
 

 

 

 

 เม่ือ อ.ก.พ.กระทรวงการคลังไดรับรายงานการดําเนินการทางวินัยตามนัยมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จากกรมตางๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ซ่ึงประกอบดวย สํานักงานปลัด -

กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร สํานักงาน -

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง แลว สวนวินัย -

และคุณธรรม สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการพิจารณาตรวจสอบสํานวนการดําเนินการทางวินัย  

และเสนอความเห็นตอ อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง เปนลําดับข้ันตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอน 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของเอกสาร 

ท่ีตองนํามาประกอบการพิจารณา 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

การดําเนินการ 
     นิติกรผูรับผิดชอบสํานวนตรวจสอบความสมบูรณ ของ

เอกสารท่ีจะตองนํามาประกอบการพิจารณาในเบ้ืองตนวา  

กรมไดรายงานและจัดสงเอกสารมาครบถวนหรือไม   

ซึ่งเอกสารดังกลาวประกอบดวย 

     ๑.๑ หนังสือรายงานการดําเนินการทางวินัยของกรม 

     ๑.๒ คําสั่งลงโทษ หนังสือวากลาวตักเตือน หนังสือ

ทัณฑบน (แลวแตกรณี) 

     ๑.๓ บันทึกกรณีความผิดและประวัติ 

     ๑.๔ รายงานการสอบสวน และ/หรือรายงานการสืบสวน

ขอเท็จจริง 

     ๑.๕ บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา และสรุป

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 

     ๑.๖ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และ/หรือ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 

     ๑.๗ เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาดําเนินการ

ทางวินัย เชน กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเก่ียวของ บันทึก

ความเห็นของเจาหนาท่ีผูพิจารณาสํานวน เปนตน 

 

คูมือการปฏิบัติงานในสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

เรื่อง  การพิจารณาตรวจสอบสํานวนการดําเนินการทางวินัยขาราชการ  

เพื่อเสนอความเห็นตอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง 
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2. ตรวจสอบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ  

    กระบวนการดําเนินการในเบ้ืองตน 

1. การดําเนินการ 
     นิติกรผูรับผิดชอบสํานวน พิจารณาตรวจสอบตาม

ลักษณะของสํานวนได 3 ประเภท ดังน้ี  

     1.1 สํานวนการสืบสวนตามมาตรา ๙๐  และมาตรา ๙

1 แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 นิติกรผูรับผิดชอบสํานวนจะตองดําเนินการตรวจสอบ

วา ผูสั่งสืบสวน เปนผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ ของ 

ผูถูกกลาวหาหรือไม 

     1.2 สํานวนการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง  

ตามมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ  

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  นิติกรผูรับผิดชอบสํานวนจะตอง

ดําเนินการตรวจสอบ ขอ กฎหมาย ในประเด็นตาง ๆ 

ดังตอไปน้ี 

(1) ผูสั่งสอบสวน ตามมาตรา ๙๒ แหงพระราช 

บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปน

ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุของผูถูกกลาวหาหรือไม 

(2) มีการแจงขอกลาวหาและสรปุพยานหลักฐาน

ใหผูถูกกลาวหาทราบหรือไม 

(3) ผูถูกกลาวหาไดช้ีแจงและนําสืบแก  

ขอกลาวหาหรือไม 

     1.3 สํานวนการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ตาม

มาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ นิติกรผูรับผิดชอบสํานวนจะตองดําเนินการ

ตรวจสอบขอกฎหมายในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

(1) ประเด็นการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

นิติกรผูรับผิดชอบสํานวนจะตองดําเนินการตรวจสอบวา 

ก. ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจ

หรือไม 

ข. มีการระบุช่ือและตําแหนงของผูถูกกลาวหา

หรือไม 

กรณีกระบวนการ

สอบสวนไมถูกตองตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไข

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

นิติกรผูรับผิดชอบ

สํานวนนําเสนอ

ความเห็นตอผูบังคับ  

บัญชา ตามลําดับช้ัน 

เพ่ือใหความเห็นชอบ

กอนนําเสนอตอ อ.ก.พ.

กระทรวงการคลัง ใหมี

มติสั่งการใหกรมฯ 

ดําเนินการใหถูกตอง

ตอไป 
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ค. มีการระบุเรื่องท่ีกลาวหาหรือไม 

ง. ผูเปนกรรมการถูกตองตามหลักเกณฑหรือไม 

กลาวคือ 

     - กรรมการเปนขาราชการฝายพลเรือน

จํานวนอยางนอย ๓ คน 

     - ประธานกรรมการตองดํารงตําแหนงระดับไม

ต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา 

     - คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารง

ตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือ 

ผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนิน การทางวินัย 

หรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัยอยางนอย 

๑ คน 

(2) ประเด็นการสอบสวน  นิติกรผูรับผิดชอบ

จะตองดําเนินการตรวจสอบวา 

ก. คณะกรรมการสอบสวนไดสงสําเนาคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหผูถูกกลาวหาหรือไม 

ข. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงและอธิบาย

ขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบหรือไม 

ค. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมลงมติ

เก่ียวกับพยานหลักฐานฝายกลาวหาหรือไม 

ง. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงสรุ ปพยาน 

หลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาหรือไม 

(3) ประเด็นการสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการ

ไวกอน (หากมี) นิติกรผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการตรวจสอบวา 

ก. มีกรณีท่ีจะสั่งไดหรือไม 

ข. ผูสั่งมีอํานาจหรือไม 

ค. วันพักหรือใหออกไวกอนถูกตองหรือไม 

(4) ประเด็นการพิจารณาสั่งการในช้ันตน  

นิติกรผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการตรวจสอบวา 

ก. การพิจารณาถูกตองหรือไม 

ข. ผูสั่งมีอํานาจหรือไม 

ค. อางบทกฎหมายถูกตองหรือไม 

(5) ประเด็นการพิจารณาการลงโทษ 

นิติกรผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการตรวจสอบวา 

ก. ผูสั่งลงโทษมีอํานาจหรือไม 

ข. อางบทกฎหมายถูกตองหรือไม 

ค. กรณีท่ีลงโทษเปนกรณีเดียวกับท่ีถูกสอบสวน

หรือไม 

ง. วิธีการออกคําสั่งลงโทษถูกตองตามระเบียบ  
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2. ขอมูลประกอบการดําเนินการ 

2.1 พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

     - หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย 

     - หมวด 7 การดําเนินการทางวินัย 

2.2 กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

    

ขอพึงระวัง 

- ควรตรวจสอบวาผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยเปน

ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุของผูถูกกลาวหาหรือไม 

- มีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูก

กลาวหาทราบ รวมถึงใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดช้ีแจงและ  

นําสืบแกขอกลาวหาหรือไม 

- ผูสั่งลงโทษมีอํานาจหรือไม กรณีท่ีลงโทษเปนกรณี

เดียวกับท่ีถูกสอบสวนหรือไม วิธีการออกคําสั่งลงโทษ

ถูกตองตามระเบียบท่ี ก.พ. กําหนดหรือไม 

การดําเนินการ 

นิติกรผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงท่ีปรากฏในสํานวนการสอบสวนทางวินัยอยางไม

รายแรง และ/หรือสํานวนการสอบสวนทางวินัยอยาง

รายแรง ดังน้ี 

- ขอเท็จจริงใดท่ีรับกัน 

- ขอเท็จจริงใดท่ีขัดแยงกันเปนประเด็น 

- มีพยานหลักฐานประกอบในประเด็นหรือไม อยางไร 

- การสอบสวนครบถวนทุกประเด็นหรอืไม 

    

ขอพึงระวัง 

- ควรตรวจสอบขอเท็จจริง และพยานหลักฐานตาง ๆ 

ท่ีปรากฏในสํานวนใหสิ้นกระแสความ 

- กรณีมีประเด็นเรื่องความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับทาง

ราชการ ควรตรวจสอบดวยวากรมฯ ไดดําเนินการตาม  

ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหทางราชการไดรับชดใช  

ความเสียหายแลวหรือไม 

3. ตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีปรากฏในสํานวน 
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4. ตรวจสอบขอกฎหมายเพ่ือนําไปปรับใช

กับขอเท็จจริง 

1. การดําเนินการ 

เมื่อนิติกรผูรับผิดชอบไดดําเนินการตรวจสอบ  

ความสมบูรณของเอกสารท่ีจะตองนํามาประกอบการพิจารณา 

และตรวจสอบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ กับกระบวนการ

ดําเนินการในเบ้ืองตนแลว นิติกรผูรับผิดชอบจะตอง

ตรวจสอบวา  การกระทําความผิดของขาราชการพลเรือน

สามัญตามท่ีกรมไดรายงานผลการดําเนินการทางวินัย

มายัง อ.ก.พ.กระทรวงน้ัน กรณีเปนการไมปฏิบัติตาม

ขอกําหนดวินัยตามมาตราใดในพระราชบัญญัติ ระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกรมไดพิจารณาปรับ

บทความผิดถูกตองตรงกับขอเท็จจริงท่ีไดจากการสอบสวน

หรือไม 

5. ตรวจสอบระดับโทษใหเปนไปตาม 

มาตรฐานโทษ 

2. ขอมูลประกอบการดําเนินการ 
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย 

1. การดําเนินการ 

นิติกรผูรับผิดชอบจะตองตรวจสอบวา การสั่งลงโทษ

ขาราชการพลเรือนสามัญในกรณีความผิดตามท่ีกรมได

รายงานผลการดําเนินการทางวินัยมายัง อ.ก.พ.กระทรวง

น้ัน เปนการลงโทษท่ีถูกตองและสมควรแกความผิดหรือไม 

ท้ังน้ี โดยพิจารณาจากกรณีการลงโทษท่ี อ.ก.พ.

กระทรวงการคลังไดเคยพิจารณาและมีมติไวประกอบกับ

แนวมาตรฐานการลงโทษทางวินัยท่ีสํานักงาน ก.พ. 

กําหนด 

2. ขอมูลประกอบการดําเนินการ 
- แนวมาตรฐานโทษท่ี อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง  

ไดเคยพิจารณาและมีมติไว 

- แนวมาตรฐานโทษท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
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 ขอมูล ณ  เดือนสิงหาคม  2562 

 จัดทําโดย .นางสาวพรรณิภา  พรหมมาตร  

ผูอํานวยการสวนวินัยและคุณธรรม 

6. สรุปประเด็นขอเท็จจริงท่ีปรากฏใน  

สํานวนการสอบสวน พรอมท้ังเสนอ

ความเห็นตอผูบังคับบัญชา เพ่ือให

ความเห็นชอบ กอนนําเสนอ อ.ก.พ.

กระทรวงการคลัง พิจารณา 

๗. จัดทําวาระการประชุม เพ่ือเสนอตอ  

ท่ีประชุม อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง  

เพ่ือพิจารณามีมติใหความเห็นชอบ 

 

๘. จัดทํารายงานการประชุมและเวียนแจงให 

อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง ใหคํารับรอง 

 

๙. แจงมติ อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง  

ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบและถือปฏิบั 

 


