ประกาศจังหวัดยโสธร
เรื่อง มาตรการดาเนินงานทางวินัยข้าราชการ สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
………………………….
การดาเนิ น การทางวินั ยเป็นขั้นตอนในการบริห ารงานบุคคลอย่างหนึ่งที่ต้องดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยกฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง
หลายฉบั บ รวมทั้ง มติ คณะรั ฐ มนตรี มติ ก.พ. และกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งด้ ว ย เริ่ มตั้ งแต่ ขั้น ตอนก่อ นเข้า สู่
กระบวนการดาเนินการทางวินัย คือ การสืบสวนก่อนการดาเนินการทางวินัย ได้แก่ การสืบสวนเมื่อมีกรณีสงสัยว่า
ราชการผู้หนึ่งผู้ในอาจกระทาผิดวินัย ซึ่งอาจเนื่องมาจากมีการร้องเรียน หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นเอง หรือมี
หน่วยงานอื่นแจ้งเหตุการณ์การะทาผิดวินัย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาว่า กรณีมีมูลที่ควร
กล่ า วหาว่ า ราชการผู้ นั้ น กระท าผิ ด วิ นั ย หรื อ ไม่ อั น เป็ น การด าเนิ น การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา 99 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หากกรณีมีมูล ผู้บังคับบัญชาก็จะได้ดาเนินการทางวินัย
ต่อไป ตามมาตรา 101 การสืบสวนดังกล่าว เป็นกระบวนการที่ไม่ต้องทาเป็นพิธีการตามกฎหมาย จึงอาจกระทา
ในทางลับก็ได้ การสืบสวนก่อนการดาเนิ นการทางวินัยเป็นกระบวนการที่ควรกระทา เพื่อแสวงหาพยานหลักฐาน
ในเบื้องต้นก่อนการดาเนินการทางวินัยเพราะการดาเนินการทางวินัยข้าราชการคนใดกระทาผิดวินัย ตามาตรา 99
แล้ว การสอบสวนภายหลังจากนี้เป็นการเริ่มเข้าสู่กระบวนการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือร้ายแรงต่อไป แล้วแต่
กรณี
โทษทางวินัย มี 5 สถาน ดังต่อไปนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก
หลักพิจารณาความผิดและกาหนดโทษ
หลั กในการพิจ ารณาว่าผู้ถูกกล่ าวหากระทาผิดวินัยไม่ว่าเป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงนั้น
ประการแรกคือ หลักนิติธรรม ซึ่งเป็นการพิจารณาว่า การกระทาเช่นนั้นมีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดทางวินัย
หรือไม่ และการกระทาดังกล่าวครบองค์ประกอบความผิดหรือไม่ ประการที่สอง คือ หลักมโนธรรม ซึ่งเป็นการ
พิจารณาทบทวนให้รอบคอบ โดยคานึงถึงความเป็นจรงิ ความถูกต้องเหมาะสมตามเหตุผลที่ควรจะเป็น เมื่อได้
ความว่ามีการกระทาผิดวินัยเกิดขึ้นจริงแล้ว ลาดับต่อไป คือการกาหนดโทษทางวินัย ซึ่งมีหลักในการกาหนดโทษ
ดังนี้
1. หลักนิติธรรม คือ คานึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมายกาหนด โดยสรุปก็คือ ความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงต้องกาหนดโทษสถานหนัก (ปลดออกหรือไล่ ออก) ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงกาหนดโทษสถานเบา
(ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน) และความผิดวินัยเล็กน้อยจะงดโทษให้ก็ได้
2. หลักมโนธรรม คือ การพิจารณาทบทวนให้รอบคอบโดยคานึงถึงความถูกต้องเหมาะสมตาม
เหตุผลที่ควรจะเป็น ภายในขอบเขตระดับโทษตามกฎหมายกาหนด และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท อคติ หรือลงโทษ
ผู้ที่ไม่มีความผิด
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3. หลักความเป็นธรรม คือ การวางโทษจะต้องให้ได้ระดับเสมอหน้ากัน ใครทาผิดก็จะต้องถูก
ลงโทษและอาจต้องใช้เหตุผลประกอบในการพิจารณา ได้แก่ ลักษณะของการกระทาผิด ผลแห่งการ
กระทาคุณความดี การรู้หรือไม่ว่าการกระทานั้นเป็นความผิด การให้โอกาสแก้ไขความประพฤติ เหตุ
เบื้องหลังการกระทาผิด สภาพของผู้กระทาผิด เป็นต้น
4. นโยบายของทางราชการในการลงโทษ ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี หรือมติ
ก.พ. เป็นต้น
สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัย
ในกรณีที่มีการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งมิใช่กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร้ายแรงตามมาตรา
101 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสที่จะได้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 ซึ่งเป็นกฎหมายกลางใช้ในการปฏิบัติราชการ
สาหรับกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เมื่อมีการกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงนั้น ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิโดยสรุปดังนี้
1. สิทธิได้รับแจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (สว.1) กรณีมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สอบสวนจะได้รับแจ้งคาสั่งพร้อมทั้งได้รับสาเนาคาสั่งด้วย
2. สิทธิคัดค้านกรรมการสอบสวน
3. สิทธิได้รับแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา (สว.2) ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับแจ้งและอธิบายข้อ
กล่าวหาว่าได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร ซึ่งหากผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคารับสารภาพว่าได้กระทาตามที่
ถูกกล่าวหาจะได้รับแจ้งว่าการกระทาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใดด้วย
4. สิทธิได้รับแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (สว.3) ผู้ถูกกล่าวหา
มีสิทธิได้รับแจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏพยานหลักฐานว่าการกระทานั้นเป็นความผิดวินัย กรณีใด ตามมาตรา
ใด ตลอดจนได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มี โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และ
การกระทาที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหาด้วย
5. สิทธิที่จะชี้แจงและให้ถ้อยคาแก้ข้อกล่าวหา
- ชี้แจงเป็นหนังสือ (ควรอยู่ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง สว.3) และให้ถ้อยคาแก้ข้อ
กล่าวหา
- ก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ ผู้ถูกกล่าวหาสามารถชี้แจงและให้ถ้อยคาเพิ่มเติมได้
- หากการสอบสวนแล้วเสร็จและนังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหรือผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ก็สามารถยื่นคาชี้แจงต่อ
บุคคลดังกล่าวได้
6. สิทธินาสืบแก้ข้อกล่าวหา
- นาหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาเอง หรืออ้างพยานหลักฐาน แล้วขอให้คณะกรรมการ
สอบสวนเรียกพยานหลักฐาน
7. สิทธินาทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าไปร่วมฟังการสอบสวน
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ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ ผู้มีอานาจตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี ซึ่งหมายถึง
1. ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ได้แก่ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณี
2. ผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้มีอานาจสั่งลงโทษ
ผู้มีอานาจสั่งลงโทษทางวินัยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขประการหนึ่งประการใด ดังนี้
1. ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย และมีกฎหมายให้อานาจในการลงโทษไว้ หรือ
2. หากเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย แต่กฎหมายไม่ได้ให้อานาจในการลงโทษข้าราชการไว้ก็ต้องได้รับ
มอบอานาจในการลงโทษจากผู้มีอานาจลงโทษการสั่งลงโทษ ในกรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์ ตัด
เงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน) ผู้มีอานาจสั่งลงโทษต้องพิจารณาตามกฎ ก.พ.
สิทธิอุทธรณ์และร้องทุกข์
สาหรับสิทธิภายหลังที่มีการสั่งลงโทษทางวินัยไม่ว่าจะเป็นโทษสถานเบา ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนลด
ขั้นเงินเดือน หรือโทษสถานหนัก ได้แก่ ปลดออก ไล่ออกจากราชการ คือ มีสิทธิในการในการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคาสั่งลงโทษ ตามมาตรา 114 ถึง มาตรา 120
ข้อควรคานึงในการดาเนินการทางวินัย
1. การกระทาผิดทางวินัยไม่มีอายุความ
2. การลงโทษต้องดาเนินกระบวนการตามกฎหมาย
3. ผู้สั่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจลงโทษได้
4. ต้องมีสภาพเป็นข้าราชการในขณะกระทาผิดหรือขณะถูกลงโทษ
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

