆ มาช้ีแจงหรือให้ถอ้ยค  า หรือให้ส่งเอกสาร
และหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองที่สอบสวน 

 

มาตรา ๑๐๐  ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนงัสือวา่กระท า
หรือละเวน้กระท าการใดที่เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ถา้เป็นการกล่าวหาต่อผูบ้งัคบับญัชาของผู ้
นั้นหรือต่อผูมี้หน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
หรือเป็นการกล่าวหาโดยผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือตอ้งหาว่ากระท า
ความผิดอาญาอนัมิใช่เป็นความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทที่ไม่เก่ียวกบัราชการหรือความผิดลหุ
โทษ แมภ้ายหลงัผูน้ั้นจะออกจากราชการไปแลว้ โดยมิใช่เพราะเหตุตาย ผูมี้อ  านาจด าเนินการทาง
วินัยมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และด าเนินการทางวินัยตามที่บญัญติัไวใ้นหมวดน้ี
ต่อไปได้เสมือนว่าผูน้ั้นยงัมิได้ออกจากราชการ แต่ทั้งน้ีผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ ตอ้งด าเนินการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหน่ึง ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่
วนัที่ผูน้ั้นพน้จากราชการ 

ในกรณีตามวรรคหน่ึงถา้ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผูน้ั้นกระท าผิดวินัย
อยา่งไม่ร้ายแรงก็ใหง้ดโทษ 

 

มาตรา ๑๐๑  ขา้ราชการพลเรือนสามัญผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
อยา่งร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาวา่กระท าความผิดอาญา 
เวน้แต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่ง
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บรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจสั่งพกัราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อนเพื่อรอฟังผลการ
สอบสวนหรือพจิารณา หรือผลแห่งคดีได ้

ถา้ภายหลงัปรากฏผลการสอบสวนหรือพจิารณาวา่ผูน้ั้นมิไดก้ระท าผดิหรือกระท า
ผดิไม่ถึงกบัจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะตอ้งออกจากราชการดว้ยเหตุอ่ืน 
ก็ใหผู้มี้อ  านาจดงักล่าวสัง่ใหผู้น้ั้นกลบัเขา้ปฏิบติัราชการหรือกลบัเขา้รับราชการในต าแหน่งตามเดิม
หรือต าแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกนัและระดบัเดียวกนัหรือในต าแหน่งประเภทและระดบัที่ ก.พ. 
ก าหนด ทั้งน้ี ผูน้ั้นตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

เม่ือไดมี้การสั่งให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดพกัราชการหรือออกจากราชการ
ไวก่้อนแลว้ภายหลงัปรากฏว่าผูน้ั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอยา่งร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก 
ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ ตลอดจนด าเนินการทางวินัยตามที่บญัญตัิไวใ้น
หมวดน้ีต่อไปได ้

ในกรณีที่สัง่ใหผู้ถู้กสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อนกลบัเขา้รับราชการ หรือสั่งให้ผู ้
ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อนออกจากราชการดว้ยเหตุอ่ืนที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท าผิด
วนิยัอยา่งร้ายแรงก็ใหผู้น้ั้นมีสถานภาพเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูก
สัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อนเสมือนวา่ผูน้ั้นเป็นผูถู้กสัง่พกัราชการ 

เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออยา่งอ่ืน และการจ่ายเงิน
ดงักล่าวของผูถู้กสัง่พกัราชการ และผูถู้กสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบวา่ดว้ยการนั้น 

การสัง่พกัราชการใหส้ัง่พกัตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เวน้แต่ผูถู้กสั่งพกั
ราชการผูใ้ดไดร้้องทุกขต์ามมาตรา ๑๒๒ และผูมี้อ  านาจพิจารณาค าร้องทุกขเ์ห็นว่าสมควรสั่งให้ผู ้
นั้นกลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพจิารณาเสร็จส้ินเน่ืองจากพฤติการณ์ของผู ้
ถูกสั่งพกัราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยต่อไป หรือเน่ืองจากการด าเนินการทางวินัยไดล่้วงพน้หน่ึงปีนับแต่วนัพกัราชการแลว้ยงั
ไม่แลว้เสร็จและผูถู้กสั่งพกัราชการไม่มีพฤติกรรมดงักล่าว ให้ผูมี้อ  านาจสั่งพกัราชการสั่งให้ผูน้ั้น
กลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพจิารณาเสร็จส้ิน 

ใหน้ าความในวรรคหกมาใชบ้งัคบักบักรณีถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อนดว้ย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการสั่งพกัราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนระยะเวลาใหพ้กัราชการและใหอ้อกจากราชการไวก่้อน การใหก้ลบัเขา้ปฏิบติัราชการหรือกลบั
เขา้รับราชการและการด าเนินการเพือ่ให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให้เป็นไปตามที่
ก  าหนดในกฎ ก.พ. 
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มาตรา ๑๐๒  การลงโทษขา้ราชการพลเรือนสามญัในส่วนราชการที่มีกฎหมายว่า
ดว้ยวินัยขา้ราชการโดยเฉพาะ ในกรณีเป็นความผิดวินัยอยา่งไม่ร้ายแรงตามพระราชบญัญติัน้ีจะ
ลงโทษตามพระราชบญัญติัน้ีหรือลงทณัฑห์รือลงโทษตามกฎหมายว่าดว้ยวินัยขา้ราชการนั้นอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงตามควรแก่กรณีและพฤติการณ์ก็ได ้แต่ถ้าเป็นกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตาม
พระราชบัญญัติ น้ีไม่ว่าจะได้ลงทัณฑ์หรือลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวแล้วหรือไม่  ให้
ผูบ้งัคบับญัชาพจิารณาด าเนินการตามที่ก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

 

มาตรา ๑๐๓  เม่ือผูบ้งัคบับญัชาไดส้ั่งลงโทษตามพระราชบญัญติัน้ีหรือลงทณัฑ์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวินัยขา้ราชการโดยเฉพาะ หรือสั่งยติุเร่ือง หรืองดโทษแลว้ ให้รายงาน อ.ก.พ. 
กระทรวงซ่ึงผูถู้กด าเนินการทางวินัยสังกดัอยูเ่พื่อพิจารณา เวน้แต่เป็นกรณีด าเนินการทางวินัยกบั
ขา้ราชการต่างกระทรวงกนั หรือกรณีด าเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๙๗ 
วรรคสอง ใหร้ายงาน ก.พ. ทั้งน้ี ตามระเบียบที่ ก.พ. ก าหนด 

ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. เห็นว่าการด าเนินการทางวินัยเป็นการไม่
ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม หากมีมติเป็นประการใด ให้ผูบ้งัคบับญัชาสั่งหรือปฏิบติัให้เป็นไปตามที่ 
อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. มีมติ 

ในกรณีตามวรรคสองและในการด าเนินการตามมาตรา ๑๐๔ ให้ ก.พ. มีอ านาจ
สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิม่เติมไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่ ก.พ. ก าหนดตามมาตรา ๙๕ 

 

มาตรา ๑๐๔  ในการด าเนินการของ อ.ก.พ. กระทรวงตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง หากผูแ้ทน ก.พ. ซ่ึงเป็นกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดงักล่าวเห็นว่า
การด าเนินการของผูบ้งัคบับญัชาหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นการไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี
หรือปฏิบติัไม่เหมาะสม ให้รายงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป และเม่ือ 
ก.พ. มีมติเป็นประการใด ใหผู้บ้งัคบับญัชาสั่งหรือปฏิบติัให้เป็นไปตามที่ ก.พ. มีมติ ทั้งน้ี เวน้แต่ผู ้
ถูกลงโทษไดอุ้ทธรณ์ค าสั่งลงโทษของผูบ้งัคบับญัชาต่อ ก.พ.ค. ในกรณีเช่นน้ีให้ ก.พ. แจง้มติต่อ 
ก.พ.ค.เพือ่ประกอบการพจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

 

มาตรา ๑๐๕  เม่ือมีกรณีเพิม่โทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผูส้ั่งมีค  าสั่งใหม่ 
และในค าสั่งดงักล่าวให้สั่งยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีการด าเนินการเก่ียวกบัโทษที่
ไดรั้บไปแลว้ ทั้งน้ี ตามที่ก  าหนดในกฎ ก.พ. 

 

มาตรา ๑๐๖  ข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผูใ้ดมีกรณี
กระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผูบ้ ังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญผูน้ั้ น
ด าเนินการทางวนิยัตามหมวดน้ีโดยอนุโลม แต่ถา้เป็นเร่ืองที่อยูใ่นระหวา่งการสืบสวนหรือพจิารณา 
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หรือสอบสวนของผูบ้งัคบับญัชาเดิมก่อนวนัโอนก็ใหสื้บสวนหรือพจิารณา หรือสอบสวนต่อไปจน
เสร็จ แลว้ส่งเร่ืองใหผู้บ้งัคบับญัชาของขา้ราชการพลเรือนสามญัผูน้ั้นพจิารณาด าเนินการต่อไปตาม
หมวดน้ีโดยอนุโลม แต่ทั้งน้ีในการสั่งลงโทษทางวินัยให้พิจารณาตามความผิดและลงโทษตาม
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินหรือกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการที่โอน
มานั้น แลว้แต่กรณี 
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