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บทท่ี 1  
บทท่ัวไป 

การดําเนินการทางวินัยขาราชการเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารงานบุคคลของ
ฝายปกครอง โดยมีองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของขาราชการแตละประเภทเปนผูกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการทางวินัย เพ่ือใหผูบังคับบัญชาในฐานะที่เปนบุคคลที่กฎหมายให
อํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล ปองกันและดําเนินการลงโทษทางวินัยกับขาราชการท่ีกระทําผิดวินัย 
การดําเนินการทางวินัยขาราชการจึงเปนมาตรการท่ีสําคัญอยางย่ิงในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให
ขาราชการปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกท้ังการดําเนินการ
ทางวินัยก็เปนกระบวนการเพ่ือคุมครองขาราชการใหไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติหนาที่ 
อยางเสมอภาคกัน นัยหนึ่งเปนการปองกันมิใหผูบังคับบัญชากล่ันแกลงขาราชการผูใตบังคับบัญชา
โดยไมเปนธรรมหรือปกปดการกระทําของผูใตบังคับบัญชาซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอราชการ 
ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการทางวินัยไดกําหนดไวในกฎหมาย และกฎหมายลําดับรอง
ของระเบียบ กฎ ของขาราชการพลเรือนสามัญ สงผลใหเกิดการสรางภาพลักษณที่ดีในระบบราชการ
ตอประชาชน กระบวนการในการดําเนินการทางวินัยขององคกรของรัฐในฐานะผูใชอํานาจซึ่งตองอยู
ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนดและยังเปนการสรางความมั่นคงตอประเทศชาติ 

การบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของขาราชการ 
แตละประเภท จําเปนตองมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับและวินัยเปนปจจัยหรือเครื่องมือสําคัญ
ในการชวยใหการบริหารงานขององคกรภาครัฐบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ี
ของขาราชการเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพตามความมุงหมายขององคกร ระเบียบหรือ
ขอบังคับที่ใชควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ เรียกวา “วินัย”หากมีผูใด 
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวินัยที่กําหนดก็จะตองถูกดําเนินการทางวินัย ซึ่งการดําเนินการทางวินัย 
เปนขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการกอนมีคําส่ังลงโทษทางวินัย กระบวนการ
นี้จึงเปนการพิจารณาทางปกครองชนิดหนึ่ง ดังนั้น การดําเนินการจึงตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานความชอบ
ดวยกฎหมายของกระบวนการทางปกครองทุกขั้นตอน หากการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชา
กระทําไปโดยไมชอบดวยกฎหมายแลว ยอมสงผลใหคําส่ังลงโทษทางวินัยซึ่ งเปน “คําส่ัง 
ทางปกครอง” ไมชอบดวยกฎหมายไปดวย 

พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 6 วาดวยวินัยและการรักษา
วินัย มาตรา 80 บัญญัติใหขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการ
ตามท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ เพ่ือควบคุมความประพฤติใหเปนไปตามระเบียบ
แบบแผน อันจะทําใหขาราชการเปนตัวอยางท่ีดี เปนท่ีศรัทธาของประชาชน และหมวด 7  
การดําเนินการทางวินัยเพ่ือใหผูบังคับบัญชา ผูทําหนาท่ีสืบสวน หรือคณะกรรมการสืบสวน ทราบถึง
บทบาทหนาท่ีรับผิดชอบ กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑและวิธีการสืบสวนหาขอเท็จจริง เพ่ือให
ไดความเปนจริงและยุตธิรรม อันจะเปนหลักประกันแหงความเปนธรรมและความมัน่คงแกขาราชการ 
โดยมีจุดมุงหมายและขอบเขตของวินัยขาราชการเพ่ือใหราชการดําเนินไปดวยดีมีประสิทธิภาพ  
ความเจริญ ความสงบเรียบรอยของประเทศชาติ ความผาสุกของประชาชน และภาพพจนชื่อเสียงที่ดี
ของทางราชการ 
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ความหมาย 
วินัย คือ การควบคุมความประพฤติให เปนไปตามระเบียบแบบแผน ซึ่งวินัย

ขาราชการพลเรือน ไดแก บทบัญญัติวินัยท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
เชน กําหนดใหขาราชการตองซื่อสัตย สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการ รักษาความลับของ 
ทางราชการ ปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา และรักษาชื่อเสียงของตน เปนตน นอกจากนี้วินัย 
ยังหมายถึงลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาวาสามารถจะควบคุมตนเองใหอยูในกรอบของ 
บทวินัยตามท่ีกาํหนดไวในกฎหมายดังกลาวได 

การดําเนินการทางวินัย หมายถึง การดําเนินการท้ังหลายที่กระทําเปนพิธีการ 
ตามกฎหมาย เมื่อขาราชการพลเรือนมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย ไดแกการสืบสวนหรือ
สอบสวนการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ การส่ังลงโทษหรืองดโทษการดําเนินการตาง ๆ 
ระหวางการสอบสวนพิจารณาความผิด เชน ใหพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน 

 

ผูมีหนาท่ีในการดําเนินการทางวินัย 
1. ผูบังคับบัญชาซึง่มีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 571 

1.1 ราชการบรหิารสวนกลาง ไดแก รัฐมนตรี / ปลัดกระทรวง / อธบิด ี
1.1.1 รัฐมนตรี เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ขาราชการ 

พลเรือนสามัญ ดังนี้ ตําแหนงปลัดกระทรวง และตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ
1.1.2 ปลัดกระทรวง เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ขาราชการ

พลเรือนสามัญ ดังนี้ ตําแหนงรองปลัดกระทรวง ตําแหนงอธิบดี ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 
ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง และตําแหนงประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

1.1.3 อธิบดี เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ขาราชการพลเรือน
สามัญ ดังนี้ ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ 
ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
และตําแหนงประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/อาวุโส 

1.2 ราชการบริหารสวนภูมิภาค ไดแก ผูวาราชการจังหวัด เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา 57 ขาราชการพลเรือนสามัญในราชการสวนภูมิภาค ดังนี้ ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ และตําแหนงประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/อาวุโส 

2. คณะกรรมการสืบสวน 
2.1 กรรมการสืบสวน 
2.2 ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบญัชาซึ่งมีอาํนาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57

ผูเสนอความเหน็เกี่ยวกับความผิดและสถานโทษ 
3. คณะกรรมการสอบสวน 

3.1 กรรมการสอบสวน 
 

 

1 ตารางผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจส่ังบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ ในภาคผนวก 
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3.2 ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57
ผูเสนอความเหน็เกี่ยวกับความผิดและสถานโทษ 

4. คณะอนกุรรมการสามญั ไดแก อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม และ อ.ก.พ.จังหวัด 
5. ผูส่ังลงโทษหรืองดโทษหรือส่ังยุติเรื่อง คือ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ

ตามมาตรา 57 
 

การดําเนินการเมื่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวามีการกระทําผิดวินัย 
กฎก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ของการดําเนินการตามนัยมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
อันเปนบทบัญญัติที่กําหนดที่มาของการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญ โดย “หมวด 1 
การดําเนินการเมื่อมกีารกลาวหาหรอืมีกรณีเปนท่ีสงสัยวามกีารกระทําผิดวินยั” ไดกาํหนดหลักเกณฑ
และวิธีการที่สําคัญไว ดังนี้ 

1. การกลาวหาขาราชการพลเรือนสามัญที่มีพฤติการณกระทําผิดวินัย 
2. การจําแนกกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย 
3. การกาํหนดวิธีการรายงานของผูบังคับบัญชาชั้นตนตามลําดับไปยังผูบังคับบัญชา

ซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 (ผูมีอํานาจในการดําเนินการทางวินัยเชน ผูวาราชการจังหวัด/
อธิบดี/ปลัดกระทรวง) 

 

สาระสําคัญ 
1. กรณีมีการกลาวหาตอผูบังคับบัญชาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิด

วินัย ตามขอ 3 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดาํเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
การกลาวหา คือ การรองเรียนกลาวโทษระบุวามีขาราชการพลเรือนสามัญ 

มีพฤติการณหรือมีการกระทําท่ีเปนความผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือไมรายแรง ซึ่งการ
กลาวหามีไดท้ังการกลาวหาท่ีเปนหนังสือ และการกลาวหาดวยวาจา แตการกลาวหาท้ังสองวิธี
ดังกลาว จะเปนการกลาวหาตอผูบังคับบัญชาในระดับใดก็เปนการกลาวหาเพ่ือใหดําเนินการตอไป 

การกลาวหาเปนหนังสือ ตองมีรายละเอียดอันไดแกการระบุชื่อและลงลายมือชื่อ 
ผูกลาวหา ระบุชื่อหรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา หรือขอเท็จจริงท่ีเพียงพอใหทราบวาเปนการ
กลาวหาขาราชการพลเรือนสามัญผูใด นอกจากนี้ ยังตองมีขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเบื้องตน
เพียงพอท่ีจะใหเขาใจไดวาผูนั้นมีพฤติการณหรือการกระทําผิดอยางไร หรือเพียงพอที่จะสามารถ
สืบสวนเพ่ือคนหาความจริงตอไปได 

การกลาวหาดวยวาจา ผูบังคับบัญชาท่ีไดรับฟงการกลาวหานั้น จะตองจัดทําบันทึก
คํากลาวหาโดยใหมีรายละเอียดเพียงพอเชนเดียวกับการกลาวหาเปนหนังสือ และใหผูกลาวหา
ดังกลาวลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ เพ่ือใหปรากฏหลักฐานการกลาวหาเปนลายลักษณอักษร 
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2. กรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย 
2.1 กรณีที่มีการกลาวหาโดยไมไดระบุชื่อหรือลงลายมือชื่อของผูกลาวหา แตระบุ

เพียงชื่อหรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา หรือขอเท็จจริงท่ีเพียงพอใหทราบวาเปนการกลาวหา
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใด โดยมีขอเท็จจริงเพียงพอท่ีจะเขาใจไดวาผูนั้นมีพฤติการณหรือ 
การกระทําผิดอยางไร หรือเพียงพอที่จะสามารถสืบสวนสอบสวนเพ่ือคนหาความจริงตอไปได ซึ่งการ
กลาวหาในกรณีนี้ก็คือการรองเรียนกลาวหาโดย “บัตรสนเทห” ดังนั้น บัตรสนเทหก็อาจเปนท่ีมา 
ท่ีทําใหมีการดําเนินการทางวินัยกับขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นได ถาพิจารณาแลวเห็นวา 
บัตรสนเทหนั้น มีหลักฐานหรือมีกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนมีพยานบุคคลแนนอน 

2.2 กรณีท่ีมีขอเท็จจริงหรือพฤติการณไดปรากฏตอผูบังคับบัญชาเอง ทําให 
เปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยและมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะสืบสวน
สอบสวนตอไปได โดยกรณีนี้ถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ของผูบังคับบัญชาตามที่กฎหมายบัญญัติไว  

ท้ังนี้ กรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย เปนเพียงแค
การกําหนดบางลักษณะของกรณีเปนท่ีสงสัยเทานั้น ซึ่งก็อาจมีลักษณะอื่น ๆ ไดอีก หากลักษณะนั้น
เปนกรณีที่ไดปรากฏขอเท็จจริงหรือพฤติการณวามีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย และ
มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนตอไปได  

การรายงานของผูบังคับบัญชาไปยังผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57  
ขอ 2 ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 กําหนดวา เมื่อความ

ปรากฏกับผูบังคับบัญชาวามีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใด
กระทําผิดวินัยตามรายละเอียดขางตนแลว หากผูบังคับบัญชาท่ีรับทราบเรื่องนั้นไมใชผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ผูบังคับบัญชาดังกลาวก็มีหนาท่ีตองรายงานตามมาตรา 90 
วรรคหนึ่ง ประกอบกับขอ 2 โดยการรายงานตองจัดทําเปนหนังสือ ที่ระบุชื่อผูกลาวหา (ถามี)  
ชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการกลาวหาหรือ 
กรณีเปนท่ีสงสัย และรายงานตามลําดับชั้นไปจนถึงผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 
ให รับทราบเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป แตหากผูบั งคับบัญชาที่ทราบเรื่องนั้ น 
เปนผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ผูบังคับบัญชาดังกลาวก็ตองรีบดําเนินการตามที่
บัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี้ ตอไปโดยเร็ว 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 2  
การตรวจสอบขอเท็จจริงเบือ้งตนและ 

การชี้มูลความผดิทางวินัย 
  



 
 

บทท่ี 2  
การตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน และการช้ีมลูความผิดทางวินัย 

เมื่อมีกรณีรองเรียนกลาวหาหรือหนวยงานของรัฐตรวจสอบพบกรณีมีขอสงสัยวา
กระทําผิดวินัย หนวยงานของรัฐชอบท่ีจะตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน เพ่ือใหไดความจริงครบถวน
สมบูรณพอที่จะดําเนินการทางวินัยตอไป หรือกรณีไมพบวามีมูลเปนความผิดวินัย แตอาจกระทบตอ
การบริหารงานภายในหนวยงาน ผูมีอํานาจส่ังบรรจุแตงตั้ง/ผูบังคับบัญชา อาจพิจารณาดําเนินการ
ทางบริหาร กลาวคือ ผูมีอํานาจส่ังบรรจุแตงตั้ง/ผูบังคับบัญชา จะมอบหมายใหคณะตรวจสอบ
ขอเท็จจริงดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวแตพิจารณาเห็นสมควร เนื่องจาก
ไมมีกฎหมายกําหนดรูปแบบการดําเนินการไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการในแตละ
หนวยงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และ
เพ่ือใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ซึ่งมีเนื้อหาสาระสําคัญ  
สรุปไดวา คณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีนโยบายสําคัญและเรงดวนในการปองกันและขจัด 
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปอยางโปรงใสและ
เปนท่ีเชื่อมั่นและไววางใจของประชาชน เพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการยุติธรรม และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ และสรางความเชื่อมั่นและไววางใจแกประชาชน 
อันจะเปนประโยชนตอการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน 
และการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
265 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 42 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาต ิ
จึงกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการเพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระบบ
ราชการดังตอไปนี ้ขอ 1 ในกรณีที่มีขอรองเรยีนเกีย่วกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ 
หรือเจาหนาท่ีของรัฐใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนใหแลวเสร็จ
ภายใน 7 วัน แลวรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการและรัฐมนตรีเจาสังกัดเพ่ือรับทราบ
ทันที และใหพิจารณาดําเนินการทางวินัย หรือทางอาญาโดยเร็วซึ่งจะตองใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
ในระหวางนี้ใหรายงานความคืบหนาในการดําเนินการ ตอหัวหนาสวนราชการหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด 
เพ่ือทราบเปนระยะตามความเหมาะสม กรณีท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวามีเหตุนาเชื่อถือ และ
เปนกรณีที่ทําใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือทําใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน แมผล 
การตรวจสอบยังไมอาจสรุปความผิดไดชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ใหพิจารณาปรับยายขาราชการ
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ ไปดํารงตําแหนงอื่นเปนการชั่วคราว เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ
และปองกันการกระทําท่ีอาจมีผลตอการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีท่ีเปนเรื่องรายแรงหรือ 
มีผลกระทบตอความเชื่อมั่นและไววางใจของประชาชน ใหเสนอใหมีการยายหรือโอนไปแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในอัตรากําลังชั่วคราวเปนกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี และดําเนินการตาม
มาตรการท่ีกําหนดขึ้น ตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการ
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แกปญหาเจาหนาที่ของรัฐที่อยูระหวางการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 หรือคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 68/2559 
เรื่องมาตรการแกปญหาเจาหนาท่ีในหนวยงานอื่นของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว 
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แลวแตกรณี ขอ 2 ในกรณีท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวา 
มีหลักฐานควรเชื่อไดวาสามารถสรุปความผิดไดชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิดใหสวนราชการตนสังกัด
ดําเนินการทางวินัยตอขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของอยางเด็ดขาดโดยเร็ว และให
รายงานหัวหนาสวนราชการและรัฐมนตรีเจาสังกัดเพ่ือทราบความคืบหนา และเรงรัดการดําเนินการ
อยางสม่ําเสมอ ท้ังนี้ อาจพิจารณาใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นออกจากราชการไวกอน
หรือออกจากตําแหนงก็ไดตามความจําเปนและเหมาะสม และในกรณีท่ีพบวามีความเกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดทางอาญาดวย ใหสงเรื่องใหหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ือพิจารณา
ดําเนินคดีโดยทันทีกระบวนการพิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวของตามปกติ แตใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลําดับตาม
ความสําคัญ ความสนใจของประชาชน และมูลคาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในกรณีท่ีเปนการกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง แตไมถึงขั้นใหปลดออก
จากราชการหรือไลออกจากราชการ ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการปรับยาย จากตําแหนงเดิม 
และหามปรับยายกลับไปดํารงตําแหนงหนาท่ีในลักษณะเดิม หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
ภายในเวลา 3 ป นับแตวันท่ีมีการลงโทษทางวินัย ขอ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ทําใหการปฏิบัติราชการเกดิความลาชาหรือไมมปีระสิทธิภาพซึ่งทําให
เกิดความเสียหายแกราชการ หรือทําใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน ใหถือเปนกรณีท่ีตอง
พิจารณาใหมีการยายหรือโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นตามขอ 1 วรรคสอง ดวย ขอ 4  
ใหหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของพิจารณาจัดใหมีมาตรการคุมครองพยาน หรือผูใหขอมูลหรือเบาะแส
ในการตรวจสอบอยางเหมาะสม เพ่ือใหการไดรับขอมูลและหลักฐานในการดําเนินการตอผูมีสวน
เกี่ยวของ ในการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในกรณีที่ตรวจสอบพบวามีการ
จงใจใหขอมูลเพ่ือใสรายหรือบิดเบือนขอมูลเพ่ือใหมีการดําเนินการ ที่เปนผลรายตอบุคคลอื่น  
ใหพิจารณาดําเนินการลงโทษบุคคลดังกลาวอยางเด็ดขาดดวย ขอ 5 ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาส่ังการ
ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ ยึดถือ ปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้โดยเครงครัดตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป เปนอํานาจซึ่งกฎหมายกําหนดใหกระทําได ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 11 (1) กําหนดไววา นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล 
มีอํานาจหนาท่ี กํากับโดยท่ัวไปซึ่งการบริหารราชการแผนดิน และมีอํานาจส่ังสอบสวนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น ... 
(3) บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการ 
ท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเปนกรม ท้ังนี้ อํานาจบังคับบัญชา และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 กําหนดวา การตรวจราชการมีวัตถุประสงค เพ่ือชี้แจง แนะนํา
หรือทําความเขาใจกับหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือ
การจัดทําภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนตางๆ ของชาติและของหนวยงานของรัฐเพ่ือตรวจ
ติดตามวาหนวยงานของรัฐไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติของ
คณะรัฐมนตรี และคําส่ังของนายกรัฐมนตรี และเปนไปตามความมุงหมาย วัตถุประสงค เปาหมาย 
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และผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน แผนหรือยุทธศาสตรใด ๆ ท่ีกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติ หรือ วาระแหงชาติหรือไม 
เพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
คุมคาในการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐ เพ่ือรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น 
และความตองการ ของเจาหนาที่ของ รัฐและประชาชน เพ่ือแสวงหาขอเท็จจริง และสืบสวนสอบสวน
เกี่ยวกับเหตุการณหรือ สถานการณในพ้ืนท่ี ผูตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอํานาจและ
หนาท่ีในการตรวจราชการ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ 
เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาท่ีของกระทรวง ในฐานะผูสอดสองดูแลแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง และ ปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกรม รับผิดชอบและ 
มีอํานาจและหนาท่ีในการตรวจราชการ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและ
เจาหนาท่ีของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาท่ี ของกรมในฐานะผูสอดสองดูแลแทนอธิบดี  
ในการตรวจราชการอํานาจและหนาท่ีของผูตรวจราชการ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
ตรวจราชการ ใหผูตรวจราชการ มีอํานาจและหนาที่ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจปฏิบัติ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี 
หรือคําส่ังของนายกรัฐมนตรี ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจ ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัต ิ
ในเรื่องใด ๆ ในระหวางการตรวจราชการไวกอน หากเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายแก 
ทางราชการหรือ ประโยชนของประชาชนอยางรายแรง และเมื่อไดส่ังการดังกลาวแลว ใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาเพ่ือทราบ หรือพิจารณาโดยดวน ส่ังใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐชี้แจง  
ใหถอยคํา หรือสงเอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณา  
สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือรับฟงเหตุการณ เมื่อไดรับการรองเรียน หรือมีเหตุอันสมควร 
โดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพ่ือแกไขปญหา ความเดือดรอนของ
ประชาชนหรือปญหาอุปสรรคของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผูรับการตรวจ และรายงานผูบังคับบัญชา เพ่ือทราบ เรียกประชุมเจาหนาที่ของรัฐ 
เพ่ือชี้แจง แนะนํา หรือปรึกษาหารือรวมกัน ในการตรวจราชการ ใหผูตรวจราชการถือและปฏิบัติ
ตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ และมาตรฐานในการปฏิบัติหนาท่ีและจริยธรรมของ
ผูตรวจราชการ เพ่ือใหการตรวจราชการ เปนไปอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ ประกอบกับ 
ผูมีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในเบื้องตน ตองสอดคลองกับมาตรา 57  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

การตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน 
หมายถึง การดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด ท้ังพยานบุคคล พยานเอกสาร

และพยานวัตถุ เพ่ือใหทราบความจริงในเรื่องนั้น ๆ และพิสูจนความจริงวาเรื่องใดเปนเรื่องจริงหรือ
เปนเรื่องเท็จและชี้มูลความจริงวาเปนประการใด เพ่ือใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 
57 ทราบและพิจารณาดําเนินการทางวินัยตอไป โดยผูบังคับบัญชาดําเนินการโดยอาศัยอํานาจ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และคําส่ังมอบอํานาจใหบังคับบัญชา
ขาราชการพลเรือนสามัญ หรือคําส่ังมอบหมายใหขาราชการเปนผูบังคับบัญชา 
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ราชการบริหารสวนกลาง อาทิเชน 
1. กรณีปลัดกระทรวงเปนผู ใชอํานาจ จะตองอางอํานาจตามมาตรา 21  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
2. กรณีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับมอบอํานาจจากปลัดกระทรวงใหปฏิบัติ

ราชการแทนปลัดกระทรวง จะตองอางอํานาจตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และคําส่ังกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 1268/2561 ลงวันที่  
11 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูเปนหัวหนากลุมภารกิจและขาราชการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค อาทิเชน 
1. กรณีผูวาราชการจังหวัดเปนผูใชอํานาจ จะตองอางอํานาจตามมาตรา 54  

แหงพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
2. กรณีนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเปนผูใชอํานาจ จะตองอางอํานาจตามมาตรา 55 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
3. กรณีโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป และสาธารณสุขอําเภอ จะตองอาง

คําส่ังกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 897/2559 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 เรื่อง มอบหมาย 
ใหขาราชการเปนผูบังคับบัญชา 

การชี้มูลความผิดทางวินัย (มาตรา 91) อาจดําเนินการไดดังน้ี 
การพิจารณาในเบ้ืองตน หมายถึง การท่ีผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ 

ตามมาตรา 57 หรือผูท่ีไดรับมอบหมายไดพิจารณาขอเท็จจริง ขอกฎหมายและพยานหลักฐาน 
ท่ีปรากฏในเบื้องตนแลวเห็นวาเพียงพอแกการพิจารณาขอรองเรียนกลาวหาวากรณีมีมูลอันควร
กลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญกระทําความผิดวินัยหรือไม อยางไรหากผลการตรวจสอบ 
ปรากฏวา ไมมีมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุแตงตั้ง/ผูบังคับบัญชา ใหยุติเรื่อง 
แตถาผูบังคับบญัชาเห็นวา มีความบกพรองในการปฏิบัติหนาท่ีราชการแตไมเขาขายเปนความผิดวนิัย 
ผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจส่ังบรรจุแตงตั้ง จะกําชับหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการกรณีนั้น  
ใหขาราชการในสังกัดทราบและปฏิบัติตามได สวนกรณีมีมูลเปนการกระทําผิดวินัย ใหดําเนินการ 
ทางวินัยอยางไมรายแรงหรืออยางรายแรง แลวแตกรณี 

การสืบสวน หมายถึง การท่ีผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57
ดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตน ในกรณีท่ีมีการกลาวหาหรือมีขอสงสัยวา 
มีการกระทําความผิดวินัยเกิดขึ้น เพ่ือใหไดขอเท็จจริงวา กรณีมีมูลอันนาเชื่อวามีการกระทําความผิด
วินัยจริงหรือไม (ถามีเหตุการณเกิดขึ้นจริง เรียกวามีมูล ถาไมมีเหตุการณเกิดขึ้นจริง เรียกวาไมมีมูล) 

1) แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนผูบังคับบญัชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 
ดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 ประกอบกับขอ 5 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  
เพ่ือดําเนินการแสวงหาขอเท็จจรงิและพยานหลักฐานเบื้องตนเพ่ือใหไดขอเท็จจริงวากรณีมีมูลอันควร
กลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม 
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2) ไมแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 
57 ดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 ประกอบกับขอ 5 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  
เพ่ือดําเนินการแสวงหาขอเท็จจรงิและพยานหลักฐานเบื้องตนเพ่ือใหไดขอเท็จจริงวากรณีมีมูลอันควร
กลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม โดยดําเนินการสืบสวนเอง มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคล  

ความแตกตางระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน การพิจารณาในเบ้ืองตนและการสืบสวน 
การตรวจสอบขอเท็จจริง เปนกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวม

พยานหลักฐาน เพ่ือใหทราบวามีเจาหนาที่ผูใดกระทําผิดตามที่ถูกรองเรียนหรือไม อยางไร 
การพิจารณาในเบื้องตน เปนกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวม

พยานหลักฐาน กรณีมีการรองเรียนกลาวหาวามีกรณีเปนท่ีสงสัยวามีขาราชการพลเรือนในสังกัด 
กระทําผิดวินัย ซึ่งผูบังคับบัญชามีพยานหลักฐานพอสมควรแลว จึงพิจารณาวามีขาราชการพลเรือน
ผูใดเปนผูกระทําผิดหรือไม อยางไร 

การสืบสวน เปนกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณี 
มีการรองเรียนกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัย เพ่ือใชประกอบการพิจารณาวากรณีมีมูลท่ีควร
กลาวหาวาขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทําผิดวินัยหรือไม  

ผลการพิจารณา 
1. กรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ

ตามมาตรา 57 ตอง “ใหยุติเรื่อง”2 โดยอาจเปนกรณีตามที่กําหนดไวในขอ 7 ของกฎ ก.พ. วาดวย
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 กลาวคือ  

1.1 ไมมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะทราบไดวาขาราชการผูใดเปนผูกระทําผิด
วินัยหรือนาเชื่อไดวาขาราชพลเรือนสามัญผูนั้นกระทําผิดวินัย  

1.2 ไมมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินการสืบสวนสอบสวนตอไปได  
หรือการกระทํานั้นไมเปนความผิดวินัย  

2. กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย กลาวคือ เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาและเห็นวากรณีปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อไดวาผูนั้น
กระทําผิดวินัย ใหดําเนินการ ดังนี้  

2.1 กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ดําเนินการตามมาตรา 92 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหมวด 3 การดําเนินการในกรณีมมีูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางไมรายแรง ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

2.2 กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชา 
ซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ดําเนินการตามมาตรา 93 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหมวด 4 การดาํเนินการในกรณีมมีูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

 
2 กรณี“ใหยุติเร่ือง” ตามมาตรา 91 ไมตองทําเปนคําส่ังและไมตองรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551



 
 

 
 
 
 
 
 
แบบ 

การสบืสวนหรือตรวจสอบขอเท็จจริง 
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คําส่ัง................................. 
ที่............../25........ 

 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจรงิเบือ้งตน  
 

ดวย....................(ชื่อ)...............เลขประจําตัวประชาชน.....................................
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง...............................................................ระดับ...........................
สังกัด.....................................................เลขท่ีตําแหนง................................มีกรณีถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง............(ระบุพฤติการณการกระทําที่เปนขอกลาวหาใหชัดเจน)......................... 

ฉะนั้น เพ่ือใหไดขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวจึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเบื้องตน ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

...........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)........... เปนประธานกรรมการ 

...........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)........... เปนกรรมการ 

...........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)........... เปนกรรมการและเลขานุการ 

...........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)........... เปนผูชวยเลขานุการ (ถามี) 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
แลวเสนอสํานวนการสืบสวนพรอมความเห็นวามีขาราชการผูใดมีพฤติกรรมอันเปนกรณีมีมูลท่ีควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือไม เพียงใด และสมควรดําเนินการอยางใด มาเพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ตอไป 

ส่ัง ณ วันท่ี...............(เดือน1)..........................พ.ศ........... 

(ลงชื่อ) 
(................ชื่อผูส่ัง.................) 

 ......................ตําแหนง...................... 
 
 
 

 
 
 
1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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คําส่ัง........................... 
ที่......../25...... 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน 
 

ดวย....................(ชื่อ)...............เลขประจําตัวประชาชน.....................................
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง...............................................................ระดับ...........................
สังกัด.....................................................เลขท่ีตําแหนง................................มีกรณีถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง............(ระบุพฤติการณการกระทําที่เปนขอกลาวหาใหชัดเจน)......................... 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 ประกอบกับขอ 5 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

...........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)........... เปนประธานกรรมการ 

...........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)........... เปนกรรมการ 

...........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)........... เปนกรรมการและเลขานุการ 

...........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)........... เปนผูชวยเลขานุการ (ถามี) 

ใหคณะกรรมการสืบสวนดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวเสนอสํานวนการสืบสวน
พรอมความเห็นวามีขาราชการผูใดมีพฤติกรรมอันเปนกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
หรือไม เพียงใด และสมควรดําเนินการอยางใด มาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

ส่ัง ณ วันท่ี...............(เดือน1)..........................พ.ศ........... 

(ลงชื่อ) 
(................ชื่อผูส่ัง.................) 

 ......................ตําแหนง...................... 
 
 
 
 

 

1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กลุมเสรมิสรางวินัยและระบบคุณธรรม/สสจ....................... โทร. 

ท่ี วันท่ี  

เรื่อง  รองเรียนกลาวหาขาราชการ 

เรียน  (ผูส่ังใหสืบสวน เชน ผูวาราชการจังหวัด.........../อธิบดีกรม............) 

๑. ความเปนมา 
ดวยผูใชนามวา...................................มีหนังสือรองเรียนกลาวหา.........................

ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง.........................วา......................................................................... 
...............................................................................รายละเอียดตามหนังสือรองเรียนที่แนบมาพรอมนี้ 

๒. ขอพิจารณา 
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.........

พิจารณาแลวเห็นวา กรณีเปนการรองเรียนกลาวหาขาราชการพลเรือนสามัญวากระทําผิดวินัย 
แตเนื่องจากขอมูลและพยานหลักฐานตามหนังสือรองเรียนยังไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการตอไปได 
ดังนั้น ในชั้นนี้จึงเห็นควรแตงตั้ง...คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน/คณะกรรมการสืบสวน...
เพ่ือดําเนินการรวบรวมขอเทจ็จริงและพยานหลักฐานวากรณีที่รองเรียนกลาวหานั้นมีมูลเปนความผิด
วินัยหรือไม อยางใด ประกอบดวย.............(ชือ่ ตําแหนง และสวนราชการ)............(ไมนอยกวา 3 คน) 
ดําเนินการสืบสวนในกรณีดังกลาว แลวรายงานผลเพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป 

๓. ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามท่ีเสนอโปรดลงนามในคําส่ัง

แตงตั้ง...คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน/คณะกรรมการสืบสวน...ท่ีแนบมาพรอมนี้ดวย  
จะเปนพระคุณ 
  

กรณีแตงต้ังคณะกรรมการฯ 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมเสริมสรางวนิัยและระบบคุณธรรม/สสจ................. โทร. 

ท่ี วันท่ี  

เรื่อง รองเรยีนกลาวหาขาราชการ 

เรียน  (ผูส่ังใหสืบสวน เชน ผูวาราชการจังหวัด.........../อธิบดีกรม..........) 

๑. ความเปนมา 
ดวยผูใชนามวา.................................มีหนังสือรองเรียนกลาวหา............................ 

ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง...........................วา........................................................................ 
...............................................................................รายละเอียดตามหนังสือรองเรียนที่แนบมาพรอมนี้ 

๒. ขอพิจารณา 
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด..................

พิจารณาแลวเห็นวา กรณีเปนการรองเรียนกลาวหาขาราชการพลเรือนสามัญวากระทําผิดวินัย  
แตเนื่องจากขอมูลและพยานหลักฐานตามหนังสือรองเรียนยังไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการตอไปได 
ดังนั้น ในชั้นนี้จึงเห็นควรดําเนินการสืบสวน/ตรวจสอบขอเท็จจริง วากรณีท่ีรองเรียนกลาวหานั้นมีมูล
เปนความผิดวินัยหรือไม อยางใด โดยมอบหมายให........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)......... 
ดําเนินการสืบสวน/ตรวจสอบขอเท็จจริง ในกรณีดังกลาวแลวรายงานผลพรอมความเห็นวา 
มีขาราชการผูใดมีพฤติกรรมอันเปนกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือไม เพียงใด  
และสมควรดําเนินการอยางใดเพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป 

๓. ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามท่ีเสนอโปรดมอบหมายให 

...........(ชื่อ)...............ดําเนินการสืบสวน/ตรวจสอบขอเท็จจริง ในกรณีดังกลาวตอไป จะเปนพระคุณ  
 
  

กรณีมอบหมายบุคคล 
(ไมแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวน) 
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บันทึกถอยคําของพยาน/ผูถกูรองเรียนกลาวหา/ผูรองเรยีน 
เรื่อง การสืบสวน..............(ชื่อ)................ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัย 

 
 

วันท่ี................................................................... 

ขาพเจา.................(ชื่อ).................เลขประจําตวัประชาชน........................อายุ.........ป 
สัญชาติ................ศาสนา.................อาชีพ...................................อยูบานเลขท่ี.............................
ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................แขวง/ตําบล....................................
เขต/อําเภอ....................................จังหวัด.............................โทร.................................... 

ขาพเจาไดทราบแลววาขาพเจาเปนพยานในกรณีที่...........(สวนราชการ).................... 
มีบันทึกมอบหมายท่ี สธ.........................../มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน...............(ชื่อ)........... 
ในเรื่อง.................................................................................................................................................. 

ขาพเจาขอใหถอยคําตามสัตยจริงดังตอไปนี้ 
..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ)....................................พยาน     (ลงชื่อ).....................................ประธาน/กรรมการ/ผูสืบสวน 
(......................................) (......................................) 
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- 2 - 
 

ใบตอ                                              แผนที ่2 
ถอยคําของ........................... 
ใหการในฐานะพยาน/ผูถกูรองเรียนกลาวหา/ผูรองเรียน 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสืบสวน/ผูสืบสวน มิไดกระทําการใด ๆ ซึ่งเปน
การใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบไมวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจ
ขาพเจาใหถอยคํา และกรรมการสืบสวน/ผูสืบสวนไดอานใหขาพเจาฟง/ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคํา
เองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําที่ถูกตอง จึงลงลายชื่อไวตอหนากรรมการสืบสวน/ผูสืบสวน 

 
...................(ลายมอืชื่อ).....................พยาน 
(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูบนัทึกถอยคํา 
(........................................................) 

ขาพเจาขอรับรองวา............(ชื่อ)...........ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 
(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 
(........................................................) 

ฯลฯ 
........................(ลายมือชื่อ).................กรรมการและเลขานุการ 
(........................................................) 
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รายงานการสืบสวน 

วันท่ี................................................................ 

เรื่อง การสืบสวน.....................(ชื่อ)........................ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
เรียน (ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ/มอบหมาย เชน ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ผูวาราชการจังหวดั) 

ตามคําส่ัง/บันทึก..............................ที่........../25......ลงวันท่ี...................................... 
แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน/ใหสืบสวน กรณี.............(ชื่อ)................ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนง........................สังกัด...................................................มีกรณีถูกรองเรียน/กลาวหาวากระทํา
ผิดวินัยในเรื่อง.................................................................................................................................นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการสืบสวน/ผู สืบสวนไดดําเนินการสืบสวนโดยสอบปากคํา 
ผูถูกกลาวหา พยานบุคคล และรวบรวมพยานเอกสารและพยานอื่น ๆ แลว ดังนี้ 

1. ผูถูกกลาวหา 
...........(ชื่อผูถูกกลาวหา)............ใหการวา............................................................... 

............................................................................................................................................................... 

2. พยานบุคคล 
2.1 ..................(ชื่อพยาน)...............ใหการวา........................................................ 

............................................................................................................................................................... 
2.2 ..................(ชื่อพยาน)...............ใหการวา........................................................ 

............................................................................................................................................................... 

3. พยานเอกสาร 
3.1 สําเนา..................... จํานวน.........แผน สรุปความวา....................................... 
3.2 สําเนา..................... จํานวน.........แผน สรุปความวา....................................... 

คณะกรรมการสืบสวน/ผูสืบสวนไดพิจารณาพยานหลักฐานและประชุมพิจารณาแลว
ไดขอเท็จจริงและมีความเห็น ดังนี้ 

ขอเท็จจริงจากการสืบสวนรับฟงไดวา....................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

ความเหน็และขอเสนอ… 
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- 2 - 

ความเห็นและขอเสนอ 
คณะกรรมการสืบสวน/ผูสืบสวนพิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณของ.......(ชื่อ)........

ดังกลาว (กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 0

1/อยางไมรายแรง 1

2/ไมมีมูลท่ีควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัย2

3 และพฤติการณของ.........................(ชื่อ)...............ตามที่ไดสืบสวนมานั้น 
เปนการกระทําผิดอยางรายแรง/อยางไมรายแรง) ดังนั้น จึงเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอยางรายแรง/อยางไมรายแรง หรือแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหาโดย 3

4............................................... /พิจารณาโทษโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนในกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามขอ 64 หรือขอ 65 ของกฎ ก.พ. วาดวยการ
ดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556/ ส่ัง “ใหยุติเรื่อง” 

จึงขอเสนอสํานวนการสืบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณาตอไป 
 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 
(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 
(........................................................) 

ฯลฯ 
........................(ลายมือชื่อ).................กรรมการและเลขานุการ 
(........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 เปนกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ดังน้ัน จึงเห็นควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง /หรือ
พิจารณาโทษโดยไมตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามขอ 64 ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย 
พ.ศ. 2556 
2 เปนกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ดังนั้น จึงเห็นควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงหรือ
แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา โดยไมตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือพิจารณาโทษโดยไมตองแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามขอ 65 ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
3 ไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย เห็นควรส่ัง “ใหยุติเรื่อง” 
4 มอบหมายบุคคลเปนผูแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาโดยตองไมเปนบุคคลในคณะกรรมการสืบสวน/ผูสืบสวนคนเดิม 



 
 

 
 
 

 
 
 

ตัวอยาง 
การตรวจสอบขอเท็จจริงเบือ้งตน 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมเสรมิสรางวนิัยและระบบคุณธรรม กลุมงานอุทธรณรองทุกขฯ  โทร.๐ ๒๕๙๐ ๑๔๑๗ 

ท่ี สธ ๐๒๑8.๐๕/ วันท่ี         พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

เรียน  ผูส่ังใหตรวจสอบขอเท็จจริง เชน ปลัดกระทรวง/ผูวาราชการจังหวัด....../อธิบดีกรม......) 

๑. ความเปนมา 
๑.๑ สถาบัน พ. รายงานขอเท็จจริงกรณีตรวจพบวาวิทยาลัยการสาธารณสุข ส.

จังหวัด อ. ดําเนินการรับนักศึกษาประจําป ๒๕๕๙ รวม ๓ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 
มีการดําเนินการรับสมัครนักศึกษารวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศ. เขาศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมจํานวน ๓๐ คน รวมถึง
การรับนักศึกษาบางรายเขาเรียนโดยไมไดรับการมอบหมายใหดําเนินการจากสถาบัน พ. ไมเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการรับสมัครบุคคลเขาศกึษาหลักสูตรตาง ๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนั้น เพ่ือความโปรงใสจึงขอใหสอบสวนขอเท็จจริงในเรื่องนี้ 

๑.๒ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแลวมอบกลุมเสริมสรางวินัยและระบบ
คุณธรรมดําเนินการ 

๒. ขอพิจารณา 
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือความโปรงใส  

เปนธรรม เห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว ประกอบดวยบุคคล
ดังตอไปนี ้(๑) ..............(ชื่อ – สกุล)................. ตําแหนง ..............สังกัด...............เปนประธานกรรมการ  
(๒) ..............(ชื่อ – สกุล).................  ตําแหนง ......................สังกัด...............................เปนกรรมการ 
(๓) ..............(ชื่อ – สกุล).................  ตําแหนง ..................สังกัด............... เปนกรรมการและเลขานุการ 
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว แลวรายงานผลพรอมความเห็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาตอไป  

๓. ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบตามที่เสนอ โปรดดําเนินการดังตอไปนี้ 

จะเปนพระคุณ 
๓.๑ ลงนามในคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจรงิ 
๓.๒ ลงนามในบันทึกแจงคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

 
 
 

ตัวอยาง 
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คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/กอง/กรม/จังหวดั 
ที่ ............../๒๕......... 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจรงิ 
_______________ 

ดวย (ชื่อหนวยงาน/ผูรองเรียนกลาวหา) ไดตรวจพบวาวิทยาลัยการสาธารณสุข ส. 
จังหวัด อ. ดําเนินการรับนักศึกษาประจําป ๒๕๕๙ รวม ๓ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม  
ไดรวมกับสํานกังานสาธารณสุขจังหวดั ศ. รับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมจํานวน ๓๐ คน รวมถึงรับนักศึกษาบางรายเขาเรียน 
ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข และหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โดยไมไดรับการมอบหมายใหดําเนินการจากสถาบัน พ. 
และไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรตาง ๆ 
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฉะนั้น เพ่ือใหไดขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว จึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

๑. ..............(ชื่อ – สกุล)................. เปนประธานกรรมการ 
 ตําแหนง...................................  
 สังกัด....................................... 

๒. ..............(ชื่อ – สกุล)................. เปนกรรมการ 
 ตําแหนง...................................  
 สังกัด........................................  

๓. ..............(ชื่อ – สกุล)................. เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ตําแหนง...................................  
 สังกัด........................................  

ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวรายงาน
พรอมความเห็น มาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

ส่ัง ณ วันท่ี          พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

(ลงชื่อ) 
(................ชื่อผูส่ัง.................) 

......................ตําแหนง...................... 

ตัวอยางคําสั่งแตงตัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจรงิ 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุมเสริมสรางวินัยฯ โทร.๐ ๒๕๙๐ ๑๔๑๗ 

ท่ี สธ ๐๒๑8.๐๕/ วันท่ี          พฤษภาคม ๒๕๖2 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

เรียน ..............(ชื่อ – สกุล)................. 

ดวย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแตงตั้งทานเปนประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง รายละเอียดตามสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 
 
  

ตัวอยาง 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุมเสริมสรางวินัยฯ โทร.๐ ๒๕๙๐ ๑๔๑๗ 

ท่ี สธ ๐๒๑8.๐๕/ วันท่ี              พฤษภาคม ๒๕๖2 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

เรียน  ..............(ชื่อ – สกุล)................. 

ดวย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแตงตัง้ทานเปนคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง รายละเอียดตามสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 
 
  

ตัวอยาง 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุมเสริมสรางวินัยฯ โทร.๐ ๒๕๙๐ ๑๔๑๗ 

ท่ี สธ ๐๒๑8.๐๕/ วันท่ี            พฤษภาคม ๒๕๖2 

เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจรงิ 

เรียน  ..............(ชื่อ – สกุล)................. 
 

ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแตงตั้งทานเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง รายละเอียดตามสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ ท่ีแนบ 
มาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 
  

ตัวอยาง 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจรงิ โทร.๐ ๒๕๙๐ ๑๔๑๗ 

ท่ี สธ ๐๒๑8.๐๕/ วันท่ี            พฤษภาคม ๒๕๖2 

เรื่อง เชญิประชมุ 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

ตามคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี................... / ๒๕๖2 ลงวันที่  
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ไดแตงตั้งทานเปนคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง นั้น 

เพ่ือใหการตรวจสอบขอเท็จจริงเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอแจงกําหนดการ
ประชุมในการกําหนดแนวทางดําเนินการ ในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖2 เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  
ณ หองประชุม ๒ กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม อาคาร ๖ ชั้น  ๒ ตึกสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุม ตามวัน เวลาและสถานท่ีดังกลาวดวย  
จะเปนพระคุณ 

 
 

(.....................(ชื่อ - สกุล)......................) 
ตําแหนง ................................................ 
ประธานกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

หรือกรรมการและเลขานุการ แทน  
 
 

  

ตัวอยาง 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมเสริมสรางวนิัยและระบบคุณธรรม กลุมงานเสริมสรางฯ  โทร. 02 590 1417 

ท่ี สธ ๐๒๑8.๐๕/ วันท่ี             พฤษภาคม ๒๕๖2 

เรื่อง ตรวจสอบขอเท็จจรงิกรณีการคัดเลือกขาราชการตาํแหนงหัวหนาพยาบาล โรงพยาบาล ช. 

เรียน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑. ความเปนมา 
ผูใชนามวา พยาบาลโรงพยาบาล ช. ไดมีหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รองเรียนเกี่ยวกับการคัดเลือกขาราชการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาพยาบาลของโรงพยาบาล ช. 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ช. โดยกลาวหาวาคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกมีการดําเนินการ 
ที่ไมโปรงใสและมีพฤติกรรมสอไปในทางไมสุจริต ดังนี้ 

(1) การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก 
นาง ศ. หัวหนาพยาบาล แจงตอคณะกรรมการบริหารกลุมการพยาบาลวาการ

สรรหาคัดเลือกใหเปนไปตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0201.039/ว 679 
ลงวันท่ี 28 กันยายน 2555 โดยท่ีประชุมใหพิจารณาการมีสวนรวมของพยาบาล โดยกําหนดให
คัดเลือกตัวแทนของกลุมการพยาบาล จํานวน 3 คน เพ่ือเปนคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก คัดเลือก
แลวเสร็จเมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2560 ไดตัวแทน คือ นาง อ. นางสาว จ. และนางสาว ป. และ
กําหนดใหนาง ศ. หัวหนาพยาบาลเปนหนึ่งในคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก โดยไมใหพยาบาล
ท้ังหมดโหวตลงคะแนนเลือกหัวหนาพยาบาล เนื่องจากจะทําใหเกิดความวุนวายขัดแยงในภายหลัง 

(2) ขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกเพ่ือประเมินคุณลักษณะของผูสมัครหัวหนา
พยาบาล 

นาง ศ. และนาง อ. ไดชี้นําคณะกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล 
ใหพิจารณาการมีสวนรวมของพยาบาลทั้งหมด โดยที่ประชุมมีมติใหพยาบาลทุกคนมาประเมิน
คุณลักษณะของผูสมัครหัวหนาพยาบาล โดยคะแนนท่ีผูสมัครแตละคนไดรับ จะนําไปคิดเปน 15 %
ของคะแนนการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก ท้ังนี้ แบบประเมินคุณลักษณะที่นํามาใช 
มีขอกังขา เคลือบแคลงใจ และสงสัยในความไมโปรงใส ไมยุติธรรม ในหมูพยาบาลท้ังหมด ไมเปด
โอกาสใหผูสมัครแสดงวิสัยทัศน หัวหนากลุมงานและคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกวางตัวไมเปน
กลางชี้นําใหเลือกลงคะแนนผูสมัครท่ีตนสนับสนุน ทําใหคะแนนท่ีไดรับไมแสดงออกถึงความรู 
ความสามารถ และความเหมาะสมของผูสมัคร ตามขอประกาศในการรับสมัครดําเนินการสรรหา
คัดเลือกดวยความรีบเรงกระชั้นชิด ท้ังท่ีตองคัดเลือกกอนลวงหนา 6 เดือน เพ่ือไดศึกษาเรียนรู 
การทํางานในบทบาทหนาท่ีหัวหนาพยาบาล ไมมีการนับคะแนนใหเสร็จส้ินในวันท่ีประเมิน  
(วันท่ี 10 สิงหาคม 2560) มานับคะแนนในวันรุงขึ้น (วันท่ี 11 สิงหาคม 2560) และไมมีการ
ประกาศคะแนนใหไดทราบโดยท่ัวกัน แสดงถึงความไมโปรงใสของคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก 

 
ซึ่งสํานัก… 

ตัวอยาง มอบหมายคณะบุคคล 

ตรวจสอบขอเท็จจริง 
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ซึ่งสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแลวเห็นวาเปนกรณีรองเรียนกลาวหาขาราชการ

ระดับสูง จึงสงเรื่องใหกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมดําเนินการรายละเอียด ตามหนังสือ

รองเรียนท่ีแนบมาพรอมนี้ 

๒. ขอพิจารณา 
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมไดพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาวแลว  

เห็นควรมอบหมายใหนาย ส. ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ (ดานวินัย) นาย ร. ตําแหนง  
นิติกรชํานาญการ (ดานวินัย) และนางสาว ส.ตําแหนงนิติกร เปนผูตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องที่
รองเรียนดังกลาว และเห็นควรมีหนังสือแจงไปยังผูวาราชการจังหวัด ช. เพ่ือแจงใหโรงพยาบาล ช. 
ชี้แจงขอเท็จจริงพรอมสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของสงใหกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือประกอบการ
พิจารณาดําเนินการตอไป 

๓. ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดดําเนินการดังตอไปนี้ จะเปนพระคุณ 
3.1 ส่ังการมอบหมายใหนาย ส. นาย ร. และนางสาว ส. เปนผูตรวจสอบ

ขอเท็จจริงในเรื่องรองเรียนดังกลาว 
3.2 ลงนามในหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด ช. 
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ที่ สธ ๐๒๑๘.๐5/        กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

พฤษภาคม ๒๕62 

เรื่อง  ขอใหชี้แจงขอเท็จจริงและสงเอกสารหลักฐาน 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ช. 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  สําเนาหนงัสือรองเรียน  จํานวน 1 ฉบับ 

ดวยมีผูรองเรียนกลาวหาเกี่ยวกับการคัดเลือกขาราชการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
หัวหนาพยาบาลของโรงพยาบาล ช. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ช. โดยกลาวหาวาคณะกรรมการ
สรรหาคัดเลือกมีการดําเนินการท่ีไมโปรงใสและมีพฤติกรรมสอไปในทางไมสุจริต รายละเอียดตาม
สําเนาหนังสือรองเรียนที่สงมาดวยนี้ 

กระทรวงสาธารณสุขไดพิจารณาแลวมอบหมายใหนาย ส. ตําแหนงนิติกรชํานาญการ
พิเศษ (ดานวินัย) นาย ร. ตําแหนงนิติกรชํานาญการ (ดานวินัย) และนางสาว ส. ตําแหนงนิติกร  
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนผูตรวจสอบขอเท็จจริง
ในเรื่องที่รองเรียนดังกลาว ดังนั้น เพ่ือใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่รองเรียน ขอใหทานแจงให
โรงพยาบาล ช. ชี ้แจงขอเท็จจริงพรอมสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวของโดยใหรับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนาสงไปใหกระทรวงสาธารณสุขภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ   

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม 
โทร. 0 2590 1417 
โทรสาร 0 2591 8589 

ตัวอยาง 



 

 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
การสบืสวน 
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คําส่ังจังหวดัภีมบรุ ี

ที่ 1/2559 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน 

 

ดวยนายหยุด หยุดไปเลย  ขาราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  
ระดับชํานาญงาน สังกัดโรงพยาบาลภีมบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรี มีกรณีถูกรองเรียน
กลาวหาวากระทําผิดวินัย ในเรื่องไมมาปฏิบัติหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 
สิบหาวัน ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรอืน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับขอ 5 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

๑. นายดํา คมขํา ตําแหนงนายแพทยชํานาญการ เปนประธานกรรมการ 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลภีมบุร ี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี

2. นายแดง แสงสอง ตําแหนงนติิกรชํานาญการ เปนกรรมการ 
ฝายบริหารทัว่ไป 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี

3. นางขาว วาววบั ตําแหนงนิติกร (พนักงานราชการ) เปนกรรมการและเลขานุการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการสืบสวนดําเนินการสืบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวเสนอ
สํานวนการสืบสวนพรอมความเห็นวานายหยุด หยุดไปเลย มีพฤติกรรมอันเปนกรณีมีมูล 
ท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือไม เพียงใด และสมควรดําเนินการอยางใด มาเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตอไป 

 

ส่ัง ณ วันท่ี  1  ตุลาคม พ.ศ. 2559 

    ฟา งามสงา 
(นายฟา  งามสงา) 

       ผูวาราชการจังหวัดภีมบุรี1 

 
 
 
1 ผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 อาจมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับตํ่าลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหนังสือสํานักงาน 

ก.พ. ที่ นร 1011/ว35 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553  

ตัวอยาง 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานกังานสาธารณสุขจังหวดัภีมบรุีกลุมงานนติิการ โทร. 0 2345 6789 
ท่ี  ภบ 0123/ วันท่ี                  ตุลาคม 255๙ 
เรื่อง  รองเรียนกลาวหาขาราชการ 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดภีมบุรี 

๑. ความเปนมา 
ดวยผูใชนามวาเจาหนาท่ีโรงพยาบาลภีมบุรี มีหนังสือรองเรียนกลาวหานายหยุด 

หยุดไปเลย ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน วาไมมาปฏิบัติหนาที่
ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวัน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 เปนตนมา 
จนถึงปจจุบัน รายละเอียดตามหนังสือรองเรียนที่แนบมาพรอมนี้  

๒. ขอพิจารณา 
โรงพยาบาลภีมบุรีพิจารณาแลวเห็นวา กรณีเปนการรองเรียนกลาวหาขาราชการ

พลเรือนสามัญวากระทําผิดวินัย แตเนื่องจากขอมูลและพยานหลักฐานตามหนังสือรองเรียน 
ยังไมเพียงพอที่จะดําเนินการตอไปได ดังนั้น ในชั้นนี้จึงเห็นควรดําเนินการสืบสวน วากรณีที่รองเรียน
กลาวหานั้นมีมูลเปนความผิดวินัยหรือไม อยางใด โดยมอบหมายใหนายศักดิ์ศรี มีมาก นิติกร 
ชํานาญการพิเศษ กลุมงานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรี และนายสมมาก มากมี นติิกร
(พนักงานราชการ) กลุมงานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรี ดําเนินการสืบสวนในกรณี
ดังกลาว แลวรายงานผลพรอมความเห็นวามีขาราชการผูใดมีพฤติกรรมอันเปนกรณีมีมูลท่ีควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือไม เพียงใด และสมควรดําเนินการอยางใด เพ่ือประกอบการพิจารณา
ตอไป  

๓. ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามท่ีเสนอโปรดมอบหมายให 

นายศักดิ์ศรี มมีาก และนายสมมาก มากมี ดําเนินการสืบสวนในกรณีดงักลาวตอไป จะเปนพระคุณ 
 
 
 
  

ตัวอยาง 

กรณีมอบหมายบุคคล 
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รายงานการสืบสวน 
 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2559 

เรื่อง  การสืบสวนนายหยุด หยุดไปเลย ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดภีมบุรี 

ตามคําส่ังจังหวัดภีมบรุีที่ 1/2559 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 แตงตัง้คณะกรรมการ
สืบสวนกรณีนายหยุด หยุดไปเลย ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน สังกัดโรงพยาบาล 
ภีมบุร ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรี มีกรณีถูกรองเรียนกลาวหาวากระทําผิดวินัย ในเรื่องไมมา
ปฏิบัติหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวัน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการสืบสวนไดดําเนินการสืบสวนโดยสอบปากคําผูถูกกลาวหา  
พยานบุคคล รวบรวมพยานเอกสารและพยานอื่น ๆ แลว ดังนี้ 

1. ผูถูกกลาวหา 
นายหยุด หยุดไปเลย ไมไดมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสืบสวนและ

คณะกรรมการสืบสวนไดมีหนังสือท่ี ภบ 0123/12 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 โดยสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปท่ีบานเลขที่ 12 หมู 3 ตําบลภีม อําเภอภีม จังหวัดภีมบุรี ซึ่งเปน
ภูมิลําเนาของนายหยุด หยุดไปเลย แจงใหมาใหการตอคณะกรรมการสืบสวน ภายใน 15 วัน  
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ พรอมท้ังแจงไปในหนังสือดวยวาถาไมมาตามท่ีกําหนด ถือวาไมประสงค 
ที่จะใหการหรือชี้แจงแกขอกลาวหา 

2. พยานบุคคล 
(1) นางสมศรี ดีเลิศ ตําแหนงเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ใหการวาตนเปน 

เพ่ือนรวมงานของนายหยุด หยุดไปเลย ตนมีหนาท่ีรับผิดชอบในจัดทํา ควบคุม ตรวจสอบ และ
จัดเก็บ บัญชีลงชื่อการมาปฏิบัติงานของโรงพยาบาลภีมบุร ีและไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ใหมีหนาท่ีขีดเสนแดงในบัญชีลงชื่อการมาปฏิบัติงาน เมื่อพนเวลา 08.30 น. และสรุปยอด 
ผูมาปฏิบัติงานและไมมาปฏิบัติงาน นายหยุด หยุดไปเลย เปนคนท่ีมีนิสัยดีสุภาพเรียบรอย และ 
มีหนี้สินมาก เคยยืมเงินตนหลายครั้งแตไมเคยใชคืน และตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 เปนตนมา
จนถึงปจจุบัน นายหยุด หยุดไปเลย ไมไดมาทํางานและไมลงชื่อปฏิบัติงานเลย เมื่อวันที่  
10 กันยายน 2559 นายหยุด หยุดไปเลย ไดโทรศัพทบอกกับตนวามีหนี้สินมาก กลัวเจาหนี้ 
ทํารายและบอกไดงานทําใหมแลวท่ีบริษัทเอบีซี 

(2) นายบุญยืน อยูนาน นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ ใหการวาตนเปน
หัวหนาฝายบริหารทั่วไปและเปนหัวหนาของนายหยุด หยุดไปเลย นายหยุด หยุดไปเลย ปกติเปน
คนขยันทํางานและนิสัยสุภาพเรียบรอยมีหนี้สินมากและเคยยืมเงินตนหลายครั้งแตไมเคยใชคืน 

 
 
 

ตัวอยาง 
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และตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน นายหยุด หยุดไปเลย ไมไดมาทํางานเลย 
(3) นางแก อายุยืน มารดาของนายหยุด หยุดไปเลย ใหการวา บุตรชาย 

ของตนเคยบนใหฟงวากลุมใจในปญหาหนี้สินท่ีกูเงินนอกระบบมา เจาหนี้ก็มาทวงหนี้และขูจะทํา
รายเกือบทุกวัน และบอกวาจะไปหางานใหมท่ีกรุงเทพฯ ตนพ่ึงทราบวาตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 
2559 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน นายหยุด หยุดไปเลย ไมไดไปทํางานท่ีโรงพยาบาลภีมบุรโีดยทราบ
จากคณะกรรมการท่ีมาสืบสวนในวันนี้ และเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2559 นายหยุด หยุดไปเลย 
ไดโทรศัพทมาขอยืมเงินจากตน จํานวน 10,000 บาท 

3. พยานเอกสาร 
(1) สําเนาบัญชีลงชื่อปฏิบัติงานของนายหยุด หยุดไปเลย ประจําเดือน

สิงหาคม 2559-ตุลาคม 2559 จํานวน 62 แผน ซึ่งปรากฏวาตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559 
เปนตนมา นายหยุด หยุดไปเลย ไมไดลงชื่อปฏิบัติงานเลยแตอยางใด 

(2) บันทึกรายงานลงวันที่ 20กันยายน 2559 ของนายบุญยืน อยูนาน  
ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลภีมบุรี รายงานวาตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559 เปนตนมา นายหยุด 
หยุดไปเลย ไมไดลงชื่อปฏิบัติงานและไมมาปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการสืบสวนไดพิจารณาพยานหลักฐานและประชุมพิจารณาแลว 
ไดขอเท็จจริงและมีความเห็น ดังนี้ 

ขอเท็จจริงจากการสืบสวนรับฟงไดวา นายหยุด หยุดไปเลย ตําแหนงเจาพนักงาน
ธุรการ ระดับชํานาญงาน โรงพยาบาลภีมบุรี มีหนาท่ีดูแลดานเอกสารตาง ๆ ตลอดจนการจัดเก็บ
และคนหาเอกสารตาง ๆ รวมท้ังการจัดเตรียมการประชุม นายหยุด หยุดไปเลย ไมไดมาปฏิบัติ
หนาท่ีราชการตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งติดตอในคราวเดียวกัน 
เปนเวลาเกิน 15 วัน และสาเหตุที่ละทิ้งหนาที่ราชการดังกลาวเนื่องจากมีปญหาเรื่องหนี้นอกระบบ 
จึงหลบหนีเจาหนี้ท่ีมาทวงหนี้กลัววาจะถูกทําราย และไดไปทํางานใหมท่ีบริษัทเอบีซี ตั้งแตวันที่  
1 ตุลาคม 25591 

ความเห็นและขอเสนอ 
คณะกรรมการสืบสวนพิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณของนายหยุด หยุดไปเลย 

ดังกลาว มีมูลท่ีควรกลาวหาวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง และเห็นวาเปนกรณีความผิด 
ท่ีปรากฏชัดแจง ตามขอ 65(1) ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ซึ่ง
ผูบังคับบัญชาจะลงโทษโดยไมตองสอบสวนก็ได โดยเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานละทิ้ง
หนาท่ีราชการติดตอในคราวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมเีหตุผลอันสมควร ตามมาตรา 85(3) 
 
 

 
 
 
 

1ตองหาสาเหตุที่ไมมาปฏิบัติราชการใหชัดเจน มิฉะนั้นจะไมครบองคประกอบของความผิด 
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แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนั้น จึงเห็นควรลงโทษไลนายหยุด 
หยุดไปเลย ออกจากราชการตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันท่ีเริ่มละท้ิงหนาท่ีราชการ 
เปนตนไป 

จึงขอเสนอสํานวนการสืบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ดํา คมขํา ประธานกรรมการ 
(นายดํา  คมขํา) 

แดง แสงสอง กรรมการ 
(นายแดง  แสงสอง) 

ขาว วาววบั  กรรมการและเลขานุการ 
(นางขาว  วาววับ) 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
การดาํเนินการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 

 



 
 

บทท่ี ๓ 
การดําเนินการในกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙๒ กําหนดวา  
“ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏวากรณีมีมูล ถาความผิดนั้นมิใช 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง และไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ
พรอมท้ังรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหาแลวผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗  
เห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษตามควรแกกรณีโดยไมตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได” ตอมาสํานักงาน ก.พ. ไดออกกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงใหชัดเจนและรวดเร็วขึ้น 
โดยกําหนดไวในหมวด ๓ การดาํเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหมท่ีสําคัญ เชน กําหนดระยะเวลาเรงรัดในการสอบสวน 
วิธีการสอบสวน การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และการคัดคานกรรมการสอบสวน เปนตน  

ตามความในมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
และขอ ๘ ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ในการดําเนินการทางวินัย 
อยางไมรายแรง ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 อาจดําเนินการได ๒ วิธี คือ  

๑. การดําเนินการทางวินัยกรณีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงโดยไมแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน และ  

๒. การดําเนินการทางวินัยกรณีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงโดยแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน 

การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องที่มีการ
กลาวหาเพ่ือใหการพิจารณาดําเนินการทางวินัยเปนไปดวยความยุติธรรม โดยการสอบสวนทางวินัย
ใชหลักการไตสวน ท่ีคณะกรรมการสอบสวนจะตองแสวงหาความจริงวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
ตามขอกลาวหาหรือไม แมผูถูกกลาวหาจะไมไดกลาวอางหรือยกขึ้นเปนขอตอสู แตถาเปนประเด็น
สําคัญท่ีตองพิสูจนเพ่ือใหไดขอยุติวาขอเท็จจริงเปนเชนไร ก็เปนหนาท่ีของคณะกรรมการสอบสวน 
ที่จะตองแสวงหาความจริงดังกลาว โดยยึดหลักการรับฟงความสองฝาย ซึ่งตางกับการสอบสวน
ในทางอาญาท่ีใชระบบกลาวหา ซึ่งมุงเนนการสอบสวนพยานฝายกลาวหาวาพยานหลักฐานท่ีไดมา
เพียงพอตามขอหาท่ีจะสงฟองคดีอาญาหรือไม โดยไมไดเนนพยานของผูตองหาหรือพยานอื่น 

การสอบสวนทางวินัยมี ๒ กรณี ดังนี้ 
๑. กรณีกระทําผิดทางวินัยอยางไมรายแรง 
๒. กรณีกระทําผิดทางวินัยอยางรายแรง 

ขั้นตอนและวิธีการสอบสวน 
๑. การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง โดยไมแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

๑.๑ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะดําเนินการสอบสวน
ดวยตัวเองหรือมอบหมายใหผูหนึ่งผู ใดเปนผูสอบสวนทางวินัยเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐาน 
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มาประกอบการพิจารณาวากรณีเปนความผิดวินัยหรือไม ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด 
ตามขอ ๙ ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

๑.๒ ระยะเวลาการสอบสวน ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน3  
นับแตวันท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ท้ังนี้ตองมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหขาราชการพลเรือนสามัญผูถูกกลาวหาทราบ รวมท้ังตองใหโอกาส 
ผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแกขอกลาวหาภายในเวลาท่ีกําหนดดวย (ตามขอ ๙ และขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง) 
หากผูถูกกลาวหาไมชี้แจงแกขอกลาวหาภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูถูกกลาวหาไมประสงค 
จะชี้แจงแกขอกลาวหา (ตามขอ ๑๐ วรรคสอง) 

๒. การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง โดยแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
๒.๑ กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหผู ส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการดังนี้ 
(๑) ทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง วรรคสอง 

และวรรคส่ี ขอ ๑๙ และขอ ๒๐) 
(๒) แจงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ (ขอ ๒๑ (1)) 
(๓) แจงและสงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหประธานกรรมการและ

กรรมการสอบสวน (ขอ 21 (2)) 
(๔) ใหผูถูกกลาวหามีโอกาสคัดคานกรรมการสอบสวน (ขอ ๒๓ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕) 

๒.๒ กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการดังนี้ 

(1 ) คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวของ (ขอ 26) 

(2) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาให 
ผูถูกกลาวหาทราบ (ขอ 40) 

(3) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหา (ขอ 41 ขอ 42 และขอ 43) 
(4) รวบรวมพยานหลักฐาน และประชุมพิจารณาทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ี

สอบสวน (ขอ 52) 
(5) จัดทํารายงานการสอบสวนพรอมท้ังสํานวนการสอบสวนเสนอผูส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน (ขอ 53) 
สําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญ

ตําแหนงตางกัน หรือตางกรม หรือตางกระทรวงกัน ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกัน ก็ใหเปนไป
ตามมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบขอ ๑๖ 
(ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน) และขอ ๑๗ (การรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน) 
ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

3 เปนระยะเวลาเรงรัดเพื่อใหมีการดําเนินการเปนไปอยางรวดเร็วตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ 240/2555 
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กระบวนการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา(ขอ 40) ตามแบบ 
ดว. 5 มีขั้นตอน ดังน้ี 

1. จัดทําบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา
จํานวน 2 ฉบับ โดยจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย 

1.1 ระบุขอเท็จจริงและพฤติการณของผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการใด เมื่อใด 
อยางไร เปนความผิดวินัยในกรณีใด  

1.2 สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา โดยจะระบุชื่อพยานดวยหรือไม 
ก็ได สวนพยานเอกสารควรจะตองระบุรายละเอียดโดยยอพอใหเขาใจได 

1.3 แจงสิทธิของผูถูกกลาวหาท่ีจะใหถอยคําหรือย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหา 
เปนหนังสือ สิทธิท่ีจะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอางพยานหลักฐานเพ่ือขอใหเรียกพยานหลักฐาน
นั้นมาได 

1.4 สอบถามผูถูกกลาวหาวาจะยอมรับสารภาพวากระทําผิดตามท่ีปรากฏ
พยานหลักฐานหรือไม แลวบันทึกถอยคําท่ีใหการรับสารภาพหรือปฏิเสธพรอมเหตุผลในแบบบันทึก
ถอยคําของผูถูกกลาวหา (แบบ ดว. 4)  

2. วิธีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา มี 2 วิธี 
2.1 การแจงโดยตรงเปนการดําเนินการตามขอ 41 ของกฎ ก.พ. วาดวย 

การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 กลาวคือ ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพ่ือ
รับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา โดยกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี
เพ่ือแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ เมื่อผูถูกกลาวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการแจงขอกลาวหาแลวใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อในบันทึกการแจงขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาทั้ง 2 ฉบับ อนึ่ง หากผูถูกกลาวหารับทราบ 
ขอกลาวหาแลวไมยอมลงลายมือชื่อใหคณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุดังกลาวไวและถือวา 
ผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหาแลว แลวสงบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 1 ฉบับทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยูอาศัยที่ปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการของผูถูกกลาวหา 

2.2 การแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เปนการดําเนินการตามขอ 43 
ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 จะใชในกรณีผูถูกกลาวหาไมมาพบ
คณะกรรมการสอบสวนตามนัดหมาย กลาวคือ ผูถูกกลาวหาไมมาตามวัน เวลา และสถานที่ 
ท่ีคณะกรรมการสอบสวนเรียกใหมาพบตามขอ 2.1 โดยใหสงบันทึกการแจงขอกลาวหาและ 
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 1 ฉบับทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังท่ีอยูอาศัย 
ที่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการของผูถูกกลาวหา เมื่อลวงพน 15 วันนับแตวันท่ีไดดําเนินการ
ดังกลาว ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว 
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ผลการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง4 
เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไดดําเนินการสอบสวน 

ไมวาจะเปนการสอบสวนโดยตั้งคณะกรรมการหรือไมก็ตาม ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ 
ตามมาตรา ๕๗ พิจารณาส่ังการหรือดําเนินการตามขอ ๑๑ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. “ส่ังยุติเรื่อง” ตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตริะเบยีบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดวินัย 

๒. ส่ังลงโทษ “ภาคทัณฑ” “ตัดเงินเดือน” หรือ “ลดเงินเดือน” ตามมาตรา ๙๖ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๖๗ ของกฎ ก.พ.วาดวย 
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 

๓. ส่ังใหงดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือน ตามมาตรา ๙๖ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หากเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
เล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ ทั้งนี้ โดยทําเปนคําส่ังงดโทษ ตามขอ 71 ของกฎ ก.พ.วาดวย 
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

4. ส่ังยุติการดําเนินการทางวินัย  
4.1 กรณีท่ีผูถูกกลาวหาผูใดตายในระหวางการสอบสวน ตามขอ ๖๒ ของ 

กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 กําหนดวาในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาผูใดตาย 
ในระหวางการสอบสวน ใหการดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นเปนอันยุติ แตใหคณะกรรมการสอบสวน
และผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ
ตอไปเทาท่ีสามารถจะกระทําได แลวทําความเห็นเสนอตอกระทรวงเจาสังกัดเพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ แลวแตกรณี เชน นาง ก. ขาราชการพลเรือนสามัญ ถูกกลาวหาวามีพฤติกรรมกระทําการ
ทุจริตตอหนาที่ราชการ โดยคณะกรรมการสอบสวนไดทําการสอบสวนพบวากรณีดังกลาวมีมูลที่ควร
กลาวหาวานาง ก. กระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ตอมา นาง ก. ไดถึงแกความตายในระหวาง 
การสอบสวนกรณีจึงไมอาจดําเนินการทางวินัยตอไปได เนื่องจากไมตองดวยมาตรา 100  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อยางไรก็ตามกรณีมีปญหาวาทายาท 
มีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดของนาง ก. หรือไม ซึ่งการจายบําเหน็จตกทอดใหแกขาราชการท่ีตาย 
ในระหวางรับราชการนั้น ตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. 2494 กําหนดวา “ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการหรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการผูใด
มีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยในเรื่องท่ี 
กระทําผิดวินัยนั้น ใหกระทรวงเจาสังกัดพิจารณาวินิจฉัยวาถาผูนั้นไมถึงแกความตายเสียกอนจะตอง
ไดรับโทษถึงไลออกหรือไมถาเห็นวาผูนั้นจะตองถูกลงโทษถึงไลออก ทายาทไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 
ตกทอดตามมาตรา ๔๘” กรณีนี้คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนและพบวาขณะท่ี 
นาง ก. ยังมีชีวิตอยูไดกระทําการทุจริตตอหนาท่ีราชทําใหราชการไดรับความเสียหายและเห็นวา 
 
4 จะตองรายงาน ประธาน อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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กรณีเปนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจรติ ตามมาตรา 85 (1) และฐาน
กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 85 (4) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หากนาง ก. ยังไมถึงแกความตายจะตองไดรับโทษไลออก
จากราชการ และปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแลวเห็นวา จากการสอบสวนมีพยานหลักฐาน
ชัดเจนเพียงพอที่ทําใหเชื่อไดวา นาง ก. ไดกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง สมควรไดรับโทษไลออก
จากราชการ ทายาทของนาง ก. จึงไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด 

4.2 กรณีผูถูกกลาวหาผูใดตายกอนมีคําสั่งต้ังกรรมการสอบสวน สงผลให
บุคคลนั้นไมมีสภาพเปนขาราชการ ใหการดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นเปนอันยุติลง เชน นาย พ. 
ขาราชการพลเรือน กระทําความผิดวินัยกรณีไมมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ 14 วัน และมาปฏิบัติงาน
สาย 2 วัน โดยไมมีการย่ืนใบลาและไมมีเหตุอันสมควร ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนพิจารณาจาก
พยานหลักฐานแลวเห็นวา พฤติการณของนาย พ. เปนการกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง  
ฐานละทิ้งหนาที่ราชการและฐานไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามมาตรา 82 (2) (5) 
และมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตอมา นาย พ.  
ไดเสียชีวิตลงดวยอาการหัวใจลมเหลว คณะกรรมการสืบสวนจึงยุติการดําเนินการทางวินัยในกรณี
ดังกลาวและไดเสนอสํานวนการสืบสวนตอผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สืบสวน และผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสืบสวนเสนอ 

ทั้ งนี้ ต ามหนั ง สือกระทรวงการค ลั ง ท่ี  กค  ๐๕๐๔/๑๔๕๕๖  ลงวันที่  
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ไดขอความรวมมือใหสวนราชการปฏิบัติ ในกรณีขาราชการซึ่งมีกรณีหรือ 
ตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยและไดถึงแก 
ความตายในระหวางการสอบสวนยังไมเสร็จส้ินในทางปฏิบัติคณะกรรมการสอบสวนจะงดการ
สอบสวนเพราะขาราชการผูนั้นไดพนจากราชการเพราะถึงแกความตายไปแลว แตโดยท่ีขาราชการ 
ซึ่งมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินยัอยางรายแรงถาถึงแกความตายเสียกอนไดรับการวินิจฉัยเรื่องที่
กระทําผิดวินัยนั้นมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัตบิําเหนจ็บํานาญขาราชการพ.ศ. 2494  บัญญัติให
กระทรวงเจาสังกัดเปนผูพิจารณาวินิจฉัยวาถาขาราชการผูนั้นไมถึงแกความตายเสียกอนจะตอง 
ไดรับโทษถึงไลออกหรือปลดออกหรือไมถาเห็นวาขาราชการผูนั้นจะตองถูกลงโทษถึงไลออกหรือ 
ปลดออกทายาทไมมีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จตกทอดเพ่ืออนุวัติตามนัยมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 ดังนี้ 

1) ในกรณีขาราชการถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยตอมาไดถึงแก
ความตายเสียกอนการสอบสวนพิจารณาทางวินัยเสร็จส้ินใหผูส่ังตั้งกรรมการสอบสวนความผิด 
ทางวินัยส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปและสรุปความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยของกระทรวงเจาสังกัดตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
พ.ศ. 2494 โดยเร็วที่สุดเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของทายาทท่ีมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด 

2) ใหเจาสังกัดรีบแจงการถึงแกกรรมของขาราชการในกรณีดังกลาวตามขอ 1  
ใหกรมบัญชีกลางในโอกาสแรกพรอมท้ังสงสําเนาคําส่ังตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยและ
คําส่ังใหทําการสอบสวนตอไปตามนัยแหงขอ 1 ใหดวย 
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3) เมื่อคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยไดทําการสอบสวนตอไปและ 
สรุปความเห็นประการใดขอใหสงคําแถลงผลการสอบสวนของคณะกรรมการดังกลาวให
กรมบัญชีกลาง 1 ชุด ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการสอบสวนเสร็จท้ังนี้เพ่ือเปนหลักฐาน
ในการพิจารณาส่ังจายบําเหน็จตกทอดใหหรือไมตอไป 

5. ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางรายแรงตามหมวด ๔ ของกฎ ก.พ.
วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ทั้งนี้ ตามขอ 11 (4)  

การรายงานการดําเนินการทางวินัยตอ อ.ก.พ. กระทรวง (มาตรา 103) 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๐๓ บัญญัติวา  

เมื่อผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการ
โดยเฉพาะ หรือส่ังยุติเรื่อง หรืองดโทษแลว ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผูถูกดําเนินการทางวินัย
สังกัดอยูเพ่ือพิจารณา เวนแตเปนกรณีดําเนินการทางวินัยกับขาราชการตางกระทรวงกัน หรือกรณี
ดําเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๙๗ วรรคสองใหรายงาน ก.พ. ท้ังนี้  
ตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด 

ในกรณีท่ี อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. เห็นวาการดําเนินการทางวินัยเปนการ 
ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม หากมีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามท่ี 
อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. มีมติ 

ในกรณีตามวรรคสองและในการดําเนินการตามมาตรา ๑๐๔ ให ก.พ. มีอํานาจ
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๙๕ 

อนึ่ ง มาตรานี้ เปนการวางมาตรการกํากับดูแลใหการดํ าเนินการทางวินัย 
ของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 เปนไปโดยถูกตองและเหมาะสม ดังนั้น  
จึงบัญญัติใหผูบังคับบัญชาตองรายงานการดําเนินการทางวินัยที่แลวเสร็จไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง 
หรือ ก.พ. แลวแตกรณี เพ่ือตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ งหาก อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. เห็นวา 
การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูใดเปนการไมถูกตอง หรือไม เหมาะสม ก็จะมีมติให
ผูบังคับบัญชาดังกลาวดําเนินการใหถูกตองหรือเหมาะสมได ซึ่งผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
แบบ 

การดาํเนินการทางวินยัอยางไมรายแรง 
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)...... 
ที่........./25......... 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 
 

ดวย.................(ชื่อ).............เลขประจําตัวประชาชน..................ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนงประเภท.................ตําแหนงในการบริหาร (ถามี)................ตําแหนงในสายงาน..............................
ระดับ.....................สวนราชการ.........................................สังกัดจังหวัด (ถามี)...........................................
กรม....................................เลขท่ีตําแหนง.......................มีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางไมรายแรง ในเรื่อง.............................(ระบุพฤติการณการกระทําท่ีกลาวอางวาผูถูกกลาวหา
กระทําผิดขอกลาวหาใหชัดเจนไมควรระบุบทมาตราวาดวยวินัยหรือฐานความผิด)............... 

อาศัยอํานาจตามมาตรา.....(๙2 หรือ 94 แลวแตกรณี).....แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับขอ.....(๑2 หรือ 16 แลวแตกรณี).....ของกฎ ก.พ.  
วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวน 
ผูถูกกลาวหาในเรื่องดังกลาว ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

....................(ชื่อ)......................... เปนประธานกรรมการ 

....................(ชื่อ)......................... เปนกรรมการ 
ฯลฯ ฯลฯ 

....................(ชื่อ)......................... เปนกรรมการและเลขานุการ 

....................(ชื่อ)......................... เปนผูชวยเลขานุการ(ถามี) 

ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
ในกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตอไป 

อนึ่ง ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําส่ังนี้ หรือกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงผูอื่น ใหดําเนินการ 
ตามขอ ๔๙ หรือขอ ๕๐ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวแตกรณี 

ส่ัง ณ วันท่ี..........(เดือน2)..............พ.ศ.............. 

(ลงชื่อ) 
(................ชื่อ-สกุลผูส่ัง)...................) 

.......................ตําแหนง3........................... 
 

1 กรณีอางมาตรา 94 (1) - (4) เฉพาะกรณีที่มีผูรวมกระทําความผิดตําแหนงตางกัน หรือตางกรม หรือตางกระทรวง 
2 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
3 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย 
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หนังสือแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางไมรายแรง 
ตามกฎ ก.พ. วาดวยการดาํเนินการทางวนิัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

------------------------------- 
 

ตามขอ 12 และขอ ๒๑ (๑) ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กําหนดใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงแจงตําแหนงของประธาน
กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ (ถามี) รวมท้ังสิทธิคัดคาน
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไปพรอมกบัคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน นั้น 

บัดนี้ ไดมีคําส่ัง............................................ที่...../...... เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง ลงวันที่......................................เพ่ือสอบสวนทาน จึงแจงตําแหนง
และระดับตําแหนงของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงใหทราบ ดังนี้ 

..........(ชื่อ และตําแหนง1).......... เปนประธานกรรมการ 

..........(ชื่อ และตําแหนง1)..........  เปนกรรมการ 
ฯลฯ ฯลฯ 

..........(ชื่อ และตําแหนง1)..........  เปนกรรมการและเลขานุการ 

..........(ชื่อ และตําแหนง1)..........  เปนผูชวยเลขานุการ(ถามี) 

ทั้งนี้ ทานมีสิทธิคัดคานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงโดยทําเปน
หนังสือย่ืนตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง ตามนัยขอ 12 ของกฎ 
ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๓ การดําเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกลาวหา
วากระทําผิดวินยัอยางไมรายแรงภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําส่ังนี้2 
 

(ลงชื่อ) 

(................ชื่อ-สกุลผูส่ัง...................) 
.......................ตําแหนง3......................... 

(ลงชื่อ) 

(..............ชื่อ-สกุลผูถกูกลาวหา...................) 
.......................ตําแหนง......................... 

วัน/เดือน/ป..................................................... 
 
 
 
 

1 ใหระบุตําแหนงในการบริหารงาน (ถามี) ตําแหนงในสายงานและระดับดวย 
2 การยื่นหนังสือคัดคานคณะกรรมการสอบสวนฯ ตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนฯ ใหเปนไปตามกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินยั 

พ.ศ. 2556 
3 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย 
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)...... 

ที่......./25..... 
เรื่อง เปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวน 

 

ตามคําส่ัง............................................ท่ี....../25.................ส่ัง ณ วันที่......................
แตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง...........................(ชื่อ)...................................... 
เลขประจําตัวประชาชน........................................................................ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนงประเภท........................................ตําแหนงในการบริหารงาน (ถามี).......................................
ตําแหนงในสายงาน..............................ระดับ......................สวนราชการ..............................................
สังกัดจังหวัด (ถามี) ..........................กรม...........................เลขท่ีตําแหนง...................นั้น 

บัดนี ้เห็นสมควรเปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางไมรายแรง เปนดังนี ้

..............(ชื่อ)............... เปนประธานกรรมการ 

..............(ชื่อ).............. เปนประธานกรรมการ 
ฯลฯ ฯลฯ 

..............(ชื่อ).............. เปนกรรมการและเลขานุการ 

..............(ชื่อ).............. เปนผูชวยเลขานุการ(ถามี) 

ส่ัง ณ วันท่ี.................(เดือน1)..................พ.ศ. 25..... 

(ลงชื่อ) 
(..............ชื่อผูส่ัง.................) 

 
..........................(ตําแหนง2).............................. 

 
 
 
 
 
 
1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

2 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย 
* กรณีเปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวนฯ ใหแจงตามหนังสือแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงตามกฎ ก.พ. วาดวย
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
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บันทึกถอยคําของพยาน 

เรื่อง  การสอบสวน................(ชื่อ).................ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
 

สอบสวนที่................................................. 
วันท่ี................................................................... 

ขาพเจา..............(ชื่อ).............เลขประจําตัวประชาชน............................อายุ............ป 
สัญชาติ...................ศาสนา.......................อาชีพ.................................อยูบานเลขท่ี......................
ตรอก/ซอย..........................................ถนน............................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ.......................จังหวัด...................................โทร.............................................. 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไดแจงใหขาพเจาทราบแลววา
ขาพเจาเปนพยานในกรณี ท่ี....(สวนราชการ)...มีคําส่ังที่ ......../....... ลงวันที่ ..................แตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง..............(ชื่อ)..........ในเรื่อง....................................
(สรุปเรื่องท่ีถูกกลาวหาพอสังเขป)............ 

ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริงดังตอไปนี้ 
..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 
มิไดกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบ 
ไมวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจขาพเจาใหถอยคํา และกรรมการสอบสวนสอบสวนทางวินัยอยาง 
ไมรายแรงไดอานใหขาพเจาฟง/ ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําเองแลวขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคํา 
ที่ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวน 

...................(ลายมอืชื่อ).....................พยาน 

(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูบนัทึกถอยคํา 

(........................................................) 

ขาพเจาขอรับรองวา...............(ชื่อ).............ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 

(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ)....................กรรมการ 

(........................................................) 

ฯลฯ 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

(........................................................)  
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บันทึกการแจงขอกลาวหา 
และสรปุพยานหลักฐานที่สนับสนนุขอกลาวหา ตามขอ 13 

เรื่อง การสอบสวน.....................(ชื่อ)......................ซึง่ถกูกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางไมรายแรง 
 
 

สอบสวนที่............................................ 
วันท่ี.............................................................. 

ตามคําส่ัง.............................ที่....../25...........ส่ัง ณ วันที่.............................................
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง.................(ชื่อ).................คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไดดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องท่ีกลาวหา 
.........................................................................................................................................................นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไดดําเนินการรวบรวม
ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ และไดประชุมพิจารณา1 แลวเห็นวา 
เพียงพอที่จะรับฟงและดําเนินการตอไปได โดยมีขอกลาวหาและพยานหลักฐานโดยสรุป ดังนี้ 

ขอกลาวหา...................(ระบขุอเท็จจริงและพฤติการณที่รับฟงไดจากการสอบสวนวา
ผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไรในเรื่องที่กลาวหา เปนความผิดวินัยกรณีใด ใหชัดเจน
เพียงพอท่ี ผูถูกกลาวหาจะเขาใจและไมหลงประเด็นขอตอ สู  โดยไมตองระบุมาตราและ 
ฐานความผิด).......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา2 
1. พยานบคุคล 
2. พยานเอกสาร  
3. พยานวัตถุ (ถามี) 

.........................(ที่เกี่ยวของและสนบัสนนุขอกลาวหาเพ่ือใหผูถูกกลาวหาสามารถนําไปแกขอกลาวหา
โดยไมหลงประเดน็)................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

ในการสอบสวนนี้  ผู ถูกกลาวหามีสิทธิ ท่ีจะใหถอยคําหรือยื่นชี้แจงแกขอกลาวหา 
เปนหนังสอืและมีสิทธิท่ีจะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอางพยานหลักฐานเพ่ือขอใหเรียกพยานหลักฐานนั้น
มาก็ได 
 
 
 
 
 
๑ การประชุมวินิจฉัยตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสอบสวนทั้งหมด 
๒ การสรุปพยานหลักฐานจะระบุชื่อพยานหรือไมระบุชื่อก็ได  
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- 2 - 
 

บันทึกนี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความตรงกัน และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
อยางไมรายแรงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 

(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ)....................กรรมการ 

(........................................................) 

ฯลฯ 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

(........................................................) 

 
สอบสวนที่.............................................. 

วันท่ี................................................................ 
ขาพเจา...................(ชื่อ)..................ไดรบัทราบและลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหา

และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ตามบันทึกลงวันที่......................................................
ไวเปนหลักฐานตอหนาคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง และไดรับบันทึกนี้หนึ่งฉบับ
ไวแลวในวันนี ้

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูถูกกลาวหา 

(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 
(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 

(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

(........................................................) 
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บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 

เรื่อง การสอบสวน...................(ชื่อ).......................ซึง่ถกูกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางไมรายแรง 
 

สอบสวนที่.......................................... 
วันท่ี............................................................. 

ขาพเจา.................(ชื่อ)..............เลขประจําตวัประชาชน.......................อายุ.............ป 
สัญชาติ......................ศาสนา.........................อาชีพ..................................อยูบานเลขที่........................
ตรอก/ซอย................................ถนน.........................................แขวง/ตําบล........................................
เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................โทร...........................................
ขาพเจาไดทราบแลววาขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาตามคําส่ัง.................................ท่ี................/25........
ส่ัง ณ วันท่ี......................... ในเรื่อง................(สรุปเรือ่งท่ีถกูกลาวหาพอสังเขป)................................... 
............................................................................................................................................................... 

ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไดแจงขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามบันทึกลงวันท่ี.....................................ใหขาพเจา
รับทราบแลวนั้น 

ตามขอกลาวหาท่ีวา...................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอชี้แจงวา....................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 

..............(ลายมือชื่อ)..............ผูถูกกลาวหา ............(ลายมือชื่อ)..............ประธาน/กรรมการ 

(.............................................) (............................................) 
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- 2 - 
 

ใบตอ แผนที ่2 
 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 
มิไดกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบ 
ไมวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจขาพเจาใหถอยคํา และกรรมการสอบสวนสอบสวนทางวินัยอยาง 
ไมรายแรงไดอานใหขาพเจาฟง/ ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําเองแลวขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคํา 
ที่ถูกตอง จึงลงลายชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวนสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 

 
...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูถูกกลาวหา 

(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูบนัทึกถอยคํา 

(........................................................) 

ขาพเจาขอรับรองวา............(ชื่อ)...........ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 

(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 

(........................................................) 

ฯลฯ 

...................(ลายมือชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

(........................................................) 

 

 
 
 
 
 
 
* กรณีผูถูกกลาวหาตองการจะชี้แจงเบื้องตนกอนการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานฯ ก็ใหดําเนินการตามแบบฟอรมบันทึกถอยคําพยานหรือ
ชี้แจงเปนหนังสือแทน  
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รายงานการสอบสวนทางวนิยัอยางไมรายแรง 

วันท่ี....................................................... 

เรื่อง การสอบสวน..................(ชื่อ)...................ซึง่ถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินัยอยางไมรายแรง 
เรียน .................................................... 

ตามคาํส่ัง....................................ที่........../25......ส่ัง ณ วันที ่.................................... 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางไมรายแรง...............(ชื่อ)................ในเรือ่ง....................... 
..........................................................................................................................................................นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไดดําเนินการสอบสวนและ 
ไดประชุมพิจารณามีความเห็นในเรื่องท่ีสอบสวนนี้แลว จึงขอรายงานการสอบสวนโดยมีขอเท็จจริง  
ขอกฎหมาย และความเห็นดังตอไปนี้ 

1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก.......................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

2. การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน....................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

3. ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 (...) พิจารณาเห็นวากรณีมีมูล 
ท่ีควรกลาวหาวา.................(ชื่อ).................กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง จึงมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 

4. คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไดประชุมพิจารณาแนวทาง 
การสอบสวน และไดดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ และ
ไดประชุมพิจารณาแลวเห็นวา พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะรับฟงไดวา........................(ชื่อ)..................
ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงในเรื่องนี้ โดยมีขอเท็จจริงในเบื้องตนขอกลาวหาและ
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา โดยสรุปดังนี้ 

ขอเท็จจรงิไดความในเบื้องตนวา............................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

ขอกลาวหา.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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พยานหลักฐานท่ีสนับสนนุขอกลาวหา1................................................................... 
1. พยานบุคคล 

1.1 ...........(ชื่อ-สกุล)..............ใหถอยคาํสรุปวา............................................... 
1.2 ...........(ชื่อ-สกุล)..............ใหถอยคาํสรุปวา............................................... 

2. พยานเอกสาร 
2.1 สําเนา.......................จํานวน............แผน สรปุความวา............................. 
2.2 สําเนา.......................จํานวน............แผน สรปุความวา............................. 

3. พยานวัตถุ
.......................................................................................................................... 

5. คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไดเรียก...............(ชื่อ).................
ผูถูกกลาวหามาแจงและอธิบายขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาให 
ผูถูกกลาวหาทราบแลว ผูถูกกลาวหาไดลงลายมือชื่อรับทราบและไดรับมอบบันทึกการแจงดังกลาว 
ลงวันที่.................ไปจํานวนหนึ่งฉบับแลวดวย2 

6. ...................(ชื่อ)......................ผูถูกกลาวหาไดชี้แจงและนาํสืบแกขอกลาวหา ดังนี้ 

คําชี้แจงแกขอกลาวหา............................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

พยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวหา 
1. พยานบคุคล 

1.1 ...........(ชื่อ-สกุล)..............ใหถอยคําสรุปวา............................................... 
1.2 ...........(ชื่อ-สกุล)..............ใหถอยคําสรุปวา............................................... 

2. พยานเอกสาร 
2.1 สําเนา.......................จํานวน............แผน สรปุความวา............................. 
2.2 สําเนา.......................จํานวน............แผน สรปุความวา............................. 

3. พยานวัตถุ
................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
1 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวนพยานใดตามขอ 35 หรืองดสอบสวนพยานใดตามขอ 36 ใหระบุพยานที่ไมสอบสวนหรือ
พยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น พรอมทั้งเหตุผลไวดวย 
2 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมมาพบตามที่คณะกรรมการสอบสวนเรียก ใหสงบันทึกตามขอ 13 จํานวน 1 ฉบับทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ณ ที่อยูที่ปรากฏตามหลักฐานราชการ 
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7. คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไดประชุมพิจารณา3 ขอเท็จจริง 
ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานตาง ๆ และมีความเห็น ดงันี้ 

ขอเท็จจริงจากการสอบสวนรับฟงไดวา..................(ขอเท็จจรงิท่ีรบัฟงจาก ทั้งฝาย
กลาวหา  ฝายผูถูกกลาวหา และผูเกี่ยวของที่เปนขอยุติวาเหตุการณนี้ไดเกิดขึ้นอยางใด)..................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ............................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

 

ประเด็นที่ตองพิจารณา 

.........(ขอเท็จจริงที่ยังไมยุตเิพ่ือพิจารณาใหเปนที่ยุติ).............................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

........(พิจารณาขอเท็จจรงิปรับใหเขากบัขอกฎหมายท่ีกาํหนดเปนความผิด)........... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

ความเหน็ของคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางไมรายแรง ............................. 

(ใหระบวุาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวนิัยอยางไร หรอืไม ถาผิด เปนความผิดวนิัยกรณีใด ตามมาตรา
ใดและควรไดรับโทษสถานใด)................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................4 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และพรอมนี้ไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาดวยแลว 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 
(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 
(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 
(........................................................) 

 
3 การประชุมพิจารณาวินิจฉัยตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หมวด 5 คณะกรรมการที่มีอํานาจ
ดําเนินการพิจารณาทางปกครอง แตท้ังนี้องคประกอบของคณะกรรมการตองเปนไปตามขอ 12 ประกอบขอ 18 ของกฎ ก.พ.วาดวยการ
ดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
4 ในกรณีที่กรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแยง ใหบันทกึรายละเอียดความเห็นแยงดวย 
* ใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อกํากับไวในรายงานการสอบสวนทุกหนาเพื่อปองกันการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมขอความ หรือเปล่ียนหนา  
ตามขอ 53 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)...... 

ที่........./25......... 
เรื่อง  ลงโทษลดเงินเดือน 

 
 

ดวย..............(ชื่อ)............เลขประจําตัวประชาชน................ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนง.........................ระดับ...........................สังกัด..........................................ตําแหนงเลขท่ี.................
รับเงินเดือนในอัตรา.......................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี...............................(ระบุพฤติการณ
แหงการกระทําวา ผูถูกลงโทษ ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด อยางไร ใหครบองคประกอบของฐานความผิด
ที่ลงโทษ)..........................................................................................................................................นั้น 
พฤติการณของ....................(ชื่อ).................เปนการกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐาน...... 
(ระบุทุกฐานความผิดท่ีเห็นวาผูถูกลงโทษกระทําผิด ตามพฤติการณท่ีไดแจงขอกลาวหาไวแลว  
โดยไมตองกําหนดโทษในแตละประเด็น).................ตามมาตรา.....................และมาตรา 84  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรไดรับโทษลดเงินเดือนในอัตรา.......
(รอยละ ๒ หรือรอยละ ๔)........... 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๖๗ (3) ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
จึงใหลงโทษลดเงินเดือน............(ชื่อ)...........ในอัตรา....(รอยละ ๒ หรือรอยละ ๔).....ของเงินเดือน 
ที่ไดรับในวันที่มีคําส่ังลงโทษ 

อนึ่ง............(ชื่อ)............มีสิทธอิุทธรณคําส่ังนี้ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) ภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบหรือถือวาทราบคําส่ังลงโทษ ท้ังนี้  ตามมาตรา ๑๑๔  
แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามหลักเกณฑและวธิีการท่ีกําหนด
ไวในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน...............เปนตนไป (เดือนที่ส่ังลงโทษ) 

ส่ัง ณ วันท่ี............(เดือน1).........................พ.ศ................. 
 

(ลงชื่อ) 
(........................ชือ่-สกุลผูส่ัง)...........................) 
.......................ตําแหนง............................. 

 
1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)....... 

ที่............/25........ 
เรื่อง  ลงโทษตดัเงินเดือน 

 
ดวย...........(ชื่อ)...........เลขประจําตัวประชาชน.....................ขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตําแหนง.........................ระดับ..............................สังกัด.......................................ตําแหนงเลขที่................. 
รับเงินเดือนในอัตรา...................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี...............................(ระบุพฤติการณ
แหงการกระทําวา ผูถูกลงโทษ ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด อยางไร ใหครบองคประกอบของฐานความผิด
ที่ลงโทษ)...........................................................................................................................................นั้น 
พฤติการณของ.................(ชื่อ)................เปนการกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐาน............
(ระบุทุกฐานความผิดที่เห็นวาผูถูกลงโทษกระทําผิด ตามพฤติการณที่ไดแจงขอกลาวหาไวแลว โดยไมตอง
กําหนดโทษในแตละประเด็น)..................................ตามมาตรา............................. และมาตรา 84 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรไดรับโทษตัดเงินเดือนในอัตรา
..............(รอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ เปนเวลาหนึ่งเดือน หรือสองเดือน หรือสามเดือน)........ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๖๗ (2) ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ.๒๕๕๖ จึงใหลงโทษตัดเงินเดือน............(ชื่อ)............ในอัตรา....(รอยละ ๒ หรือรอยละ ๔  
เปนเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน).....ของเงินเดือนที่ไดรับในวันที่มีคําส่ังลงโทษ 

อนึ่ง...........(ชื่อ).............มีสิทธอิุทธรณคําส่ังนี้ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) ภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบหรือถือวาทราบคําส่ังลงโทษ ท้ังนี้  ตามมาตรา ๑๑๔  
แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ไวในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน....................... เปนตนไป (เดือนที่ส่ังลงโทษ) 

ส่ัง ณ วันท่ี............(เดือน1)....................พ.ศ................. 
 

(ลงชื่อ) 
(........................ชือ่-สกุลผูส่ัง)...........................) 
............................ตําแหนง............................. 

 
 
1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)...... 

ที่.........../25........ 
เรื่อง  ลงโทษภาคทัณฑ 

 
 

ดวย.............(ชื่อ)..........เลขประจําตัวประชาชน....................ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนง........................ระดับ.........................สังกัด............................................ตําแหนงเลขที่...................
รับเงินเดือนในอัตรา.................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี..............................................................
(ระบุพฤติการณแหงการกระทําวา ผูถูกลงโทษ ทําอะไร ท่ีไหน เมื่อใด อยางไร ใหครบองคประกอบ
ของฐานความท่ีลงโทษ).........................................................................................................................
นั้น พฤติการณของ...............(ชื่อ)...............เปนการกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐาน........
(ระบุทุกฐานความผิดท่ีเห็นวาผูถูกลงโทษกระทําผิด ตามพฤติการณที่ไดแจงขอกลาวหาไวแลว โดยไมตอง
กําหนดโทษในแตละประเด็น)...............................ตามมาตรา.................................และมาตรา 84 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรไดรับโทษภาคทัณฑ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และขอ ๖๗ (1) ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ จึงให
ลงโทษภาคทัณฑ..........(ชื่อ)........... 

อนึ่ง.............(ชื่อ)..............มีสิทธิอุทธรณคําส่ังนี้ตอคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) ภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบหรือถือวาทราบคําส่ังลงโทษ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๑๑๔  
แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ไวในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี............(เดือน1)....................พ.ศ............. 

(ลงชื่อ) 
(.....................ชื่อ-สกุลผูส่ัง)......................) 
.........................ตําแหนง......................... 

 
 
 
 
 
1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
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คําส่ัง.......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)...... 
ที่........./25......... 

เรื่อง งดโทษและวากลาวตกัเตือน 
 
 

ดวย..............(ชื่อ)............เลขประจําตวัประชาชน.................ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนง............ระดบั..............สังกัด..............ตําแหนงเลขที่..............รับเงินเดือนในอัตรา..............บาท 
ไดกระทําผิดวนิัยในกรณี..............(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบทุุกกรณี)............ 
พฤติการณของ.............(ชื่อ)..............เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐาน........ (ระบุทุกฐาน
ความผิดที่เห็นวาผูถูกลงโทษกระทําผิด ตามพฤติการณที่ไดแจงขอกลาวหาไวแลว โดยไมตองกําหนด
โทษในแตละประเด็น).............................................ตามมาตรา...............................และมาตรา 84 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สมควรไดรับโทษภาคทัณฑ แตการ
กระทําของ.............(ชื่อ)...............เปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ เนื่องจาก
......(เชน ไมเคยกระทําผิดวินัยมากอน รับราชการมานาน ตั้งใจปฏิบัติราชการดวยความขยันขันแข็ง
มาโดยตลอด ใหความชวยเหลือทางราชการดวยดีเปนประจํา พ่ึงรับราชการยังไมมีความรูเรื่อง
ระเบียบของทางราชการดีพอ เปนตน).....จึงงดโทษใหโดยใหวากลาวตักเตือน 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 96 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบขอ 11 (3) และขอ 71 ของกฎ ก.พ. วาดวย 
การดําเนินการทางวินยั พ.ศ. 2556 จึงงดโทษให โดยวากลาวตักเตือน.............(ชื่อ)..............เพ่ือมิให
ปฏิบัติเชนนี้อีก 

อนึ่ง.............(ชื่อ)..............มีสิทธิรองทุกขคําส่ังนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบหรือ 
ถือวาทราบคําส่ัง ตามมาตรา ๑22 ประกอบมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี.............(เดือน1).....................พ.ศ. ......... 

(ลงชื่อ).............................................. 
(...............ชื่อผูส่ัง.....................) 

.........................(ตาํแหนง)...................... 

1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
* ถาใหผูรับการวากลาวตักเตือนลงนามรับทราบคําส่ังนี้แลว ถือวาไดรับการวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร  
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)...... 
ที่........./25...... 
เรื่อง งดโทษ 

 
 

ดวย...........(ชื่อ)...........เลขประจําตัวประชาชน.....................ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนง................ระดับ..............สังกัด...............ตําแหนงเลขที่...........รับเงินเดือนในอัตรา............บาท 
ไดกระทําผิดวินัยในกรณี...............(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี).......... 
พฤติการณของ.............(ชื่อ)..............เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐาน.......... (ระบุทุกฐาน
ความผิดท่ีเห็นวาผูถูกลงโทษกระทําผิด ตามพฤติการณที่ไดแจงขอกลาวหาไวแลว).............................. 
ตามมาตรา............................และมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 สมควรไดรับโทษภาคทัณฑแตการกระทําของ.............(ชื่อ)...............เปนการกระทําผิด
วินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ เนื่องจาก......(เชน ไมเคยกระทําผิดวินัยมากอน รับราชการ 
มานาน ตั้งใจปฏิบัติราชการดวยความขยันขันแข็งมาโดยตลอด ใหความชวยเหลือทางราชการดวยดี
เปนประจํา พ่ึงรับราชการยังไมมีความรูเรื่องระเบียบของทางราชการดีพอ เปนตน).............................
จึงงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 96 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบขอ 11 (3) และขอ 71 ของกฎ ก.พ. วาดวย 
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 จึงงดโทษให.............(ชื่อ)...............โดยใหทําทัณฑบนไว 

อนึ่ง.............(ชื่อ)..............มีสิทธิรองทุกขคําส่ังนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบหรือ 
ถือวาทราบคําส่ัง ตามมาตรา ๑22 ประกอบมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี..............(เดือน1)......................พ.ศ. ......... 

 

(ลงชื่อ).................................................... 
(...............ชื่อผูส่ัง.....................) 

........................(ตําแหนง)....................... 
 
1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
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หนังสือทัณฑบน 

.........(สวนราชการทีอ่อกหนังสือ)......... 
วันท่ี.........เดอืน......................พ.ศ................. 

ขาพเจา................................ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง..................................
สังกัด.............กระทําผิดวินัยกรณี.................(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบ ุ
ทุกกรณี)................................................................................................................................................ 
เปนการกระทําผิดวินัยฐาน.............................. (ระบุทุกฐานความผิดท่ีเห็นวาผูถูกลงโทษกระทําผิด 
ตามพฤติการณท่ีไดแจงขอกลาวหาไวแลว)........................................................................................
ตามมาตรา ..................................และมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 สมควรไดรับโทษภาคทัณฑ แตเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ 
เนื่องจาก................(ระบุเหตุงดโทษ)...................ผูบังคับบัญชาจึงไดกรุณางดโทษใหโดยใหทําทัณฑ
บนเปนหนังสือ  

ขาพเจาจึงขอทําทัณฑบนไวตอ....(ผูบังคับบญัชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา57)...
วาขาพเจาจะไมกระทําผิดวินัยเชนนี้อีก และจะรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ หากขาพเจากระทํา
การอันเปนการฝาฝนทัณฑบนที่ใหไวนี้ขอใหผูบังคับบัญชาลงโทษแกขาพเจาตามควรแกกรณี 
 

ลงชื่อ...........................................ผูทําทัณฑบน 
(..........................................) 

ลงชื่อ...........................................พยาน 
(..........................................) 

ลงชื่อ...........................................พยาน 
(..........................................) 
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)..... 

ที่......../25........ 
เรื่อง  ยุตเิรื่อง 

 

ดวย...........(ชื่อ)............เลขประจําตัวประชาชน....................ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนง.............ระดับ..............สังกัด.................ตําแหนงเลขที่..............รับเงินเดือนในอัตรา...........บาท 
ไดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย กรณี...................... (ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีให
ระบุทุกกรณี)..................................................................................................................................................... 
ผลการพิจารณาปรากฏวา...............(ระบพุฤติการณและเหตผุลที่ไมเปนความผิดทางวนิัย)................... 
...............................................................................................................................................................
พฤติการณของ.............(ชื่อ).................จึงไมเปนความผิดทางวินัยตามขอกลาวหา 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบขอ ๑๑ และขอ ๖๖ ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงส่ังยุติเรื่อง 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี............(เดือน1)......................พ.ศ............. 
 

(ลงชื่อ) 
(...............ชื่อ-สกุลผูส่ัง)..................) 

......................ตําแหนง......................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559



 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
การดาํเนินการทางวินยัอยางไมรายแรง 
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คําส่ังจังหวดัศมัภูปตตนะ 

ท่ี 119 / ๒๕๕8 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 
 

ดวยขาราชการพลเรือนสามัญ ดังตอไปนี้ 
1.นางอัญญา จันทโร เลขประจําตัวประชาชน 1 4455 56677 88 8 ขาราชการ

พลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
นิติกร สังกัดโรงพยาบาลนิคมชนบท สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศัมภูปตตนะ เลขท่ีตําแหนง 12345  

2.นายขาว สวางสดใส เลขประจําตัวประชาชน 3 4455  56677 77 8 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนายชางเทคนิค ระดับชํานาญงาน 
สังกัดโรงพยาบาลนิคมชนบท สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดศัมภูปตตนะ เลขท่ีตําแหนง 54321 

มีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงในเรื่องทําลายเอกสาร
สํานวนการสอบสวน กรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบท โดยไมไดรับ
อนุญาตอันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 92 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 ประกอบกับขอ 12 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวนผูถูกกลาวหาในเรื่องดังกลาว ประกอบดวยบคุคลดังตอไปนี้ 

๑. นางสุจรติตรา ไชยวงศา  เปนประธานกรรมการ  
๒. นายสุธรรมมา  พรหมวง เปนกรรมการ   
3. นางสุนนัทา  อนุวงัโส เปนกรรมการ  
4. นายวรุณ วสันตธปิะ เปนกรรมการและเลขานุการ  

ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด
ในกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวเสนอสํานวนการสอบสวนมา 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

อนึ่ง ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ในเรื่องอื่นนอกจากท่ีระบุไวในคําส่ังนี้ หรือกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงผูอื่น ใหดําเนินการ 
ตามขอ ๔๙ หรือขอ ๕๐ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวแตกรณี 

ส่ัง ณ วันท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2558 
 

อมรินทร ราเชนทรราษฎร 
(นายอมรินทร ราเชนทรราษฎร)  
ผูวาราชการจังหวัดศัมภูปตตนะ  

ตัวอยาง 
กรณีกรมเดียวกัน 
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คําส่ังจังหวดัศมัภูปตตนะ 

ท่ี 119 / ๒๕๕8 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 

 

ดวยขาราชการพลเรือนสามัญ ดังตอไปนี้ 
1.นางอัญญา จันทโร เลขประจําตัวประชาชน 1 4455 56677 88 8 ขาราชการ

พลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
นิติกร สังกดัโรงพยาบาลนิคมชนบท สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศัมภูปตตนะ เลขท่ีตําแหนง 12345  

2.นายขาว สวางสดใส เลขประจําตัวประชาชน 3 4455 56677 77 8 ขาราชการ
พลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ สังกัดกองเวชศาสตร 
กรมสนับสนุน เลขที่ตําแหนง 54321  

มีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงในเรื่องทําลายเอกสาร
สํานวนการสอบสวน กรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบท โดยไมไดรับ
อนุญาตอันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 92 และมาตรา 94 (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับขอ 16 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. 2556 จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวนผูถูกกลาวหาในเรื่องดังกลาว 
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

๑. นางสุจรติตรา ไชยวงศา  เปนประธานกรรมการ  
๒. นายสุธรรมมา  พรหมวง เปนกรรมการ   
3. นางสุนนัทา  อนุวงัโส เปนกรรมการ  
4. นายวรุณ วสันตธปิะ เปนกรรมการและเลขานุการ  

ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด
ในกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการตอไป 

อนึ่ง ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ในเรื่องอื่นนอกจากท่ีระบุไวในคําส่ังนี้ หรือกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงผูอื่น ใหดําเนินการตาม
ขอ ๔๙ หรือขอ ๕๐ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวแตกรณี 

ส่ัง ณ วันท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2558 
 

อมรินทร ราเชนทรราษฎร 
(นายอมรินทร ราเชนทรราษฎร)  
ผูวาราชการจังหวัดศัมภูปตตนะ  

ตัวอยาง 
กรณีตางกรม 
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หนังสือแจงตาํแหนงคณะกรรมการสอบสวน 

ตามกฎ ก.พ. วาดวยการดาํเนินการทางวนิัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------  

ตามขอ 12 และขอ ๒๑ (๑) ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงแจงตําแหนง 
ของประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ (ถามี) รวมท้ังสิทธิ
คัดคานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไปพรอมกับคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน นั้น 

บัดนี้ ไดมีคําส่ังจังหวัดศัมภูปตตนะ ท่ี 119/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2558 เพ่ือสอบสวนทาน จึงแจง
ตําแหนงและระดับตําแหนงของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงใหทราบ ดังนี้ 

๑. นางสุจรติตรา  ไชยวงศา ตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัศัมภูปตตนะ  
เปนประธานกรรมการ 

๒. นายสุธรรมมา  พรหมวง ตําแหนงทันตแพทยชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัศัมภูปตตนะ 
เปนกรรมการ 

3. นางสุนันทา  อนุวังโส ตําแหนงนติิกรชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัศัมภูปตตนะ 
เปนกรรมการ 

4. นายวรุณ  วสันตธปิะ ตําแหนงนติิกรปฏิบตัิการ  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัศัมภูปตตนะ  
เปนกรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ ทานมีสิทธิคัดคานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงโดยทําเปน
หนังสือย่ืนตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางไมรายแรง ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต
วันท่ีทราบหรือถือวาทราบคําส่ังนี้ ตามนัยขอ 12 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๓ การดําเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
ประกอบกับหมวด ๔ การดําเนินการในกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
โดยอนุโลม 

 

อมรินทร ราเชนทรราษฎร 
(นายอมรินทร ราเชนทรราษฎร)  
ผูวาราชการจังหวัดศัมภูปตตนะ  

ตัวอยาง 
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ที่  ศป ๐๒๐๑.๐๕2/ ศาลากลางจังหวดัศัมภูปตตนะ  
อําเภอเมืองฯ จังหวดัศัมภูปตตนะ 99๐๐๐ 

26  กันยายน  ๒๕๕8 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมชนบท 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1.สําเนาคําส่ังจังหวดัศมัภูปตตนะ ท่ี 119/๒๕๕8 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558 
จํานวน 3 ฉบับ1 

2.บันทึกการแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวนและสิทธิคัดคานกรรมการสอบสวน 
จํานวน 3 ฉบับ 

ดวยจังหวัดศัมภูปตตนะ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 
นางอัญญา จันทโร ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการพิเศษ  
สังกัดโรงพยาบาลนิคมชนบท และนายขาว สวางสดใส ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนายชางเทคนิค 
ระดับชํานาญงาน สังกัดโรงพยาบาลนิคมชนบท ในเรื่องทําลายเอกสารสํานวนการสอบสวนกรณี 
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบทโดยไมไดรับอนุญาต อันเปนการ 
ไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 รายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงที่สงมาดวยนี้ 

ดังนั้น ขอใหโรงพยาบาลนิคมชนบทดําเนินการแจงคําส่ังดังกลาวและบันทึกการแจง
ตําแหนงคณะกรรมการสอบสวนใหนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ลงนามรับทราบ 
พรอมวัน เดือน ป ที่รับทราบ ในสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและสําเนาบันทึกการแจง
ตําแหนงคณะกรรมการสอบสวน แลวสงมอบสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและบันทึก
การแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวนใหนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส จํานวน 
อยางละ 1 ฉบับและสงกลับคืนไปใหผูวาราชการจังหวดัศัมภูปตตนะ จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

อมรินทร ราเชนทรราษฎร 
(นายอมรินทร ราเชนทรราษฎร)  
ผูวาราชการจังหวัดศัมภูปตตนะ 

 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศัมภูปตตนะ 
กลุมงานนิติการ  
โทร.  ๐ ๒999 9999 
โทรสาร  ๐ ๒999 9998 
 
1 สําเนาคําส่ังและบันทกึการแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวน จาํนวน 3 ฉบับ เนื่องจากใหผูถูกกลาวหาเก็บไว 1 ฉบับ ใหถกูผูกกลาวหา 
ลงนามและสงกลับคืน 1 ฉบบั และใหกลุมงานนิติการเก็บไว จาํนวน 1 ฉบับ  

ตัวอยาง 
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บันทึกการแจงขอกลาวหา 
และสรปุพยานหลักฐานท่ีสนับสนนุขอกลาวหา ตามขอ 13 

เรื่อง การสอบสวนนางอญัญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
 

สอบสวนที่โรงพยาบาลนิคมชนบท 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 

ตามคําส่ังจังหวัดศัมภูปตตนะ ท่ี ๑๑๙/2558 ส่ัง ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส
คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีกลาวหาวา 
นางอัญญาจันทโร และนายขาว สวางสดใส รวมทําลายเอกสารสํานวนการสอบสวนกรณีการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑท่ีไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบทโดยไมไดรับอนุญาต อันเปนการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 นั้น  

บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย  
และพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ และไดประชุมพิจารณาแลวเห็นวาเพียงพอท่ีจะรับฟงและดําเนินการ
ตอไปได โดยมีขอกลาวหาและพยานหลักฐานโดยสรุป ดังนี้  

ขอกลาวหา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลนิคมชนบทไดปรับโครงสราง
ใหม โดยใหกลุมงานเวชศาสตรฟนฟูรวมกับกลุมงานเวชกรรมทั่วไปและยายไปอยูตึกใหม ทําใหมีหอง
หมายเลข เอ 1 วาง เดือนตุลาคม 2557 ฝายบริหารท่ัวไป แจงใหหัวหนากลุมงานนิติการและ
เจาหนาท่ีจํานวน 6 คน ยายเขาไปปฏิบัติงานท่ีหอง เอ 1 ภายหลังไดรับคําส่ังวาจะตองยายหอง
ทํางาน เจาหนาท่ีแตละคนท่ีปฏิบัติงานหองเดิม ไดทยอยเก็บเอกสารใหแลวเสร็จภายในส้ินเดือน
ตุลาคม 2557 ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ทาน (นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส) 
ปฏิบัติงานหองเดิม ไดเก็บเอกสารและทําความสะอาดหองเพ่ือเตรียมยายหอง พบกลองกระดาษ 
ขนาด เอ 4 กองปะปนอยูกับเศษกระดาษอื่นๆ และบางสวนมีลักษณะคลายหนูแทะ เมื่อเปดออก 
พบสํานวนการสอบสวนกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาซึ่งมีการสอบสวนในป พ.ศ. 2556 
ประมาณ 200 หนา นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส เห็นวาเรื่องดังกลาวไดสอบสวน
เสร็จและทางคดีฟงเปนท่ียุติแลว และสํานวนสวนใหญสงเก็บแลว จึงทําลายเอกสารดังกลาว โดยใช
เครื่องทําลายเอกสาร  

พฤติกรรมของทานท่ีทําลายเอกสารสํานวนการสอบสวนกรณีการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑท่ีไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบทโดยไมไดรับอนุญาต เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ถือวาเปนการไมปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล และระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ 

สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
2.1 พยานบุคคล 

(1) พยานปากท่ี 1 นายชนาธิป สังกะสาร ตําแหนงรองผูอํานวยการ 
ดานบริหารดูแลกลุมงานนิติการ ใหถอยคําสรุปวา ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น.  
นายชนาธิป สังกะสาร รองผูอํานวยการโรงพยาบาลดานบริหาร ไดแจงวามีการทําลายเอกสารสําคัญ
ในทางคดีพรอมไดรับรูปภาพการทําลายเอกสาร ผานทางโปรแกรมสนทนา (ไลน) ในเชาวันท่ี  

ตัวอยาง 
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26 ตุลาคม 2557 จึงไปตรวจสอบเห็นถุงดําบรรจุเศษกระดาษท่ีทําลายแลว 5 ถุง จึงรายงาน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมชนบท 

(2) พยานปากท่ี 2 นางสาวนาถนารี ศรีสยาม รับราชการ ตําแหนง 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานดานสารบรรณเอกสารในกลุมงาน ใหถอยคําสรุปวา
โรงพยาบาลนิคมชนบทไดปรับโครงสรางใหม โดยใหกลุมงานเวชศาสตรฟนฟูรวมกับกลุมงาน 
เวชกรรมท่ัวไปและยายไปอยูตึกใหม ทําใหมีหองหมายเลข เอ 1 วาง เดือนตุลาคม 2557  
ฝายบริหารท่ัวไป แจงใหหัวหนากลุมงานนติิการและเจาหนาที่จํานวน 6 คน ยายเขาไปปฏิบัติงานที่
หอง เอ 1 ภายหลังไดรับคําส่ังวาจะตองยายหองทํางาน เจาหนาท่ีแตละคนที่ปฏิบัติงานหองเดิม 
ไดทยอยเก็บเอกสารใหแลวเสร็จภายในส้ินเดือนตุลาคม 2557 ตนก็เปนหนึ่งในนั้นดวย ในวันเกิดเหตุ 
(วันท่ี 25 ตุลาคม 2557) นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส นั่งทํางานตามปกติอยูใน
หองเดียวกันกับตน และประมาณบายๆ เห็นนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ใชเครื่อง
ทําลายเอกสาร แลวนําไปใสถุงดํา จํานวน 5 ถุง 

2.2. พยานเอกสาร 
(1)  บันทึกรายงานลงวันท่ี 15 มกราคม 2558 ของนายชอบ ระเบียบดี 

ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมชนบทรายงานเหตกุารณและพฤติกรรมของนางอัญญา จันทโร 
(2)  ภาพถายการทําลายเอกสาร ผานทางโปรแกรมสนทนา (ไลน) 

บันทึกคําชี้แจงของนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ที่ชี้แจงวาเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2557 
ตนไดทําลายสํานวนการสอบสวนไป จํานวน 200 หนา โดยใชเครื่องทําลายเอกสาร 

ในการสอบสวนนี้ ผูถูกกลาวหามีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหา
เปนหนังสือและมีสิทธิที่จะแสดงหลักฐานหรือจะอางพยานหลักฐานเพ่ือขอใหเรียกพยานหลักฐานนั้น
มาก็ได 

บันทึกนี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความตรงกัน และคณะกรรมการสอบสวนไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนหลักฐาน 

 
สุจริตตรา ไชยวงศา ประธานกรรมการ 

(นางสุจริตตรา ไชยวงศา) 
 

สุธรรมมา พรหมวง กรรมการ 
(นายสุธรรมมา พรหมวง) 

 
สุนันทา อนุวังโส กรรมการ 

(นางสุนันทา อนุวังโส) 
 
วรุณ วสันตธิปะ กรรมการและเลขานุการ 

(นายวรุณ วสันตธิปะ) 
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สอบสวนที่โรงพยาบาลศัมภูปตตนะ 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 

ขาพเจา นางอัญญา จันทโร ไดรับทราบและลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหาและ 
สรุปพยานหลักฐานที่สนบัสนนุขอกลาวหา ตามบันทึกลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ไวเปนหลักฐาน 
ตอหนาคณะกรรมการสอบสวน และไดรับบันทึกนีห้นึ่งฉบับไวแลวในวนันี้ 

 

อัญญา จันทโร ผูถูกกลาวหา 
 (นางอัญญา จันทโร) 
 

สุจริตตรา ไชยวงศา ประธานกรรมการ 
(นางสุจริตตรา ไชยวงศา) 
 

สุธรรมมา พรหมวง กรรมการ 
(นายสุธรรมมา พรหมวง) 
 

สุนันทา อนุวังโส กรรมการ 
(นางสุนันทา อนุวังโส) 

 

วรุณ วสันตธิปะ กรรมการและเลขานุการ 
(นายวรุณ วสันตธิปะ) 
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สอบสวนที่โรงพยาบาลศัมภูปตตนะ 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 

ขาพเจา นายขาว สวางสดใส ไดรับทราบและลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหาและ 
สรุปพยานหลักฐานที่สนบัสนนุขอกลาวหา ตามบันทึกลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ไวเปนหลักฐาน 
ตอหนาคณะกรรมการสอบสวน และไดรับบันทึกนี้หนึ่งฉบับไวแลวในวันนี ้

 

ขาว สวางสดใส ผูถูกกลาวหา 
(นายขาว สวางสดใส) 
 

สุจริตตรา ไชยวงศา ประธานกรรมการ 
(นางสุจริตตรา ไชยวงศา) 
 

สุธรรมมา พรหมวง กรรมการ 
(นายสุธรรมมา พรหมวง) 
 

สุนันทา อนุวังโส กรรมการ 
 (นางสุนันทา อนุวังโส) 
 

วรุณ วสันตธิปะ กรรมการและเลขานุการ 
(นายวรุณ วสันตธิปะ) 
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บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 
เรื่อง การสอบสวนนางอญัญา จันทโร ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางไมรายแรง 

 
สอบสวนที่โรงพยาบาลศัมภูปตตนะ 

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 

ขาพเจา นางอัญญา จันทโร เลขประจําตัวประชาชน 1 4455 56677 88 8  
อายุ 25 ป สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพรับราชการ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ปฏิบัติหนาท่ีนิติกร สังกัดโรงพยาบาลนิคมชนบท สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนิคมชนบท  
อยูบานเลขที่ 11 ซอยชนบท 1 ถนนชนบท ตําบลนิคมชนบท อําเภอเมือง จังหวัดนิคมชนบท 
ขาพเจาไดทราบแลววาขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาตามคําส่ังจังหวัดศัมภูปตตนะ ท่ี 119/๒๕๕8 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2558 ในเรื่องทําลายเอกสารสํานวนการสอบสวน กรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ 
ท่ีไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบท โดยไมไดรับอนุญาตอันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริง ดังตอไปนี้ 
1. วันนี้คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหา พรอมท้ังอธิบายขอกลาวหาและ 

สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหขาพเจาทราบ รายละเอียดตามแบบบันทึกการแจง 
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาท่ีมอบใหขาพเจาไว 1 ฉบับ และเก็บไวใน
สํานวน 1 ฉบับ 

2. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบสิทธิของผูถูกกลาวหาท่ีจะให
ถอยคําหรือย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือ สิทธิท่ีจะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอาง
พยานหลักฐานเพ่ือขอใหเรียกพยานหลักฐานนั้นมาได 

3. คณะกรรมการสอบสวนไดถามขาพเจาวาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาหรือไม 
อยางไร เพราะเหตุใด ขาพเจาขอปฏิเสธวาไมไดกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา ท้ังนี้ จะชี้แจงเปน
หนังสือสงใหคณะกรรมการสอบสวน ภายในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 ถาพนกําหนดนี้แลว 
ไมชี้แจงแกขอกลาวหา ใหถือวาไมประสงคที่จะชี้แจงแกขอกลาวหา 

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการให
คํามั่นสัญญา ขูเข็ญหลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบมิวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจขาพเจาให
ถอยคําและกรรมการสอบสวนไดอานใหขาพเจาฟง/ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําเองแลวขอรับรองวา
เปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวน 
 
 
 
 

.............อัญญา...จันทโร..............ผูถูกกลาวหา .......วรุณ...วสันตธิปะ.............ประธาน/กรรมการ 

(นางอัญญา จันทโร) ( นายวรุณ วสันตธิปะ ) 
  

ตัวอยาง 
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รายงานการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 

วันท่ี 20 มกราคม 2559 

เรื่อง  การสอบสวนนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยางไมรายแรง 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดศัมภูปตตนะ 

ตามคําส่ังจังหวัดศัมภูปตตนะที่ 119/2558 ส่ัง ณ วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2558 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงนางอัญญา จันทโร ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลนิคมชนบท และนายขาว  
สวางสดใส ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนายชางเทคนิค ระดับชํานาญงาน สังกัดโรงพยาบาล
นิคมชนบท ในเรื่องทําลายเอกสารสํานวนการสอบสวนกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาของ
โรงพยาบาลนิคมชนบทโดยไมไดรับอนุญาต อันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 นั้น 

ประธานกรรมการไดรับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพรอมท้ังเอกสาร
หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีกลาวหาตั้งแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2558 และไดประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 

บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวน และไดประชุมพิจารณา 
มีความเห็นในเรื่องท่ีสอบสวนนี้แลว จึงขอรายงานการสอบสวนโดยมีขอเท็จจริง ขอกฎหมาย  
และความเห็น ดังตอไปนี ้

1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก นายชอบ ระเบียบดี ไดมีบันทึกรายงานลงวันท่ี  
15 มกราคม 2558 ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมชนบท รายงานเหตุการณและพฤติกรรมของ 
นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส วาทําลายเอกสารสํานวนการสอบสวนกรณีการจัดซื้อยา 
และเวชภัณฑที่ไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบทโดยไมไดรับอนญุาต ตอมาโรงพยาบาลนิคมชนบท 
ไดรายงานเรื่องดังกลาวไปตามลําดับชั้น และจังหวัดศัมภูปตตนะไดมีคําส่ัง ท่ี 43/2558 ลงวันท่ี  
3 มีนาคม พ.ศ. 2558 ตั้งคณะกรรมการสืบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว ตามมาตรา 91  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

2.การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน 
นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ได ทํ าลายเอกสารสํานวน 

การสอบสวนกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบทซึ่งสํานวนและ
เอกสารประกอบสํานวนการสอบสวนกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ท่ีไมใชยาเปนสํานวน 
การสอบสวนในป พ.ศ. 2556 – 2557 ซึ่งไดมีการดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวโดยไมไดรับ
อนุญาต และไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีมูล 
เปนความผิดวินัย เห็นควรดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงแกนางอัญญา จันทโร และนายขาว 
สวางสดใส 

ตัวอยาง 
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3. ผูวาราชการจังหวัดศัมภูปตตนะ ในฐานะผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ (11) ไดพิจารณาแลวเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวานางอัญญา จันทโร และนายขาว 
สวางสดใส กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยาง 
ไมรายแรงแกนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส 

4. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน และ 
ไดดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ และไดประชุมพิจารณา
แลวเห็นวา พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะรับฟงไดวานางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส  
ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงในเรื่องนี้ โดยมีขอเท็จจริงในเบื้องตนขอกลาวหาและ
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา โดยสรุปดังนี้ 

ขอเท็จจริงไดความในเบื้องตนวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โรงพยาบาล 
นิคมชนบท ไดปรับโครงสรางใหม โดยใหกลุมงานเวชศาสตรฟนฟูรวมกับกลุมงานเวชกรรมทั่วไปและ 
ยายไปอยูตึกใหม ทําใหมีหองหมายเลขเอ 1 วาง ตอมาเดือนตุลาคม 2557 ฝายบริหารทั่วไปแจงให
หัวหนากลุมงานนิติการและเจาหนาท่ีจํานวน 6 คน ยายเขาไปปฏิบัติงานท่ีหองเอ 1 ภายหลังไดรับ
คําส่ังวาจะตองยายหองทํางาน เจาหนาท่ีแตละคนท่ีปฏิบัติงานหองเดิม ไดทยอยเก็บเอกสารใหแลว
เสร็จภายในส้ินเดือนตุลาคม 2557 โดยในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นางอัญญา จันทโร และ
นายขาว สวางสดใส ไดเก็บเอกสารและทําความสะอาดหองเพ่ือเตรียมยายหอง พบกลองกระดาษ
ขนาดเอ 4 กองปะปนอยูกับเศษกระดาษอื่น ๆ และบางสวนมีลักษณะคลายหนูแทะ เมื่อเปดออก 
พบสํานวนการสอบสวนกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาซึ่งมีการสอบสวนในป พ.ศ. 2556 
ประมาณ 200 หนา นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส เห็นวาเรื่องดังกลาวไดสอบสวน
เสร็จและทางคดีฟงเปนท่ียุติแลว และสํานวนสวนใหญสงเก็บแลว จึงทําลายเอกสารดังกลาว โดยใช
เครื่องทําลายเอกสาร 

ขอกลาวหา พฤติกรรมของนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ที่ทําลาย
เอกสารสํานวนการสอบสวนกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบท 
โดยไมไดรับอนุญาต เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 ถือวาเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 
1. พยานบุคคล 

(1) พยานปากท่ี 1 นายชนาธิป สังกะสาร ตําแหนงรองผูอํานวยการดานบริหาร  
ดูแลกลุมงานนิติการ ใหถอยคําสรุปวา ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. นายชนาธิป  
สังกะสาร ไดแจงวามีการทําลายเอกสารสําคัญในทางคดีพรอมไดรับรูปภาพการทําลายเอกสาร  
ผานทางโปรแกรมสนทนา (ไลน) ในวันเชาวันท่ี 26 ตุลาคม 2557 จึงไปตรวจสอบพบถุงดําบรรจุ
เศษกระดาษที่ทําลายแลว 5 ถุง จึงรายงานผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมชนบท 

(2) พยานปากท่ี 2 นางสาวนาถนารี ศรีสยาม รับราชการ ตําแหนงเจาพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานดานสารบรรณเอกสารในกลุมงาน ใหถอยคําสรุปวา โรงพยาบาล 
นิคมชนบทไดปรับโครงสรางใหม โดยใหกลุมงานเวชศาสตรฟนฟูรวมกับกลุมงานเวชกรรมท่ัวไปและ
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ยายไปอยูตึกใหม ทําใหมีหองหมายเลขเอ 1 วาง ตอมาเดือนตุลาคม 2557 ฝายบริหารทั่วไปแจงให
หัวหนากลุมงานนิติการและเจาหนาท่ีจํานวน 6 คน ยายเขาไปปฏิบัติงานท่ีหองเอ 1 ภายหลังไดรับ
คําส่ังวาจะตองยายหองทํางาน เจาหนาท่ีแตละคนท่ีปฏิบัติงานหองเดิม ไดทยอยเก็บเอกสารใหแลว
เสร็จภายในส้ินเดือนตุลาคม 2557 ตนก็เปนหนึ่งในนั้นดวย ในวันเกิดเหตุ (วันท่ี 25 ตุลาคม 
2557) นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส นั่งทํางานตามปกติอยูในหองเดียวกันกับตน 
และประมาณบายๆ เห็นนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ใชเครื่องทําลายเอกสาร  
แลวนําไปใสถุงดํา จํานวน 5 ถุง 

2. พยานเอกสาร 
(1) บันทึกรายงานลงวันท่ี 15 มกราคม 2558 ของนายชอบ ระเบียบดี  

ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมชนบทรายงานเหตุการณและพฤติกรรมของนางอัญญา จันทโร และ
นายขาว สวางสดใส 

(2) ภาพถายการทําลายเอกสาร ผานทางโปรแกรมสนทนา (ไลน) 
(3) บันทึกคําชี้แจงของนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ที่ชี้แจงวา 

เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2557 ตนไดทําลายสํานวนการสอบสวนไป จํานวน 200 หนา โดยใชเครื่อง
ทําลายเอกสาร 

5. คณะกรรมการสอบสวนไดเรียกนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส  
ผูถูกกลาวหามาแจงและอธิบายขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาให 
ผูถูกกลาวหาทราบแลว ผูถูกกลาวหาไดลงลายมือชื่อรับทราบและไดรับมอบบันทึกการแจงดังกลาว 
ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 ไปจํานวนหนึ่งฉบับแลวดวย 

6.นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ไดชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 
ตามบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 วาตนไดทําลายสํานวนการ
สอบสวนกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาจริง เนื่องจากตนตองยายหองทํางานตามคําส่ังของ
ผูอํานวยการ เมื่อเห็นวามีกลองกระดาษขนาดเอ 4 กองปะปนอยูกับกระดาษท่ีไมไดใชแลวและยังมี
รอยหนูแทะเมื่อตนพิจารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องที่ดําเนินการเสร็จส้ินแลว จึงทําลายเอกสาร 

7. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณา ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
พยานหลักฐานตาง ๆ และมีความเห็น ดังนี้ 

7 .1 ข อเท ็จจร ิงในเบื ้องต น ร ับฟงได ว า ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
โรงพยาบาลนิคมชนบทไดปรับโครงสรางใหม โดยใหกลุมงานเวชศาสตรฟนฟูรวมกับกลุมงาน 
เวชกรรมท่ัวไปและยายไปอยูตึกใหม ทําใหมีหองหมายเลขเอ 1 วาง เดือนตุลาคม 2557  
ฝายบริหารท่ัวไป แจงใหหัวหนากลุมงานนิติการและเจาหนาท่ีจํานวน 6 คน ยายเขาไปปฏิบัติงานท่ี
หองเอ 1 ภายหลังไดรับคําส่ังวาจะตองยายหองทํางาน  เจาหนาท่ีแตละคนท่ีปฏิบัติงานหองเดิม  
ไดทยอยเก็บเอกสารใหแลวเสร็จภายในส้ินเดือนตุลาคม 2557 ในวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557  
นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ปฏิบัติงานหองเดิม ไดเก็บเอกสารและทําความสะอาด
หองเพ่ือเตรียมยายหอง พบกลองกระดาษ ขนาด เอ 4 กองปะปนอยูกับเศษกระดาษอื่น ๆ และ
บางสวนมีลักษณะคลายหนูแทะ เมื่อเปดออกพบสํานวนการสอบสวนกรณียาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
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ซึ่งมีการสอบสวนในป พ.ศ. 2556 ประมาณ 200 หนา นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส 
เห็นวาเรื่องดังกลาวไดสอบสวนเสร็จและทางคดีฟงเปนท่ียุติแลว และสํานวนสวนใหญสงเก็บแลว  
จึงทําลายเอกสารดังกลาว โดยใชเครื่องทําลายเอกสาร 

7.2 ขอกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
๗.๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
มาตรา 82 ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําอันเปนขอปฏิบัติ ดังนี้ 
(๒) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ 

ทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
มาตรา 84 ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตาม

มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย 
มาตรา 96 ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําวินัยอยางไมรายแรง  

ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือ 
ลดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกบัความผิด 

มาตรา 88 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คอื 
(1) ภาคทัณฑ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไลออก 
7.2.๒ กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
ขอ 67 โทษสําหรับกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอยาง 

ไมรายแรง ตามมาตรา 96 ที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ ตามตรา 57 มีอํานาจส่ังลงโทษ ดังนี้  
(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดเงินเดือนครั้งหนึง่ในอตัรารอยละ 2 หรือรอยละ 4 ของเงินเดือนที่ 

ผูนั้นไดรับในวันท่ีมีคําส่ังลงโทษเปนเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน สามเดือน 
(๓) ลดเงินเดือนไดครั ้งหนึ ่งในอัตรารอยละ 2 หรือรอยละ 4 ของ

เงินเดือนท่ีผูนั้นไดรับในวันท่ีมีคําส่ังลงโทษ 

7.3 ประเด็นที่ตองพิจารณา 
นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ทําลายเอกสารสํานวนการ

สอบสวนกรณียาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา เปนความผิดวินัยหรือไม 
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา สํานวนการสอบสวนดังกลาว เปนเอกสาร

ราชการท่ีทางราชการจัดทําขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานของทางราชการ ตามขอ 9.4 และเปนเอกสารท่ี
ทางราชการจัดทําขึ ้นตามขอ 9.5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้น กรณีที่จะทําลายสํานวนการสอบสวนดังกลาวจึงตอง
ดําเนินการตามเกณฑแหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ 
ที่แกไขเพิ่มเติม การที่นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ทําลายสํานวนการสอบสวน 
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กรณียาและเวชภัณฑที่มิใชยา โดยมิไดไดรับอนุญาต เปนการไมปฏิบัติระเบียบดังกลาว จึงเปน
ความผิดวินัย  

๗.๔ ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 
นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ไดทําลายเอกสารสํานวน 

การสอบสวนกรณียาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ซึ่งมีการสอบสวนในป พ.ศ. 2556 ประมาณ 200 หนา 
ซึ่งเปนเอกสารราชการท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานของทางราชการ ตามขอ 9.4 และเปนเอกสาร
ที่ทางราชการจัดทําขึ ้นตามขอ 9.5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยไมไดรับอนุญาต ถือเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และที่แกไขเพิ่มเติม แตการกระทําไปนั้น มิได 
มีเจตนาทําลายเอกสารทางราชการเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกทางราชการแตอยางใด หากแตกระทํา
ไปเพราะเขาใจวาเปนเอกสารท่ีไมไดใชแลว และตองยายหองทํางานตามคําส่ังของผูอํานวยการ
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ประกอบกับโรงพยาบาลนิคมชนบทมิไดกําหนดหลักเกณฑวิธีการจัดเก็บ
และทําลายไวจึงเกิดความผิดพลาด กรณีจึงเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นสมควรลงโทษภาคทัณฑ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และพรอมนี้ไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาดวยแลว 

 
สุจริตตรา ไชยวงศา ประธานกรรมการ 

(นางสุจริตตรา ไชยวงศา) 
 

สุธรรมมา พรหมวง กรรมการ 
(นายสุธรรมมา พรหมวง) 
 

สุนันทา อนุวังโส กรรมการ 
(นางสุนันทา อนุวังโส) 
 

วรุณ วสันตธิปะ กรรมการและเลขานุการ 
(นายวรุณ วสันตธิปะ) 
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คําส่ังจังหวดัศมัภูปตตนะ 

ท่ี 111/2559 
เรื่อง  ลงโทษภาคทัณฑ 

 
ดวยนางอัญญา จันทโร เลขประจําตัวประชาชน 1 4455 56677 88 8 

ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงพยาบาลวชิาชีพ ระดับชํานาญการพิเศษ 
สังกัดโรงพยาบาลนิคมชนบท สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศัมภูปตตนะ ตําแหนงเลขที่ 5321  
รับเงินเดือนในอัตรา 32,580 บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2557  
นางอัญญา จันทโร ไดเก็บเอกสารและทําความสะอาดหองเพ่ือเตรียมยายหอง พบกลองกระดาษ
ขนาดเอ 4 กองปะปนอยูกับเศษกระดาษอื่น ๆ และบางสวนมีลักษณะคลายหนูแทะ เมื่อเปดออก 
พบสํานวนการสอบสวนกรณียาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ซึ่งมีการสอบสวนในป พ.ศ. 2556 ประมาณ 
200 หนา นางอัญญา จันทโร เห็นวาเรื่องดังกลาวไดสอบสวนเสร็จและทางคดีฟงเปนที่ยุติแลว และ
สํานวนสวนใหญสงเก็บแลว จึงทําลายเอกสารดังกลาว โดยใชเครื่องทําลายเอกสารพฤติการณของ
นางอัญญา จันทโร เปนการกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรไดรับโทษภาคทัณฑ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๖๗ (1) ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให
ลงโทษภาคทัณฑนางอัญญา จันทโร 

อนึ่ง นางอัญญา จันทโร มีสิทธิอุทธรณคําส่ังนี้ตอคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) ภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบหรือถือวาทราบคําส่ังลงโทษ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๑๑๔  
แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามหลักเกณฑและวธิีการท่ีกําหนด
ไวในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 
 

อมรินทร ราเชนทรราษฎร 
(นายอมรินทร ราเชนทรราษฎร) 
ผูวาราชการจังหวัดศัมภูปตตนะ 

 

ตัวอยาง 



 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ ๔  
การดาํเนินการในกรณีมีมูลทีค่วรกลาวหาวา 

กระทาํผดิทางวินัยอยางรายแรง 
 



 
 

บทท่ี 4 
การดําเนินการในกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวา 

กระทําผิดทางวินัยอยางรายแรง 

การดําเนินการในกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงนั้น 
เปนกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือใหไดความจริงวาขาราชการผูถูกกลาวหาไดกระทําผิด
วินัยอยางรายแรงหรือไม หากขาราชการผูนั้นกระทําผิดก็จะตองถูกลงโทษตามความเหมาะสม 
แกกรณี ซึ่งการดําเนินการในเรื่องนี้โดยปกติจะเริ่มตนเมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตาม
มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดพิจารณาตามมาตรา 91 
แลวเห็นวาพฤติการณของผูใตบังคับบัญชามีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ผูบังคับบัญชาดังกลาวก็มีหนาที่ที่จะตองดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกผูนั้น 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 93 กําหนดวา 
“ในกรณีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 91 ปรากฏวากรณีมีมูลอันเปนความผิดวินัย 
อยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมท้ังรับฟง 
คําชี้แจงของผูถูกกลาวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ใหรายงานผลการสอบสวน
และความเห็นตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57” ดังนั้น การสอบสวนกรณีมีมูล 
ที่ควรกลาวหาวากระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 
ตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน และตองสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

ผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ. 2556 ม ี3 กรณี ดังนี้ 

1.กรณีตามมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 บัญญัติใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ของผูถูกกลาวหาเปน 
ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน อันไดแก 

- รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
- ปลัดกระทรวง 
- อธิบดี 
- ผูวาราชการจังหวัด 

* กรณีมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับต่ําลงไปปฏิบัติแทน ตามมาตรา  
๙๐ วรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่  
๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
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2.กรณีตามมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 

2.๑ นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนารัฐบาล สําหรับขาราชการตางกระทรวง
ถูกกลาวหาและมีผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงรวมดวย ตามมาตรา ๙๔ (๓) 

2.๒ รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับขาราชการกรมเดียวกัน ถูกกลาวหาและ 
มีปลัดกระทรวงรวมดวย ตามมาตรา ๙๔ (๑) และสําหรับขาราชการตางกรมในกระทรวงเดียวกัน 
ถูกกลาวหาและมีปลัดกระทรวงรวมดวย ตามมาตรา ๙๔ (๒) 

2.๓ ปลัดกระทรวง สําหรับขาราชการกรมเดียวกันถูกกลาวหาและมีอธิบดี
รวมดวย มาตรา ๙๔ (๑) และสําหรับขาราชการตางกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกลาวหา ตามมาตรา ๙๔ (๒) 

2.๔ ผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
สําหรับขาราชการตางกระทรวงกันถูกกลาวหา ตามมาตรา ๙๔ (๓) 

2.๕ กรณีอื่นตามมาตรา ๙๔ (๔) คือ กรณีตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. 2556 ขอ 16 อันไดแก 

ขอ 16 (๑) กรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกันถูกกลาวหา
วากระทําผิดวินยัรวมกัน ถาผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ของขาราชการดังกลาว
ตางกัน ใหอธิบดีหรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุท่ีมีตําแหนงเหนือกวาเปนผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน แลวแตกรณี 

ขอ 16 (2) กรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานรัฐมนตรี  
หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเปนอธิบดี ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกับขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการอื่น 
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เวนแต
เปนกรณี ท่ีมี ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมดวย  
ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ ๑๖ (๓) กรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการท่ีมีฐานะ
เปนกรมและไมสังกัดกระทรวงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือในสวน
ราชการที่มีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกับขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการอื่น ใหผูบังคับบัญชา 
ซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เวนแตเปนกรณีที่มีผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมดวย ใหนายกรัฐมนตรีเปน 
ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ 16 (๔) กรณี ท่ีขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหาร 
สวนภูมิภาคจังหวัดเดียวกัน แตอยูตางกรมหรือตางกระทรวงกัน ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกัน  
ถาผูถูกกลาวหาทุกคนดํารงตําแหนงท่ีผูวาราชการจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ 
ตามมาตรา ๕๗ (๑๑) ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

3.กรณี ท่ีผู บั งคับบัญชาไม ใชอํานาจตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ 
ใหผูบังคับบัญชาระดับเหนอืขึน้ไปมีอํานาจแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา ๙๗ วรรคสาม 
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ขั้นตอนและวิธีการสอบสวน 
1. การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงโดยไมแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

1.1  กรณี ความผิด ท่ีปรากฏชัดแจงตามขอ  ๖๕ ของกฎ ก .พ .วาด วย 
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูบังคับบัญชาจะพิจารณาดําเนินการทางวินัยโดยไมตอง
สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได 

1.2 ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิด 
ผูบังคับบัญชาไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแตตองใชสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ
ดังกลาวเปนสํานวนการสอบสวนทางวินัย และตองลงโทษตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการดังกลาว 
ชี้มูลความผิด 
 

2. การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงโดยแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
2.1 การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง

โดยปกติตองดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ดังนั้น คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
จึงเปนหลักฐานสําคัญท่ีแสดงวาผูบังคับบัญชาไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีแลว โดยคําส่ังดังกลาว
อยางนอยตองมีสาระสําคัญอันประกอบไปดวย 

(1) ชื่อ และตําแหนงของผูถูกกลาวหา 
(2) เรื่องท่ีกลาวหา (พฤติการณที่เปนการกระทําผิดวินัย) 
(3) ชื่อคณะกรรมการสอบสวน (โดยไมตองระบุตําแหนงและสวนราชการที่สังกัด) 

ท้ังนี้ รายละเอียดเปนไปตามขอ 19 และแบบคําส่ังตามท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนด (แบบ ดว. 1) 

2.2 องคประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวนไดมีการกําหนดไวในขอ 18 
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวน 
(1) ประธานกรรมการ 
(2) กรรมการอยางนอย 2 คน และใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
(3) ผูชวยเลขานุการ (กรณีจําเปน) 

คุณสมบตัิคณะกรรมการสอบสวน 
(๑) ตองแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญ เวนแตมีเหตุผลจําเปน 

จะแตงตั้งจากขาราชการฝายพลเรือน(ขาราชการพลเรือนและขาราชการอื่นในกระทรวง กรมฝาย 
พลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น เชน ขาราชการครู ขาราชการตํารวจ 
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย) ที่ไมใชขาราชการการเมืองก็ไดตามขอ 18 วรรค 1 

(๒) ขณะแตงตั้งประธานกรรมการตองดํารงตําแหนงตามท่ี ก.พ. 
กําหนด โดยมีรายละเอียดตามหนังสือสํานักงาน ท่ี นร 1011/ว 2 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2557
ตามขอ 18 วรรค 2 

(๓) กรรมการสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนตองเปนผูดํารงตําแหนงนิติกร 
หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย  
หรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัยตามขอ 18 วรรค 3 
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◙ ผูมีหนาท่ีแจงคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ คือ ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

◙ การแจงคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการใหผูถูกกลาวหาทราบน้ัน  

หลักคือ ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบโดยตรง (โดยแจงผานผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา 

หรือเรียกผูถูกกลาวหามาพบผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการก็ได) 

ขอยกเวน ใหแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับได กรณีท่ีไมอาจแจงใหทราบโดยตรงได 

หรือกรณีมีเหตุจําเปนอ่ืน 

(๔) เพ่ือประโยชนแหงการสอบสวนจะแตงตั้ งผูชวยเลขานุการ  
โดยแตงตั้งจากลูกจางประจําหรือพนักงานราชการก็ไดตามขอ 18 วรรค 4 

ในกรณีท่ีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยมีองคประกอบและ/หรือ
คุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอ 18 น้ี จะทําใหการสอบสวนท้ังหมดเสียไป และใหผูสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมโดยเร็ว ท้ังน้ีเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในขอ 60 
 

2.3 การแจงคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน5 ไดกําหนดไวในขอ 21  
โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

2 .3 .1 ใหผู สั่ งแต งตั้ งแจ งคําสั่ งให ผู ถูกกล าวหาทราบโดยเร็ว  โดยให 
ผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันท่ีท่ีรับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ใหแจงตําแหนงของคณะกรรมการ
สอบสวนและสิทธิคัดคานคณะกรรมการสอบสวนไปพรอมกันดวย โดยใหทําเปนเอกสารแนบทายคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ และใหมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหาไวหนึ่งฉบับดวย ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมยอม
ลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง ถาไดทําบันทึกลงวันท่ีและสถานท่ีท่ีแจงและลงลายมือชื่อผูแจง พรอมท้ัง 
พยานรูเห็นไวเปนหลักฐาน ใหถือวันท่ีแจงนั้นเปนวันรับทราบ 

ถาไมสามารถแจงใหทราบโดยตรงไดหรือมีเหตุจําเปนอื่น ใหแจง
เปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ท่ีอยูซึ่งปรากฏตามหลักฐาน 
ของทางราชการ และใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับแจงคําส่ังเมื่อครบกําหนด 7 วันนับแตวันสงสําหรับ
กรณีสงในประเทศ หรือเมื่อครบ 15 วันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ 

2.3.2 ใหผูสั่งแตงตั้งดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพรอมท้ังเอกสาร

หลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหาใหประธานกรรมการทราบโดยเร็ว แลวใหประธานกรรมการ 
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปท่ีไดรับแลวเก็บรวมไวในสํานวนการสอบสวน  

(๒) สงสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหกรรมการ
ทราบเปนรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5 ใหแจงคําส่ังผูถูกกลาวหากอน เม่ือไดรับหลักฐานการรับทราบคําส่ังของผูถูกกลาวหาจึงจะแจงคําส่ังและหลักฐานการรับทราบคําส่ังของ 
ผูถูกกลาวหาพรอมสํานวนการสอบสวนใหประธานกรรมการสอบสวนลงนามรับทราบคําส่ังเพื่อเก็บรวบรวมไวในสํานวน 
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2.4 การคัดคานคณะกรรมการสอบสวน 
“การคัดคานกรรมการสอบสวน” เปนสิทธิของผูถูกกลาวหาที่จะทําใหการ

สอบสวนเปนไปอยางยุติธรรมและปราศจากอคติ นอกจากนี้หากกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุ
แหงการคัดคานก็สามารถแจงเรื่องใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาส่ังการไดเชนกัน 
ซึ่ง กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ไดกําหนดไวในขอ 21-25 โดยสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้ 

2.4.1 เหตุแหงการคัดคานกรรมการสอบสวน (กําหนดไวในขอ 22) ดังนี้ 
1) กรรมการเปนผูกลาวหา 
2) กรรมการเปนคูหมั้นหรือคูสมรสของผูกลาวหา 
3) กรรมการเปนญาติของผูถูกกลาวหา คือ เปนบุพการีหรือ

ผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพ่ีนองหรือลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงสามชั้น หรือเปนญาติ 
เกี่ยวพันทางการสมรสนับไดเพียงสองชั้น 

4) กรรมการเปนผูมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหาหรือกับ
คูหมั้นหรือคูสมรสของผูถูกกลาวหา 

5) กรรมการเปนผูมีประโยชนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน 
6) กรรมการเปนผูรูเห็นเหตุการณในขณะกระทําผิดตามเรื่องท่ีกลาวหา 
7) กรรมการเปนผู ท่ีมีเหตุอื่นซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจทําให 

การสอบสวนไมเปนกลางหรือเสียความเปนธรรม 
2.4.2 วิธีการคัดคานกรรมการสอบสวน การคัดคานตองทําเปนหนังสือ 

โดยมีเงื่อนไขตามท่ีกําหนดในขอ 23 ดังนี้ 
1 ) ตอ งดํ า เนิ นการคัดค านภายใน เวลา 7  วันนั บแตวัน ท่ี 

ผูถูกกลาวหาทราบคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือภายในเวลา 7 วัน นับแตวันท่ี 
ผูถูกกลาวหาทราบเหตุแหงการคัดคาน 

2) ตองระบุขอเท็จจริงหรือพฤติการณอันเปนเหตุแหงการคัดคาน 
โดยใหระบุดวยวาพฤตกิารณแหงการคัดคานดังกลาวจะทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรมอยางไร 

ในกรณีท่ีคําคัดคานไมเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.นี้ ใหผูมีอํานาจ
พิจารณาคําคัดคานส่ังไมรับคําคัดคานและแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ 

2.4.3 ผูมีอํานาจพิจารณาคําคัดคาน 
การคัดคานนั้นจะตองย่ืนตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปน 

ผูพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือใหผูมีอํานาจดังกลาวไดพิจารณาและอาจมีการเปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวน
อันเปนอํานาจของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งเมื่อผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดรับ
คําคัดคานแลวใหแจง 

1) ประธานกรรมการ  
2) กรรมการสอบสวนผูถูกคัดคาน โดยใหกรรมการสอบสวนผูนั้น 

หยุดปฏิบัติหนาท่ีทันทีนับแตวันท่ีไดรับแจง และใหกรรมการสอบสวนผูถูกคัดคานดําเนินการชี้แจง 
ตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการภายใน 7 วัน 
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2.4.๔ ผลการพิจารณา 
1) หากเห็นวาคําคัดคานไมอาจรับฟงได ให ส่ังยกคําคัดคาน  

และใหมีหนังสือแจงใหผูคัดคาน ผูถูกคัดคาน และประธานกรรมการทราบโดยเร็ว โดยคําส่ังยก 
คําคัดคานนั้นใหเปนที่สุด 

2) หากเห็นวาคําคัดคานรับฟงได ใหส่ังใหผูถูกคัดคานพนจาก
หนาท่ีในการเปนกรรมการสอบสวน และให ผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
เปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวนตามขอ 20 โดยอาจลดหรือเปล่ียนกรรมการสอบสวนก็ได ตามแบบ
ที่ ก.พ.กําหนด(แบบ ดว. 2) ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงดังกลาวตองมีองคประกอบและคุณสมบัติเปนไป
ตามขอ 18 ดวย 

การพิจารณาส่ังการคําคัดคานนี้จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันท่ีผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดรับคําคัดคานโดยในกรณีท่ีไมมี 
การส่ังการใด ๆ ภายในระยะเวลาดังกลาวใหถือวากรรมการสอบสวนผูท่ีถูกคัดคานพนจากหนาที่  
(ตามขอ 24)และใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวน
ตามขอ 20 

ในกรณีท่ีกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุแหงการคัดคาน ก็ให ย่ืน 
เปนหนังสือตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 25 เพ่ือพิจารณาส่ังการตอไป 

สําหรับการคัดคานผูชวยเลขานุการก็ใหนําขอ 22 – 25 มาใชโดยอนุโลม 

2.5 การประชุมนัดแรก 
เมื่อประธานกรรมการไดรับเอกสารท่ีเกี่ยวของ (เอกสารหลักฐานเบื้องตน

และหลักฐานการรับทราบคําส่ังของผูถูกกลาวหา) และคณะกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําส่ังแลว  
ใหประธานกรรมการมีหนาท่ีนัดประชุมครั้งแรกภายใน 7 วัน เพ่ือกําหนดประเด็นและวาง 
แนวทางการสอบสวน ตามขอ 27 

การกําหนดประเดน็และวางแนวทางการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวน
จะตองรวมพิจารณาวาจากเรื่องท่ีกลาวหาตามคําส่ังแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนและ
พยานหลักฐานที่ปรากฏในเบื้องตนนั้น คณะกรรมการสอบสวนจะตองดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานใดและดวยวิธีการใด นอกจากนี้ยังอาจกําหนดกรอบระยะเวลาในการรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ือใหการสอบสวนเปนไปอยางรวดเร็วและอยูภายในระยะเวลาท่ีกฎ ก.พ.กําหนดไว 

2.6 การรวบรวมพยานหลกัฐาน มีหลักเกณฑ ดงันี ้
2.6.1 หามบุคคลอื่นอยูหรือรวมทําการสอบสวน (ขอ 26) 
2.6.2 ใหสอบปากคําผูถูกกลาวหาหรือพยานคราวละ 1 คน และในการ

สอบปากคําพยานตองแจงใหพยานทราบวากรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จอาจเปนความผิดตามกฎหมาย (ขอ 30 วรรคหนึ่ง) 

2.6.3 จํานวนกรรมการสอบสวนในการสอบปากคําตองไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  
เวนแตในกรณีท่ีกึ่งหนึ่งมากกวา 3 คน ใหกรรมการสอบสวนไมนอยกวา3 คนทําการสอบปากคําได 
(ขอ 30 วรรคสอง) 
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2.6.4 วิธีการสอบปากคําผูถูกกลาวหาหรือพยาน ใหดําเนินการตามแบบ 
ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด” (ขอ 31) 

2.6.5 หามบุคคลอื่นอยูในท่ีสอบปากคํา เวนแตเพ่ือประโยชนตอการ
สอบสวนและผูถูกกลาวหามสิีทธินาํทนายความหรือท่ีปรึกษาเขารวมในการสอบปากคําไดตามจํานวน 
ท่ีกรรมการสอบสวนเห็นสมควร (ขอ 32) 

2.6.6 หามใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรืออื่นใดโดยไมชอบ 
เพ่ือจูงใจใหใหถอยคํา (ขอ 33) 

2.6.7 บันทึกการไดมาของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ (ขอ 34 วรรคหนึ่ง) 
2.6.8 พยานเอกสารใหใชตนฉบบั หรือสําเนาที่รับรองโดยผูมีอํานาจหนาที่

หรือกรรมการสอบสวน หากไมมีตนฉบับใหสืบจากสําเนาหรือพยานบุคคล (ขอ 34 วรรคสอง และ
วรรคสาม) 

2.6.9 พยานบุคคลท่ีไมมาหรือไมยอมชี้แจง คณะกรรมการสอบสวนอาจ
พิจารณาตัดพยานได (ขอ 35)  

2.6.10 พยานท่ีอาจทําใหการสอบสวนลาชาหรือไมจําเปนตอการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนอาจพิจารณางดสอบสวนได (ขอ 36) 

2.6.11 สอบสวนพยานท่ีอยูตางทองท่ี ใหประธานกรรมการรองขอให 
ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเพ่ือสงประเด็น โดยกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญ 
ท่ีจะตองสอบสวนใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองท่ีนั้น สอบปากคําพยานหรือ
รวบรวมพยานหลักฐานแทน (ขอ 37) 

2.7 การประชุมพิจารณาเพ่ือลงมติ (ขอ 38) 
คณะกรรมการสอบสวนตองจัดใหมีการประชุมเพ่ือพิจารณาพยานหลักฐาน 

โดยหากพยานหลักฐานรับฟ งไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย ก็ ใหแจงขอกลาวหาและ 
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ ท้ังนี้ องคประชุมตองมีกรรมการ
สอบสวนไมนอยกวาสามคน และไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสอบสวนท้ังหมด 

ในกรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดวินัย ก็ใหคณะกรรมการ
สอบสวนทํารายงานการสอบสวนตามขอ 54 เสนอตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตอไป 

ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดหรือตองรับผิด
ในคดีเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงตามคําพิพากษานั้น 
ไดความประจักษชัดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดตามขอกลาวหา คณะกรรมการสอบสวนจะนําเอา 
คําพิพากษานั้นมาใชเปนพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาโดยไมตองรวบรวมพยานหลักฐานอื่น 
ก็ได แตตองแจงขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาท่ีถึงท่ีสุดนั้น เพ่ือใชเปน 
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนใหผูถูกกลาวหาทราบดวย ตามขอ 39 

2.8 การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
มาตรา 93 บัญญัติวา “...ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุป

พยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมท้ังรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา...” ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 ที่คูกรณีตองมีโอกาสรับทราบ
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ขอเท็จจริงท่ีจะนํามาพิจารณาเพ่ือทําคําส่ังทางปกครอง จากขอกฎหมายดังกลาวจะเห็นไดวา  
“การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน” เปนกระบวนการท่ีเปนสาระสําคัญท่ีคณะกรรมการ
สอบสวนจะตองดําเนินการ ซึ่งกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกําหนดไวใน
ขอ 40 ขอ 41 และขอ 43 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

2.8.1 บันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน
ขอกลาวหา (ขอ 40) 

เมื่ อคณะกรรมการสอบสวนได พิจารณาแลว เห็ นวาจาก
พยานหลักฐานท่ีไดดําเนินการรวบรวมมานั้น ฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยตามเรื่องท่ี 
ถูกกลาวหา ก็ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดทําบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหา โดยสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแบบบันทึกการแจงขอกลาวหา (แบบ ดว. 5) 
อันมีสาระสําคัญ ประกอบดวย 

1) ระบุขอเท็จจริงและพฤติการณของผูถูกกลาวหาวาไดกระทํา
การใด เมื่อใด อยางไร เปนความผิดวินัยในกรณีใด (ไมตองระบุมาตรา) 

2) สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา โดยจะระบุชื่อ
พยานดวยหรือไมก็ได 

3) แจงสิทธิของผูถูกกลาวหาท่ีจะใหถอยคําหรือย่ืนคําชี้แจง 
แกขอกลาวหาเปนหนังสือ สิทธิท่ีจะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอางพยานหลักฐาน เพ่ือขอใหเรียก
พยานหลักฐานนั้นมาได 

โดยทําบันทึกเปน 2 ฉบับ เพ่ือเก็บไวในสํานวนการสอบสวน  
1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหา 1 ฉบับ นอกจากนี้ในการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหานั้น ก็ควรจะมีการสอบถามผูถูกกลาวหาวาจะยอมรับสารภาพวากระทําผิด
ตามท่ีปรากฏพยานหลักฐานหรือไม หากรับสารภาพคณะกรรมการสอบสวนจะพิจารณาลงมติเพ่ือ 
ทํารายงานการสอบสวนก็ได  แตหากผูถูกกลาวหาไมรับสารภาพก็จะตองแจงวิธีการชี้แจง 
แกขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบดวย 

2.8.2 วิธีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหา (แบบ ดว. ๕) 

1) แจงให ผูถูกกลาวหาทราบโดยตรงตามขอ 41 คือ ให
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพ่ือรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนขอกลาวหา โดยกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีเพ่ือแจงใหผูถูกกลาวหาทราบในกรณีท่ี 
ผูถูกกลาวหามาเพ่ือรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา  
ก็ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงขอกลาวหานั้น แลวจึงใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อในบันทึกท้ัง  
2 ฉบับ เพ่ือเปนหลักฐาน แตหากผูถูกกลาวหารับทราบขอกลาวหาแลวแตไมยอมลงลายมือชื่อ 
ก็ใหคณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุดังกลาวไว และถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว 
จากนั้นจึงสงบันทึกการแจงขอกลาวหา 1 ฉบับ ไปทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังท่ีอยูอาศัย 
ที่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการของผูถกูกลาวหา 

2) แจงใหผูถูกกลาวหาทราบโดยไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ตามขอ 43 จะใชสําหรับในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมมาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการ
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วิธีการแจงขอกลาวหา(แบบ ดว. ๕ ) 

๑. ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบโดยตรง คือใหเรียกมาพบเพ่ือรับทราบ แบบ ดว. ๕ 

๒. หากเรียกแลวไมมาจึงใหสง ดว. ๕ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

สอบสวนเรียก ก็ใหสงบันทึกการแจงขอกลาวหาจํานวน 1 ฉบับ ไปทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ไปยังท่ีอยูอาศัยท่ีปรากฏตามหลักฐานของทางราชการของผูถูกกลาวหา เมื่อลวงพน 15 วัน นับแต
วันท่ีไดดําเนินการดังกลาว ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว 
 
 
 
 

2.8.3 การใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหา 
การใหโอกาสผูถูกกลาวชี้แจงแกขอกลาวหานั้น เปนกระบวนการ

สืบเนื่องมาจากการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ท่ีกฎหมาย
กําหนดใหตองเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนใหสิทธิในการนําสืบหรือ
อางพยานหลักฐานตาง ๆ เพ่ือหักลางพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาได โดยขอ 42 และ 
ขอ 43 ไดกําหนดใหคณะกรรมการสอบสวนตองทําการกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และวิธีการชี้แจงให
ผูถูกกลาวหาทราบ 

ในกรณีที่ไมสามารถชีแ้จงไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ก็ใหถือวา
ผูถูกกลาวหาไมประสงคจะชี้แจงแกขอกลาวหา ท้ังนี้ เวนแตคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
เห็นสมควรใหโอกาสชี้แจงเพ่ือประโยชนแหงความเปนธรรมตามขอ 47 

ทั้งนี้ ผูถูกกลาวหาอาจจะชี้แจงดวยวาจา เปนหนังสือ หรือวิธีการ
อื่นใดเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหา โดยผูถูกกลาวหาอาจกลาวอางพยานหลักฐานเพ่ือให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการรวบรวมมาเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได 

ในการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาดวย
วาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนจะสอบถาม
ไปในคราวเดียวกันกับการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา (ตาม 
ขอ ๔๑) ก็ได หากผูถูกกลาวหารับสารภาพวาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาใด ใหคณะกรรมการ
สอบสวนบันทึกการรับสารภาพตามขอกลาวหานั้นไวเปนหนังสือ และในกรณีเชนนี้คณะกรรมการ
สอบสวนจะไมทําการสอบสวนในขอกลาวหานั้นก็ได (ตามขอ 46) 

2.9 การทํารายงานการสอบสวน (ขอ 52 และขอ 53) 
เมื่ อคณะกรรมการสอบสวนไดดํ าเนินการสอบสวนโดยรวบรวม

พยานหลักฐานและรับฟงคําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาเสร็จส้ินแลว คณะกรรมการ
สอบสวนจะตองทําการประชุมเพ่ือพิจารณาท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมายใหครบทุกขอกลาวหาและ
ทุกประเด็นเพ่ือพิจารณาและมีมติวาผูถูกกลาวหากระทําผิดตามขอกลาวหาหรือไม หากเปนความผิด
วินัยจะเปนความผิดวินัยตามบทบัญญัติใด และควรไดรับโทษสถานใด จากนั้นจึงจัดทํารายงาน 
การสอบสวนเพ่ือเสนอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  
(แบบ ดว. 6) โดยใหเสนอไปพรอมสํานวนการสอบสวน ตามขอ 52 และขอ 53 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผลการสอบสวนยังไมไดความ 
แนชัดพอท่ีจะลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตเห็นวาผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการบกพรองในหนาที่ราชการ ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
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ราชการ หรือมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการ
เสียหายแกราชการตามมาตรา 110 (6) หรือ (๗) แลวแตกรณี ก็ใหทําความเห็นเสนอไวในรายงาน
การสอบสวนดวย ตามขอ 52 วรรคสาม 

ในการประชุมเพ่ือพิจารณาทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนตาม 
ขอ 52 นี้ จะตองมีองคประชุมในการพิจารณาไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการสอบสวนท้ังหมด 

2.10 รายงานการสอบสวนสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแบบรายงานการสอบสวน 
(แบบ ดว. 6) โดยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1) ขอเท็จจริงเบื้องตน 
2) ขอกลาวหา 
3) พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 
4) คําชี้แจงแกขอกลาวหา 
5) พยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวหา 
6) ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
7) ประเด็นที่ตองพิจารณา 
8) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 
ทั้งนี้ ในรายงานการสอบสวน กรรมการสอบสวนตองลงลายมือชื่อ 

ทุกคน เวนแตมีเหตุความจําเปนก็ใหประธานกรรมการบันทึกเหตุนั้นไว ตามขอ ๕๓ วรรคสอง 
สําหรับในกรณีท่ีกรรมการใดมีความเห็นแยงก็ใหระบุความเห็นนั้นไวใน

รายงานการสอบสวน (ขอ ๕๓ วรรคสอง) ดวย ซึ่งความเห็นโดยละเอียดจะทําเปนบันทึกแนบทาย
รายงานการสอบสวนก็ได 

ระยะเวลาในการสอบสวน (ขอ 54) 
กฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ไดกําหนดระยะเวลาการ

สอบสวนโดยเรงรัดใหการสอบสวนแลวเสร็จภายใน 120 วันนับแตวันท่ีคณะกรรมการสอบสวน 
ไดประชุมครั้งแรกตามขอ 27 และขยายไดไมเกินครั้งละ 60 วัน โดยในแตละขั้นตอนการดําเนินการ
ของคณะกรรมการสอบสวนจะไมมีการกําหนดระยะเวลาไว เพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวนสามารถ
วางกรอบระยะเวลาไดตามความเหมาะสม 

ในกรณี ท่ีการสอบสวนไมอาจแลวเสร็จไดภายใน 180 วัน และผู ส่ังแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนไดอนุญาตใหขยายระยะเวลาออกไปอีกตองรายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงที่ 
ผูถูกกลาวหาสังกัดอยูเพ่ือเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

การพิจารณาของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เมื่อผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดรับรายงานการสอบสวนแลว ใหดําเนินการ

ตามขอ 55 และขอ 56 ดังนี้ 
1. ผู ส่ังแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนยังไมถูกตองหรือ 

ไมครบถวน ใหส่ังหรือดําเนินการดังตอไปนี้ 
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1.1 ในกรณีที่เห็นวายังไมมีการแจงขอกลาวหาหรือการแจงขอกลาวหายังไมครบถวน 
ใหส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการแจงขอกลาวหาหรือแจงขอกลาวหาใหครบถวนโดยเร็ว 

1.2 ในกรณี ท่ีเห็นวาควรรวบรวมขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติม  
ใหกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญท่ีตองใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมโดยไมตอง 
ทําความเห็น 

1.3 ในกรณีที่เห็นวาการดําเนินการใดไมถูกตอง ใหส่ังใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว 

2. ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนถูกตองครบถวนแลว  
ใหพิจารณามีความเห็นเพ่ือส่ังหรือดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

2.1 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดวินัย  
หรือกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ถาผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหากระทํา
ผิดวินัยอยางไมรายแรง หรือไมไดกระทําผิดวินัย ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงก็ให
ดําเนินการตาม 2.2 

2.2 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง ใหผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรงหรือไม และไมวาผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะเห็นดวยกับความเห็น 
ของคณะกรรมการสอบสวนหรือไมก็ตาม ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57  
ตองสงเรื่องให อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผูถูกกลาวหาสังกัดอยูตามท่ี
กําหนดในขอ 58 แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาตอไป 

2.3 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผลการสอบสวนยังไมไดความแนชัด
พอที่จะลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตเห็นวาผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่
จะปฏิบัติหนาท่ีราชการ บกพรองในหนาท่ีราชการ ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี
ราชการ หรือมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการ
เสียหายแกราชการ ถาผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนใหพิจารณาดําเนินการตามมาตรา 110(6) หรือ (7) ตอไป แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาไมได
กระทําผิดวินัยหรือกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป  
และถาเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงก็ใหดําเนินการตาม 2.2 

การสั่งยุติเรื่อง สั่งยุติการดําเนินการทางวินัย ลงโทษ หรืองดโทษ 
1. สั่งยุติการดําเนินการทางวินัย กรณีผูถูกกลาวหาตายในระหวางการสอบสวน 

แตใหคณะกรรมการสอบสวนและผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของตอไปเทาที่สามารถจะทําได แลวทําความเห็นเสนอตอกระทรวง 
เจาสังกัด6 เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวย
กองทุนดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี ตามขอ 62 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
6 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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2. การสั่งยุติเรื่องเมื่อดําเนินการสอบสวนทางวินัยตามมาตรา ๙๓ แตผลการ
สอบสวนยังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยแตอยางใด จึงส่ังยุติเรื่อง7 

3. การลงโทษ อํานาจในการส่ังลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ัง
บรรจุตามมาตรา 57 แบงออกเปน ๒ กรณี ดังนี้ 

3.1 กรณีส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญท่ีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  
(ขอ ๖๗) ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 มีอํานาจส่ังลงโทษ ดังนี้ 

(1) ภาคทัณฑ 
(2) ตัดเงินเดือนไดครั้งหนึ่งในอัตรารอยละ 2 หรือรอยละ 4 ของเงินเดือนท่ี

ผูนั้นไดรับในวันท่ีมีคําส่ังลงโทษเปนเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน 
(3) ลดเงินเดือนไดครั้งหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของเงินเดือนที่

ผูนั้นไดรับในวันท่ีมีคําส่ังลงโทษ 
กรณี ส่ังลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ถาจํานวนเงิน ท่ีจะตอง 

ตัดหรือลดมีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเศษทิ้ง 
3.2 กรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ 

ตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจส่ังลงโทษตามมติของ อ.ก.พ. สามัญ ดังนี้ 
(1) ปลดออก 
(2) ไลออก 

สําหรับกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ และฐาน 
ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย นั้น ไดมีมติคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 234 ลงวันท่ี  
24 ธันวาคม 2536 กําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ซึ่งควรลงโทษเปน 
ไลออกจากราชการ การนําเงินที่ ทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใดไมเปนเหต ุ
ลดหยอนโทษลงเปนปลดออกจากราชการ  

วิธีการสั่งลงโทษ การส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก 
หรือไลออกตองทําคําส่ังเปนหนังสือ ระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกลงโทษ แสดงขอความอันเปน
สาระสําคัญวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง หรือกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีใด 
ตามมาตราใด พรอมท้ังใหแจงสิทธิในการอุทธรณและระยะเวลาในการอุทธรณตามมาตรา ๑๑๔  
ไวในคําส่ังลงโทษดงักลาวดวย ตามแบบท่ีสํานกังาน ก.พ. กําหนด พรอมทั้งลงลายมือชื่อและตําแหนง
ของผูส่ัง และวันเดือนปท่ีออกคําส่ังดังกลาวดวย 

 
 
 

 
7 ใหยุติเรื่อง” กับ “สั่งยุติเรื่อง” ตางกัน 

“ใหยุติเรื่อง” จะใชในกรณีสืบสวนแลวปรากฏวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ซ่ึงกรณีนี้ไมตองรายงานไปยัง อ.ก.พ.กระทรวง
เพื่อพิจารณา (มาตรา 91) 

“สั่งยุติเรื่อง” จะใชในกรณีเมื่อดําเนินการทางวินัย(สอบสวน)แลวผลปรากฏวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดวินัย แมผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะส่ังยุติเร่ือง (มาตรา 93) (ทําเปนคําส่ังยุติเร่ือง ตามขอ 66)และรายงานการดําเนินการทางวินัยไปยัง อ.ก.พ.
กระทรวงเพื่อพิจารณา 
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กําหนดเวลามีผลของคําสั่งลงโทษ (ขอ 70) แบงเปน ๓ กรณี ไดแก 
1) การส่ังลงโทษภาคทัณฑ ใหส่ังใหมีผลตั้งแตวันท่ีมีคําส่ัง (ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป) 
2) การส่ังลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ใหส่ังใหมีผลตั้งแตเดือนท่ีมีคําส่ัง 
3) การส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก ใหส่ังใหมีผลตามระเบียบท่ี ก.พ. กําหนด

ตามมาตรา 107 วรรคสอง ของระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการ 
พลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

๓.๑ ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการตั้งแตวันท่ีกําหนดในคําส่ัง 
ตามขอ ๘ ของระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการฯ 

๓.๒  ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการในกรณี ท่ี ไดมีคํ า ส่ัง 
พักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน ก็ใหส่ังปลดออกหรือไลออกจากราชการตั้งแตวันท่ีตอง 
พักราชการหรือวันท่ีตองออกจากราชการไวกอน แลวแตกรณี ตามขอ ๙ ของระเบียบ ก.พ. วาดวย
วันออกจากราชการฯ 

๓.๓ ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ในกรณีละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันและไมกลับมาปฏิบัติราชการอีก ใหส่ังปลดออกหรือ 
ไลออกจากราชการตั้งแตวันท่ีเริ่มละท้ิงหนาท่ีราชการ ตามขอ ๑๐ ของระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออก
จากราชการฯ 

๓.๔ ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ในกรณีกระทําความผิดอาญา
และไดรับโทษจําคุกตามคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ใหส่ังปลดออกหรือไลออกจากราชการตั้งแตวนัที่
ตองรับโทษจําคุก หรือวันที่ถูกคุมขังติดตอกันจนถึงวันท่ีตองรับโทษจําคุกแลวแตกรณี แตถาเปนกรณี
ที่กระทําความผิดอาญาและไดรับโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดหนักกวาโทษจําคุกก็ใหส่ังปลดออกหรือ
ไลออกตั้งแตวันท่ีตองคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือวันท่ีถูกคุมขังติดตอกันจนถึงวันท่ีตองคําพิพากษา 
ถึงท่ีสุดแลวแตกรณีตามขอ ๑1 ของระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการฯ 

3.5 ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจาการราชการ ในกรณีที่ไดมีการส่ังลงโทษ
ปลดออกหรือไลออกจาการราชการไปแลว ถาจะตองส่ังเปล่ียนแปลงคําส่ังลงโทษปลดออก 
เปนไลออกหรือไลออกเปนปลดออก ใหส่ังใหมีผลยอนหลังไปถึงวันท่ีออกจากราชการตามคําส่ังเดิม 
แตถาจะตองส่ังเปล่ียนแปลงวันออกจากราชการดวย ใหส่ังลงโทษยอนหลังไปถึงวันท่ีควรตองออก
จากราชการตามกรณีนั้น ตามขอ ๑2 ของระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการฯ 

3.6 ส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา 59 มาตรา 67 มาตรา 110  
หรือมาตรา 111 ไปแลว ถาจะตองเปล่ียนแปลงคําส่ังเปนลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ
ใหส่ังปลดออกหรือไลออกยอนหลังไปถึงวันท่ีควรตองลงโทษปลดออกหรือไลออกตามกรณีนั้น  
ตามขอ ๑3 ของระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการฯ 

3.7 ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ในกรณีที่ผูซึ่งจะตองถูกส่ัง
ลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการไดออกจากราชการไปกอนแลว เพราะถูกส่ังลงโทษปลดออก
หรือไลออก หรือถูกส่ังใหออกจากราชการในกรณีอื่น หรือไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการ  
ใหส่ังปลดออกหรือไลออกยอนหลังไปถึงวันท่ีออกจากราชการไปแลวนั้น ตามขอ ๑4 ของระเบียบ 
ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการฯ 
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3.8 ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการในกรณีที่ ผูซึ่ งจะตอง 
ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการไดพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการไปกอนแลว ใหส่ังปลดออกหรือไลออกยอนหลังไปถึงวันส้ินปงบประมาณท่ีผูนั้นมีอายุ 
ครบหกสิบปบริบูรณ หรือวันที่ผูนั้นพนจากราชการ ตามกฎ ก.พ. ออกตามมาตรา 108 แลวแตกรณี  
ตามขอ ๑5 ของระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการฯ 
 

4. การสั่งงดโทษ สามารถแยกออกไดเปน ๒ กรณี ไดแก 
4.1 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควร 

งดโทษ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่ังงดโทษ โดยทําเปนคําส่ังและระบุใน
คําส่ังวาใหทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือนตามมาตรา 96 วรรคสาม ตามแบบท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด (ขณะนี้ สํานักงาน ก.พ. ยังไมไดกําหนดรูปแบบ) 

4.2 กรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งออกจากราชการไปแลว แตมีกรณี 
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงอยูกอนตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง และผลการสอบสวน
พิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ 
ตามมาตรา ๕๗ ส่ังงดโทษ ตามมาตรา 100 วรรคสอง ตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด (ขณะนี้ 
สํานักงาน ก.พ. ยังไมไดกําหนดรูปแบบ) 

เมื่อไดมีคําส่ังยุติ เรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษแลว ตองดําเนินการแจงคําส่ังให 
ผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็วตามขอ 73 โดยใหผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหาลงลายมือ
ชื่อและวันท่ีรับทราบไวเปนหลักฐาน และใหมอบสําเนาคําส่ังใหผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหาไวหนึ่ง
ฉบับดวย ถาผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหาไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง ใหทําบันทึกลงวันที่และ
สถานท่ีท่ีแจงและลงลายมือชื่อผูแจงพรอมท้ังพยานรูเห็นไวเปนหลักฐาน แลวใหถือวาวันท่ีแจงนั้น
เปนวันรับทราบคําส่ัง 

ในกรณีท่ีไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหาทราบคําส่ังยุติเรื่อง ลงโทษ  
หรืองดโทษไดหรือมีเหตุจําเปนอื่น ตามขอ 73 วรรคสอง กําหนดใหสงสําเนาคําส่ังทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูลงโทษหรือผูถูกกลาวหา ณ ท่ีอยูของผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหา 
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการในกรณีเชนนี้ ใหถือวาผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหาไดรับแจง
คําส่ังเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงในประเทศ หรือเมื่อครบสิบหาวันนับแตวันสง
สําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ 

การส่ังยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ มีการกําหนดรูปแบบโดยตองมีการทําเปนคําส่ัง 
ระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา เรื่องท่ีถูกกลาวหาและผลการพิจารณาตามแบบท่ีสํานักงาน 
ก.พ. ไดกําหนดไว ท้ังนี้ ตามขอ 66 ขอ 69 ขอ 71 และขอ 72 

ในกรณีเรื่องท่ีกลาวหาวากระทําหรือละเวนกระทําการใดที่ เปนความผิดวินัย 
อยางรายแรงแมผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 จะมีความเห็นในภายหลังจากท่ี 
ผูถูกกลาวหาออกจากราชการไปแลว ก็สามารถดําเนินการทางวินัยและดําเนินการสอบสวน (มีคําส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน) ไดภายใน 180 วันนับแตวันท่ีผูนั้นพนจากราชการ ตามนัย 
มาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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การรายงานการดําเนินการทางวินัยตอ อ.ก.พ. กระทรวง (มาตรา 103) 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๐๓ บัญญัติวา  

เมื่อผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการ
โดยเฉพาะ หรือส่ังยุติเรื่อง หรืองดโทษแลว ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผูถูกดําเนินการทางวินัย
สังกัดอยูเพ่ือพิจารณา เวนแตเปนกรณีดําเนินการทางวินัยกับขาราชการตางกระทรวงกัน หรือกรณี
ดําเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๙๗ วรรคสองใหรายงาน ก.พ. ท้ังนี้  
ตามระเบียบท่ี ก.พ. กําหนด 

ในกรณีท่ี อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. เห็นวาการดําเนินการทางวินัยเปนการ 
ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม หากมีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามท่ี 
อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. มีมติ 

ในกรณีตามวรรคสองและในการดําเนินการตามมาตรา ๑๐๔ ให ก.พ. มีอํานาจ
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๙๕ 

อนึ่ง มาตรานี้ เปนการวางมาตรการกํากับดูแลใหการดําเนินการทางวินัยของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 เปนไปโดยถูกตองและเหมาะสม ดังนั้น จึงบัญญัติ
ใหผูบังคับบัญชาตองรายงานการดําเนินการทางวินัยท่ีแลวเสร็จไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. 
แลวแตกรณีเพ่ือตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง หาก อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. เห็นวาการดําเนินการ 
ทางวินัยแกขาราชการผูใดเปนการไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็จะมีมติใหผูบังคับบัญชาดังกลาว
ดําเนินการใหถูกตองหรือเหมาะสมไดซึ่งผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
แบบ 

การดาํเนินการทางวินยัอยางรายแรง 
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)..... 

ที่........./25......... 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 

 
ดวย............(ชื่อ)............เลขประจําตัวประชาชน.............................ขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตําแหนงประเภท......................ตําแหนงในการบริหาร (ถามี)..................ตําแหนงในสายงาน....................... 
ระดับ..................สวนราชการ.............................................สังกัดจังหวัด (ถามี).........................................
กรม....................................เลขท่ีตําแหนง.............................มีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ในเรื่อง....................................................................................................................................... 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา 93 ประกอบ ๙๔ (....)1 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวแตกรณี ประกอบกับขอ ๑๕ หรือ ขอ ๑๖ ของกฎ 
ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวแตกรณี จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพ่ือสอบสวนผูถูกกลาวหาในเรื่องดังกลาว ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

....................(ชื่อ).........................เปนประธานกรรมการ 

....................(ชื่อ).........................เปนกรรมการ 
ฯลฯ ฯลฯ 

....................(ชื่อ).........................เปนกรรมการและเลขานุการ 

....................(ชื่อ).........................เปนผูชวยเลขานุการ(ถามี) 

ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด
ในกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการตอไป 

อนึ่ง ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําส่ังนี้ หรือกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงผูอื่น ใหดําเนินการ 
ตามขอ ๔๙ หรือ ขอ ๕๐ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวแตกรณี 

ส่ัง ณ วันท่ี.........(เดือน2).......................พ.ศ. 25......... 

(ลงชื่อ) 
(................ชื่อ-สกุลผูส่ัง...................) 

.......................ตําแหนง3......................... 
 

1. ตามมาตรา 94(1) – (4) แลวแตกรณี 
2 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
3 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย 
* แบบฟอรมนี้เปนไปตามขอ 19 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการดําเนินการทางวินัยพ.ศ. 2556 และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 
1011/ว 3 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557  

แบบ ดว. ๑ 

(ขอ 19) 
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หนังสือการแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวน 

ตามกฎ ก.พ. วาดวยการดาํเนินการทางวนิัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

ตามขอ ๒๑ (๑) ของกฎ ก.พ. วาดวยการดาํเนนิการทางวินยั พ.ศ. ๒๕๕๖ กาํหนดให
ผู ส่ั งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนแจงตําแหน งของประธานกรรมการ กรรมการ และ
ผูชวยเลขานุการ (ถามี) รวมท้ังสิทธิคัดคานคณะกรรมการสอบสวนไปพรอมกับคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนนั้น 

บัดนี้ ไดมีคําส่ัง.........................................ที่...../...... เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรงลงวันท่ี.................................. เพ่ือสอบสวนทาน จึงแจงตําแหนง 
และระดับตําแหนงของคณะกรรมการสอบสวนใหทราบ ดังนี้ 

................(ชื่อ)…………….…….. ตําแหนง1................................................ 
…………………(สวนราชการ)……............... 
เปนประธานกรรมการ 

................(ชื่อ)…………….…….. ตําแหนง1................................................ 
…………………(สวนราชการ)……............... 
เปนกรรมการ 

ฯลฯ ฯลฯ 
................(ชื่อ)…………….…….. ตําแหนง1................................................ 

…………………(สวนราชการ)……............... 
เปนกรรมการและเลขานุการ 

................(ชื่อ)…………….…….. ตําแหนง1................................................ 
…………………(สวนราชการ)……............... 
เปนผูชวยเลขานุการ (ถามี) 

ท้ังนี้ ทานมีสิทธิคัดคานคณะกรรมการสอบสวนโดยทําเปนหนังสือย่ืนตอผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันท่ีทราบหรือเห็นวาทราบคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ตามขอ 23 ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
หมวด ๔ การดําเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

(ลงชื่อ) 
(................ชื่อ - สกุลผูส่ัง...................) 

.......................ตําแหนง2......................... 
 

 
1 ใหระบุตําแหนงในการบริหารงาน (ถามี) ตําแหนงในสายงานและระดับดวย 
2 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย 
* แบบฟอรมนี้เปนไปตามขอ 19 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการดําเนินการทางวินัยพ.ศ. 2556 และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 
1011/ว 3 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)..... 

ที่........../25....... 

เรื่อง เปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวน 

 

ตามคําส่ัง...............................ที่....../25................ ส่ัง ณ วันท่ี....................................
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง................................(ชื่อ)................................
เลขประจําตัวประชาชน......................ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภท........................
ตําแหนงในการบรหิารงาน (ถามี)....................ตําแหนงในสายงาน.....................ระดับ..........................
สวนราชการ.....................................สังกัดจังหวัด (ถามี) ..............................กรม............................
เลขที่ตําแหนง...................นั้น 

บัดนี ้เห็นสมควรเปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวน เปนดงันี ้
...................(ชื่อ) ................... เปนประธานกรรมการ 
...................(ชื่อ)................... เปนกรรมการ 

ฯลฯ ฯลฯ 
...................(ชื่อ)................... เปนกรรมการและเลขานุการ 
...................(ชื่อ)................... เปนผูชวยเลขานุการ (ถามี) 

ส่ัง ณ วันท่ี...................(เดือน1)...................พ.ศ. 25..... 

(ลงชื่อ)..................................................... 

(..................ชื่อ-สกุลผูส่ัง...............) 

..............................(ตําแหนง2)............................. 

 

 

 
 
 
 
 
1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

2 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย 
* แบบฟอรมนี้เปนไปตามขอ 19 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการดําเนินการทางวินัยพ.ศ. 2556 และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  
นร 1011/ว 3 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557  

แบบ ดว. 2 

(ตามขอ 20) 
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บันทึกถอยคําของพยาน 

เรื่อง  การสอบสวน................(ชื่อ).................ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

 

สอบสวนที่............................................ 

วันท่ี................................................................ 

ขาพเจา.............(ชื่อ).............เลขประจําตัวประชาชน.......................อายุ..................ป 
สัญชาติ...................ศาสนา.......................อาชพี..........................................อยูบานเลขท่ี......................
ตรอก/ซอย..........................ถนน.......................แขวง/ตําบล................เขต/อําเภอ..............................
จังหวัด..................................โทร..........................................ขาพเจาไดทราบแลววาขาพเจาเปนพยาน
ในกรณีที่............(สวนราชการ).............. มีคําส่ัง ที่ ........./25......... ส่ัง ณ วันที่ ..................................
ส่ังตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง..................(ชื่อ)....................ในเรื่อง...................... 
........................................................................................................................................................ 
และคณะกรรมการไดแจงใหขาพเจาทราบวากรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย 

ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริงดังตอไปนี้ 
.....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

................(ลายมือชื่อ)..............พยาน ..............(ลายมือชื่อ).............ประธาน/กรรมการ 

(...............................................) (............................................) 

แบบ ดว. 3 

(ตามขอ 31) 
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...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการให
คํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบไมวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจขาพเจา 
ใหถอยคํา และกรรมการสอบสวนไดอานใหขาพเจาฟง/ ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําเองแลว  
ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวน 

...................(ลายมอืชื่อ).....................พยาน 

(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูบนัทึกถอยคํา 

(........................................................) 

ขาพเจาขอรับรองวา............(ชื่อ)...........ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 

(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 

(........................................................) 

ฯลฯ 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

(........................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

* แบบฟอรมนี้เปนไปตามขอ 19 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการดําเนินการทางวินัยพ.ศ. 2556 และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  
นร 1011/ว 3 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557  
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บันทึกการแจงขอกลาวหา 

และสรปุพยานหลักฐานท่ีสนับสนนุขอกลาวหา ตามขอ 40 

เรื่อง การสอบสวน.....................(ชื่อ).............................ซึง่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิยัอยางรายแรง 

 

สอบสวนที่............................................ 

วันท่ี................................................................ 

ตามคําส่ัง..........................ที่....../25........... ส่ัง ณ วันที่.............................................
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง.................(ชื่อ)......................คณะกรรมการ
สอบสวนไดดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องท่ีกลาวหาวา.................................... 
........................................................................................................................................................นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ และไดประชุมพิจารณา1 แลวเห็นวาเพียงพอท่ีจะรับฟงและดําเนินการ 
ตอไปได โดยมีขอกลาวหาและพยานหลักฐานโดยสรุป ดังนี้ 

ขอกลาวหา2................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา3 
..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

ในการสอบสวนนี้ ผูถูกกลาวหามีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือย่ืนชี้แจงแกขอกลาวหา 
เปนหนังสือและมี สิทธิ ท่ีจะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอางพยานหลักฐานเพ่ือขอให เรียก
พยานหลักฐานนั้นมาก็ได 
 

 
1 การประชุมวินิจฉัยตามขอ 40 ตองมกีรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสอบสวนทั้งหมด 
2 ใหระบุขอเท็จจริงและพฤติการณวาผูถูกกลาวหาไดกระทาํการใด เมื่อใด อยางไร เปนความผิดวินัยกรณีใด 
3 การสรุปพยานหลักฐานจะระบุชื่อพยานหรือไมระบุชื่อก็ได  

แบบ ดว. 5 
(ตามขอ 40) 
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บันทึกนี้ทําขึ้นสองฉบับมขีอความตรงกัน และคณะกรรมการสอบสวนไดลงลายมือชื่อ
ไวเปนหลักฐาน 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 
(........................................................) 

...................(ลายมือชื่อ).....................กรรมการ 
(........................................................) 

ฯลฯ 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

(........................................................) 

 

สอบสวนที่.............................................. 

วันท่ี................................................................ 

ขาพเจา.................(ชื่อ)....................ไดรบัทราบและลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ตามบันทึกลงวันท่ี................................................ 
ไวเปนหลักฐานตอหนาคณะกรรมการสอบสวน และไดรับบันทึกนี้หนึ่งฉบับไวแลวในวันนี ้

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูถูกกลาวหา 

(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 

(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 

(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

(........................................................) 

 

 

 

* แบบฟอรมนี้เปนไปตามขอ 19 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการดําเนินการทางวินัยพ.ศ. 2556 และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  
นร 1011/ว 3 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557  



103 

 

บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 

เรื่อง การสอบสวน...................(ชื่อ).......................ซึง่ถกูกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรง 

 

สอบสวนที่........................................ 

วันท่ี........................................................... 

ขาพเจา................(ชื่อ)..............เลขประจําตวัประชาชน......................อายุ...............ป 
สัญชาติ......................ศาสนา.........................อาชีพ................................อยูบานเลขท่ี........................
ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................แขวง/ตําบล........................................
เขต/อําเภอ..................................จังหวัด.............................................โทร...........................................
ขาพเจาไดทราบแลววาขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาตามคําส่ัง.........................................ที่........./25........
ส่ัง ณ วันท่ี.................................. ในเรื่อง............................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน
ขอกลาวหาตามบันทึกลงวันที่...........................................ใหขาพเจารับทราบแลว นั้น 

ตามขอกลาวหาท่ีวา...................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอชี้แจงวา...................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

..............(ลายมือชื่อ)...........ผูถูกกลาวหา .............(ลายมือชื่อ).............ประธาน/กรรมการ 

(...........................................) (...........................................) 

  

แบบ ดว. 4 

(ตามขอ 31) 
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...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการให
คํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบไมวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจขาพเจา 
ใหถอยคํา และกรรมการสอบสวนไดอานใหขาพเจาฟง/ ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําเองแลว  
ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวน 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูถูกกลาวหา 

(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูบนัทึกถอยคํา 

(........................................................) 

ขาพเจาขอรับรองวา.............(ชื่อ)..........ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 

(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 

(........................................................) 

ฯลฯ 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

(........................................................) 

 

 

 

 

* แบบฟอรมนี้เปนไปตามขอ 19 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการดําเนินการทางวินยัพ.ศ.2556 และตามหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที ่ 
นร 1011/ว 3 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557  
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รายงานการสอบสวน 

สอบสวนที่................................................. 

วันท่ี................................................................... 

เรื่อง การสอบสวน..................(ชื่อ)...................ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

เรียน .................................................... 

ตามคําส่ัง.....................................ท่ี........../25...... ลงวันท่ี ...................................
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง..............(ชื่อ)........... ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนง.......................... ระดับ..................... สังกัด.................................................................... 
ในเรื่อง.................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................นั้น 

ประธานกรรมการไดรับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพรอมท้ังเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องท่ีกลาวหาตั้งแตวันท่ี................................................และไดประชุม
คณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกเมื่อวันที่........................................... 

บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนและไดประชุมพิจารณา 
มีความเห็นในเรื่องที่สอบสวนนี้แลว จึงขอรายงานการสอบสวนโดยมีขอเท็จจริง ขอกฎหมาย  
และความเห็นดังตอไปนี้ 

1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก.......................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

2. การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน....................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

3. ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 (...) พิจารณาเห็นวากรณีมีมูล 
ที่ควรกลาวหาวา.......................(ชื่อ).........................กระทําผิดวินัยอยางรายแรง จึงมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

4. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาแนวทางการสอบสวน และได
ดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ และไดประชุมพิจารณา
แลวเห็นวา พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะรับฟงไดวา...............(ชื่อ)................ผูถูกกลาวหากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงในเรื่องนี้ โดยมีขอเท็จจริงในเบื้องตนขอกลาวหาและพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหา โดยสรุปดังนี้ 
  

แบบ ดว.6  

(ตามขอ 53) 
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ขอเท็จจริงไดความในเบื้องตนวา................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

ขอกลาวหา................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา1........................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

5. คณะกรรมการสอบสวนไดเรียก.........(ชื่อ).........ผูถูกกลาวหามาแจงและอธิบาย 
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบแลว ผูถูกกลาวหาได
ลงลายมือชื่อรับทราบและไดรับมอบบันทึกการแจงดังกลาว ลงวันท่ี.................................ไปจํานวน
หนึ่งฉบับแลวดวย2 

6. ....................(ชื่อ)......................ผูถูกกลาวไดชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา ดังนี้ 

คําชี้แจงแกขอกลาวหา............................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

พยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวหา 
................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

7. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณา3 ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
พยานหลักฐานตาง ๆ และมีความเห็น ดังนี ้

ขอเท็จจริงเบื้องตน.................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
1. ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวนพยานใดตามขอ 35 หรืองดสอบสวนพยานใดตามขอ 36 ใหระบุพยานที่ไมสอบสวนหรือ
พยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น พรอมทั้งเหตุผลไวดวย 
2 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมมาพบตามที่คณะกรรมการสอบสวนเรียก ใหสงบันทึกตามขอ 40 จํานวน 1 ฉบับทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ณ ที่อยูที่ปรากฏตามหลักฐานราชการ 
3 การประชุมพิจารณาวินิจฉัยตามขอ 52 ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสอบสวนทั้งหมด  
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ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ............................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

ประเด็นที่ตองพิจารณา............................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน4................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................5 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และพรอมนี้ไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาดวยแลว 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 

(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 

(........................................................) 

ฯลฯ 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

(........................................................) 

 

 

 

 

 

 
4 ใหระบุวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไร หรือไม ถาผิด เปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใดและควรไดรับโทษสถานใด/มีเหตุออก

จากราชการ ตามมาตรา 110 (6) หรือมาตรา 110 (7) หรือไม อยางไร 
5 ในกรณีที่กรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแยง ใหบันทกึรายละเอียดความเห็นแยงดวย 
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)..... 
ที่............/25........... 

เรื่อง  ลงโทษ.....(ไล/ปลด)....ออกจากราชการ 
 

ดวย............(ชื่อ).............เลขประจําตัวประชาชน..........................ขาราชการพลเรือน
สามัญ ตําแหนง..............................ระดับ.............................สังกัด...........................ตําแหนงเลขท่ี.............
รับเงินเดือนในอัตรา...................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี................................(ระบุพฤติการณ
แหงการกระทําวา ผูถูกลงโทษ ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด อยางไร ใหครบองคประกอบของฐานความผิด
ที่ลงโทษ)1.............................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................นั้น 
พฤติการณของ.............(ชื่อ).............เปนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ฐาน.....(ระบุทุกฐาน
ความผิดที่เห็นวาผูถูกลงโทษกระทําผิด ตามพฤติการณที่ไดแจงขอกลาวหาไวแลว โดยไมตองกําหนด
โทษในแตละประเด็น).............................มาตรา........................แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และอ.ก.พ. กระทรวง/กรม/จังหวัด......................ในการประชุม 
ครั้งที่........./................เมื่อวันที่...................ไดมีมติใหลงโทษ..............(ไล/ปลด)..........(ชื่อ)..................
ออกจากราชการ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และขอ ๖๘ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
จึงใหลงโทษ........(ไล/ปลด)...........(ชื่อ).............ออกจากราชการ 

อนึ่ง............(ชื่อ)............มีสิทธอิุทธรณคําส่ังนี้ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) ภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบหรือถือวาทราบคําส่ังลงโทษ ท้ังนี้  ตามมาตรา ๑๑๔  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดไวในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ ตั้งแต...........(บัดนี้ / วัน เดือน ป 2)...........เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี............(เดือน).........................พ.ศ................. 
 

(ลงชื่อ) 
(........................ชือ่-สกุลผูส่ัง)...........................) 
............................ตําแหนง............................... 

 
1 กรณีที่คณะกรรมการ ปปช./ปปท. มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยใหระบุมติของคณะกรรมการ ปปช./ปปท. ดวย 
2 วันออกจากราชการใหเปนไปตามระเบียบ ก.พ.วาดวยวันออกจากราชการ พ.ศ. 2554 
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บันทึกกิจกรรมประจําวันของคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัอยางรายแรง  
ตามคาํส่ัง........................... ที่ ......../25...... ลงวันที่........ เดอืน................ พ.ศ. 25..... 

กรณีรองเรียนกลาวหา...........(ชื่อ)...........ตําแหนง....................................... 

วัน เดือน ป รายการปฏิบตัิงาน (กิจกรรม) ผูปฏิบัติงาน หมายเหต ุ
 (ดําเนินการ).......................................... 

................................................................ 

................................................................ 
 
(ดําเนินการ).......................................... 
................................................................ 
................................................................ 

ลงชื่อ...................... 
(................................) 
 
 

 

 (ดําเนินการ).......................................... 
................................................................ 
................................................................ 
 
(ดําเนินการ).......................................... 
................................................................ 
................................................................ 

ลงชื่อ...................... 
(................................) 
 
 

 

 (ดําเนินการ).......................................... 
................................................................ 
................................................................ 
 
(ดําเนินการ).......................................... 
................................................................ 
................................................................ 

ลงชื่อ...................... 
(................................) 
 

 

  (ดําเนินการ).......................................... 
................................................................ 
................................................................ 

ลงชื่อ...................... 
(................................) 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง โทร. 0 2590 1417              
ท่ี สธ วันท่ี 

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ครัง้ที่ .....กรณี..........(ชื่อ).............. 

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ผูวาราชการจังหวัด............... 

๑. ความเปนมา 
1.1.........(สวนราชการ).............ไดมีคําส่ัง ท่ี ...../25..... ลงวันท่ี........................

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง แก..........(ชื่อ)..............ตําแหนง..................
ระดับ .............สังกัด.............ในเรือ่ง..........(ระบุพฤตกิารณการกระทําตามคาํส่ังดงักลาว).................... 

1.2 คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก 
เมื่อวันที่ ....................ซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลาการสอบสวน 120 วัน ในวันที่ .............................. 

1.3 คณะกรรมการสอบสวนทางวินยัอยางรายแรง ไดดําเนินการ ......................... 

๒. ขอพิจารณา 
กฎ ก .พ .วาด วยการดํ าเนินการทางวินั ย  พ .ศ . 2556 ขอ  54  สรุปวา  

ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนและจัดทํารายงานการสอบสวนพรอมท้ังสํานวน 
การสอบสวนเสนอตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 120 วันนับแตวันท่ีมี
การประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก และในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและ 
ความจําเปนไมอาจดาํเนนิการใหแลวเสร็จไดภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหประธานกรรมการรายงาน
ตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอขยายเวลาสอบสวนตามความจําเปนและใหผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาขยายเวลาไดครั้งละไมเกิน 60 วันและหากมีการขยายเวลาจนทําให
การสอบสวนดําเนินการเกิน 180 วันนับแตวันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกใหผูส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานอ.ก.พ.กระทรวงท่ีผูถูกกลาวหาสังกัดอยูทราบเพ่ือติดตาม
เรงรัดใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเรว็ตอไป 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงขอเรียนวา.....................(ระบุการ
ดําเนินการท่ีไดดําเนินการไปแลวและเหตุขัดของเพ่ือขอการขอขยายระยะเวลา)...............................
จึงไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน ได เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม  
จึงเห็นควรใหขยายระยะเวลาสอบสวนออกไปอีก 60 วัน นับแตวันประชุมคณะกรรมการสอบสวน
ครั้งแรก 

๓. ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตใหขยายระยะเวลาสอบสวนออกไปอีก 60 วัน 

จะเปนพระคุณ  
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บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  โทร. 0 2999 9999    

ท่ี สธ วันท่ี 

เรื่อง ขอเชญิมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางรายแรง 

เรียน  ........(ผูบังคับบัญชา)........ 

ดวย..................(สวนราชการ)..................ไดมีคําส่ัง ท่ี ............./25......................... 
ลงวันท่ี ......................................แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง กรณี
..................................................................................................รายละเอียดตามเอกสารท่ีสงมาพรอมนี ้

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง มีความประสงคขอใหทานแจง
........................(ชื่อ)..........................ตําแหนง.................................มาใหถอยคําในฐานะพยานในเรื่องดังกลาว 
ณ...............................ในวันท่ี ....................... เวลา ............................ เปนตนไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 
 

ลงชื่อ.............................................. 
(................(ชื่อ)....................) 

(ตําแหนง)....................................... 
ประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 

  

แบบหนังสือเชิญพยานมาให

ถอยคํา (หนังสือภายใน) 
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ที่ สธ   คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางรายแรง 

..........................(สวนราชการ)...................... 

....................................................................... 

วัน เดือน ป 

เรื่อง  ขอเชิญมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 

เรียน  ......(พยาน)...... 

ดวย..........(สวนราชการ)..........ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการทางวินัยอยางรายแรง 
กรณี ...................................................................................................................................................... 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ขอเชิญท านมาใหถอยคําตอ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ณ ......................................................................................... 
ในวันท่ี ................................. เวลา...............น. เปนตนไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณมาก 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ลงชื่อ.............................................. 

(................(ชื่อ)....................) 

(ตําแหนง)....................................... 

ประธานคณะกรรมการสอบสวน 

 
 
 
 
(สวนราชการ) 
โทร. ๐ 2999 9999 
โทรสาร ๐ 2999 9999 
  

แบบฟอรมหนังสือเชิญพยานมา

ใหถอยคํา (หนังสือภายนอก) 
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ที่ สธ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 

........................(สวนราชการ)......................... 

........................................................................ 

วัน เดือน ป 

เรื่อง  ขอเชิญพบคณะกรรมการสอบสวน 

เรียน  ......(ผูถูกกลาวหา)...... 

อางถงึ  คําส่ัง......................... ที่ ....../25........... ลงวันท่ี ................................ 

ตามท่ีอางถึง ......(สวนราชการ).....ไดมีคําส่ังแตงตั้ งคณะกรรมการทางวินัย 
อยางรายแรง กรณี........................................................................................................................ 
.................................................................................................................................... นั้น 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ขอเชิญทานไปพบคณะกรรมการ
สอบสวน เพ่ือรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ณ .............................. 

ในวันท่ี ................................. เวลา...............น. เปนตนไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณมาก 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ลงชื่อ.............................................. 

(................(ชื่อ)....................) 

(ตําแหนง)....................................... 

ประธานคณะกรรมการสอบสวน 

 
 
 
 
(สวนราชการ) 
โทร. ๐ 2999 9999 
โทรสาร ๐ 2999 9999 
 

แบบหนังสือเชิญผูถูกกลาวหา
มารับทราบขอกลาวหา 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
การดาํเนินการทางวินยัอยางรายแรง 
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คําส่ังจังหวดัภีมบรุ ี
ท่ี 112 / ๒๕61 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
 

ดวยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล เลขประจําตัวประชาชน 1 3333 44455 56 6 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนายแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ  
สังกัดโรงพยาบาลกษิตินทรคาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรี เลขท่ีตําแหนง 16720  
มีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ในเรื่องไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันท่ี  
๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมาซึ่งติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมกลับมา
ปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับขอ ๑๕ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดาํเนนิการทางวินยั พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงเพ่ือสอบสวนผูถูกกลาวหาในเรื่องดังกลาว ประกอบดวย
บุคคลดังตอไปนี้ 

๑. นายยุษธีระ  วงศปาณฑป เปนประธานกรรมการ  
๒. นายภีม  วงษรามาธปิ เปนกรรมการ  
๓. นายอรชุน  นารายณกลุ  เปนกรรมการ  
4. นายภีษมะ  ศูรยกตกูร เปนกรรมการและเลขานุการ 
5. นายจุลมล จุลจักรกมล เปนผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด
ในกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวเสนอสํานวนการสอบสวนมา 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

อนึ่ง ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําส่ังนี้ หรือกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงผูอื่น ใหดําเนินการตาม
ขอ ๔๙ หรือ ขอ ๕๐ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวแตกรณี 

ส่ัง  ณ วนัที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
 

ธิปติ สถาปนกร 
(นายธปิต ิสถาปนกร) 

ผูวาราชการจังหวัดภีมบุร ี
 

ตัวอยาง 
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หนังสือแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวน 

ตามกฎ ก.พ. วาดวยการดาํเนินการทางวนิัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ตามขอ ๒๑ (๑) ของกฎ ก.พ. วาดวยการดาํเนนิการทางวินยั พ.ศ. ๒๕๕๖ กาํหนดให 
ผู ส่ั งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนแจงตําแหน งของประธานกรรมการ กรรมการ และ
ผูชวยเลขานุการ รวมท้ังสิทธิคัดคานคณะกรรมการสอบสวนไปพรอมกับคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน นั้น 

บัดนี้ ไดมีคําส่ังจังหวัดภีมบุรี ท่ี 112/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยอยางรายแรง ลงวันท่ี 26 กันยายน 2561 เพ่ือสอบสวนทาน จึงแจงตําแหนงและระดับ
ตําแหนงของคณะกรรมการสอบสวนใหทราบ ดังนี ้

๑. นายยุษธีระ วงศปาณฑป ตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี
เปนประธานกรรมการ  

๒. นายภีม วงษรามาธปิ ตําแหนงนกัจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี
เปนกรรมการ  

๓. นายอรชนุ นารายณกุล ตําแหนงทันตแพทยชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี
เปนกรรมการ  

4. ภีษมะ ศูรยกตกูร ตําแหนงนติิกรชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี
เปนกรรมการและเลขานุการ 

5. นายจุลมล จุลจักรกมล  ตําแหนงนิติกร (พนักงานราชการ) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี
เปนผูชวยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ทานมีสิทธิคัดคานคณะกรรมการสอบสวนโดยทําเปนหนังสือย่ืนตอผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันท่ีทราบหรือเห็นวาทราบคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ตามขอ 23 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
หมวด ๔ การดําเนินการในกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

 

ธิปติ สถาปนกร 
(นายธปิต ิสถาปนกร) 

ผูวาราชการจังหวัดภีมบุร ี  

ตัวอยาง 
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ที่  ศป ๐๒๐๑.๐๕2/10 ศาลากลางจังหวดัภีมบรุ ี
อําเภอเมือง จังหวดัภีมบุรี 99๐๐๐ 

15 ตุลาคม ๒๕61 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลกษิตินทรคาม 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาคําส่ังจังหวัดภีมบุรี ที่ 112/๒๕61 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2561 จํานวน 3 ฉบับ 

  2. บันทึกการแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวน 
  และสิทธิคัดคานกรรมการสอบสวน จํานวน 3 ฉบับ 

ดวยจังหวดัภีมบุร ีไดแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางรายแรงแกนางศูปภาดา 
นัฐฑิโรกุล ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนายแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาล
กษิตินทรคาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรี ในเรื่องนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติ
ราชการตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา ซึ่งติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน 
โดยไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา รายละเอียดปรากฏตาม
สําเนาคําส่ังท่ีสงมาดวยนี้ 

ดังนั้น ขอใหทานแจงคําส่ังดังกลาวให นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ทราบ โดยมอบสําเนา
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและบันทึกการแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวนให 
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล จํานวนอยางละ 1 ฉบับ พรอมกับใหบุคคลดังกลาวลงนามรับทราบ  
พรอมวัน เดือน ป ท่ีรับทราบ ในสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและบันทึกการแจง
ตําแหนงคณะกรรมการสอบสวน แลวสงกลับคืนไปใหผูวาราชการจังหวัดภีมบุรี จํานวนอยางละ  
1 ฉบับ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จักขอบคุณมาก 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ธิปติ สถาปนกร 
(นายธปิต ิสถาปนกร) 

ผูวาราชการจังหวัดภีมบุร ี
 
 
 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรี 
กลุมงานนิติการ  
โทร.  ๐ ๒999 9999 
โทรสาร  ๐ ๒999 9998 
 

ตัวอยาง 
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ที่ ศป ๐๒๐๑.๐๕2/12  คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี
 อําเภอเมือง จังหวัดภีมบุรี ๑๑๐๐๐ 

1 พฤศจิกายน 2561 

เรื่อง  ขอเชิญมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 

เรียน  นางชอมวง นวลนรดี 

ดวยจังหวัดภีมบุรี ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการทางวินัยอยางรายแรง กรณี 
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา ซึ่งติดตอ 
ในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการขออนุญาตลาตอ
ผูบังคับบัญชา  

คณ ะกรรมการสอบสวนทางวินั ยอย างร ายแรง ขอเชิญท านมาให ถ อยคํ า 
ตอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ณ หองประชุม 1 โรงพยาบาลกษิตินทรคาม ในวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา เปนตนไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณมาก 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ยุษธีระ วงศปาณฑป 
(นายยุษธีระ วงศปาณฑป) 

ตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ 
 ประธานกรรมการสอบสวน 

 
 
 
 
 
กลุมงานนิติการ 
โทร. ๐ 2999 9999 
โทรสาร ๐ 2999 9999 
  

ตัวอยาง 
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บันทึกถอยคําของพยาน 

เรื่อง การสอบสวนนางศปูภาดา นัฐฑิโรกุล ซึง่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรง 
________________ 

สอบสวนที่ โรงพยาบาลกษิตินทรคาม 
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 

ขาพเจา นางชอมวง นวลนรดี เลขประจําตัวประชาชน 1 2345 67890 12 3 
อายุ 28 ปสัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพรับราชการ อยูบานเลขที่ 11 ซอยจุฬาเกษม ถนนลาดยาว 
ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดภีมบุรี ขาพเจาไดทราบแลววา ขาพเจาเปนพยานในกรณีท่ี
จังหวัดภีมบุรีมีคําส่ังท่ี 112/2561 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2561 ส่ังตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยอยางรายแรง นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ในเรื่องนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติราชการ
ตั้งแตวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา ซึ่งติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน  
โดยไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการ
สอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวากรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย  

ขาพเจาขอใหถอยคําตามสัตยจริงดังตอไปนี้ 
ขาพเจามีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ และจัดเก็บบัญชีลงลายมือชื่อ

การมาปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลกษิตินทรคาม และไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ใหมีหนาท่ีขีดเสนแดงในบัญชีลงชื่อการมาปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทุกคนเมื่อพนเวลามาปฏิบัติงาน
ตามปกติ และสรุปยอดผูมาปฏิบัติงานและไมมาปฏิบัติงานในแตละวัน โดยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล  
มีหนาที่ตรวจรักษา วินิจฉัยโรคแกผูปวยท่ีมารับบริการ ตนเปนเพ่ือนรวมงานของนางศูปภาดา  
นัฐฑิโรกุล โดยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกลุ มีพฤตกิรรมใชจายฟุมเฟอย มีเจาหนี้มาทวงหนี้ที่โรงพยาบาล
จํานวนหลายรายชอบยืมเงินเพ่ือนรวมงานรวมท้ังยืมเงินตนดวย มีหนี้สินจํานวนมากท้ังในระบบและ
นอกระบบ และนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล เคยพูดใหตนฟงวารูสึกอับอายที่มีเจาหนี้มาทวงหนี้ 
ถึงที่ทํางาน จนไมอยากมาทํางาน มีหนี้สินรวมทุกรายประมาณหาแสนบาท และนางศูปภาดา  
นัฐฑิโรกุล ไมมาทํางานตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงปจจุบัน  

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการให
คํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบไมวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจขาพเจา 
ใหถอยคํา และกรรมการสอบสวนไดอานใหขาพเจาฟง/ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําเองแลว  
ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวน 

 
ชอมวง นวลนรด ี พยาน 

(นางชอมวง นวลนรด)ี  
 

ภีษมะ ศรูยกตกูร 
 
ผูบันทึกถอยคํา 

(นายภีษมะ ศูรยกตกรู)  
 

ตัวอยาง 
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- 2 - 
 
ขาพเจาขอรับรองวานางชอมวง นวลนรดี ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

 
ยุษธีระ วงศปาณฑป 

 
ประธานกรรมการ 

(นายยุษธีระ วงศปาณฑป)  
 

ภีม วงษรามาธปิ 
 
กรรมการ 

(นายภีม วงษรามาธิป)  
 

อรชุน นารายณกุล 
 
กรรมการ 

(นายอรชนุ นารายณกุล)  
 

ภีษมะ ศรูยกตกูร 
 
กรรมการและเลขานุการ 

(นายภีษมะ ศูรยกตกรู) 
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ที่ ศป ๐๒๐๑.๐๕2/13  คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี
 อําเภอเมือง จังหวัดภีมบุรี ๑๑๐๐๐ 

22 พฤศจิกายน 2561 

เรื่อง  ขอเชิญพบคณะกรรมการสอบสวน 

เรียน  นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล 

อางถงึ  คําส่ังจังหวัดภีมบุร ีท่ี 112/2561 ลงวนัท่ี 26 กนัยายน 2561 

ตามท่ีอางถึง จังหวัดภีมบุรีไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการทางวินัยอยางรายแรง  
กรณีนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา  
ซึ่งติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการ 
ขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา นั้น 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ขอเชิญทานไปพบคณะกรรมการ
สอบสวน เพ่ือรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ณ หองประชุม 1 
โรงพยาบาลกษิตินทรคาม ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา เปนตนไป 

จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณมาก 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

ยุษธีระ วงศปาณฑป 
(นายยุษธีระ วงศปาณฑป) 

 ตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ 
ประธานกรรมการสอบสวน 

 

 
 
กลุมงานนิติการ 
โทร. ๐ 2999 9999 
โทรสาร ๐ 2999 9999 
  

ตัวอยาง 
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บันทึกการแจงขอกลาวหา 

และสรปุพยานหลักฐานท่ีสนับสนนุขอกลาวหา ตามขอ 40 

เรื่อง การสอบสวนนางศปูภาดา นัฐฑิโรกุล ซึง่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรง 
 

สอบสวนที่ โรงพยาบาลกษิตินทรคาม 

วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 

ตามคําส่ังจังหวัดภีมบุรี ที่ 112/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล คณะกรรมการสอบสวน 
ไดดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาวานางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล  
ไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา ซึ่งติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลา
เกิน 15 วัน โดยไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลยโดยไมมีการขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย  
และพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ และไดประชุมพิจารณาแลวเห็นวาเพียงพอที่จะรับฟงและดําเนินการ
ตอไปได โดยมีขอกลาวหาและพยานหลักฐานโดยสรุป ดังนี้ 

ขอกลาวหา นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติหนาที่ ราชการตั้งแตวันที่  
1 กรกฎาคม 2560 เปนตนมา ซึ่งติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมกลับมา
ปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา พฤติกรรมเปนการกระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง กรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร  

สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
2.1 พยานบุคคล 

(1) พยานปากท่ี 1 ใหการวาตนมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ
และจัดเก็บบัญชีลงลายมือชื่อการมาปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในโรงพยาบาลกษิตินทรคาม และไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหมีหนาท่ีขีดเสนแดงในบัญชีลงชื่อการมาปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
ทุกคนเมื่อพนเวลามาปฏิบัติงานตามปกติ และสรุปยอดผูมาปฏิบัติงานและไมมาปฏิบัติงานใน 
แตละวันโดยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล มีหนาที่ตรวจรักษา วินิจฉัยโรคแกผูปวยที่มารับบริการ ตนเปน
เพ่ือนรวมงานของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล โดยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล มีพฤติกรรมใชจายฟุมเฟอย  
มีเจาหนี้มาทวงหนี้ท่ีโรงพยาบาลจํานวนหลายรายชอบยืมเงินเพ่ือนรวมงานรวมท้ังยืมเงินตนดวย  
มีหนี้สินจํานวนมากท้ังในระบบและนอกระบบ และนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล เคยพูดใหตนฟงวา 
รูสึกอับอายท่ีมีเจาหนี้มาทวงหนี้ถึงท่ีทํางาน จนไมอยากมาทํางาน มีหนี้สินรวมทุกรายประมาณ 
หาแสนบาท และนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาทํางานตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงปจจุบัน 
(วันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕61) 

(2) พยานปากท่ี 2 ใหการวาตนเปนหัวหนาตึกผูปวยในและผูบังคับบัญชาของ 
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล มีหนาท่ีควบคุมการปฏิบัติงานและดูแลความเรียบรอยภายในตึกผูปวยใน 
ของโรงพยาบาลกษิตินทรคาม โดยตนไดรับรายงานจากพยานปากท่ี 1 ถึงพฤติกรรมของนางศูปภาดา  
นัฐฑิโรกุล ที่ไมมาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงปจจุบัน (วันท่ี 15 พฤศจิกายน ๒๕61) 
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ก็ยังไมมาทํางาน โดยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมไดขออนุญาตตนแตอยางใด และตนไดเดินทางไปหา
ที่บานพักแตก็ไมพบนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ซึ่งปจจุบันก็ยังไมสามารถติดตอนางศปูภาดา นัฐฑิโรกุล ได 

(๓) พยานปากท่ี ๓ ใหการวาตนเปนเพ่ือนรวมงานของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล  
โดยทํางานอยูท่ีตึกผูปวยใน นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไดกูยืมเงินตนจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยทํา
สัญญากูไว เมื่อครบสัญญาก็ยังไมชําระหนี้  นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาทํางานตั้งแตวันที่  
๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงปจจุบัน(วันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕61)ก็ยังไมมาทํางาน ตนไปหาท่ีบาน
เพ่ือทวงหนี้ ก็ไมพบนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ซึ่งปจจุบันก็ยังไมสามารถติดตอ นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ได 

2.2. พยานเอกสาร 
(1) สําเนาบัญชีลงลายมือชื่อ และตารางเวรปฏิบัติงานของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล

ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕60 ถึงพฤศจิกายน ๒๕61 ซึ่งไมปรากฏลายมือชื่อของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล  
ลงลายมือชื่อปฏิบัติงานปกติตามตารางเวรปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงวันท่ี  
15 พฤศจิกายน ๒๕61 

(2) สําเนาบันทึกโรงพยาบาลกษิตินทรคาม ลงวันที่ 1๗ กรกฎาคม 2560 
ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลกษิตินทรคาม (ผานหัวหนาพยาบาล)รายงานพฤติกรรมของนางศูปภาดา  
นัฐฑิโรกุล วาไมมาปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงวันรายงาน (วันที่ 16 ก.ค. 2560) 

(๓) สําเนาสัญญากู ยืมเงิน ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ระหวางนางอารยา 
พากเพียร กับนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล จํานวน ๕๐ ,๐๐๐ บาท กําหนดชําระหนี้ภายในวันที่  
25 กรกฎาคม 2560 

ในการสอบสวนนี้ ผูถูกกลาวหามีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหา
เปนหนังสือและมี สิทธิ ท่ีจะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอางพยานหลักฐานเพ่ือขอให เรียก
พยานหลักฐานนั้นมาก็ได 

บันทึกนี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความตรงกัน และคณะกรรมการสอบสวนไดลง 
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

ยุษธีระ  วงศปาณฑป ประธานกรรมการ 
(นายยุษธีระ วงศปาณฑป) 

 
ภีม วงษรามาธปิ กรรมการ 

(นายภีม วงษรามาธิป ) 
 
อรชุน นารายณกุล กรรมการ 

(นายอรชุน นารายณกุล) 
 
ภีษมะ ศรูยกตกูร  กรรมการและเลขานุการ 

(นายภีษมะ ศรูยกตกูร)  
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สอบสวนที่ โรงพยาบาลกษิตินทรคาม 

วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 

ขาพเจา นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไดรับทราบและลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหา 
และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ตามบันทึกลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 ไวเปน
หลักฐานตอหนาคณะกรรมการสอบสวน และไดรับบันทึกนี้หนึ่งฉบบัไวแลวในวันนี้   

ศูปภาดา นัฐฑิโรกุล  ผูถูกกลาวหา 
(นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล) 
 

ยุษธีระ  วงศปาณฑป ประธานกรรมการ 
(นายยุษธีระ วงศปาณฑป) 
 

ภีม วงษรามาธปิ กรรมการ 
(นายภีม วงษรามาธปิ) 
 

อรชุน นารายณกุล กรรมการ  
(นายอรชุน นารายณกลุ) 
 

ภีษมะ ศรูยกตกูร กรรมการและเลขานกุาร 
(นายภีษมะ ศรูยกตกูร) 
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บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 
เรื่อง การสอบสวนนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

 

สอบสวนท่ีโรงพยาบาลกษิตินทรคาม 
วันท่ี 3 ธันวาคม 2561  

ขาพเจา นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล เลขประจําตัวประชาชน 1 3333 44455 56 6 
อายุ 30 ป สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพขาราชการ ตําแหนงนายแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ  
อยูบานเลขท่ี 29 ซอยปทุมวัน ถนนปทุมวัน ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดภีมบุรี ขาพเจาไดทราบ
แลววา ขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาตามคําสั่งจังหวัดภีมบุรี ท่ี 112/2561 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2561  
ในเรื่องนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา ซ่ึงติดตอ 
ในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการขออนุญาตลา 
ตอผูบังคับบัญชา 

ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหาตามบันทึกลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 ใหขาพเจารับทราบแลวนั้น 

ตามขอกลาวหาท่ีวา ขาพเจาไมมาปฏิบัติหนาท่ีราชการตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560
เปนตนมาซ่ึงติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วันโดยไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลยและไมมีการ 
ขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา พฤติกรรมเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง กรณีละท้ิงหนาท่ีราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ขาพเจาขอชี้แจงวา ขาพเจาไมไดมาปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลกษิตินทรคามตั้งแตวันท่ี  
๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงปจจุบันจริง และไม ไดยื่นขออนุญาตลาตอผูบั งคับบัญชา เนื่ องจาก 
มีปญหาเรื่องหนี้สินสวนตัว ตองหลบหนีเจาหนี้ 

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการใด ๆ ซ่ึงเปนการใหคําม่ัน
สัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบไมวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจขาพเจาใหถอยคํา  
และกรรมการสอบสวนไดอานใหขาพเจาฟง/ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําเองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึก
ถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวน 

ศูปภาดา นัฐฑิโรกุล  ผูถูกกลาวหา 

(นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล) 

ภีษมะ ศูรยกตกูร ผูบันทึกถอยคํา 

(นายภีษมะ ศูรยกตกูร) 

ขาพเจาขอรับรองวานางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

ยุษธีระ วงศปาณฑป ประธานกรรมการ 
(นายยุษธีระ วงศปาณฑป)  

ภีม วงษรามาธิป กรรมการ 
(นายภีม วงษรามาธิป) 

อรชุน นารายณกุล กรรมการ  
(นายอรชุน นารายณกุล) 

ภีษมะ ศูรยกตกูร กรรมการและเลขานุการ 
(นายภีษมะ ศูรยกตกูร)  

ตัวอยาง 
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บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  โทร 0 2999 9999 

ท่ี  ศป ๐๒๐๑.๐๕2/11 วันท่ี  31 มกราคม 2562 

เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง กรณีนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดภีมบุรี 

๑. ความเปนมา 
1.1 จังหวัดภีมบุรี ไดมีคําสั่งท่ี 112/2561 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2561 แตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงแก นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ตําแหนงนายแพทย ระดับ
ชํานาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลกษิตินทรคาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรีในเรื่องนางศูปภาดา 
นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา ซ่ึงติดตอในคราวเดียวกัน 
เปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา 

1.2 คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ไดดําเนินการจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 ซ่ึงจะครบกําหนดระยะเวลาสอบสวน 120 วัน 
ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2562 

๒. ขอพิจารณา 
กฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ขอ 54 สรุปวา ใหคณะกรรมการ

สอบสวนดําเนินการสอบสวนและจัดทํารายงานการสอบสวนพรอมท้ังสํานวนการสอบสวนเสนอตอผูสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 120 วันนับแตวันท่ีมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวน
ครั้งแรก และในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จได
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหประธานกรรมการรายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอขยาย
เวลาสอบสวนตามความจําเปนและใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาขยายเวลาไดครั้งละ 
ไมเกิน 60 วันและหากมีการขยายเวลาจนทําใหการสอบสวนดําเนินการเกิน 180 วันนับแตวันท่ีมีการ
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานอ.ก.พ.กระทรวงท่ี 
ผูถูกกลาวหาสังกัดอยูทราบเพ่ือติดตามเรงรัดใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วตอไป 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงพิจารณาแลวขอเรียนวา ไดดําเนินการ
จัดใหมีการมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 เพ่ือกําหนดประเด็น
และวางแนวทางการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานโดยไดรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ และไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาให 
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ทราบพรอมบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหาแลว เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2561  
ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการกําหนดนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาทําความเห็นเก่ียวกับเรื่อง
ท่ีสอบสวน เพ่ือจัดทํารายงานการสอบสวน แตเนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนติดภารกิจอ่ืน จึงไมอาจ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน ได เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม จึงเห็นควรใหขยาย
ระยะเวลาสอบสวนออกไปอีก 60 วัน ตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันท่ี 20 เมษายน 2562 

๓. ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตใหขยายระยะเวลาสอบสวนออกไปอีก 60 วัน 

จะเปนพระคุณ  

ตัวอยาง 
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รายงานการสอบสวน 

สอบสวนที่ โรงพยาบาลกษิตนิทรคาม 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 

เรื่อง  การสอบสวนนางศปูภาดา นัฐฑิโรกุล ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดภีมบุรี 

ตามคําส่ังจังหวัดภีมบุรี ท่ี 112/2561 ส่ัง ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนงนายแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลกษิตินทรคาม ในเรื่องละทิ้งหนาท่ี
ราชการเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร นั้น 

ประธานกรรมการไดรับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพรอมท้ังเอกสาร
หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีกลาวหาตั้งแตวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 และไดประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 

บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวน และไดประชุมพิจารณา 
มีความเห็นในเรื่องท่ีสอบสวนนี้แลว จึงขอรายงานการสอบสวนโดยมีขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
ความเห็น ดังตอไปนี้ 

1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจากนางชอมวง นวลนรด ีตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ และจัดเก็บ บัญชีลงชื่อการมาปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลกษิตินทรคาม และไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหมีหนาท่ี 
ขีดเสนแดงในบัญชีลงชื่อการมาปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดมีบันทึกโรงพยาบาลกษิตินทรคาม ลงวันท่ี 
16 กรกฎาคม 2560 เรียนผูอํานวยการโรงพยาบาลกษิตินทรคาม (ผานหัวหนาพยาบาล) รายงาน
พฤติกรรมของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล วาไมมาปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึง 
วันรายงาน (วันท่ี 16 กรกฎาคม 2560) 

2. การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนผูวาราชการจังหวัดภีมบุรีไดพิจารณา 
ในเบื้องตน พบวานางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึง
ปจจุบัน โดยยังไมกลับมาทํางานอีกเลย ซึ่งเปนเวลาตดิตอในคราวเดยีวกนัเกนิกวาสิบหาวัน เนื่องจาก
มีปญหาเรื่องหนี้สินสวนตัว  

3.  ผูวาราชจังหวัดภีมบุรี ในฐานะผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
(11) ไดพิจารณาแลวเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวานางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล กระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงแกนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล 

4. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน และ 
ไดดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ และไดประชุมพิจารณา
แลวเห็นวา พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะรับฟงไดวานางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ผูถูกกลาวหากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงในเรื่องนี้ โดยมีขอเท็จจริงในเบื้องตนขอกลาวหาและพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหา โดยสรุปดังนี้ 

ตัวอยาง 
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ขอเท็จจริงไดความในเบื้องตนวา นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติหนาท่ี
ราชการท่ีตึกผูปวยใน โรงพยาบาลกษิตินทรคาม ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60เปนตนมาจนถึง
ปจจุบัน โดยยังไมกลับมาทํางานอีกเลย ซึ่งเปนเวลาตดิตอในคราวเดยีวกนัเกนิกวาสิบหาวัน เนื่องจาก
มีปญหาหนีสิ้นสวนตัวตองคอยหลบหนีเจาหนี้ที่มาทวงเงิน 

ขอกลาวหา นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติหนาท่ีราชการตั้งแตวันท่ี  
1 กรกฎาคม 2560 เปนตนมา ซึ่งติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมกลับมา
ปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา พฤติกรรมเปนการกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง กรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร  

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
พยานบุคคล 

(1) พยานปากท่ี 1 ใหการวาตนมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ และ
จัดเก็บบัญชีลงลายมือชื่อการมาปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลกษิตินทรคาม และไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหมีหนาท่ีขีดเสนแดงในบัญชีลงชื่อการมาปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
ทุกคนเมื่อพนเวลามาปฏิบัติงานตามปกติ และสรุปยอดผูมาปฏิบัติงานและไมมาปฏิบัติงานใน 
แตละวันโดยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล มีหนาที่ตรวจรักษา วินิจฉัยโรคแกผูปวยที่มารับบริการ ตนเปน
เพ่ือนรวมงานของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล โดยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล มีพฤติกรรมใชจายฟุมเฟอย  
มีเจาหนี้มาทวงหนี้ท่ีโรงพยาบาลจํานวนหลายรายชอบยืมเงินเพ่ือนรวมงานรวมท้ังยืมเงินตนดวย  
มีหนี้สินจํานวนมากท้ังในระบบและนอกระบบ และนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล เคยพูดใหตนฟงวารูสึก
อับอายท่ีมีเจาหนี้มาทวงหนี้ถึงที่ทํางาน จนไมอยากมาทํางาน มีหนี้สินรวมทุกรายประมาณหาแสนบาท 
และนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุลไมมาทํางานตั้งแตวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงปจจุบัน (วันท่ี  
15 พฤศจิกายน ๒๕61) 

(2) พยานปากท่ี 2 ใหการวาตนเปนหัวหนาตึกผูปวยในและผูบังคับบัญชาของ 
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล มีหนาท่ีควบคุมการปฏิบัติงานและดูแลความเรียบรอยภายในตึกผูปวยใน 
ของโรงพยาบาลกษิตินทรคาม โดยตนไดรับรายงานจากพยานปากท่ี 1 ถึงพฤติกรรมของนางศูปภาดา  
นัฐฑิโรกุล ที่ไมมาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงปจจุบัน (วันท่ี 15 พฤศจิกายน 
๒๕61) ก็ยังไมมาทํางาน โดยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมไดขออนุญาตตนแตอยางใด และตนได
เดินทางไปหาท่ีบานพักแตก็ไมพบนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ซึ่งปจจุบันก็ยังไมสามารถติดตอ  
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ได  

(๓) พยานปากท่ี ๓ ใหการวาตนเปนเพ่ือนรวมงานของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล  
โดยทํางานอยูที่ตึกผูปวยใน นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไดกูยืมเงินตนจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยทําสัญญา
กูไว เมื่อครบสัญญาก็ยังไมชําระหนี้ นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาทํางานตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม 
๒๕60 จนถึงปจจุบัน (วันท่ี 15 พฤศจิกายน ๒๕61) ก็ยังไมมาทํางาน ตนไปหาท่ีบานเพ่ือทวงหนี้  
ก็ไมพบนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ซึ่งปจจุบันก็ยังไมสามารถติดตอ นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ได 

พยานเอกสาร 
(1) สําเนาบัญชีลงลายมือชื่อ และตารางเวรปฏิบัติงาน ของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล

ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕60 ถึงพฤศจิกายน ๒๕61 ซึ่งไมปรากฏลายมือชื่อของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล 
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ลงลายมือชื่อปฏิบัติงานตามตารางเวรปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงวันที่  
15 พฤศจิกายน ๒๕61 

(2) สําเนาบันทึกโรงพยาบาลกษิตินทรคาม ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 
ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลกษิตินทรคาม (ผานหัวหนาพยาบาล)รายงานพฤติกรรมของนางศูปภาดา  
นัฐฑิโรกุล วาไมมาปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงวันรายงาน (วันที่ 16 กรกฎาคม 2560) 

(๓) สําเนาสัญญากูยืมเงิน ลงวันที่1 สิงหาคม 2559 ระหวาง นางอารยา 
พากเพียร กับนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล จํานวน ๕๐ ,๐๐๐ บาท กําหนดชําระหนี้ภายในวันที่  
25 กรกฎาคม 2560 

5. คณะกรรมการสอบสวนไดเรียกนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ผูถูกกลาวหามาแจง 
และอธิบายขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบแลว  
ผูถูกกลาวหาไดลงลายมือชื่อรับทราบและไดรับมอบบันทึกการแจงดังกลาว ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 
2561 ไปจํานวนหนึ่งฉบบัแลวดวย 

6. นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไดชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา ตามบันทึกถอยคําของ 
ผูถูกกลาวหาลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 วาขาพเจาไมไดมาปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลกษิตินทรคาม 
ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงปจจุบันจริง และไมไดย่ืนขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา 
เนื่องจากมีปญหาเรื่องหนี้สินสวนตัว ตองหลบหนีเจาหนี้ 

7. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณา ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
พยานหลักฐานตาง ๆ และมีความเห็น ดังนี้ 

7.1 ขอเท็จจริงในเบื ้องตนรับฟงไดวา นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติ
หนาที่ราชการที่ตึกผูปวยใน โรงพยาบาลกษิตินทรคามตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา 
จนถึงปจจุบัน โดยยังไมกลับมาทํางานอีกเลย ซึ่งเปนเวลาติดตอในคราวเดียวกันเกินสิบหาวัน 
เนื่องจากมีปญหาหนี้สินสวนตัวตองคอยหลบหนีเจาหนี้ท่ีมาทวงเงิน 

7.2 ขอกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
๗.๒.๑ พระราชบญัญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
มาตรา 85 การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางแรง 
(3) ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมี 

เหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
มาตรา 93 ในกรณี ท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 91 ปรากฏวา 

กรณีมีมูลอันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุมาตรา 57 แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมท้ังรับฟง
คําชี้แจงของผู ถูกกลาวหา เม่ือคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ใหรายงานผลการสอบสวน 
และความเห็นตอผูบังคับบัญชาผูซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 

ถาผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 เห็นวาผูถูกกลาวหา 
ไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหส่ังยุติเรื่อง แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดตาม 
ขอกลาวหา ใหดําเนินการตอไป ตามมาตรา 96 หรือมาตรา 97 แลวแตกรณี 
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มาตรา 97 ภายใตบังคับตามวรรคสอง ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทํา
ความผิดวินัยอยางรายแรงใหลงโทษปลดออกหรือไลออกราชการตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุ 
อันควรอันลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก 

ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 
93 วรรคหนึ่ง หรือผูมีอํานาจตามมาตรา 94 เห็นวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําความผิด
วินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา 57 สงเรื่องให อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ  
อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผูถูกกลาวหาสังกัดอยู แลวแตกรณีพิจารณา เมื่อ อ.ก.พ. ดังกลาวมีมติประการใด  
ให ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ส่ัง หรือปฏิบัติให เปนไปตามนั้น ท้ังนี้  
ตามหลักเกณฑและวธิีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

มาตรา 88 ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษ 
ทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด 7 การดําเนินการทางวินัย 

โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังตอไปนี้ 
(1) ภาคทัณฑ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดเงนิเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไลออก 
7.2.๒ กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
ข อ  68  โทษ สําหร ับกรณ ีที ่ข าราชการพลเร ือนสาม ัญกระ ทําผ ิดว ิน ัย 

อยางรายแรง ตามมาตรา 97 ที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ ตามตรา 57 มีอํานาจสั่ง
ลงโทษไดมีดังตอไปนี้  

(๑) ปลดออก 
(๒) ไลออก 
7.2.3 ระเบียบ ก.พ. วาดวยการวันออกจากกราชการของขาราชการพลเรือน

สามัญ พ.ศ. 2554  
ขอ 10 ในกรณีท่ีกระทําความผิดเพราะเหตุละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราว

เดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันและไมกลับมาปฏิบัติราชการอีก ใหสั่งปลดออกหรือไลออกจาก
ราชการตั้งแตวันท่ีละท้ิงหนาท่ีราชการ นั้น 

7.2.4 หนังสือเวียนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234  
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 กําหนดวา “การลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และไมมากลับมาปฏิบัติ
ราชการอีกเลย เปนความผิดวิน ัยอยางรายแรงซึ ่งควรลงโทษเปนไลออกจากราชการ ไมมี 
เหตุลดหยอนโทษ ลงเปนปลดออกจากราชการ” 

7.3 ประเด็นที่ตองพิจารณา 
ประเด็นที่ 1 ตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา นางศูปภาดา  

นัฐฑิโรกุล ไดมาปฏิบัติราชการหรือไม อยางไร 
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ประเด็นนี้ นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ยอมรับวาไมไดมาปฏิบัติราชการ 
ที่โรงพยาบาลกษิตินทรคามตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมาจริง และไมไดย่ืนขออนุญาต
ลาตอผูบังคับบัญชา ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากสําเนาบัญชีลงลายมือชื่อและตารางเวรปฏิบัติงาน
ของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา ไมปรากฏลายมือชื่อของ 
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ลงลายมือชื่อปฏิบัติงานปกติตามตารางเวรปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงรับฟงไดวา 
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ละทิ้งหนาที่ราชการหนาที่ราชการตดิตอในคราวกันเกินสิบหาวัน และไมได
กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย  

ประเด็นที่ 2 การที่นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันท่ี  
๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา มีเหตุผลอันสมควรหรือไม อยางไร  

ประเด็นนี้นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ยอมรับวาเหตุท่ีไมมาปฏิบัติราชการ 
เนื่องจากมีปญหาเรื่องหนีสิ้นสวนตัว ตองหลบหนีเจาหนีป้ระกอบกับนางอารยา พากเพียร ใหถอยคํา
วานางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไดกูยืมเงินตนจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปรากฏตามสําเนาสัญญากูยืมเงิน
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ดังนั้น จึงรับฟงไดวา นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ละทิ้งหนาที่ราชการ 
โดยไมมีเหตุอันสมควร 

๗.๔ ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 
เห็นวาพฤติการณของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ที่ไมมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ  

ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลยจนถึงปจจุบัน 
เนื่องจากมีปญหาเรื่องหนี้สินสวนตัวและถูกเจาหนี้ติดตามทวงหนี้นั้น เปนการกระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง ฐานละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุ 
อันสมควร ตามมาตรา 85 (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบ
กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2536 แจงเวียนตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 234 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2536 มีมติใหการลงโทษผูกระทําผิด
วินัยฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลยเปนความผิดวินัยอยางรายแรงซึ่งควรลงโทษเปนไลออก 
จากราชการ ดังนั้น เห็นสมควรลงโทษไลออกจากราชการ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 
ซึ่งเปนวันที่ละทิ้งหนาที่ราชการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และพรอมนี้ไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาดวยแลว 
 

ยุษธีระ วงศปาณฑป ประธานกรรมการ 
(นายยุษธีระ วงศปาณฑป)  
ภีม วงษรามาธปิ กรรมการ 

(นายภีม วงษรามาธปิ ) 
อรชุน นารายณกุล กรรมการ  

(นายอรชุน นารายณกลุ) 
ภีษมะ ศรูยกตกูร กรรมการและเลขานุการ 

(นายภีษมะ ศูรยกตกูร)  
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คําส่ังจังหวดัภีมบรุ ี
ที่ 118/2561 

เรื่อง  ลงโทษไลออกจากราชการ 
 

ดวยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล เลขประจําตัวประชาชน 1 3333 44455 56 6 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนายแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลกษิตินทรคาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรี ตําแหนงเลขท่ี 16720 รับเงินเดือน 
ในอัตรา 48,320 บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณีที่ไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 
เปนตนมาจนถึงปจจุบันและไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย ซึ่งเปนเวลาติดตอในคราวเดียวกัน 
เกินสิบหาวนั เหตุผลที่ละท้ิงหนาที่ราชการดังกลาว เนื่องจากมีปญหาเรื่องหนี้สินสวนตัวและหลบหนี
เจาหนี้ที่มาทวงหนี้ พฤติการณของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
ฐานละทิ้งหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวัน โดยไมมีเหตุอันสมควร  
ตามมาตรา 85 (3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ อ.ก.พ. 
จังหวัดภีมบุรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ไดมีมติใหลงโทษไล 
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ออกจากราชการ    

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และขอ ๖๘ ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ จึงให
ลงโทษไลนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ออกจากราชการ 

อนึ่ง นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล มีสิทธิอุทธรณคําส่ังนี้ตอคณะกรรมการพิทักษ 
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบหรือถือวาทราบคําส่ังลงโทษ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๑๑๔ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดไวในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเปนวันเริ่มละท้ิงหนาที่ราชการ เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี 11 มนีาคม พ.ศ. 2562 
 

ธิปติ สถาปนกร 
(นายธปิต ิสถาปนกร) 

ผูวาราชการจังหวัดภีมบุร ี
 

  

ตัวอยาง 
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บันทึกกิจกรรมประจําวันของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  

ตามคาํส่ังจังหวดัภีมบุรี ที ่112 / ๒๕61 ส่ัง ณ วนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. ๒๕61 
กรณีรองเรียนกลาวหานางศปูภาดา นฐัฑิโรกุล ตําแหนงนายแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 

วัน เดือน ป รายการปฏิบตัิงาน (กิจกรรม) ผูปฏิบัติงาน หมายเหต ุ
10 ต.ค. ๒๕61 แจงคําสั่ง/หนังสือแจงตําแหนงพรอม

สิทธิคัดคาน คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินั ยอย างร ายแรงให ผู ถู กกล าวห า 
คณะกรรมการทราบรับทราบ 

ภีษมะ ศูรยกตกูร 
(กรรมการและเลขานุการ) 
 

 

18 ต.ค. ๒๕61 สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรง และ
เอกสารท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหา
ท้ังหมด และหลักฐานรับทราบของผูถูก
กล า วห า ไป ให ป ระธ าน ก รรม ก าร
สอบสวนเก็บรวมไวในสํานวน 

ภีษมะ ศูรยกตกูร 
(กรรมการและเลขานุการ) 
 

 

25 ต.ค. 2561 ประธานกรรมการไดจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก เพ่ือ
กําหนดประเด็นและวางแนวทางการ
สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน 
 

1) นายยุษธีระ วงศปาณฑป 
2) นายภีม วงษรามาธิป 
3) นายอรชุน นารายณกุล 
4) ภีษมะ ศูรยกตกูร 
5) นายจุลมล จุลจักรกมล 

 
 
 
 

15 พ.ย. 61 ลงพ้ืนท่ี ณ โรงพยาบาลกษิตินทรคาม 
เพ่ือรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย 
และพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

ภีษมะ ศูรยกตกูร.. 
(กรรมการและเลขานุการ) 
 

 

22 พ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือ
พิจารณาทําความเห็นวาผูถูกกลาวหาวา
กระทําความผิดวินัยในเรื่องท่ีสอบสวน
หรือไม 

1) นายยุษธีระ วงศปาณฑป 
2) นายภีม วงษรามาธิป 
3) นายอรชุน นารายณกุล 
4) ภีษมะ ศูรยกตกูร 
5) นายจุลมล จุลจักรกมล 

 

3 ธ.ค. 61 1) บันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาให
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ทราบ 
2 ) บัน ทึกถอยคําของผู ถูกกล าวหา 
 

ภีษมะ ศูรยกตกูร 
(กรรมการและเลขานุการ) 
 

 

ตัวอยาง 
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วัน เดือน ป รายการปฏิบตัิงาน (กิจกรรม) ผูปฏิบัติงาน หมายเหต ุ
31 ม.ค. 62 รายงานผู สั่ งแต งตั้ งคณ ะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือขอขยายเวลาการสอบสวน 
ภีษมะ ศูรยกตกูร 
(กรรมการและเลขานุการ) 
 
 

 

20 ก.พ. 62 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทํา
ความเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

1) นายยุษธีระ วงศปาณฑป 
2) นายภีม วงษรามาธิป 
3) นายอรชุน นารายณกุล 
4) ภีษมะ ศูรยกตกูร 
5) นายจุลมล จุลจักรกมล 

 

28 ก.พ. 62 จัดทํารายงานการสอบสวนพรอมท้ัง
สํานวนการสอบสวนเสนอตอผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

ภีษมะ ศูรยกตกูร 
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บทที่ 5 
กรณคีวามผดิทีป่รากฏชดัแจง 

 



 
 

บทท่ี 5  
กรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง 

การท่ีขาราชการกระทําผิดวินัยในกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจงผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 อาจใชดุลยพินิจดําเนินการทางวินัยโดยไมตองสอบสวนหรือ 
หากอยูระหวางการสอบสวนอาจงดการสอบสวนก็ได ซึ่งกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามหมวด 5 
ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 มีบางสวนท่ีแตกตางไปจากกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 13 
(พ.ศ. 2539) ออกตามความในประราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวย
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ดังนี้ 

ในการกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรงคงไวเฉพาะกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไดรับ
สารภาพตอผูที่กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2539) นี้กําหนดเทานั้น แตสําหรับกรณีกระทําความผิด
อาญาจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นกระทําความผิดและผูบังคับบัญชาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏ
ตามคําพิพากษานั้นไดความประจักษชัดแลวไดถูกตัดออก โดยใหผูบังคับบัญชาดําเนินการสอบสวน
ตามปกติ ท้ังนี้  เพราะตองการใหโอกาสผูถูกกลาวหาโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
อยางเต็มที่ในกรณีที่เกิดขึ้น อันเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา 30 
ท่ีบัญญัติวา “ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาท่ีตองใหคูกรณี 
มีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน” 

สําหรับการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงกรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราว
เดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันนั้น ไดกําหนดใหเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงเฉพาะกรณี 
ไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการอีกเลย แตหากเปนกรณีที่ผูถูกกลาวหาไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
อีกจะตองดําเนินการสอบสวนตามปกติ ท้ังนี้  เพ่ือใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดโตแยงและแสดง
พยานหลักฐานของตนอยางเต็มท่ีนั่นเอง8 ในสวนการดําเนินการทางวินัย กรณีกระทําผิดวินัย 
อยางรายแรงอันเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง โดยไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้น กระบวนการ
สืบสวนสอบสวนเปนเพียงกระบวนการเพ่ือใหไดความวา การละท้ิงหนาท่ีราชการมีเหตุอันสมควร
หรือไม หรือกรณีมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือ 
ไม และถาการละท้ิงหนาท่ีราชการไมมีเหตุอันสมควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจ 
ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซึ่งเปนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง อันเปน
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ตองสงเรื่องให อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณีพิจารณาโทษ
โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนได9 

 
 
 
 

8 สํานักงานก.พ. เร่ือง หนังสืออิเล็กทรอนิกสการดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ. 2556https://www.ocsc.go.th หนา 47  สืบคนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562. 
9 สํานักงานกฤษฎีกา, “การเร่ิมดําเนินการทางวินัยหรือการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนจุฑารัตนแกวกัญญา สํานักกฎหมายปกครอง 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ ” ;http://web.krisdika.go.th/pdfPage.jsp?type=act&actCode=209 สืบคนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562. 

https://www.ocsc.go.th/
http://web.krisdika.go.th/pdfPage.jsp?type=act&actCode=209
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ความผิดที่ปรากฏชัดแจงแบงออกเปน 2 กรณี ไดแก 
1. กรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง (ขอ 64)  

โดยปกติแลวการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงนั้น จะตองมีการสอบสวน  
โดยจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงหรือไมก็ได แตมีขอยกเวน 
ท่ีสามารถดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงโดยไมสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ไดหากมีกรณี
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามขอ ๖๔ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เกิดขึ้น กลาวคือ จะตองเปนกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไดกระทํา
ผิดวินัยอยางไมรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคํารับสารภาพ
และมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนงัสือหรือมีหนงัสือรบัสารภาพตอผูมหีนาที่สืบสวนสอบสวน
หรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งการ 
รับสารภาพนั้น ตองรับสารภาพโดยส้ินเชิงไมมีการยกขอตอสูประเด็นใหมขึ้นมา ตามขอ ๖๔ ของกฎ 
ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งอํานาจในการงดการสอบสวนตามขอ ๖๔ 
ดังกลาว เปนดุลพินิจของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ กลาวคือ  

๑. หากผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวาการรับสารภาพ 
ในกรณีดังกลาวเพียงพอท่ีจะวินิจฉัยไดวาการกระทํานั้นเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงตาม 
ขอกลาวหาแลว หรือ 

๒. หากในระหวางการสอบสวนทางวินัยผูถูกกลาวหาไดรับสารภาพตอผูมีหนาท่ี
สอบสวนหรือตอคณะกรรมการสอบสวน  

หากมีกรณีอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีไดกลาวมานั้น ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ัง
บรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจพิจารณาใหงดการสอบสวนนั้นก็ได โดยไมตองมีการแจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตลอดจนไมตองรับฟงคําชี้แจงแกขอกลาวหาของ 
ผูถูกกลาวหาแตอยางใด แลวพิจารณาลงโทษผูถูกกลาวหาไดเลย 

2. กรณีความผิดวินัยอยางรายแรง (ขอ 65) 10 

กรณีการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงท่ีเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง 
มี 3 กรณี ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 หรือผูมีอํานาจตามมาตรา 94 ในกรณี
ขาราชการพลเรือนสามัญตาํแหนงตางกนั หรือตางกรม หรือตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยรวมกันทําใหมีผูมีอํานาจส่ังบรรจุแตงตั้งท่ีตางกัน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 
57 อาจใชดุลพินิจในการดําเนินการทางวินัยโดยไมตองสอบสวนหรือหากอยูระหวางการสอบสวน
อาจงดการสอบสวนก็ได ไดแก 

1. กรณีละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน  
โดยไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย และผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57  
ไดดําเนินการหรือส่ังใหดําเนินการสืบสวนแลว เห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ 
อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยจะตองมีการสืบสวนใหแนชัด 
ถึงสาเหตุของการละท้ิงหนาท่ีราชการของผูถูกกลาวหาวามีเหตุผลใดท่ีถือวาเปนการละท้ิงหนาท่ี 
 
10 สํานักงานก.พ. เร่ือง หนังสืออิเล็กทรอนิกสการดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ. 2556https://www.ocsc.go.th หนา 48-49  สืบคนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562. 
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ราชการไปโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไดเคยมีคําพิพากษา ท่ี อ. 207/2557  
วางแนวทางไวความวา การลงโทษผูถูกกลาวหาในความผิดฐานละท้ิงหนาท่ีราชการนั้น จะตอง
ปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกกลาวหาไมมาปฏิบัติหนาท่ีราชการและไมสามารถติดตามตัวไดนับตั้งแต 
วันแรกท่ีไมมาปฏิบัติหนาท่ีราชการและตองเปนเวลาติดตอในคราวเดียวกันเกินกวาสิบหาวัน  
และผูบังคับบัญชาไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง โดยสอบถามจากผูบังคับบัญชาชั้นตน  
เพ่ือนรวมงาน รวมไปถึงญาติหรือผูใกลชิดของผูถูกกลาวหา เพ่ือหาสาเหตุของการละท้ิงหนาท่ี
ราชการวามีเหตุผลสมควรหรือไมหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการอยางไร 

2. กรณีกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุก 
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก โดยจะตองถูกจําคุกจริง ๆ ไมใชรอการลงโทษหรอืรอการกาํหนดโทษ 
หรือไดรับโทษท่ีหนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ ท้ังนี้ ตามขอ 39 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 กําหนดวา 
ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิด ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดนั้นไดความประจักษชัดอยูแลววาผูถูกกลาวหากระทําผิด
ตามขอกลาวหาโดยไมตองรวบรวมพยานหลักฐานอืน่ก็ได แตตองแจงขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริง
ท่ีปรากฏตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดนั้น เพ่ือใชเปนสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาให 
ผูถูกกลาวหาทราบดวย 

3. กรณีกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอ
ผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคํารับสารภาพและมีการบันทึกไวเปนหนังสือตอผูมีหนาที่สืบสวน ผูมีหนาที่
สอบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้ 

สวนกรณียังใหการภาคเสธ มิไดใหการรับสารภาพโดยปราศจากขอสงสัย 
คณะกรรมการสอบสวนยังคงมีหนาท่ีตองดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหไดความจริงและ 
ความยุติธรรม ตามขอ 26 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 และตาม 
ขอ 40 กําหนดวาการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาว ใหทําเปนบันทึก
ระบุขอเท็จจริงและพฤติการณของผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร เปนความผิดวินัย
กรณีใดและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา รวมท้ังแจงใหทราบสิทธิของผูถูกกลาวหา 
ที่จะใหถอยคําหรือย่ืนคาํชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือใหผูถูกกลาวหาทราบ ทั้งนี้ เพ่ือเปนขอมูลให 
ผูถูกกลาวหาในการตัดสินใจวาจะยังคงยืนยันตามท่ีรับสารภาพตอไปหรือไม และเปนการเปดโอกาส
ใหผูถูกกลาวหาในการตอสูแกขอกลาวหาของตนอยางเต็มที่ ซึ่งเรื่องนี้เปนเรื่องที่เปนสาระสําคัญของ
การสอบสวนทางวินัย หากไดมีการดําเนินการมาโดยไมถูกตองอาจทําใหเสียความเปนธรรม และ 
อาจมีผลทําใหการสอบสวนทางวินยันั้นไมชอบดวยกฎหมาย11 และในกรณีที่ผูถูกกลาวหารับสารภาพ
วาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาใด ใหคณะกรรมการสอบสวนบันทึกการรับสารภาพตามขอกลาวหา
นั้นไวเปนหนังสือ ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนในขอกลาวหานั้นก็ได 
แลวดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป ซึ่งเปนหลักเกณฑวิธีการใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในขอ 46 

 

11 คณะกรรรมการพิทักษระบบคุณธรรม,“ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว”;http://mspc.ocsc.go.th/sites/default/file/2017-04/book-

2015-mspc-vol-05.pdf สืบคนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562. 

http://mspc.ocsc.go.th/sites/default/file/2017-04/book-2015-mspc-vol-05.pdf
http://mspc.ocsc.go.th/sites/default/file/2017-04/book-2015-mspc-vol-05.pdf


 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
กรณคีวามผดิทีป่รากฏชดัแจง 
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บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 

เรื่อง การสอบสวนนายละทิง้ การทํางาน ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรง 
 

สอบสวนที่สํานกังานสาธารณสุขจังหวดัเชียงเมือง 
วันท่ี 20 มนีาคม 2560  

ขาพเจา นายละท้ิง การทํางาน เลขประจําตัวประชาชน 1 1111 11111 11 1 
อายุ 43 ป สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพรับราชการ อยูบานเลขที่ 22 ถนนภีมบุรี ตําบลภีมนคร  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงเมือง โทร 085 1234567 ขาพเจาไดทราบแลววาขาพเจาเปน 
ผูถูกกลาวหาตามคําส่ังจังหวัดเชียงเมือง ที่ 1/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ในเรื่องท่ีนายละท้ิง การทํางาน ไมมาปฏิบัติราชการ
ตั้งแตวันท่ี 1 – 17 พฤศจิกายน 2559 โดยไมไดสงใบลาตามระเบียบของทางราชการเพ่ือให
ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจพิจารณาอนุมัติและไมแจงเหตุใหผูบังคับบัญชาทราบแตอยางใด  

ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหาตามบันทึกลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 ใหขาพเจารับทราบแลวนั้น 

ตามขอกลาวหาท่ีวา นายละทิ้ง การทํางาน ไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันท่ี 1 – 17 
พฤศจิกายน 2559 โดยไมไดสงใบลาตามระเบียบของทางราชการเพ่ือใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติและไมแจงเหตุให ผูบังคับบัญชาทราบแตอยางใด อันมีมูลเปนความผิดวินัย 
อยางรายแรง  

ตัวอยางกรณีผูถูกกลาวหารับสารภาพโดยส้ินเชิง 
ขาพเจาขอรับสารภาพวาขาพเจาไมไดมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันท่ี 1 – 17 

พฤศจิกายน 2559 โดยไมไดสงใบลาตามระเบียบของทางราชการเพ่ือใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติและไมแจงเหตุใหผูบังคบับัญชาทราบจรงิตามขอกลาวหาผูถูกกลาวหาไมประสงคที่จะ
ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแกขอกลาวหาดังกลาว 

ตัวอยางกรณีผูถูกกลาวหารบัสารภาพเพียงบางสวน/ปฏิเสธ 
ขาพเจาขอยอมรับวาไมไดมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ 1 – 13 พฤศจิกายน 2559 

โดยไมไดสงใบลาตามระเบียบของทางราชการเพ่ือใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจพิจารณาอนุมัติและ 
ไมแจงเหตุใหผูบังคับบัญชาทราบจริงตามขอกลาวหา แตในวันท่ี 14 – 17 พฤศจิกายน 2559 
ขาพเจากลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ แตไดรับมอบหมายจากหัวหนางานใหไปรวมประชุมกับ
หนวยงานภายนอก ปรากฏตามเอกสารการลงทะเบียนเขารวมประชุมท่ีนํามามอบใหคณะกรรมการ
สอบสวนในวันนี ้

 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
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- 2 - 

 

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการให
คํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบไมวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจขาพเจา 
ใหถอยคํา และกรรมการสอบสวนไดอานใหขาพเจาฟง/ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําเองแลว  
ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวน 

 
...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูถูกกลาวหา 

(นายละท้ิง การทํางาน) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูบนัทึกถอยคํา 

(.................................................) 

ขาพเจาขอรับรองวา............(ชื่อ)...........ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 

(...................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 

(................................................) 

ฯลฯ 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

(..................................................) 
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หนังสือรับสารภาพ 

เขียนที ่ หมูบานวเิวทะ 
วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

 
ขาพเจา นายละท้ิง การทํางาน อายุ 43 ป สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพรับราชการ 

อยูบานเลขท่ี 22 ถนนภีมบุรี ตําบลภีมนคร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงเมือง โทร. 085 1234567 

ขาพเจาขอรับสารภาพตอคณะกรรมการสืบสวน/คณะกรรมการสอบสวน/ผูบังคับบัญชาวา 

ตัวอยางกรณีผูถูกกลาวหารับสารภาพโดยส้ินเชิง 
ขาพเจาขอรับสารภาพวากระทําผิดตามท่ีถูกกลาวหาจริงขาพเจาไมไดมาปฏิบัติ

ราชการตั้งแตวันที่ 1 – 17 พฤศจิกายน 2559 โดยไมไดสงใบลาตามระเบียบของทางราชการ
เพ่ือใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจพิจารณาอนุมัติและไมแจงเหตุใหผูบังคับบัญชาทราบจริงซึ่งขาพเจา 
ไมประสงคที่จะชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแกขอกลาวหาดังกลาว 

ตัวอยางกรณีผูถูกกลาวหาใหการภาคเสธ 

ขาพเจายอมรับวาไมไดมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันท่ี 1 – 13 พฤศจิกายน 2559  

โดยไมไดสงใบลาตามระเบียบของทางราชการเพ่ือใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจพิจารณาอนุมัติและ 

ไมแจงเหตุใหผูบังคับบัญชาทราบจริง แตในวันท่ี 14 – 17 พฤศจิกายน 2559 ขาพเจากลับมา

ปฏิบัติราชการตามปกติ แตไดรับมอบหมายจากหัวหนางานใหไปรวมประชุมกับหนวยงานภายนอก 

ปรากฏตามเอกสารการลงทะเบยีนเขารวมประชุมท่ีนาํมามอบใหคณะกรรมการในวันนี้ 

 
 

(ลงชื่อ)                          ผูถูกกลาวหา 
(นายละท้ิง การทํางาน) 

 

ตัวอยาง 



 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 6 
การสั่งพกัราชการและ 

ใหออกจากราชการไวกอน 
 



 
 

บทท่ี 6  
การส่ังพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน 

การสั่งพักราชการ 
การส่ังพักราชการ คือ การส่ังใหขาราชการพนจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการระหวาง

การสอบสวนพิจารณาทางวินัย หรือระหวางถูกฟองคดีอาญา หรือระหวางตองหาวากระทําความผิด
ทางอาญา โดยงดเบิกจายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ท่ีจายเปนรายเดือน ตลอดจนเงินชวยเหลือตาง ๆ 
ไวกอน  ท้ั งนี้  โดยมี จุดมุ งหมายที่ จะไม ให ผู นั้ นอ ยูป ฏิบั ติหน า ท่ี ราชการเพ่ือปองกันมิ ให 
เปนอุปสรรคตอการสอบสวนหรือพิจารณา หรือมิใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น หรือเพ่ือมิให 
เกิดความเสียหายแกราชการในประการอื่น และถาสอบสวนพิจารณาแลวไดความวาผูนั้นกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ก็จะส่ังปลดออก หรือไลออกจากราชการ ตั้งแตวันพักราชการ โดยการส่ัง 
พักราชการมีหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในมาตรา 101 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหมวด 8 ของ กฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

1. กรณีท่ีจะสั่งพักราชการ มีได 3 กรณีดังตอไปนี้ 
๑.1 มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน 
การถูกตั้งกรรมการสอบสวนท่ีจะส่ังพักราชการไดนั้น จะตองเปนกรณีท่ี 

ถูกส่ังแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนในความผิดวินัยอยางรายแรงเทานั้น ไมไดหมายความ
รวมถึงการถูกส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยท่ีไมรายแรงดวย ซึ่งกรณีท่ีถูกส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยที่ไมรายแรงนั้น ยังส่ังพักราชการไมได 

1.๒ มีกรณีถูกฟองคดีอาญา เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

คําวา “ถูกฟองคดีอาญา” นั้น แยกไดเปน ๒ กรณี  
- กรณีท่ีหนึ่ง ในกรณีท่ีขาราชการถูกฟองคดีอาญาโดยพนักงานอัยการเปน

โจทกนั้น ขาราชการผูนั้นยอมตกอยูในฐานะจําเลยนับแตเวลาที่ไดฟอง  
- กรณีที่สอง ในคดีที่ราษฎรเปนโจทกนั้น หากศาลยังมิไดประทับรับฟอง 

ไวพิจารณา ผูถูกฟองยังไมตกอยูในฐานะจําเลย จะถือวาผูนั้นเปนผูถูกฟองคดีอาญายังไมไดจนกวา
ศาลจะไดประทับรับฟองคดีไวพิจารณาแลว จึงจะถือวาผูนั้นตกเปนผูถูกฟองคดี 

1.3 มีกรณีตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

คําวา “ตองหาวากระทําความผิดอาญา” หมายถึง ถูกพนักงานสอบสวน
กลาวหาวาไดกระทําความผิดอาญาโดยตกเปนผูตองหาแลว แมยังมิไดถูกฟองคดีตอศาลก็ตาม 

2. เหตุท่ีจะสั่งพักราชการ 
แมขาราชการพลเรือนสามัญจะมีกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิด

วินัยอยางรายแรงหรือถกูฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาที่มิใชความผิดท่ีไดกระทํา
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โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษแลว ก็ยังส่ังพักราชการไมได จนกวาจะมีเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
ตามท่ีกําหนดไวในขอ ๗๘ (๑) – (๕) ดังตอไปนี้ 

2.๑ ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน และผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ พิจารณาแลวเห็นวา ถาผูนั้นคงอยูในหนาท่ีราชการตอไปอาจเกิดการเสียหายแกราชการ 

2.๒ ผูนั้นถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ
อันไมนาไววางใจ โดยพนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางให และผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นวา ถาผูนั้นคงอยูในหนาท่ีราชการอาจเกิดการเสียหาย 
แกราชการ 

2.๓ ผูนั้นมีพฤติการณท่ีแสดงวาถาคงอยูในหนาท่ีราชการจะเปนอุปสรรค 
ตอการสอบสวนพิจารณา หรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น 

2.๔ ผูนั้นอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญา หรือตอง
จําคุกโดยคําพิพากษาและไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก เปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว 

2.๕ ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงท่ี สุดวา 
เปนผูกระทําความผิดอาญาในเรื่องท่ีสอบสวนนั้น หรือผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังท่ีม ี
คําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดอาญาในเรือ่งที่สอบสวนนั้น และผูบังคับบัญชาซึง่มีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดนั้น ไดความ
ประจักษชัดอยูแลววาการกระทําความผิดอาญาของผูนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ดังนั้น เมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังกลาวขางตน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา 57 มีอํานาจส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผล 
การสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแหงคดีได  

อนึ่ง กรณีขาราชการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยอยางรายแรง 
หรือตองหาคดีอาญา หรือถูกฟองคดีอาญาท่ีไมใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษนี้ ถาผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวาถึงแมจะใหผูนั้นคงอยูในหนาที่
ราชการระหวางถูกสอบสวนพิจารณาก็ไมเสียหายแกราชการ หรือไมมีพฤติการณท่ีแสดงวาจะเปน
อุปสรรคตอการสอบสวนพิจารณา หรือจะไมกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้นแตประการใด  
ก็ไมจําตองส่ังพักราชการทุกรายไป เวนแตผูนั้นอยูในระหวางถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุกโดยคํา
พิพากษา และไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก เปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว จึงจะตอง 
ส่ังพักราชการเนื่องจากผูนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได 

ตัวอยาง นาย ก. ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชํานาญการถูกฟอง 
เปนจําเลยในคดีอาญาศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาจําคุก นาย ก. ตลอดชีวิต ในความผิดฐานพยายาม 
ฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอน และผูวาราชการจังหวัดไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
อยางรายแรงแกนาย ก. ในกรณีที่ถูกฟอง และผูวาราชการจังหวัดไดมีคาํส่ังพักราชการนาย ก. ในกรณี
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนและถูกฟองคดีอาญา 
เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนหรือพิจารณาการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกนาย ก. หรือ 
ผลแห งคดีอาญาซึ่ งนาย ก. ผูถูกกลาวหา หรือคูความอาจจะมีการตอสูคดีกันถึ งสามชั้นศาล  
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ดําเนินการสอบสวนแลวเสร็จ จึงไดเสนอสํานวน
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การสอบสวนตอผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
ผลการสอบสวนคณะกรรมการฯเห็นวา ยังฟงไมไดวา นาย ก. กระทําผิดวินัย ผู ส่ังแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนเสนอ กรณีเชนนี้   
นาย ก. ยังตกอยูในฐานะเปนผูถูกฟองคดีอาญา (เปนจําเลยในคดีอาญา) วากระทําผิดอาญา 
ซึ่งถาไมใชคดีความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษแลว แมผูบังคับบัญชาจะเห็นวา
กรณีมีมลทินมัวหมองไมปรากฏชัด ก็ใหรอการส่ังการเด็ดขาดทางวินัยไวกอนจนกวาจะทราบผล 
ทางคดีอาญา เพราะผลแหงคดีอาญายังไมถึงที่สุด 

3. ผูมีอํานาจสั่งพักราชการ 
ผูมีอํานาจส่ังพักราชการตามมาตรา ๑๐๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๗๘ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติแทนตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑการมอบหมาย
อํานาจหนาท่ี เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ซึ่ งออกตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดวย 

4. ระยะเวลาการสั่งพักราชการ 
ระยะเวลาการส่ังพักราชการนั้น มาตรา ๑๐๑ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๗๙ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้  กําหนดให ส่ังพัก
ตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา 

คําวา “สอบสวนหรือพิจารณา” มีความหมายดังนี้ 
- ในกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยอยางรายแรง หมายถึง 

การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน และการพิจารณาส่ังการของผูมีอํานาจในขั้นตอนที่ตอเนื่อง
กับการสอบสวน ซึ่งอาจเปนการพิจารณาของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือของ อ.ก.พ.กรม 
หรือ อ.ก.พ.จังหวัด แลวแตกรณี และการพิจารณาส่ังการของผูมีอํานาจตอเนื่องกับการพิจารณาของ 
อ.ก.พ. ดังกลาวดวย ดังนั้น กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวน กรณีจะถึงท่ีสุดเมื่อการสอบสวนพิจารณา
เสร็จและรายงานผลการสอบสวนนั้นไปยังผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ในกระบวนพิจารณา
ทางวินัยของขาราชการและผูมีอํานาจดังกลาวไดรับทราบผลการสอบสวนนั้นหรือไดมีคําส่ังเกี่ยวกับ
กรณีนั้นแลว  และตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๓  
และมาตรา ๑๐๔  เมื่อผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษหรือส่ังยุติเรื่อง หรืองดโทษแลว ใหรายงาน อ.ก.พ. 
กระทรวง หาก อ.ก.พ. กระทรวงไมมีมติเปล่ียนแปลงหรือแกไขเปนอยางอื่น และหากผูแทน ก.พ.  
ซึ่งเปนกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง เห็นวาการดําเนินการของผูบังคับบัญชาหรือ มติ อ.ก.พ. 
กระทรวง ถูกตองแลว การดําเนินการทางวินัยจึงถึงที่สุด 

- ในกรณีตองหาคดีอาญา หมายถึง การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการ
พิจารณาของพนักงานอัยการ 

- ในกรณีถูกฟองคดีอาญา หมายถึง การพิจารณาของศาลจนคดีถึงที่ สุด  
ซึ่งอาจจะถึงที่สุดโดยโจทกถอนฟอง หรือโจทกจําเลยไมอุทธรณฎีกา หรือศาลฎีกาไดพิพากษาแลว 

ทั้งนี้ การพิจารณาคดีของศาลเชน คดีอาญาอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 
ซึ่งศาลยังไมมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดจึงตองถือวากรณียังอยูระหวางการสอบสวนพิจารณาตามนัย 
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ขอ ๗๙ ของกฎ ก.พ. ดังกลาว ถาผลการพิจารณายังไมถึงท่ีสุดผูถูกส่ังพักราชการจะขอกลับ 
เขาปฏิบัติราชการไมได ผูบังคับบัญชาไมอาจส่ังใหผูนั้นกลับเขารับราชการได ดังนั้น ถาคดีอาญา 
อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ถือวาขาราชการผูนั้นยังอยูในฐานะเปนผูถูกฟองคดีหรือถูกกลาวหา
วากระทําความผิดอาญาและผลคดียังไมถึงที่สุดควรรอส่ังการเด็ดขาดทางวินัยไวกอนจนกวาจะทราบ
ผลคดีอาญา 

ตัวอยาง นาย ก. ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข  
ระดับชํานาญการ ตองหาคดีอาญาขอหาฆาคนตายโดยเจตนา และถูกฝากขังอยูท่ีเรือนจําเปนเวลา
ติดตอกันเกินกวาสิบหาวัน ผูบังคับบัญชาไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
อยางรายแรง และไดมีคําส่ังพักราชการนาย ก. และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเสนอ
ผูบังคับบัญชาใหรอผลคดีอาญาจนกวาคดีจะถึงท่ีสุดซึ่งคดีนี้ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาวา นาย ก.  
มีความผิดใหลงโทษจําคุกตลอดชีวิต แตในชั้นศาลอุทธรณ ศาลไดมีคําพิพากษายกฟองในระหวางฎีกา
ศาลฎีกาไดอนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราวระหวางฎีกาดังนี้ แมศาลฎีกาจะอนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราว 
เหตุส่ังพักราชการดังกลาวจึงยังไมส้ินสุด ศาลฎีกายังไมมีคําพิพากษาจึงตองถือวากรณียังอยูระหวาง 
การพิจารณาของศาล ผูนั้นจะขอกลับเขาปฏิบัติราชการยังไมได 

อยางไรก็ตาม แมมาตรา ๑๐๑ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๗๙ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ จะกําหนดใหส่ังพักตลอดเวลาท่ีสอบสวน 
หรือพิจารณาก็ตาม แตหากผูส่ังพักราชการผูใดไดใชสิทธิรองทุกขตามมาตรา ๑๒๒ และผูมีอํานาจ
พิจารณาคํารองทุกขเห็นวา สมควรส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการกอนการสอบสวน 
หรือพิจารณาเสร็จส้ิน เนื่องจากพฤติการณของผูถูกส่ังพักราชการไมเปนอุปสรรคตอการสอบสวน
หรือพิจารณา และไมกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยตอไป ผูมีอํานาจพิจารณาก็สามารถส่ังใหผูนั้น 
กลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการได หรือในกรณีท่ีลวงพนหนึ่งปนับแตวันพักราชการแลวการดําเนินการ
ทางวินัยยังไมแลวเสร็จ โดยขอ ๗๙ ยังไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในสาระสําคัญวา หากผูถูก 
ส่ังพักราชการประสงคจะกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ ก็ใหย่ืนคํารองทุกขเปนหนังสือตามมาตรา 
๑๒๒ และหากผูมีอํานาจพิจารณาคํารองทุกขพิจารณาแลวเห็นวา ผูนั้นไมมีพฤติการณท่ีแสดงวาจะ
เปนอุปสรรคตอการสอบสวนพิจารณา หรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย ผูมีอํานาจพิจารณา 
ก็สามารถส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ินได 
 

5. การสั่งพักราชการเม่ือมีเรื่องหลายกรณีหรือมีกรณีอื่นเพ่ิมขึ้น 
การส่ังพักราชการเมื่อมีเรื่องหลายกรณีหรือมีกรณีอื่นเพ่ิมขึ้น ตามขอ ๘๐  

ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดใหส่ังพักราชการเฉพาะในสํานวนหรือคดีที่เขาเหตุแหงการส่ังพักราชการ
เทานั้น หากไมเขาเหตุแหงการส่ังพักราชการแลว ก็ไมสามารถส่ังใหพักราชการในสํานวนหรือคดีอื่นได 
แตหากเขาเหตุแหงการส่ังพักราชการแลว ก็ใหส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีอื่นทุกสํานวนหรือ 
ทุกคดีที่เขาเหตุแหงการส่ังพักราชการดวย 
 

6. วันพักราชการ 
ขอ ๘๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดใหส่ังพักราชการตั้งแตวันออกคําส่ัง เวนแต

ในกรณีดังตอไปนี้ 



148 

(๑) ผูซึ่งจะถูกส่ังพักราชการอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับ 
ในคดีอาญา หรือจําคุกโดยคําพิพากษา การส่ังพักราชการในเรื่องนั้นใหส่ังพักยอนหลังไปถึงวันท่ี 
ถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก หรือ 

(๒) ในกรณีท่ีไดมีการส่ังพักราชการไวแลว ถาจะตองส่ังใหมเพราะคําส่ังเดิม 
ไมชอบหรือไมถกูตอง ใหส่ังพักตั้งแตวันใหพักราชการตามคําส่ังเดิม หรือตามวันที่ควรตองพักราชการ
ในขณะท่ีออกคําส่ังเดิม 

7. คําสั่งพักราชการ 
ขอ ๘๒ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้  กําหนดใหคําส่ังพักราชการตองระบุชื่อและ

ตําแหนงของผูถูกส่ังพักราชการ ตลอดจนกรณีและเหตุท่ีส่ังพักราชการ และวันท่ีคําส่ังมีผลใชบังคับ
ดวย ทั้งนี้ เปนไปตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

8. การแจงคําสั่งพักราชการ 
ขอ ๘๒ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้  กําหนดใหแจงคําส่ังพักราชการให ผูถูก ส่ัง 

พักราชการทราบโดยเร็วโดยใหนําขอ ๗๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม กลาวคือ ใหผูถูกส่ังพักราชการ 
ลงลายมือชื่อและวันท่ีรับทราบไวเปนหลักฐาน และใหมอบสําเนาคําส่ังใหผูถูกส่ังพักราชการไว 
หนึ่งฉบับดวย ถาผูถูกส่ังพักราชการไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง เมื่อไดทําบันทึกลงวันท่ีและ
สถานที่ที่แจงและลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้น 
เปนวันรับทราบ ในกรณีท่ีไมอาจแจงใหทราบไดหรือมีเหตุจําเปนอื่นก็ใหสงสําเนาคําส่ังทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกส่ังพักราชการ ณ ท่ีอยูของผูถูกส่ังพักราชการซึ่งปรากฏตามหลักฐาน 
ของทางราชการ และใหถือวาผูถูกส่ังพักราชการไดรับแจงเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงสําหรับ
กรณีสงในประเทศ หรือเมือ่ครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ 

การสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
การใหออกจากราชการไวกอน คือ การใหขาราชการผูมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิด

วินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญาออกจากราชการ พนจากตําแหนงและอัตราเงินเดือนไวกอนระหวางการสอบสวน
พิจารณา เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา ซึ่งการใหออกจากราชการไวกอนนี้เปนผลใหขาราชการ 
ผูถูกส่ังใหออกนั้น พนจากตําแหนงและอัตราเงินเดือน ซึ่งเปนผลใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา 57 สามารถตั้งผูอื่นใหดํารงตําแหนงนั้นแทนได 

การส่ังใหออกจากราชการไวกอนนั้น ขอ 83 และขอ 84 ของ กฎ ก.พ. วาดวย 
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ไดกําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการของการส่ังพักราชการ 
บางขอมาใชบังคับโดยอนุโลม แตโดยท่ีการใหออกจากราชการไวกอนมีผลใหผูนั้นพนจากตําแหนง
และอัตราเงินเดือนซึ่งอาจบรรจุและแตงตั้งคนอื่นแทนในตําแหนงนั้นได ดังนั้น การใหออกจาก
ราชการไวกอน จึงตองมีหลักเกณฑและวิธีการเพ่ิมเติมขึ้นจากการพักราชการบางประการ 

1. กรณีและเหตุท่ีจะสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
ตามขอ ๘๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดหลักเกณฑการส่ังใหออกจากราชการ 

ไวกอนวา “ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีเหตุท่ีอาจถูกส่ังพักราชการ และผูบังคับบัญชา 
ซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นวา การสอบสวนหรือพิจารณาหรือดําเนินการคดีนั้น 
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จะไมแลวเสร็จโดยเรว็ ผูบังคับบัญชาซึง่มีอาํนาจส่ังบรรจุดงักลาวจะส่ังใหผูนัน้ออกจากราชการไวกอน
ก็ได” 

ดังนั้น ผูท่ีจะถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนจึงตองเปนผูท่ีอาจถูกส่ังพักราชการ
ได คือ มีกรณีและเหตุท่ีจะถูกส่ังพักราชการ ตามหลักเกณฑท่ีไดกลาวมาแลวในเรื่องการส่ังพัก
ราชการ และมีหลักเกณฑท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ตองเปนกรณีท่ีผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาแลวเห็นวา การสอบสวนหรือพิจารณา หรือการดําเนินคดีนั้น  
จะไมแลวเสร็จโดยเร็วดวย 

2. ผูมีอํานาจสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
ผูมีอํานาจส่ังใหออกจากราชการไวกอนก็เหมือนกับผูมีอํานาจส่ังพักราชการ 

ทุกประการ กลาวคือ มาตรา ๑๐๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และขอ ๘๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดใหผูบังคับบญัชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา๕๗ เปนผูส่ัง
ใหออกจากราชการ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติแทนตามหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่องหลักเกณฑการมอบหมายอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดวย 

3. ระยะเวลาการใหออกจากราชการไวกอน 
ขอ 84 วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดใหนําขอ 79 มาใชบังคับ 

โดยอนุโลมกับการส่ังใหออกจากราชการไวกอนดวย ดังนั้น จึงตองใหออกตลอดเวลาท่ีสอบสวนหรือ
พิจารณาเชนเดียวกบัการพักราชการ 

อยางไรก็ตาม มาตรา 101 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติใหนําวรรคหก แหงพระราชบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับกรณีใหออก
จากราชการไวกอนดวย ดังนั้น ผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนจึงสามารถรองทุกขตามมาตรา 122 ได 

4. การสั่งใหออกจากราชการไวกอนเม่ือมีหลายกรณีหรือมีกรณีอื่นเพ่ิมขึ้น 
การใหออกจากราชการไวกอนในกรณีท่ีมีเรื่องหลายกรณีหรือมีกรณีอื่นเพ่ิมขึ้น 

ตามขอ 84 วรรคสอง  กําหนดใหนําขอ ๘๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม กับการส่ังใหออกจากราชการ 
ไวกอนดวย ดังนั้นจึงส่ังใหออกจากราชการไวกอนไดเฉพาะในสํานวนหรือคดีท่ีเขาเหตุแหงการส่ัง 
ใหออกจากราชการไวกอนเทานั้น หากไมเขาเหตุแหงการส่ังใหออกจากราชการไวกอนแลว  
ก็ไมสามารถส่ังใหออกจากราชการไวกอนในสํานวนหรือคดีอื่น ๆ ได แตหากเขาเหตุแหงการส่ังให
ออกจากราชการไวกอนแลว ก็ใหส่ังใหออกจากราชการไวกอนทุกสํานวนหรือทุกคดีที่เขาเหตุแหงการ 
ส่ังใหออกจากราชการไวกอนดวย 

5. วันออกจากราชการไวกอน 
ขอ ๘๔ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดใหการส่ังใหออกจากราชการไวกอนให 

ส่ังใหมีผลตั้งแตวันออกคําส่ัง แตถาเปนกรณีท่ีไดส่ังใหพักราชการไวกอนแลว ก็ใหส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอนตั้งแตวันส่ังพักราชการเปนตนไป เปนกรณีส่ังพักราชการไวแลว และส่ังใหผูถูกส่ัง 
พักราชการนั้นออกจากราชการไวกอนแทนการส่ังพักราชการ ซึ่งมีการส่ังสองครั้ง คือครั้งแรกส่ัง 
พักราชการ ครั้งท่ีสองส่ังใหออกจากราชการไวกอนดังนั้น ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจส่ังใหขาราชการ 
พลเรือนสามัญผูมีเหตุท่ีอาจถูกส่ังพักราชการ ส่ังใหออกจากราชการไวกอนได หากพิจารณาแลว 
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เห็นวาการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เปนเหตุที่อาจถูกส่ังพักราชการนั้นจะไมแลวเสร็จ
โดยเร็ว และกรณีท่ีไดมีการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการไวแลว ผูมีอํานาจจะส่ังให 
ผูนั้นออกจากราชการไวกอนอีกชั้นหนึ่งก็ได ซึ่งการส่ังใหออกจากราชการไวกอนในกรณีเชนนี้  
จะตองส่ังใหออกตั้งแตวันพักราชการเปนตนไป 

นอกจากนี้ ขอ ๘๔ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดใหนําขอ ๘๑ มาใช
บังคับโดยอนุโลมกับการส่ังใหออกจากราชการไวกอนดวย ดังนั้น ในกรณีที่ผูซึ่งจะถูกส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอนอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญา หรือตองจําคุกโดย 
คําพิพากษา การส่ังใหออกจากราชการไวกอนในเรื่องนั้นใหส่ังใหออกยอนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม 
ขัง หรือจําคุก หรือในกรณีท่ีไดมีการส่ังใหออกจากราชการไวกอนแลว ถาจะตองส่ังใหมเพราะคําส่ัง
เดิมไมชอบหรือไมถูกตอง ใหส่ังใหออกตั้งแตวันใหออกจากราชการไวกอนตามคําส่ังเดิมหรือตามวันที่
ควรตองใหออกจากราชการไวกอนในขณะท่ีออกคําส่ังเดิม 

6. คําสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
ขอ ๘๔ วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดใหนําขอ ๘๒ มาใชบังคับ 

โดยอนุโลมกับการส่ังใหออกจากราชการไวกอนดวย ดังนั้น คําส่ังใหออกจากราชการไวกอนจึงตอง
ระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ตลอดจนกรณีและเหตุท่ีส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอน และวันที่คําส่ังมีผลใชบังคับ 

7. การแจงคําสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
ขอ ๘๔ วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดใหนําขอ ๘๒ วรรคสอง มาใช

บังคับโดยอนุโลมกับการส่ังใหออกจากราชการไวกอนดวย ดังนั้น จึงตองแจงคําส่ังใหออกจากราชการ
ไวกอนใหผูถูกส่ังใหออกจาราชการไวกอนทราบโดยเร็ว และใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
ลงลายมือชื่อและวันท่ีรับทราบไวเปนหลักฐาน และใหมอบสําเนาคําส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการ
ไวกอนจํานวนหนึ่งฉบับดวย ถาผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง 
เมื่อไดทําบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจงและลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐาน
แลวใหถือวันท่ีแจงนั้นเปนวันรับทราบ ในกรณีท่ีไมอาจแจงใหทราบไดหรือมีเหตุจําเปนอื่นก็ให 
สงสําเนาคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ณ ท่ีอยูของ 
ผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ และใหถือวาผูถูกส่ังใหออก
จากราชการไวกอนไดรับแจงคําส่ังเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสง สําหรับกรณีสงในประเทศ  
หรือเมื่อครบสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ 

8. การสั่งใหขาราชการตําแหนงท่ีตองนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงต้ัง ออกจากราชการไวกอน 

การส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการไวกอนตามมาตรา ๑๐๑ นี้ 
เปนการออกจากราชการอยางหนึ่งตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๐๗ (๔) ซึ่งการออกจากราชการ 
ของขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง นั้น มาตรา ๑๑๓ 
บัญญัติใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนงนับแตวันออกจาก
ราชการ 

ดังนั้น ขอ ๘๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ จึงกําหนดใหการส่ังใหขาราชการพลเรือน
สามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบรหิารระดบัสูง และประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนตําแหนง
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ท่ีตองนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง ออกจากราชการไวกอน  
ตองนําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนงนับแตวันออกจากราชการไวกอน 

การนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนงนี้
ตองทําควบคูไปกับการส่ังใหออกจากราชการไวกอน แตโดยท่ีการดําเนินการนําความกราบบังคมทูล
ตองใชเวลามากกวา ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดใหพนจากราชการนับแตวันท่ีส่ังใหออกจากราชการ 
ไวกอน สวนการส่ังใหออกจากราชการสําหรับผูท่ีดํารงตําแหนงต่ํากวาประเภทบริหารระดับสูง  
และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ไมตองนําความกราบบังคมทูล 

การสั่งใหผูถูกสั่งพักราชการหรือผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ 
1. การส่ังใหขาราชการผูถูกส่ังพักราชการกลับเขารับราชการ หมายถึง การส่ังให 

ผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการอีกครั้งหนึ่งหลังจากพนจากการปฏิบัติหนาที่ไปเปนการชั่วคราว 
2 . การส่ังใหขาราชการผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ 

หมายถึง การส่ังใหผูนั้นกลับเขารับราชการ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีกครั้งหลังจากออกจาก
ราชการไปชั่วคราว 

ขอ ๙๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธกีารในเรือ่งการส่ังใหผูถูกส่ัง
พักราชการหรือผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการไวเปนสาระสําคัญวา ถาภายหลัง
ปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาวา ผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษ 
ปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีจะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือกลับเขารับราชการในตําแหนง
เดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน หรือในตําแหนงประเภทและระดับท่ี ก.พ. 
กําหนด แตทั้งนี้ ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นดวย 

สําหรับการส่ังใหขาราชการตําแหนงที่ตองนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แตงตั้ง กลับเขารับราชการ จะตองดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง 
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตัง้ดวย 

การจายเงินเดือนระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
การจายเงินเดือนระหวางถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจาราชการไวกอนหรือ 

กรณีออกจากราชการโดยคําส่ังลงโทษทางวินัยหรือคําส่ังใหออกจากราชการแลวไดรับการพิจารณา
ยกเลิกเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังเปนอยางอื่นพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๑ วรรคหา กําหนดวา “เงินเดือนเงินอื่นท่ีจายเปนรายเดือนและเงินชวยเหลือ
อยางอื่น และการจายเงินดังกลาวของผูถูกส่ังพักราชการและผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
ใหเปนไปตามกฎหมายหรอืระเบยีบวาดวยการนั้น” 

ตัวอยาง นาย ก. ซึ่งถูกผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษปลดออกจากราชการ และไดอุทธรณ
คําส่ังลงโทษดังกลาว  ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) และ ก.พ.ค. พิจารณา
อุทธรณแลว เปนความผิดทางวินัยอยางไมรายแรง มีมติใหลดโทษเปนภาคทัณฑซึ่งมาตรา ๑๑๖ 
วรรคหนึ่ง กําหนดวา“เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗  ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี ก.พ.ค.  
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มีคําวินิจฉัย”การส่ังลดโทษนาย ก. ตามมติ ก.พ.ค. ผูบังคับบัญชาควรดําเนินการตามระเบียบ ก.พ.  
วาดวยวิธีการออกคําส่ังเกี่ยวกับการลงโทษ ซึ่งมีสาระสําคัญคือใหลดโทษและใหกลับเขารับราชการ 
ในคําส่ังเดียวกัน 

สําหรับการจายเงินเดือนใหแกนาย ก. ระหวางถูกปลดออกจากราชการ นั้น  
ผูบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๑๑๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ คือดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. สวนเรื่องการจาย
เงินเดือน นั้น มาตรา ๑๐๑ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ไดวางหลักไววา เงินเดือน เงินอื่นท่ีจายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงิน
ดังกลาวของผูถูกส่ังพักราชการ และผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน  ใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบวาดวยการนั้นประกอบกับพระราชบัญญัติเงินเดือนของขาราชการผูถูกส่ังพักราชการ  
พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๗ (๒) ไดวางหลักวา ถาปรากฏวาขาราชการผูถูกส่ังพักมิไดกระทําความผิด 
แตมีมลทินหรือมัวหมอง หรือปรากฏวาขาราชการผูถูกส่ังพักไดกระทําความผิดแตถูกลงโทษไมถึงให
ปลดออกหรือไลออก ใหจายไดไมเกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนท่ีไดรับกอนวันใหพักราชการตามท่ี 
เจากระทรวงจะไดกําหนดแตเฉพาะคาเชาบานใหจายใหเต็มอีกท้ังตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
กรมบัญชีกลางวาดวยการจายเงินเดอืนใหแกขาราชการซึง่ออกจากราชการโดยมีคําส่ังลงโทษทางวินัย
หรือคําส่ังใหออกจากราชการแลวไดรับการพิจารณายกเลิกเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังเปน 
อยางอื่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งขอ ๓ กําหนดไววา “ขาราชการผูใดออกจากราชการโดยคําส่ังลงโทษ 
ทางวินัย หรือคําส่ังใหออกจากราชการแลวตอมาไดมีการยกเลิก เพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังเปน
อยางอื่นตามคําพิพากษาของศาล หรือคําวินิจฉัยของผูมีอํานาจพิจารณาตามกฎหมายใหกลับ 
เขารับราชการ ใหจายเงินเดือนใหผูนั้นในระหวางที่มิไดมาปฏิบัติหนาที่ราชการตามคําส่ังนั้น ดังนี้ 

(๑) กรณีมิไดกระทําความผิด หรือกรณีถูกส่ังใหออกจากราชการท่ีมิใชคําส่ังลงโทษ
ทางวินัยใหจายเต็มจํานวนของเงินเดือนท่ีมีสิทธิไดรับ 

(๒) กรณีไดกระทําความผิด ใหจายไดไมเกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนท่ีมีสิทธิไดรับ 
ตามท่ีรัฐมนตรีเจาสังกัดกําหนด” 

ซึ่งขอ ๓ (๒) ของระเบียบกรมบัญชีกลางดังกลาว ใหจายเงินเดือนไดเชนเดียวกับ
มาตรา ๗(๒) แหงพระราชบัญญัติเงินเดือนของขาราชการผูถูกส่ังพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

แนวปฏิบัติในการจายเงินเดือนระหวางพักราชการ 
ตัวอยางนาย อ. ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  และผูบังคับบัญชาส่ังพัก

ราชการผลการสอบสวนทางวินัยเห็นวานาย อ. ไมไดกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา โดย อ.ก.พ.จังหวัด  
มีมติให ผูบังคับบัญชากําชับ นาย อ. ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด  
และระมัดระวังอยาใหเกิดเหตุการณทํานองนี้อีกไดมีการแจงมติดังกลาวใหผูบังคับบัญชา นาย อ.
ทราบและรายงานการสอบสวนใหอ.ก.พ.กระทรวง...เพ่ือพิจารณา (มาตรา ๑๐๓ วางหลักไววา  
“เมื่อผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษ...หรือส่ังยุติเรื่อง หรืองดโทษแลว ใหรายงาน อ.ก.พ.กระทรวง...”) 
จะถือวา การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงถึงท่ีสุดแลวตั้งแตเมื่อใดจะจายเงินเดือนใหกับ  
นาย อ. ระหวางพักราชการอยางไร 
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ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนของขาราชการผูถูกส่ังพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๕ 
บัญญัติวา “ขาราชการผูใดถูกส่ังพักราชการ ใหงดเบิกจายเงินเดือนสําหรับขาราชการผูนั้นตั้งแต 
วันพักราชการเปนตนไป” และมาตรา ๗ บัญญัติวา “เงินเดือนระหวางพักราชการนั้นเมื่อคดีหรือ 
กรณีถึงท่ีสุด (๑) ถาปรากฏวาขาราชการผูถูกส่ังพักราชการมิไดกระทําความผิดและไมมีมลทินหรือ 
มัวหมองใหจายเต็ม...” ดังนั้น การจายเงินเดือนระหวางพักราชการใหแกขาราชการผูถูกส่ัง 
พักราชการจึงตอง พิจารณาวากรณีการดําเนินการทางวินัยท่ีเปนเหตุใหขาราชการถูกส่ังพักราชการ 
ไดถึงที่สุดแลวหรือไม 

เรื่องนี้ผลการสอบสวนทางวินัยเห็นวานาย อ. ไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา 
ผูบังคับบัญชาเห็นวามิไดกระทําความผิดวินัยและไมมีกรณี ท่ีตองออกจากราชการกรณีอื่น 
จึงส่ังยุติเรื่องและไดรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาแลวมีมติใหผูบังคับบัญชา
กําชับใหนาย อ. ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด และระมัดระวังอยาใหเกิด
เหตุการณทํานองดังกลาวเกิดขึ้นอีก กลาวคือ อ.ก.พ. กระทรวงมีความเห็นหรือเห็นชอบเชนเดียวกับ 
อ.ก.พ. จังหวัด และไดรายงานการดาํเนินการทางวินัยใหสํานักงาน ก.พ. ทราบตอไป 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๓  
และมาตรา ๑๐๔ วางหลักไววา เมื่อผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษหรือส่ังยุติเรื่อง หรืองดโทษแลว  
ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หาก อ.ก.พ. กระทรวง ไมมีมติเปล่ียนแปลงหรือแกไขเปนอยางอื่น  
และหากผูแทน ก.พ. ซึ่ งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง เห็นวาการดําเนินการของ
ผูบังคับบัญชาหรือ มติ อ.ก.พ. กระทรวง ถูกตองแลว การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงจึงถึงที่สุด 

กรณี นาย อ. ถูกส่ังพักราชการตามกรณีดังกลาวขางตน จึงถือไดวา นาย อ. ไมได 
ถูกลงโทษทางวินัยตามขอกลาวหาท่ีเปนเหตุใหถูกส่ังพักราชการ หนวยงานตนสังกัดจึงตองจาย
เงินเดือนระหวางพักราชการให นาย อ. เต็มจํานวนตามนัยมาตรา ๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
เงินเดือนของขาราชการผูถูกส่ังพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ ประกอบระเบียบกรมบัญชีกลางวาดวยการจาย
เงินเดือนใหแกขาราชการซึ่งออกจากราชการโดยมีคําส่ังลงโทษทางวินัยหรือคําส่ังใหออกจากราชการ
แลวไดรับการพิจารณายกเลิกเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังเปนอยางอื่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๓ (๒) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ 
การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

(แบบตามหนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว3 ลงวันที ่26 กุมภาพันธ 2557 ประกอบกับ กฎ ก.พ. ฉบับที ่11  
(พ.ศ. 2538)) 
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คําส่ัง.............................. 
ที่........./25......... 

เรือ่ง  ใหขาราชการพักราชการ 

 

ดวย.............(ระบุชื่อผูถูกส่ังพักราชการ1)............เลขประจําตวัประชาชน.................................... 
ขาราชการพลเรอืนสามญั  ตําแหนง.........................ระดับ..................... สังกัด.……………………………….…….. 
เลขที่ตําแหนง............................รับเงินเดือนในอตัรา........................บาท มีกรณี……….........(ถูกกลาวหาวา 
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญา)...............ในเรื่อง2..................................................................................................................... 
และมีเหตุใหพักราชการไดตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ขอ 78 (..) คือ3. 
........................................................................................................................................................................... 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 101 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ขอ 78  
จึงให...................(ระบุชื่อผูถูกส่ังพักราชการ).....................พักราชการเพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา 

ท้ังนี้ ตั้งแต......................................................เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี..............(เดือน4).................พ.ศ. 25......... 

(ลงชื่อ) 
(................ชื่อผูส่ัง...................) 

.......................ตําแหนง5......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 การระบุชือ่และตําแหนงของผูถูกส่ังใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงาน และตําแหนงในสายงาน 
2 การระบุเร่ืองที่ถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําผิดอาญา ถามหีลายเร่ืองใหระบุทุกเร่ือง 
3 การระบุเหตุการณพักราชการตามกฎ ก.พ. ขอ 78 ถามีหลายเหตุใหระบุทุกเหตุ 
4 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
5 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย  

แบบ พอก.1 
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คําส่ัง.............................. 
ที่........./25......... 

เรื่อง  ใหขาราชการออกจากราชการไวกอน 

 

ดวย........(ระบุชื่อผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน1).......เลขประจําตัวประชาชน.................. 
ขาราชการพลเรอืนสามญั ตําแหนง.........................ระดับ..................... สังกัด.…………………………………….... 
เลขท่ีตําแหนง.............................รับเงนิเดือนในอัตรา......................บาท มีกรณี………..........(ถูกกลาวหาวา 
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญา)...........ในเรื่อง2........................................................................................................................ 
และมีเหตุใหพักราชการไดตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ขอ 78 (..) คือ3. 
............................................................................................................................................................................ 
และไดพิจารณาแลวเห็นวาการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีท่ีเปนเหตุใหส่ังพักราชการนั้น 
จะไมแลวเสรจ็โดยเร็ว 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 101 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ขอ 83  
จึงให...................(ระบุชื่อผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน).....................ออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟง
ผลการสอบสวนพิจารณา 

ท้ังนี้ ตั้งแต......................................................เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี..............(เดือน4).................พ.ศ. 25......... 

(ลงชื่อ) 
(................ชื่อผูส่ัง...................) 

.......................ตําแหนง5......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 การระบุชือ่และตําแหนงของผูถูกส่ังใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงาน และตําแหนงในสายงาน 
2 การระบุเร่ืองที่ถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําผิดอาญา ถามหีลายเร่ืองใหระบุทุกเร่ือง 
3 การระบุเหตุการณพักราชการตามกฎ ก.พ. ขอ 78 ถามีหลายเหตุใหระบุทกุเหตุ 
4 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
5 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย  

แบบ พอก.2 
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คําส่ัง.............................. 
ที่........./25......... 

เรื่อง  ใหขาราชการ (กลับเขาปฏิบตัิหนาท่ีราชการหรือกลับเขารับราชการ) 

 

ตามคาํส่ัง………………………..……..ที่………....../……….วันท่ี……………...….พ.ศ…………….. 
ส่ังให……………...(ระบุชื่อผูถกูส่ังพักราชการหรอืผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน1)…………………..…... 
เลขประจําตัวประชาชน....................................ขาราชการพลเรือนสามัญ..........(ระบปุระเภท)............. 
ตําแหนง.............................ระดบั.........................สังกัด............................ตําแหนงเลขที่....................... 
รับเงนิเดือนในอัตรา............บาท พักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตั้งแต.............เปนตนไป นัน้ 

บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวา......... (ระบุชื่อผูถูกส่ังพักราชการหรือ 
ผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน).............มิไดกระทําผิดวินัยและไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 101 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับ กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
ขอ 87 หรือ ขอ 88 หรือขอ 89 (.....) จึงให..........................……...(ระบุชื่อผูถูกส่ังพักราชการหรือ 
ผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน)..................................................กลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
(หรือกลับเขารับราชการ) ในตําแหนง...........................ระดับ.............................สังกัด.......................
ตําแหนงเลขที่...........................โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตรา.....................บาท 

ท้ังนี้ ตั้งแต......................................................เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี..............(เดือน2).................พ.ศ. 25......... 

(ลงชื่อ) 
(................ชื่อผูส่ัง...................) 

.......................ตําแหนง3......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 การระบุชือ่และตําแหนงของผูถูกส่ังใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงานและตําแหนงในสายงาน 
2 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
3 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย 
* ขอความใดที่มิไดใชใหตัดออก  

แบบ พอก. 3 
(ใหกลับโดยไมมีความผิด) 
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คําส่ัง.............................. 
ที่........./25......... 

เรื่อง  ใหขาราชการ (กลับเขาปฏิบตัิหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ) 

 

ตามคาํส่ัง…………………..…..……..ที่………....../……….วันท่ี………………...….พ.ศ…………… 
ส่ังให………………...(ระบุชื่อผูถูกส่ังพักราชการหรือผูถกูส่ังใหออกจากราชการไวกอน1)…………………….. 
เลขประจําตัวประชาชน..................................ขาราชการพลเรือนสามัญ............(ระบปุระเภท)............. 
ตําแหนง...........................ระดับ.............................สังกดั............................ตําแหนงเลขที่..................... 
รับเงนิเดือนในอัตรา.............บาท พักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตั้งแต............เปนตนไป นัน้ 

บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวา......... (ระบุชื่อผูถูกส่ังพักราชการหรือ 
ผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน).............ไดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงและไมมีกรณีท่ีจะตอง
ออกจากราชการ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 101 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตริะเบยีบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับ กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  
ขอ 87 หรือ ขอ 88 หรือขอ 89 (....) จึงให..........................……...(ระบุชื่อผูถูกส่ังพักราชการหรือ 
ผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน).....................กลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ (หรือกลับเขารับราชการ) 
ในตําแหนง.............................ระดับ.......................สังกัด................ตําแหนงเลขท่ี...........................
โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตรา.....................บาท 

ท้ังนี้ ตั้งแต......................................................เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี..............(เดือน2).................พ.ศ. 25......... 

(ลงชื่อ) 
(................ชื่อผูส่ัง...................) 

.......................ตําแหนง3......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 การระบุชือ่และตําแหนงของผูถูกส่ังใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงานและตําแหนงในสายงาน 
2 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
3 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย 
* ขอความใดที่มิไดใชใหตัดออก

แบบ พอก. 4 
(ใหกลับโดยมีความผิด) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ผูสั่งแตงต้ังแจงคําสั่ง 

ประชุม คกก.สอบสวน 

45 

วัน 

60 

วัน 

120 

วัน 

สรุปกระบวนการดําเนินการทางวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผบ. ตาม ม. 57  

ทราบเอง 

ผบ. ระดับตนรายงาน 

ผบ. ตาม ม. 57 

มีเร่ืองรองเรียน 

พิจารณาเบื้องตน ม.91 วรรค 1 

ไมมีมูลวากระทําผิดวินัย มีมูลวากระทาํผิดวินัย 

ใหยุติเร่ือง ไมรายแรง รายแรง 

ไมต้ังคณะกรรมการสอบสวน ต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

ความผิดที่ 

ปรากฏชัดแจง 

ผบ. 57 

ดําเนินการเอง 

ผบ.57 มอบหมาย

ใหดําเนินการ 

รวบรวมพยานหลักฐานและแจงขอกลาวหาและพยานหลักฐาน

ที่สนับสนุนขอกลาวหา และรับฟงคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา 

ผบ.57 พิจารณาส่ังการ 

ไมไดกระทําผิด ผิดวินัยไมรายแรง 

 
ผิดวินัยรายแรง 

ยุติเร่ือง ส่ังลงโทษ/งดโทษ 

มีมูล 
ไมรายแรง 

มีมูล 
รายแรง 

รายงาน อ.ก.พ.

กระทรวง/ก.พ. 

ผบ.57 ส่ังตามมติ 

อ.ก.พ.จว./กรม/

กระทรวง 

อ.ก.พ. จว./กรม/

กระทรวง พิจารณาโทษ 

(ตาม ม.97 วรรค 2)  

ผบ.57 พิจารณาเห็นดวย/เห็นตาง 
ผูส่ังแตงต้ังพิจารณา 

เห็นวาผิดวินยั

รายแรง 

ใหยุติเร่ือง 

ต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินยัรายแรง (ดว.๑) 

ใหผูถูกกลาวหาทราบ และ
ใหโอกาสคัดคาน คกก. 

ให คกก.สอบสวน 
ทราบ 

คกก.สอบสวนประชุมวางแนวทางภายใน ๗ วัน 

รวบรวมพยานหลักฐาน (ดว.๓) 

คกก.สอบสวนประชุม ตามขอ 38 

แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน (ดว.5) 

ผูถูกกลาวหาชีแ้จงแกขอกลาวหา (ดว.๔) 

รวบรวมพยานหลักฐานฝายผูถูกกลาวหา 

รายงานผลการสอบสวนเสนอผูส่ังแตงต้ัง พรอมทําความเห็น (ดว.๖) 

รายแรง ไมรายแรง ไมไดกระทําผิด 

ผบ.57 เห็นดวย 

ออกคําส่ังไมรายแรง 

/งดโทษ (วากลาว

ตักเตือน/ทําทัณฑบน) 

/ยุติเร่ือง 

สืบสวน  ม.91 วรรค 1 
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รายงาน 

สรุปกระบวนการช้ีมูลความผิดทางวินัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการดําเนินการ 
----------- คําอธิบาย 
1 ในกรณีท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบพบวาหนวยงานของรัฐแหงใด ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 ใหผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาดําเนินการทางวินัยตามควรแกกรณี   

มีการกลาวหาหรือกรณีเปนท่ีสงสัย 

(ม.90) 

-บัตรสนเทห  -หนังสือรองเรียน -รองเรียนดวยตนเอง 

-เว็บไซต  -ผูบังคับบัญชา  -สื่อตาง ๆ 

-ป.ป.ช./ป.ป.ท./สตง. 

“กรณีเปนที่สงสัย” 

อาจมีลักษณะตาม 

ขอ 4 ของกฎ ก.พ. 56 

 

“การกลาวหา” 

ซ่ึงมีรายละเอียดตาม  

ขอ 3 ของกฎ ก.พ. 56 
กรณี ป.ป.ช./ป.ป.ท. 

ชี้มูลความผิดแลว 

ใหแตงต้ังกรรมการสอบสวน

ทางวินัยและนาํรายงานการ

ตรวจสอบของป.ป.ช./

ป.ป.ท. เปนหลักในการ

สอบสวน1 

ผูบังคับบัญชาช้ันตน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจ ุตาม ม.57  

“รายงาน” 

ตองมีสาระสําคัญตาม  

ขอ 2 ของกฎ ก.พ. 56 

ความปรากฏตอ 

พิจารณาในเบ้ืองตน (ม.91) 

ตามขอ 5 (1) ของกฎ ก.พ. 56 

สืบสวน (ม.91) 

สืบสวนเองหรือสั่งใหผูอ่ืนดําเนินการสืบสวน  

ตามขอ 5 (2) ของกฎ ก.พ. 56 

ไมมมีูล มีมูล 

ใหยุติเรื่อง รายแรง ไมรายแรง 
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- ส่ังยุติเรื่อง 

(ม. 92 /ขอ 11 (1)) 

- ส่ังลงโทษไมรายแรง 

(ม. 96 /ขอ 11 (2)) 

- ส่ังใหงดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปน

หนังสือหรอืวากลาวตักเตือน 

(ม. 96/ขอ 11 (3)) 

- ยุตกิารดําเนินการทางวนิัย3 

- ส่ังแตงตัง้ คกก. สอบสวนทางวนิัย
อยางรายแรง  
(ม. 93 /ขอ 15 หรือ ม. 94/ขอ 16) 

สรุปกระบวนการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
๑ นับแตวันทีพ่ิจารณาเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทาํผิดวินัยอยางไมรายแรง ตามขอ 9 
๒ นับแตวันทีป่ระธานกรรมการรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ ตามขอ 13 
3 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๔/๑๔๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๐  

ผูบังคับบัญชาซึง่มีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือ 

ผูมีอํานาจส่ังแตงตั้ง คกก. สอบสวน ตามมาตรา ๙๔ 

ดําเนินการเอง/มอบหมายใหผู

หนึ่งผูใดดาํเนนิการ 

แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 

ภายใน ๔๕ วนั๑ ภายใน ๖๐ วนั๒ 

ผบ. ม.๕๗ พิจารณาส่ังการ 

ขอ ๑๓ กฎ ก.พ. ๒๕๕๖ 

กําหนดให 

 -รวบรวมพยานหลักฐาน 

(ดว.๓) 

 - แจงขอกลาวหา/

พยานหลักฐาน (ดว.๕) 

 - รับฟงคําชี้แจงของ 

ผูถูกกลาวหา (ดว.๔) 

 - ทํารายงานการสอบสวน 
(ดว.๖) 

 

***กรณีท่ีเปนความผิด
ปรากฏชัดแจงสามารถสรุป
รายงานการสอบสวนเสนอ
ผูส่ังแตงต้ังคกก. ไดเลย 
โดยไมตองดําเนินการ 
ตามขอ ๑๓ *** 

ดําเนนิการ 

 - รวบรวมพยานหลักฐาน 

 - แจงขอกลาวหาและ 

สรุปพยานหลักฐานท่ี 

สนับสนุนขอกลาวหา 

 - รับฟงคําชี้แจงของ 

ผูถูกกลาวหา 
 

***กรณีท่ีเปนความผิด

ปรากฏชัดแจงสามารถ

สรุปรายงานการสอบสวน

เสนอผูส่ังแตงต้ังคกก. 

ไดเลยโดยไมตอง

ดําเนินการตามขอ ๑๓ *** 
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สรุปกระบวนการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง  
โดยไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑ เปนระยะเวลาเรงรัด เพื่อใหมีการดําเนินการเปนไปอยางรวดเร็วตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ 240/2555  
และคําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ อ 1151/2558  

วิธีการสอบสวน 

ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ 

ดําเนินการสอบสวนพิจารณาเอง 

ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ 

มอบหมายใหผูหน่ึงผูใดเปนผูสอบสวน 

การดําเนินการ 

- รวบรวมพยานหลักฐาน 

- แจงขอกลาวหา+สรปุพยานหลักฐานท่ี

สนับสนนุขอกลาวหา(แบบ ดว.5) 

- รบัฟงคําชีแ้จงของผูถูกกลาวหา 

***กรณีที่เปนความผิดปรากฏชัดแจง

สามารถสรุปรายงานการสอบสวนเสนอ 

ผูส่ังแตงตั้งคกก. ไดเลยโดยไมตอง

ดําเนินการตามขอ ๑๓ *** 

ระยะเวลา 

- ภายใน ๔๕ วนันับแตวนัท่ีเห็นวามมีูล

ที่ควรกลาวหา 

ทําบันทึกการ

ดํ า เนิ น ก า ร

เปนหลักฐาน 
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สรุปกระบวนการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 

โดยแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการดําเนินการ 
----------- คําอธิบาย  

ระยะเวลา : 
ภายใน ๖๐ วัน 

นับแตวันท่ีประธานกรรมการรับทราบคําสั่ง 

วิธีการ 
(การแตงตั้ง คกก.สอบสวน) 

ขอ ๑๒ กฎ ก.พ. ๒๕๕๖* : ใหนําการสอบสวนรายแรงมาใชโดยอนุโลม 

 - องคประกอบ/คุณสมบัติ (ยกเวน ขอ ๑๘ วรรค ๓) 

 - แบบคําสั่งตั้ง คกก.ฯ (ขอ ๑๙) 

- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ (ขอ ๒๐) 

 - การแจงคําสั่งตั้ง คกก.ฯ (ขอ ๒๑) 

- การคัดคานกรรมการ (ขอ ๒๒-๒๕) 

ดําเนินการ 

ขอ ๑๓ กฎ ก.พ. ๒๕๕๖ กําหนดให 
 -รวบรวมพยานหลักฐาน (ดว.๓) 
 - แจงขอกลาวหา/พยานหลักฐาน (ดว.๕) 

 - รับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา (ดว.๔) 

 - ทํารายงานการสอบสวน (ดว.๖) 

***กรณีท่ีเปนความผิดปรากฏชัดแจงสามารถสรุปรายงานการสอบสวนเสนอ

ผูสั่งแตงตั้ง คกก. ไดเลยโดยไมตองดําเนินการตามขอ ๑๓ *** 

 

กฎ ก.พ. ๒๕๕๖ 

ไมไดกําหนดใหนําแบบ 

ดว.๑-๖ มาใช แตเพ่ือให 

การดําเนินการเปนไป 

ในรูปแบบเดียวกัน 

ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค

จึงใหนําแบบ ดว.๑-๖ มาใช

กับการสอบสวนวินัย 

อยางไมรายแรงโดยอนุโลม 



165 

สรุปกระบวนการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผูบังคับบัญชาซึง่มีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือ 

ผูมีอํานาจส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา ๙3 

ไมแตงตั้งคณะกรรมการ
 

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 

 

สอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน 

*ขยายไดตามความจําเปน ครั้งละไมเกิน 60 วัน 
*ไมแลวเสร็จภายใน 180 วัน ตองรายงาน อ.ก.พ. 
กระทรวงฯ เพ่ือเรงรัด 

 

ผบ. ม.๕๗ พิจารณาสั่งการ 
- ปลดออก 

- ไลออก 

 

กฎ ก.พ. ๒๕๕๖ หมวด 4

กําหนดให 

 -รวบรวมพยานหลักฐาน 

(ดว.๓) 

 - แจงขอกลาวหา/

พยานหลักฐาน (ดว.๕) 

 - รับฟงคําชี้แจงของ 

ผูถูกกลาวหา (ดว.๔) 

 - ทํารายงานการสอบสวน 
(ดว.๖) 

ความผิดท่ีปรากฏ
ชดัแจงตามขอ 65 
 
***สามารถสรุป
รายงานการสอบสวน
เสนอผูส่ังแตงต้ัง คกก. 
ไดเลย 

 

คณะกรรมการ 
ป.ป.ช./ ป.ป.ท 
ชี้มูลความผิด 
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สรุปกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

กรณีรายแรง 

 

กรณีไมรายแรง โดยแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 

หมายเหตุ กรณีไมรายแรง โดยไมแตงตั้งคณะกรรมกรสอบสวน ตองแลวเสร็จโดยไมเกินสี่สิบหาวันนับแต
วันท่ีพิจารณาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง (ขอ 9) 

 

  

ประธาน

รับทราบ

คําส่ัง 

(1) ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งแรก 

เพ่ือกําหนดแนวทางฯ 
(เริ่มนับระยะเวลา) 

(4) รวบรวมพยานหลักฐาน 
ฝายผูถูกกลาวหา 

 

(2) รวบรวมพยานหลักฐาน 
ฝายผูกลาวหา 

(3) แจงขอกลาวหา 
และสรุปพยานหลักฐาน 

(5) ประชุมลงมติ 
(6) ทํารายงานการสอบสวน 
(7) เสนอรายงานการสอบสวน 

กําหนดระยะเวลาใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน (ขอ 54) 

7 วัน 
(ขอ 27) 

กําหนดระยะเวลาใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน (ขอ 13) 
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สรุปกระบวนการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน (แบบ ดว.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการดําเนินการ 
---------------  คําอธิบาย 
* กรณีที่ไดพยานหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากแจงขอกลาวหาไปแลว ใหดําเนินการแจงขอกลาวหาเพิ่มเติมตามขอ 48  

คณะกรรมการสอบสวน 

จัดทําบันทึกแจงขอกลาวหาฯ (แบบ ดว.5) 
จํานวน 2 ฉบับ 

กําหนดวัน เวลา สถานท่ีแจงผูถูกกลาวหามารับ 
ทราบขอกลาวหา 

ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานฝายกลาวหา 

มาพบ (ขอ 41) ไมมาพบ (ขอ 43) 

- แจงขอกลาวหาฯ (แบบ ดว.5) 
- ถามวา “กระทําผิดหรือไม” 
- จัดทําบันทึกถอยคําผูถูกกลาวหา 
(แบบ ดว.4) 

ใหลงลายมือชื่อในบันทึกแจง 
ขอกลาวหาฯ ท้ัง 2 ฉบับ พรอม 
วัน เดือน ป  

มอบบันทึกแจงขอกลาวหาฯ  
ใหผูถูกกลาวหา 1 ฉบบั  

 

ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

กําหนดวัน เวลา สถานท่ี ใหผูถูกกลาวหา
ชี้แจงขอกลาวหา โดยวิธ ี
- ยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือ 
- มาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวน 

- แจงขอกลาวหาฯ (แบบ ดว.5) 
- ถามวา “กระทําผิดหรือไม” 
- กําหนดวัน เวลา สถานท่ี ให 
ผูถูกกลาวหายื่นคําชี้แจงเปน
หนังสือ หรือมาใหถอยคําตอ
คณะกรรมการสอบสวน ถือวาทราบ

ในวันท่ีลง
ลายมือช่ือ 

ถือวาทราบตั้งแต
วันท่ีครบกําหนด 
15 วัน นับแตวันสง 

ขอกลาวหาผดิกรณีใด 

สรุปพยานหลักฐาน (ระบุวัน 
เวลา สถานท่ี และการกระทํา 

องคประชุมกรรมการสอบสวนไม
นอยกวาก่ึงหน่ึง และไมนอยกวา 
3 คน (ขอ 38 วรรคสอง) 
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สรุปกระบวนการดําเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาและมีมติ 
ตามมาตรา 103 วรรคสอง 

เห็นชอบกับการ
ดําเนินการ 
ทางวินัย 

- ตั้งขอสังเกต 
- มีหนังสือกําชับ 
- มีหนังสือแจงเวียน 
- ซักซอมความเขาใจ 

แจงมติใหจังหวัด
ทราบ 

ไมเห็นชอบกับการดําเนินการ 
ทางวินัย 

ดําเนินการ 
ตามมาตรา 105 

- เพ่ิมโทษ 
- ลดโทษ 
- ยกโทษ 
- งดโทษ 

แจงจังหวัดแกไขและ

ใหรายงานปลัดฯ  

เพ่ือทราบ 

- สอบสวนหรือหาพยานหลักฐาน 
 เพ่ิมเติม 

- แจงขอกลาวหาเพ่ิมเติม 
- ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ทางวินัยอยางรายแรง 
ตามมาตรา 104 

จังหวัด กรม ลงโทษ/ผบ.ตาม
มาตรา 57 มีความเห็นใหม 

รายงาน
ก.พ. 

ไมรายแรง รายแรง 

อ.ก.พ.จังหวัด/ กรม พิจารณา เห็น
เหมือนเดิม 

เห็นตาง 
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สรุปกระบวนการสั่งพักราชการและใหออกจากราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสั่งพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน 

การสั่งพักราชการ คือ การส่ังใหขาราชการพนจาก
การปฏิบัติหนาที่ราชการระหวางการสอบสวนพิจารณา
ทางวินัย หรือระหวางถูกฟองคดีอาญา หรือระหวาง
ตองหาวากระทําความผิดทางอาญา โดยงดเบิกจาย
เงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จายเปนรายเดือน ตลอดจน
เงินชวยเหลือตาง ๆ ไวกอน 
 

การสั่งใหออกจากราชการไวกอนคือ  กรณีที่ขาราชการ
ผูใดมีเหตุที่อาจถูกส่ังพักราชการ และผบ.๕๗ เห็นวา  
การสอบสวนห รือพิ จารณ าห รือ ดําเนิ นการคดีนั้ น  
จะไมแลวเสร็จโดยเร็ว  ซ่ึงการใหออกจากราชการไวกอน 
มี ผล ให ผู น้ั นพ น จาก ตํ าแหน งและอั ตรา เงิน เดือน 
ซ่ึงอาจบรรจุและแตงต้ังคนอื่นแทนในตําแหนงนั้นได 

ระยะเวลาการ 
ส่ังพักราชการ 

ขอ ๗๙ ของกฎ ก.พ. 

วันพักราชการ 
ขอ 81 ของกฎ ก.พ. 

ผูมีอํานาจส่ังพักราชการ 
คือ ผบ.๕๗ 

คําส่ังพักราชการ 
ขอ ๘๒ ของกฎ ก.พ. 

การแจงคําส่ังพักราชการ 
ขอ ๘๒ ของกฎ ก.พ. 

กรณีที่จะสั่งพักราชการ/ใหออกจากราชการไวกอน 
1. มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถกูต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
2. มีกรณีถูกฟองคดีอาญา 
3. มีกรณีตองหาวากระทําความผิดอาญา 

เหตุที่จะสั่งพักราชการ/ใหออกจากราชการไวกอน 

(๑) ผูนั้นถูกต้ังกรรมการสอบสวน และ ผบ.๕๗ เห็นวา ถาอยูในหนาที่ราชการตอไปอาจเกิดการเสียหายแกราชการ 
(๒) ผูนั้นถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต และ ผบ.๕๗  
เห็นวา ถาอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแกราชการ 
(๓) ผูนั้นมีพฤติการณที่แสดงวาถาอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการสอบสวนพิจารณา หรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น 
(๔) ผูนั้นอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขัง โดยเปนผูถูกจับในคดีอาญา หรือตองจําคุกโดยคําพิพากษาและไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก  
เปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว 
(๕) ผูนั้นถูกต้ังกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดอาญาในเร่ืองที่สอบสวนนั้น และผบ.๕๗ เห็นวา
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น ไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําความผิดอาญาของผูนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ 

ผิดวินัยรายแรง ผิดวินัยไมรายแรง ไมผิดวินัย 

ผลการสอบสวน 

ดําเนินการตาม ม.97 
(ปลดออก/ไลออก) 

ส่ังใหกลับเขารับราชการ ตามขอ 91 
(ถามีความผิดตองลงโทษดวย) 



  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

คณะท่ีปรึกษาการจัดทําคูมือ 
 

๑. นางสาวยุพิน ตันวิสุทธิ ์
๒. นายเสมอ กาฬภักด ี
๓. นางกรองกาญจน นานาศรรีัตน 
๔. นายปกาสิต คําจันทร 
๕. นายสุเทพ นาคนาม 
๖. นายนิพนธ จันดารักษ 
๗. นายพุทธา ศรีเกนิ 
๘. นายระว ี แววศร ี
๙. นายพชร มาเทียน 
๑๐.  นายนรินธร ใบกอเดม็ 
๑๑.  นางสุมาลี ทองศิร ิ
๑๒.  นายนคิม เสือดาว 
๑๓.  นางสาวพรรผณิต ชัยจันทร 
๑๔.  นายเกตแุกว แกวใส 
๑๕.  นายขวัญชัย พาสนยงภิญโญ 
๑๖.  นายรฐัพงศ นวลพันธุชื่น 
๑๗.  นายไวพจน แสนใจธรรม 
๑๘.  นายสุจินต สิริอภัย 

 
 
 
  

 



 

คณะผูจัดทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ออกแบบปกคูมือโดย โสตทัศนศึกษา สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัตรัง 

 
  

1. นางสาวสุณียพร แดงภูม ี
2. นางสาวกานติมา ศรีโวหะ 
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมเลิศสกลุ 
4. นางสาวสาวิณี ลาวรรณ 
5. นางสาวอรุณี วรรณไพบูลย 
6. นายโชติวฒัน มงคลเกษตร 
7. นายอชิระวิชญ สุดขาว 
8. นายณัฐวุฒ ิ บัวหุง 
9. นางสาวกณัฐิกา เปลยพลอย 

10. นางสาวแคทรียา อินทรเต็ก 
11. นางสาวมานติา สุวรรณวงศ 
12. นางสาวอรุณกมล แซกู 
13. นายณปพน แกวยอย 
14. นางสาวพรสุดา จันทรหา 
15. นางสาวจินตนา บุตรชน 
16. นายปฏิญญา จิรัญดร 
17. นางสาวโนริสา สมานพิกุลวงศ 
18. นางสาววนัทนา บุญคลํ่า 
๑๙. นางสาวศุภญา วงศวรสันต 
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