
วินัย และการรักษาวินัย

ของข้าราชการ พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจํา และ พกส.

วินัย และการรักษาวินัย

ของข้าราชการ พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจํา และ พกส.
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           พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 

                    (สาํหรบัขา้ราชการพลเรอืนสามญั)

ระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ 

พ.ศ.2547 และขอ้กาํหนดกรณีกระทําผิดวินยั 

อยา่งรา้ยแรงและไมร่า้ยแรง ของกรมสขุภาพจิต พ.ศ.2553
                          (สาํหรบัพนกังานราชการ)



3

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลกูจา้งประจําของสว่น

ราชการ พ.ศ.2537           

  (สาํหรบัลกูจา้งประจํา)

ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ

ลงวนัที่ 20 กนัยายน 2561

เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบรหิารงานบคุคล ว่าดว้ยวินยัและ

การรกัษาวินยั การดําเนินการทางวินยัการอทุธรณ ์และการ

รอ้งทกุขข์องพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ

(สาํหรบัพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ)



     โทษทางวินยัขา้ราชการ 5 สถาน

           ผิดวินยัอยา่งไมร่า้ยแรง

 1.ภาคทณัฑ ์(งดโทษภาคทณัฑ ์

      โดยว่ากลา่วตกัเตือน/ทณัฑบ์นเป็นหนงัสือ)

2.ตดัเงินเดือน (รอ้ยละ 2 หรอื 4 จํานวน 1-3 ด.)

 3.ลดเงินเดือน (รอ้ยละ 2 หรอื 4)

 ผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง

  1. ปลดออก

  2. ไลอ่อก



  โทษทางวินยัพนกังานราชการ 4 สถาน

           ผิดวินยัอยา่งไมร่า้ยแรง

 1.ภาคทณัฑ ์(ไมมีงดโทษภาคทณัฑ ์

      โดยว่ากลา่วตกัเตือน/ทณัฑบ์นเป็นหนงัสือ)

 2.ตดัค่าตอบแทน(รอ้ยละ2 หรอื 4 จํานวน 1-3 ด.)

 3.ลดค่าตอบแทน (รอ้ยละ 2 หรอื 4)

 ผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง

  1. ไลอ่อก



โทษทางวินยัลกูจา้งประจํา  5 สถาน

ผิดวินยัอยา่งไมร่า้ยแรง
 1.ภาคทณัฑ ์(งดโทษภาคทณัฑ ์

โดยว่ากลา่วตกัเตือน/ทณัฑบ์นเป็นหนงัสือ)

 2.ตดัเงินค่าจา้ง (ไมเ่กิน 5% ไมเ่กิน 1-3 เดือน)

 3.ลดขัน้ค่าจา้ง (ไมเ่กิน 1 ขัน้)

 ผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง

  1. ปลดออก

  2. ไลอ่อก



         โทษทางวินยั พกส.5 สถาน

           ผิดวินยัอยา่งไมร่า้ยแรง

 1.ภาคทณัฑ ์(งดโทษภาคทณัฑ ์

      โดยว่ากลา่วตกัเตือน/ทณัฑบ์นเป็นหนงัสือ)

 2.ตดัค่าจา้ง (รอ้ยละ 2 หรอื 4 จํานวน 1-3 ด.)

 3.ลดค่าจา้ง (รอ้ยละ 2 หรอื 4)

 ผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง

  1. ปลดออก

  2. ไลอ่อก



เรือ่งรอ้งเรยีน/กลา่วหา
     1.เรือ่งสง่มาจากผ ูท้ี่รอ้งเรยีน/กลา่วหา
          1.1 บตัรสนเท่ห ์(ไมล่งชื่อ/แอบอา้งชื่อ)
          1.2 หนงัสือรอ้งเรยีน (ลงชื่อ)
          1.3 สื่อสารมวลชน เช่น นสพ./วิทย/ุโทรทศัน์
      2. เรือ่งที่สง่มาจากหน่วยงานอื่น เช่น
          1.1 สตง./ปปช./ปปท./สาํนกังาน ก.พ.
          1.2 สาํนกันายกรฐัมนตร/ี
          1.3 ผ ูต้รวจการแผน่ดิน
          1.4 ศนูยด์ํารงธรรม/ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน/
                หน่วยงานตน้สงักดั
          1.5 ต ูร้บัเรือ่งรอ้งเรยีน/โทรศพัทส์ายตรง/
                เว็ปไซต ์รบัเรือ่งรอ้งเรยีน



  กรณีขา้ราชการ/พกส.  
 
ขา้ราชการ : พรบ.ระเบียบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551
 พกส. : ประกาศ คกพ.ลว.20 กย.2561 หลกัเกณฑฯ์วินยัฯ
   1. แต่งตัง้/ไมแ่ต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน  โดยตอ้ง
       -แจง้ขอ้กลา่วหาและสรปุพยานหลกัฐาน
         ที่สนบัสนนุขอ้กลา่วหา
       - ใหผ้ ูถ้กูลา่วหามีโอกาสชี้แจง/นําสืบแกข้อ้กลา่วหา
             (ยกเวน้ กรณีความผิดที่ปรากฏชดัแจง้)
    2. ดําเนินการตาม กฎ ก.พ.ว่าดว้ยการดําเนินการ
       ทางวินยั พ.ศ.2556

  การสืบสวน/สอบสวน/ลงโทษ



                         กรณีพนกังานราชการ

อํานาจลงโทษ : ระเบียบ สาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ย

                           พนกังานราชการ  พ.ศ. 2547 

                     : ขอ้กาํหนดกรณีกระทําผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง     

                       และอยา่งไมร่า้ยแรง ของสว่นราชการ

    การสอบสวน : แนวทางการดําเนินการทางวินยั

                          พนกังานราชการ พ.ศ.2559

                      (นร.1008.5/19 ลงวนัที่ 18 เม.ย.59)             



                             

                      กรณีลกูจา้งประจํา
     อํานาจลงโทษ : ระเบียบ กค. ว่าดว้ยลกูจา้งประจําของ

        สว่นราชการ พ.ศ.2537 

          - อยา่งไมร่า้ยแรง  อตัรา/สถานโทษ : หนงัสือ กค 

        0527.6/ว 5 ลว. 26 มค.39 โดยผ ูบ้งัคบับญัชา 

        (ผอ.กอง/เทียบกอง) และผ ูม้ีอํานาจบรรจแุต่งตัง้ 

        ขอ้ 13 (ปลดัฯ/อธิบดี)

           - อยา่งรา้ยแรง ผ ูม้ีอํานาจบรรจแุต่งตัง้ ขอ้ 13 

             (ปลดัฯ/อธิบดี)         



ขอ้พึงระวงัเกี่ยวกบัวินยัของขา้ราชการ/ จนท.อื่น
  

   (1) ผ ูล้งนามแต่งตัง้ คกก.สืบสวน/สอบสวน และคําสัง่

       ลงโทษ ทําไปโดยไมม่ีอํานาจ ตาม กม/ระเบียบ เช่น
       - กรณีขา้ราชการ ผอ.กอง/สาํนกั/หน.สว่นราชการระดบักอง 

         ไมม่ีอํานาจ (อธิบดี มอบรองอธิบดี ปฏิบตัิแทนได ้ว.35/2553)

       - กรณีพนกังานราชการ ผอ.กอง/สาํนกั/หน.สว่นราชการ

         ไมม่ีอํานาจ  ยกเวน้ อธิบดี มอบอํานาจใหป้ฏิบตัิราชการแทน 

             คําสัง่ กรม ส.ที่ 182/2560 ลว.6 มี.ค.2560

             มอบอํานาจดําเนินการทางวินยัอยา่งไมร่า้ยแรง ใหก้บั

              ผอ.กล ุม่/สาํนกั/กอง/รพ./สถาบนั/ศนูยส์ขุภาพจิต

             



    แต่งตัง้ คกก.สืบสวน/สอบสวนวินยั/ลงโทษ ว.5/2539 

                ลกูจา้งประจํา กรณีผิดวินยัอยา่งไมร่า้ยแรง
ผอ.กอง/สาํนกั/สว่นราชการระดบักอง

 1.ภาคทณัฑ ์(งดโทษภาคทณัฑ ์โดยากลา่วตกัเตือน/ทณัฑบ์นเป็นหนงัสือ)

 2.ตดัเงินค่าจา้ง ไมเ่กิน 5% ไมเ่กิน 1 เดือน

อธิบดี

1.ภาคทณัฑ ์(งดโทษภาคทณัฑ ์โดยว่ากลา่วตกัเตือน/ทณัฑบ์นเป็นหนงัสือ)

2.ตดัเงินค่าจา้ง ไมเ่กิน 5% ไมเ่กิน 3 เดือน

3. ลดขัน้ค่าจา้ง ไมเ่กิน 1 ขัน้
          - คําสัง่ กรม ส.ที่ 183/2560 ลว.6 มี.ค.2560
        มอบอํานาจดําเนินการทางวินยัอยา่งไมร่า้ยแรง ใหก้บั
        ผอ.กล ุม่/สาํนกั/กอง/รพ./สถาบนั/ศนูยส์ขุภาพจิต

 กรณีผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง เป็นอํานาจของอธิบดี/รองอธิบดี       
 ที่รบัมอบอํานาจใหป้ฏิบตัิราชการแทน



-  กรณี พกส.ของกรมสขุภาพจิต ผ ูม้ีอํานาจดําเนินการ ดงันี้

1. หวัหนา้สว่นราชการมอบหมายใหเ้ป็นผ ูบ้งัคบับญัชา  

( คําสัง่ กรม ส.ที่892/2557 ลว.22 ตค57 มอบ ผอ.สถาบนั/รพ.)

2. หวัหนา้สว่นราชการ (อธิบดี)

     (มอบอํานาจใหร้องอธิบดี ปฏิบตัิราชการ คําสัง่ กรม ที่..

3. ไดร้บัมอบหมายจากหวัหนา้สว่นราชการ  (ยงัไมม่ี)

      (คําว่ามอบหมาย คกก.กฤษฎีกา เรือ่งเสรจ็ที่ 74/2554)

4. ผ ูท้ี่หวัหนา้สว่นราชการมอบอํานาจใหเ้ป็นผ ูจ้า้ง พกส.

     ( คําสัง่ กรม ส. ที่ 613/2557 ลว. 5 สค.2556     

     ขอ้ 2.5 มอบให ้ผอ.สถาบนั/รพ.ฯ) 

 ก.สืบสวน/พิจารณาในเบื้องตน้/สัง่ใหย้ตุิเรือ่ง (1-4) 

 ข.สอบสวน/ลงโทษ/งดโทษ/สัง่ยตุิเรือ่ง กรณีไมร่า้ยแรง 1-4

 ค. สอบสวน/ลงโทษ/งดโทษ/สัง่ยตุิเรือ่ง กรณีรา้ยแรง 2-4



(2) การสืบสวน/สอบสวน ไมไ่ดท้ํา/ทําไมถ่กูตอ้ง

        ตามที่ กม./กฎ/ระเบียบ ไดก้าํหนดไว ้

   (3) ลงโทษไมถ่กูตอ้ง ทัง้ ฐานความผิด/

     สถานโทษ/อตัราโทษ หรอืผิดขอ้ กม./ระเบียบ

(4) ลงโทษไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานโทษของ ก.พ.

        หรอื มติคณะรฐัมนตร ี

                ( กรณีขา้ราชการ/ลกูจา้งประจํา/พกส. )

       



มาตรฐานโทษ มติ ครม./กพ. /แนวทาง ก.พ.

(1) เบิกเงินเท็จโดยเจตนา -ปลด/ไล ่ออก
      นร 0709.2/ว8 ลงวนัที่ 26 กรกฎาคม 2536
                          (มติ ก.พ.)

(2) ปลอมลายมือผ ูอ้ื่นไปหาประโยชน-์ปลด/ไล ่ออก             
      นร 0505/ว197 ลงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2548
                          (มติ ครม.)

 (3)เบิกค่าเช่าบา้นเท็จ-ไลอ่อก
     นร 0204/ว61 ลงวนัที่ 30 มีนาคม 2541 (มติ ครม.)     
 
(4) ทจุรติฯ/ละทิ้งฯไมก่ลบัมาเลย-ไลอ่อก
     นร 0205/ว234 ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 2536
                



 (6) การพนนัประเภทที่ กม.หา้มขาด-ปลด/ไลอ่อก
      นร 0505/ว123 ลงวนัที่ 9 พฤษภาคม 2546
                         (มติ ครม.)

(7). การไมไ่ปปฏิบตัิราชการตามที่ไดร้บัมอบหมาย     
      ตามคําสัง่ของผ ูบ้งัคบับญัชา (ยา้ย/ช่วยราชการ) 
     เป็นเวลาติดต่อกนัเกินกว่า 15 วนั –ปลด/ไลอ่อก
  ลบั นร 05042/203 ลงวนัที่ 25 พฤศจิกายน2548        
                          (มติ ครม.)

(5) เรยีกรอ้งเงินฝากเขา้ทํางาน- ไลอ่อก
นร 0709.3/ว2 ลงวนัที่ 28 ก.พ.2538

                (มติ กพ. ใหเ้ท่ากบั ว234)



(8) แจง้ขอ้มลูเท็จคณุสมบตัิและผลงานบคุคลในการ
    ขอรบัการประเมินบคุคล (อวช.เท็จ)สดัสว่นผลงาน/
    ลอกเลียนผลงาน/นําผลงานคนอื่นมาเป็นของ
    ตนเอง/จา้งวานคนอื่นทําผลงานให ้โดยผลงานมิใช่
เป็นผลงานที่แทจ้รงิของตนเอง  เขา้ขา่ยกระทําผิด
วินยัอยา่งรา้ยแรง (นร 0707.3/ว5 ลว.12 เม.ย.52       

                               (มติ ก.พ.)

 (9) ยาบา้ (เสพ/ครอบครอง) 
     นร 0709.1/ป 531 ลงวนัที่ 21 กนัยายน 2553         
     ประพฤติชัว่รา้ยแรง ปลด/ไล ่ออก
       แมศ้าลพิพากษารอการลงโทษในคดีอาญา
            (แนวทางลงโทษ สาํนกังาน ก.พ.)3



(10) ผ ูเ้สพ/ผ ูต้ิดยาเสพติด ไดร้บัการบําบดัจนพน้สภาพ
     การติดยานร 0505/ว38 ลงวนัที่ 8 กมุภาพนัธ ์2550
                                  (มติ ครม.) 

(11) จนท.ของรฐั ปลอ่ยปละละเลย/มีสว่นเกี่ยวขอ้งกบั
     ยาเสพติด จะตอ้งถกูดําเนินการทางวินยั/อาญา ทนัที

คําสัง่ คสช.ที่ 41/2557 ลว 31 พฤษภาคม 2557



ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลกูจา้งประจําฯ

กาํหนดใหเ้ป็นไปตามที่กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่า

ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรอืนโดยอนโุลม หรอื

ใหน้ํามาบงัคบัใช ้ มี 3 เรือ่ง คือ
         1. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกี่ยวกบัการสอบสวน

พิจารณาเพื่อใหไ้ดค้วามจรงิและยตุิธรรม และอํานาจและ

หนา้ที่ของคณะกรรมการสอบสวนวินยัอยา่งรา้ยแรง

         - กฎ ก.พ.ว่าดว้ยการดําเนินการทางวินยั พ.ศ.2556

        หมวด 4 (แต่งตัง้สอบสวนอยา่งรา้ยแรง) 

        หมวด 3 ขอ้ 8,12 (แต่งตัง้สอบสวนอยา่งไมร่า้ยแรง)



2. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกี่ยวกบัการสัง่พกัราชการ           

การสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก้อ่น ระยะเวลาใหพ้กัราชการ

และใหอ้อกจากราชการไวก้อ่น และการดําเนินการเพื่อ           

ใหเ้ป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา

- กฎ ก.พ.ว่าดว้ยการดําเนินการทางวินยั พ.ศ.2556

หมวด 8

  



3. การกระทําผิดวินยัอยา่งรา้ยแรงและเป็นกรณี                

ความผิดที่ปรากฏชดัแจง้ตามที่กาํหนดในกฎหมาย

ว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรอืน ผ ูม้ีอํานาจสัง่บรรจ ุ

ตามขอ้ 13 จะดําเนินการตามขอ้ 52 โดยไมส่อบสวนก็ได้

-กฎ ก.พ.ว่าดว้ยการดําเนินการทางวินยั พ.ศ.2556ขอ้ 65



 

         

                       สืบสวน (ทางวินยั) 
  คือ การสืบหาขอ้เท็จจรงิและพยานหลกัฐานในเบื้องตน้ 
       - ผบ.ดําเนินการสืบสวนเอง
       - มอบหมายใหผ้ ูใ้ตบ้งัคบับญัชาสืบสวน
       - แต่งตัง้คณะกรรมการสืบสวน  

                     อบสวน (ทางวินยั)
   คือ การรวบรวมพยานหลกัฐาน/การดําเนินการ เพื่อ    

        - จะทราบขอ้เท็จจรงิ/พฤติการณ์

        - พิสจูนค์วามผิดว่า กระทําผิด หรอืไม ่



 

                

                การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
                           (Check the fack)
      คือ การตรวจสอบหาความจรงิเพื่อจะทราบ
            รายละเอียดในเบื้องตน้ 
                     การสอบสวนขอ้เท็จจรงิ
    พ.ร.บ.ระเบียบบรหิารราชการแผน่ดิน พ.ศ.2534 

       ม.11(1) นายกรฐัมนตร.ี..มีอํานาจสัง่สอบสวน   

     ขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัการปฏิบตัิราชการของราชการ

     สว่นกลางราชการสว่นภมูิภาค และราชการสว่น

     ทอ้งถิ่น



ปฏิ

บัติ

การ

ชํา

นาญ

การ

ชก.

พิ

เศษ

เชี่ยว

ชาญ

ทรง

คุณ

วุฒิ

ปฏิ

บัต ิ

งาน

ชํา 

นาญ

งาน

อา

วุ 

โส

ทกัษะ

พ ิ

เศษ

ระ

ดบั

ต้น

ระ

ดบั

สูง

ระ

ดบั

ต้น

ระ

ดบั

สูง

รอง

อธิบดี

อธิบด/ี

รองปลดัฯ/

บส.

ปลดัฯ

ผู้สั่งฯ

ม.57

ผวจ.

อธิบด/ี

ปลดัฯ

(สป.)

ปลดัฯ

รมว.

วิชาการท ัว่ไป อาํนวยการ บรหิาร

ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มีอาํนาจส ัง่บรรจุ ตามมาตรา 57



มกีารกล่าวหา/สงสัย ว่าข้าราชการกระทาํผดิวนิัย

มูลไม่ร้ายแรง

ผบ.

     พจิารณาในเบื้องต้น ม.91ว.1    ดาํเนินการ/สั่ง สืบสวน ม.91ว.1

ผบ.ผู้สั่งบรรจุ ม.57 

ยุติ
เรื่อง

กรณไีม่มมีูลทีค่วรกล่าวหา
ว่ากระทาํผดิวนิัย ม.91ว.1

กรณมีมีูลทีค่วรกล่าวหาว่ากระทาํผดิวนิัย 
+ มพียานหลกัฐานเบื้องต้น ม.91ว.2

ผบ.ผู้สั่งบรรจุ ม.57 พจิารณาเห็นว่า 

มูลร้ายแรง

ตั้งสอบร้ายแรง ม.93
(สอบสวน ตามกฎวนิัย56)

ตั้งสอบไม่ร้ายแรง ม.92
(สอบสวนตามกฎวนิัย 56)

ผบ.ม.57 ดาํเนินการ/สั่งให้
แจ้งข้อกล่าวหา/สรุปพยานฯ
ให้ทราบ-รับฟังคาํชี้แจง ม.92

(แจ้งเอง/มอบ จนท.) พจิารณา/ลงโทษ

-สืบเอง
-มอบหมาย
  ให้จนท.สืบ
-ตั้ง คกก.
  สืบสวน

ตรวจสอบ
ข้อเทจ็จริง



           ความผิดที่ปรากฏชดัแจง้ ตามกฎ ก.พ.                

         ว่าดว้ยการดําเนินการทางวินยั พ.ศ.2556

              กรณีกระทําผิดวินยัอยา่งไมร่า้ยแรง

                    (สาํหรบัขา้ราชการ/พกส.)
     ขอ้ ๖๔ ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผ ูใ้ด กระทําผิดวินยัอยา่งไมร่า้ยแรง 

      - ไดร้บัสารภาพเป็นหนงัสือต่อผ ูบ้งัคบับญัชา หรอื

      - ไดใ้หถ้อ้ยคํารบัสารภาพและไดม้ีการบนัทึกถอ้ยคํารบัสารภาพ

         เป็นหนงัสือ หรอื   

      - มีหนงัสือรบัสารภาพต่อผ ูม้ีหนา้ที่สืบสวนสอบสวนหรอื  

          คณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้ 

    ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชดัแจง้ ผ ูบ้งัคบับญัชาซึ่งมีอํานาจสัง่

บรรจตุามมาตรา ๕๗ จะพิจารณาดําเนินการทางวินยั  โดยไมต่อ้ง

สอบสวน/งดการสอบสวนก็ได้



           ความผิดที่ปรากฏชดัแจง้ ตามกฎ ก.พ.                

         ว่าดว้ยการดําเนินการทางวินยั พ.ศ.2556

              กรณีกระทําผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง

           (สาํหรบัขา้ราชการ/พกส./ลกูจา้งประจํา)
       หมายเหต ุพนกังานราชการ มีความผิดที่ปรากฎชดัแจง้

ขอ้ ๖๕ ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผ ูใ้ดกระทําผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง                

ในกรณีดงัต่อไปนี้

          ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชดัแจง้ ผ ูบ้งัคบับญัชาซึ่งมี

อํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา ๕๗ หรอืผ ูม้ีอํานาจตามมาตรา ๙๔ 

แลว้แต่กรณี จะดําเนินการทางวินยั โดยไมต่อ้งสอบสวน หรอืงดการ

สอบสวน ก็ได ้ดงันี้



(๑) ก. ละทิ้งหนา้ที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็น

เวลาเกินกว่าสิบหา้วนั โดยไมก่ลบัมาปฏิบตัิหนา้ที่

ราชการอีกเลย และ

    ข. ผ ูบ้งัคบับญัชาซึ่งมีอํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา ๕๗ 

ไดด้ําเนินการ หรอืสัง่ใหด้ําเนินการสืบสวนแลว้ (และ)

  ค. เห็นว่าไมม่ีเหตผุลอนัสมควร หรอืมีพฤติการณ ์

       อนัแสดงถึงความจงใจไมป่ฏิบตัิตามระเบียบของ

       ทางราชการ



(๒) กระทําความผิดอาญาจนไดร้บัโทษจําคกุหรอื

โทษที่หนกักว่าโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ําคกุ

หรอืใหร้บัโทษที่หนกักว่าจําคกุ เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบั

ความผิดที่ไดก้ระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ

(จําคกุ/ประหารชีวิตจรงิ)

(๓) - กระทําผิดวินยัอยา่งรา้ยแรงและไดร้บัสารภาพ      

เป็นหนงัสือต่อผ ูบ้งัคบับญัชา หรอื

           - ไดใ้หถ้อ้ยคํารบัสารภาพและไดม้ีการบนัทึก

ถอ้ยคํารบัสารภาพเป็นหนงัสือ หรอื

            - มีหนงัสือรบัสารภาพต่อผ ูม้ีหนา้ที่สืบสวน

สอบสวนหรอืคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้



การทจุรติต่อหนา้ที่ราชการ



๘๕(๑) ปฏิบตัิหรอืละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่

ราชการโดยมิชอบเพื่อ ใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งรา้ยแรงแกผ่ ูห้นึ่งผ ูใ้ด หรอื

ปฏิบตัิหรอืละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่

ราชการโดยทจุรติ

  ประมวลกฎหมายอาญา  “โดยทจุรติ”
หมายถึง  เพื่อ แสวงหาประโยชนท์ี่มิควร
ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรบัตนเอง 
หรอืผ ูอ้ื่น



อาํนาจ/หน้าทีร่าชการ..เกดิจากอาํนาจ/หน้าทีร่าชการ..เกดิจาก
1. มาตรฐานกาํหนดตําแหน่ง เช่น

      นายแพทย/์พยาบาล/

 2. กฎหมายกาํหนดไว้ เช่น  พ.ร.บ.

ยา/พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรอืน

 3. มีคําสัง่/มีการมอบหมายโดย

ผ ูบ้งัคบับญัชา เช่น คณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัด ุ

 4. พฤตินยัปฏิบตัิ



 คําว่า “มิชอบ” หมายความว่า ไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบของทางราชการ คําสัง่ของผ ูบ้งัคบับญัชา มติ

คณะรฐัมนตร ี ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

หรอืตามทํานองคลองธรรม คือไมเ่ป็นไปตามทางที่

ถกูที่ควร

  คําว่า “การปฏิบตัิหนา้ที่ราชการโดยมิชอบ” 

หมายความถึงการเรยีกค่าตอบแทนโดยมิชอบในการ

ปฏิบตัิหรอืเพื่อจะปฏิบตัิหนา้ที่ราชการ แมเ้นื้อหาการ

ปฏิบตัิหนา้ที่จะเป็นไปโดยถกูตอ้ง

 คําว่า “ประโยชนท์ี่มิควรได”้ หมายถึง ประโยชนท์ี่ไมม่ี

สิทธิโดยชอบธรรมที่จะไดร้บั



   คําว่า “เพื่อ”  ใหเ้กิดความเสียหายอยา่งรา้ยแรง

แกผ่ ูห้นึ่งผ ูใ้ด

      หมายถึง ผ ูก้ระทํามีเจตนาใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งรา้ยแรง แมผ้ลของการกระทําจะยงัมิได้

เกิดขึ้น เช่น พยาบาลวิชาชีพปฏิบตัิการ กาํลงันํา

ยาพิษจะไปฉีดใหผ้ ูป้่วยซึ่งโกรธเคืองกนั แต่ยงัไม่

ทนัได ้   ฉีดถกูจบัไดเ้สียกอ่น ถือว่า เพื่อใหเ้กิด

ความเสียหายอยา่งรา้ยแรงแลว้



มติ ค.ร.ม.เมื่อวนัที่ 21 ธ.ค.2536          

(นร 0205/ว 234 ลว. 24 ธ.ค.2536)

-  การลงโทษผ ูก้ระทําผิดวินยัฐานทจุรติ

  ควรลงโทษเป็นไลอ่อกจากราชการ

 - การนําเงินที่ทจุรติไปแลว้มาคืนมีเหต ุ         

อนัควรปรานีอื่นใด ไมเ่ป็นเหต ุ

   ลดหยอ่นโทษเป็นปลดออกจากราชการ



ความประพฤติสว่นตวั



การกระทาํประพฤตเิส ือ่มเสยีการกระทาํประพฤตเิส ือ่มเสยี
    ๑. ทําใหเ้สื่อมเสียชื่อเสียงและ 

เกียรติศกัดิ์ของตน

   ๒. สงัคมร ูส้ึกรงัเกียจหรอืรบัไมไ่ด้

   ๓. กระทําโดยเจตนา

    ๑. ทําใหเ้สื่อมเสียชื่อเสียงและ 

เกียรติศกัดิ์ของตน

   ๒. สงัคมร ูส้ึกรงัเกียจหรอืรบัไมไ่ด้

   ๓. กระทําโดยเจตนา

มาตรา ๘๒(๑๐) ตอ้งรกัษาชื่อเสียง

ของตน และรกัษาเกียรติศกัดิ์ของตําแหน่ง

หนา้ที่ราชการของตนใหเ้สื่อมเสีย



ม.๘๕(๔) กระทําการอนัไดช้ื่อว่า

         เป็นผ ูป้ระพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง

    องคป์ระกอบการประพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง     องคป์ระกอบการประพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง 

    1.  ทําใหเ้สื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศกัดิ์ของตน

       หรอืของทางราชการ อยา่งรนุแรง

   2. สงัคมร ูส้ึกรงัเกียจ/เป็นที่รงัเกียจของสงัคม

        เป็นอยา่งมาก

   3. กระทําโดยมีเจตนาชัว่รา้ย



ตวัอยา่งการประพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง

   ๑. ประพฤติตนเป็นคนเสเพล                     

   ๒. เสพของมึนเมาจนไมส่ามารถครองสติได้
   ๓. หมกม ุน่ในการพนนั
   ๔. กระทําอนาจาร
   ๕. มีความสมัพนัธฉ์นัช ูส้าว
   ๖. กระทําความผิดอาญา
   ๗. ปลอมลายมือชื่อไปหาประโยชน ์
   ๘. เบิกเงินเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน/์สวสัดิการ เท็จ
   ๙. เบิกค่าเช่าบา้นเท็จ
 ๑๐. เรยีกรบัเงินในการสอบและคดัเลือกเขา้ทํางาน



การไมป่ฏิบตัิหนา้ที่ราชการ

และไมป่ฏิบตัิตามระเบียบแบบแผน
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      มาตรา 64 บคุคลจะแกต้วัว่าไมร่ ูก้ฎหมาย

       เพื่อใหพ้น้จากความรบัผิดในทางอาญาไมไ่ด้

          ขา้ราชการ ผ ูม้ีหนา้ที่ปฏิบตัิการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง

   จะอา้งว่าไมร่ ูก้ฎหมายหรอืระเบียบแบบแผน ขอ้บงัคบั

   อนัตนจะตอ้งปฏิบตัิและอย ูใ่นหนา้ที่ของตนไมไ่ด้

ประมวลกฎหมายอาญา

มติคณะรฐัมนตร ีที่ นว 89/2497 ลว. 1 เมษายน 2497



พ.ร.บ.การจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐

                   มาตรา ๑๒๐ ผ ูใ้ดเป็นเจา้หนา้ที่หรอืเป็นผ ูม้ีอํานาจหนา้ที่ใน

การดําเนินการเกี่ยวกบัการจดัซื้อจดัจา้งหรอืการบรหิารพสัด ุปฏิบตัิ

หรอืละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ในการจดัซื้อจดัจา้งหรอืการบรหิารพสัด ุ

ตามพระราชบญัญตัินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรอืประกาศที่ออกตาม

ความในพระราชบญัญตัินี้ โดยมิชอบ เพื่อใหเ้กิดความเสียหายแกผ่ ู้

หนึ่งผ ูใ้ด หรอืปฏิบตัิหรอืละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ในการจดัซื้อจดัจา้ง

หรอืการบรหิารพสัด ุตามพระราชบญัญตัินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรอื

ประกาศ  ที่ออกตามความในพระราชบญัญตัินี้โดยทจุรติ ตอ้งระวาง

โทษจําคกุตัง้แต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบาทถึงสองแสน

บาทหรอืทัง้จําทัง้ปรบั      

            ผ ูใ้ดเป็นผ ูใ้ชห้รอืผ ูส้นบัสนนุในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง 

ผ ูน้ัน้ตอ้งระวางโทษตามที่กาํหนดไวส้าํหรบัความผิดตามวรรคหนึ่ง



     มาตรา ๘๒(๒) ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่

ราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบของทางราชการ มติของ

คณะรฐัมนตร ีนโยบายของรฐับาล 

และปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ



กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ
        ที่กาํหนดใหม้ีอํานาจ/หนา้ที่
กฎหมาย, กฎ

   กฎหมาย หรอื กฎ ใดก็ได ้ ที่กาํหนด         
“อํานาจ หรอื หนา้ที่” ไว ้เช่น กาํหนดให ้           
เป็นผ ูม้ีอํานาจสัง่บรรจแุต่งตัง้ ตาม

    มาตรา 57 /หนา้ที่กรรมการสอบสวน
  ระเบียบของทางราชการ
   ตอ้งเป็นระเบียบเฉพาะ เช่น หนงัสือเวียน/
หลกัเกณฑท์ี่กาํหนด “อํานาจ/หนา้ที่” ไว้



หลกัการตรวจรบัพสัด/ุตรวจการจา้ง 

    1.ตอ้งตรวจรบั

       ก.ของมี

       ข.ของครบ

       ค.ของถกูตอ้ง (สญัญา/ขอ้ตกลง/SPEC)

2. ถา้ไมม่ี่/ไมค่รบ/ไมถ่กูตอ้ง จะตอ้งรายงาน



  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
   “ แบบแผน” คือขนบธรรมเนียมที่กาํหนดไว ้

หรอื เคยประพฤติปฏิบตัิสืบต่อกนัมา
             1. เป็นระเบียบแบบแผนของทางราชการทัว่ไป
          2. กาํหนดหนา้ที่ทัว่ไปที่ทกุคนตอ้งปฏิบตัิตาม 
          3. ไมจ่ําเป็นตอ้งกาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร

  ระเบียบลงชื่อมาปฏิบตัิราชการ/เวลาทํางาน
  ระเบียบการลาหยดุราชการ
   การแต่งกาย



          ขา้ราชการซึ่งประสงคจ์ะไปต่างประเทศ             

ในระหว่างการลาตามระเบียบนี้ หรอืใน              

ระหว่างวนัหยดุราชการใหเ้สนอขออนญุาต              

ต่อผ ูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงหวัหนา้สว่น

ราชการ (ผวจ.)

    การอนญุาตของหวัหนา้สว่นราชการ            

ตามวรรคหนึ่งเมื่ออนญุาตแลว้ใหร้ายงาน

ปลดักระทรวงทราบดว้ย                                 

การไปต่างประเทศระหว่างการลาหรอื

วนัหยดุราชการ (ระเบียบการลาฯขอ้ ๑๓)



การละทิ้งหนา้ที่ราชการ



๘๒(๕) ตอ้งอทุิศเวลาของตนใหแ้กร่าชการ    

        จะละทิ้งหรอืทอดทิ้งหนา้ที่ราชการมิได้

   คําว่า “ตอ้งอทุิศเวลาของตนใหแ้ก่

ราชการ”  หมายถึง  ตอ้งอทุิศหรอืสละ

เวลาทัง้หมดเพื่อปฏิบตัิราชการตามที่

ราชการตอ้งการ รวมทัง้เวลา

นอกเหนือจากเวลาปฏิบตัิราชการตามปกติ

ในกรณีทางราชการมีงานเรง่ด่วนที่จําเป็น 

จะตอ้ง ใหร้าชการปฏิบตัินอกเวลา



    “ละทิ้งหนา้ที่ราชการ” หมายถึง  ไมอ่ย ูป่ฏิบตัิ

ราชการตามหนา้ที่  ซึ่งไดแ้กก่ารไมม่ายงัสถานที่

ราชการเพื่อปฏิบตัิตามหนา้ที่หรอืเพื่อให้

ผ ูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานใหป้ฏิบตัิ รวมทัง้การ

มายงัสถานที่ราชการแลว้ไมอ่ย ูป่ฏิบตัิงานละทิ้งไป

ไมอ่ย ูใ่นสนถานที่ที่ควรอย ู่

  “ทอดทิ้งหนา้ที่ราชการ” หมายถึง มาอย ูใ่นสถานที่

ราชการแต่ไมส่นใจไปธรุะ ไมป่ฏิบตัิราชการตาม

หนา้ที่ ปลอ่ยใหง้านคัง่คา้ง



๘๕(๓) ละทิ้งหนา้ที่ หรอืทอดทิ้งหนา้ที่ในคราวเดียวกนั

     เป็น เวลาเกินสิบหา้วนัโดยไมม่ีเหตอุนัสมควร หรอื

     โดยมีพฤติการณอ์นัแสดงถึงความจงใจไมป่ฏิบตัิตาม

     ระเบียบของทางราชการ

•     การละทิ้งหนา้ที่ราชการต่อเนื่องโดยไมไ่ดม้า
หรอืไมไ่ดอ้ย ูป่ฏิบตัิหนา้ที่ราชการเลยเป็นเวลาเกิน 

15 วนั คือตัง้แต่ 15 วนัครึง่ ขึ้นไป

•     การนบัวนัละทิ้งหนา้ที่ราชการในกรณีที่มี

วนัหยดุราชการอย ูใ่นช่วงกลางของเวลา ตอ้งนบั

วนัหยดุราชการนัน้เป็นวนัละทิ้งหนา้ที่ติดต่อในคราว

เดียวกนัดว้ย



มติ ค.ร.ม.เมื่อวนัที่ 21 ธ.ค.2536          

(นร 0205/ว 234 ลว. 24 ธ.ค.2536)
-  การลงโทษผ ูก้ระทําผิดวินยักรณีละทิ้งหนา้ที่        

ละทิ้งติดต่อในคราวเดียวกนัเกินกว่า 15 วนั

   โดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร และไมก่ลบัมาอีกเลย

  ควรลงโทษเป็นไลอ่อกจากราชการ

 - การมีเหตอุนัควรปรานีอื่นใด ไมเ่ป็นเหต ุ

   ลดหยอ่นโทษเป็นปลดออกจากราชการ



กรณีละทิ้งหนา้ที่ราชการติดต่อเกิน 15 วนั

โดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร 
        คําพิพากษาศาลปกครองสงูสดุ  ที่ อ.207/2557

       ผ ูถ้กูฟ้องคดีสามารถสืบสวนจากตวัผ ูฟ้้องคดี หรอืโดยการ

สอบปากคําจากญาติของผ ูฟ้้องคดี หรอืสอบปากคําบคุคลอื่นที่ใกลช้ิด 

กบัผ ูฟ้้องคดีไมว่่าจะเป็น ภรรยา บตุรบิดามารดา หรอืญาติพี่นอ้ง 

เพื่อประกอบการพิจารณา และสืบสวนขอ้เท็จจรงิใหไ้ดค้วามว่าการ               

ละทิ้งหนา้ที่ราชการของผ ูฟ้้องคดีนัน้ไมม่ีเหตผุลอนัสมควรหรอืไม ่                

แต่ผ ูถ้กูฟ้องคดีก็หาไดด้ําเนินการเช่นนัน้ไม ่กลบัมีเพียงถอ้ยคําใหก้าร           

ของเจา้หนา้ที่ของผ ูถ้กูฟ้องคดีแต่เพียงฝ่ายเดียว กรณีจึงฟังไดว้่า 

ขอ้เท็จจรงิจากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนในสว่นการ

กระทําของผ ูฟ้้องคดียงัไมเ่ขา้เงื่อนไขเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชดัแจง้
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            ตวัอยา่งการรวบรวมพยานหลกัฐาน

        กรณีความผิดปรากฏชดัแจง้ เรือ่งละทิ้งฯ 
1. สอบปากคําผ ูใ้กลช้ิด เช่น บิดามารดา สามีภรยิา บตุร 

     ญาติพี่นอ้ง ผ ูบ้งัคบับญัชา เพื่อนรว่มงาน ผ ูใ้กลช้ิด เรือ่ง

     - ในระหว่างไมม่าทํางาน ไปไหน ทําอะไร เพราะเหตใุด

        จึงไมม่าทํางาน

     - การเจ็บป่วยของเขาหรอืคนในครอบครวั การไมแ่จง้ 

        ผบ.ทราบ การไมส่ง่ใบลา  การถกูจบั/ตอ้งหาคดี

     - การพบเห็นผ ูก้ระทําผิด/มีการติดต่อกนัเมื่อใดบา้ง

     - ไมม่าทํางาน ว.ด.ป.ใด หรอืกลบัมาทํางานเมื่อใดบา้ง



2. ระหว่างสืบสวนสอบสวน หากกลบัมาทํางาน สอบถามว่า

    - กลบัมาแลว้ยืน่ใบลา/ชี้แจง ต่อ ผบ.หรอืไม่

    - สง่ใบลาเมื่อใด มีหลกัฐานประกอบอะไรบา้ง และ

3. รวบรวมพยานเอกสาร เช่น สาํเนาสมดุลงชื่อทํางาน 

4. เสนอความเห็นเกี่ยวกบัความผิด เหตผุลที่ละทิ้ง

    มติ ครม.ที่เกี่ยวขอ้ง สถานโทษ



     สดัสว่นความรบัผิดชดใชท้างละเมิดของ จนท.
       กรณีจ่ายเงินเกินสิทธิ/ไมม่ีสิทธิ/ผิดระเบียบ 

(กค.0406.2/ว6ุ6 ลว. 25 ก.ย./2550)

       1. ฝ่ายการเงิน                                   

     เช่น จนท.เจา้ของเรือ่ง/                           60%         

     หน.งาน หรอืฝ่ายเงิน

        2. ผบ.ชัน้ตน้-กลาง                            

      เช่น หน.ฝ่ายบรหิาร                               20%  

            หรอื รอง ผอ./สสจ.

 3. ผบ.ชัน้สงู 

         เช่น ผอ./นพ.สสจ.                              20%



ขา้ราชการละทิ้งหนา้ที่ราชการติดต่อเกิน 15 วนั 

ขา้รไดร้บัเงินเดือนในระหว่างที่ละทิ้ง และต่อมาถกูลงโทษไลอ่อก
1. การฟ้องเรยีกเงินเดือนคืน เป็นคดีปกครอง

     - คําวินิจฉยัชี้ขาดอํานาจหนา้ที่ระหว่างศาล ที่ 2/2551

2. ระยะเวลาฟ้องคดี ตอ้งฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ตน้

    ภายใน 1 ปี นบัแต่ วนัร ูห้รอืควรร ูเ้หตแุห่งการฟ้องคดี

   - คําสัง่ศาลปกครองสงูสดุ ที่ 540/2550 (สรุนิทร)์

- คําสัง่ศาลปกครองสงูสดุ ที่ 744/2551 (ปทมุธานี)
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ความสภุาพเรยีบรอ้ย/สามคัคี



    ๘๒(๗) ตอ้งสภุาพเรยีบรอ้ย รกัษา

ความสามคัคี และตอ้งช่วยเหลือกนั

ในการปฏิบตัิราชการ ระหว่าง

ขา้ราชการดว้ยกนั และผ ูร้ว่มปฏิบตัิ

ราชการ



พฤติกรรมที่ไมส่ภุาพเรยีบรอ้ยพฤติกรรมที่ไมส่ภุาพเรยีบรอ้ย

 ๑. แสดงออกดว้ย กิรยิา ท่าทาง

 ๒. แสดงออกดว้ย คําพดู

 ๓. แสดงออกดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์

 ๔. แสดงออกดว้ย ลายลกัษณอ์กัษร

 

 ๑. แสดงออกดว้ย กิรยิา ท่าทาง

 ๒. แสดงออกดว้ย คําพดู

 ๓. แสดงออกดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์

 ๔. แสดงออกดว้ย ลายลกัษณอ์กัษร

 



ความประพฤติสว่นตวั



๘๓(๘) ตอ้งไมก่ระทําการอนัเป็นการลว่งละเมิดหรอื

คกุคามทางเพศตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ.

       ลว่งละเมิดทางเพศ   คือ ลว่งเกิน, ฝ่าฝืนจารตี
           ประเพณี, ฝ่าฝืนกฎหมาย  เช่น
           การทําอนาจาร, ขม่ขืนกระทําชําเรา 

   คกุคามทางเพศ คือ   ทําใหห้วาดกลวั,
           แสดงอํานาจดว้ยกิรยิา หรอืวาจา                 
           ใหห้วาดกลวั 

       กฎ ก.พ.ว่าดว้ยการกระทําการอนัเป็นการ

     ลว่งละเมิดหรอืคกุคามทางเพศ พ.ศ.2553



องคป์ระกอบการละเมิดหรอืคกุคามทางเพศ 
   1. กระทําการ ต่อขา้ราชการ/ผ ูร้ว่มปฏิบตัิราชการ 

    2. เกิดขึ้นในหรอืนอกสถานที่ราชการ

    3. ผ ูถ้กูกระทํามิไดย้นิยอม/เดือดรอ้นราํคาญ 

                   โดยกระทําการ ดงัต่อไปนี้

    1. ดว้ยการสมัผสัทางกายที่มีไปในทางเพศ เช่น จบู

        โอบกอด จบัอวยัวะสว่นใดสว่นหนึ่ง เป็นตน้

    2. ดว้ยวาจาที่สอ่ไปในทางเพศ เช่น วิพากษว์ิจารณ์

        รา่งกาย พดูหยอกลอ้ พดูหยาบคาย เป็นตน้



  ๓. ดว้ยอากปักิรยิาที่สอ่ไปในทางเพศ เช่น การ               

ใชส้ายตาลวนลาม การทําสญัญาณ หรอื  

สญัลกัษณใ์ดๆ เป็นตน้

  ๔. แสดงหรอืสื่อสารดว้ยวิธีการใด ที่สอ่ไปใน ทางเพศ  

เช่น แสดงรปูลามกอนาจาร สง่จดหมาย ขอ้ความ 

หรอื การสื่อสารรปูแบบอื่น เป็นตน้

  ๕. แสดงพฤติกรรมอื่นใดที่สอ่ไปในทางเพศ ซึ่ง

ผ ูถ้กูกระทําไมพ่ึงประสงคห์รอืเดือดรอ้นราํคาญ



    มาตรา 96 ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผ ูใ้ดกระทํา

ผิดวินยัอยา่งไมร่า้ยแรง ใหผ้ ูบ้งัคบับญัชาซึ่งมีอํานาจ  

สัง่บรรจตุามมาตรา 57 สัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน

หรอืลดเงินเดือนตามควรแกก่รณีใหเ้หมาะสมกบัความผิด

   ในกรณีมีเหตอุนัควรลดหยอ่น จะนํามาประกอบการ

พิจารณาลดโทษก็ได ้แต่สาํหรบัการลงโทษภาคทณัฑใ์หใ้ช้

เฉพาะกรณีกระทําผิดวินยัเล็กนอ้ย

   ในกรณีกระทําผิดวินยัเล็กนอ้ยและมีเหตอุนัควรงดโทษ 

จะงดโทษใหโ้ดยใหท้ําทณัฑบ์นเป็นหนงัสือหรอืว่ากลา่ว

ตกัเตือนก็ได้



การออกคําสัง่และวนัที่ไดร้บัโทษ

     1. ภาคทณัฑ ์ (ตัง้แต่บดันี้ เป็นตน้ไป)

     2. ตดั งด.  (ตัง้แต่เดือนที่ออกคําสัง่)

     3. ลดเงินเดือน  (ตัง้แต่เดือนที่ออกคําสัง่)  

     4. ปลด/ไล ่ออก  (ตัง้แต่บดันี้/ตัง้แต่วนัที่เริม่

         ละทิ้งฯ/ตัง้แต่วนัพกัราชการหรอืสัง่ใหอ้อกฯ/  

         ตัง้แต่วนัลาออก/วนัสดุทา้ยกอ่นเกษียณฯ)



            

                   การแจง้สิทธิอทุธรณ/์โตแ้ยง้ ใหท้ราบ 

            คําสัง่ทางปกครอง ที่อาจอทุธรณ/์โตแ้ยง้ ต่อไปไดใ้หร้ะบ ุ

              - กรณีที่อทุธรณ/์โตแ้ยง้

              - การยืน่คําอทุธรณ/์โตแ้ยง้

              - ระยะเวลาสาํหรบัการอทุธรณ/์โตแ้ยง้

            (อทุธรณต์่อใคร ภายในกี่วนั ถา้ไมแ่จง้ เวลาจะขยาย 1 ปี)
                     กม./ระเบียบ เกี่ยวกบัการอทุธรณ ์ 
     ขา้ราชการ    : พรบ.พลเรอืนฯ2551 ม.114-121/กฎ ก.พ.ค.
     ลกูจา้งประจํา : หนงัสือ กค 0527.6/ว 50  ลว.26 พค.41
     พนกังานราชการ :  ม.45 พรบ.วิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองฯ

     พกส. : ขอ้ ขอ้ 23-26 ของประกาศ คพส. ลว.20 กย.61 เรือ่ง หลกัเกณฑ์
และวิธีการบรหิารงานบคุคล ว่าดว้ยวินยัและการรกัษาวินยั การดําเนินการ
ทางวินยัการอทุธรณ ์และการรอ้งทกุขข์องพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ



                                                                                                                  

                                                                                 กรณีขา้ราชการ 
             อนึ่ง  นาย.……………มีสิทธิอทุธรณค์ําสัง่นี้ต่อคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบ

คณุธรรม  ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทราบหรอืถือว่าทราบคําสัง่ลงโทษ ทัง้นี้ ตาม
มาตรา 114 แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 และ             
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กาํหนดไวใ้น กฏ ก.พ.ค.ว่าดว้ยการอทุธรณแ์ละการ
พิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ ์พ.ศ.2551

                                      กรณีลกูจา้งประจํา 
            อนึ่ง  นาย.……………มีสิทธิอทุธรณค์ําสัง่นี้ต่อ  (..อ.ก.พ.จงัหวดั.../

     กรม..../สป./กระทรวงสาธารณสขุ...) ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทราบคําสัง่ลงโทษ 

     ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือกระทรวงการคลงั ที่ กค 
0527.6/ว 50 ลงวนัที่ 26 พฤษภาคม 2541

แนวตวัอยา่งขอ้ความแจง้สิทธิอทุธรณท์า้ยคําสัง่ลงโทษ



                                                                                                                      กรณี พกส. 
             อนึ่ง  นาย.……………มีสิทธิอทุธรณค์ําสัง่นี้ต่อ..................... ภายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัทราบหรอืถือว่าทราบคําสัง่ลงโทษ ทัง้นี้ ตาม ขอ้ 23-26 ของ

ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ ลงวนัที่ 20 กนัยายน 

2561 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบรหิารงานบคุคล ว่าดว้ยวินยัและการรกัษาวินยั การ

ดําเนินการทางวินยัการอทุธรณ ์และการรอ้งทกุขข์องพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ

                           กรณีพนกังานราชการ 
           อนึ่ง  นาย.……มีสิทธิอทุธรณค์ําสัง่นี้ต่อ ...ผวจ./อธิบดี/ปลดัฯ(ผ ูอ้อกคําสัง่) 

      ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้คําสัง่ลงโทษ ทัง้นี้ ตามมาตรา 44 แห่ง
พระราชบญัญตัิ วิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 



                                      
  ผ ูถ้กูลงโทษ

   

        โทษวินยั

           

               ผ ูล้งนามในคําสัง่ลงโทษ         ผ ูพ้ิจารณา      

 ขา้ราชการ

  รา้ยแรงและ          

ไมร่า้ยแรง

1.นายกรฐัมนตร/ีรมว./ปลดักระทรวง

2. อธิบดี /ผวจ. 

3. ผ ูร้บัมอบอํานาจจาก 1-2

ก.พ.ค.

 พนกังานราชการ

         

      รา้ยแรงและ

     ไมร่า้ยแรง

 1.ปลดักระทรวง (กรม สป.)

 2. อธิบดี  /  ผวจ. ที่รบัมอบจาก สป. 

 3. ผ ูร้บัอบอํานาจจาก 1-2

ผ ูอ้อกคําสัง่

และ ผบ.ชัน้

เหนือตามกฎ 4

   

ลกูจา้งประจํา

  

  

  อยา่งรา้ยแรง 

และไมร่า้ยแรง

1.ปลดักระทรวง (กรม สป.)

 2. อธิบดี  /  ผวจ. ที่รบัมอบจาก สป. 

 3. ผ ูร้บัอบอํานาจจาก 1-2

อ.ก.พ.กระทรวง

       ไมร่า้ยแรง หน.หน่วยงาน/หน.สว่นราชการของ

สป./กรม เช่น ผอ.กอง/สาํนกั/รพ./

      

 - อ.ก.พ.สป.

 - อ.ก.พ.จงัหวดั

 - อ.ก.พ.กรม

พกส. อยา่งรา้ยแรง 

และไมร่า้ยแรง

1.ปลดักระทรวง (กรม สป.)/ผวจ.ผ ูร้บัมอบฯ

 2. อธิบดี   

 3. ผอ.รพสต./ผอ.รพช.รพท.รพศ.วิทยาลยัฯ   

     นพ.สสจ.สสจ.

 4. ผอ.กอง/สาํนกั/ผบ.ตํ่ากว่าอธิบดี

  รมว.สธ.

ปลดักระทรวง

ผวจ.

อธิบดี



                     
 นายเสมอ กาฬภกัดี 

นิติกรชํานาญการพิเศษ (ดา้นวินยั)
     กล ุม่เสรมิสรา้งวินยัและระบบคณุธรรม 
         สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
         อ.เมืองฯ จ.นนทบรุ ี11000  
                (อาคาร 6 สป.สธ. ชัน้ 2)

http://discipline.ops.moph.go.th/   
   โทร.  02-5901314, 5901417, 5902492 
    มือถือ  086-5162295

         samerkan1960@gmail.com


