
คูมือปฏิบัติงานกองวินัย 
 
 ตามขอบังคับ กปภ. วาดวยการจัดแบงสวนงานของ กปภ. พ.ศ.2552 กําหนดผังโครงสราง 
และสายงานท่ีกํากับดูแลกองวินัย ไวดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  

กองวินัย   มีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบตามระเบียบ กปภ. วาดวยการจัดแบงสวนงาน และการ
กําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนงาน พ.ศ.2552 ดังน้ี 
 1. ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองความรับผิดทางวินัย และความรับผิดทางละเมิด 
 2. ดําเนินการในกรณีพนสภาพการเปนพนักงานเพราะเหตุกระทําความผิด 
 3. จัดทํา และปรับปรุงมาตรฐานการลงโทษทางวินัย 
 4. สงเสริมและกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อใหพนักงานตระหนักและเห็นความสําคัญของ            

การมีวินัย 
 5. สงเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑเร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชนอยางตอเน่ือง 
 6. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

กองนิติการ กองวินัย กองคด ี กองกฎระเบียบและ 
อุทธรณรองทุกข 

 

รองผูวาการ (บริหาร) 

ผูชวยผูวาการ (บริหาร) 

ฝายกฎหมาย 

งานมาตรฐานวินัย งานสอบสวนทางวินัย 
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 งานสอบสวนทางวินัย   มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับ 
  1. ดําเนินการในเร่ืองการสอบสวนทางวินัย และสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  2. ดําเนินการในการใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการสอบสวน 
  3. ดําเนินการในการพิจารณาความเหมาะสมของตัวบุคคลเขารวมเปนกรรมการสอบสวน 

และจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  4. ดําเนินการในการบันทึกขอมูลการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยรายแรงใน

ระบบฐานขอมูล 
  5. ดําเนินการในการเรงรัด ติดตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการ และตรวจสอบความ

ถูกตองครบถวนของสํานวนสอบสวน 
  6. ดําเนินการในการจัดทํา และรวบรวมขอมูล สถิติการดําเนินการทางวินัย และรวบรวม

  ขอมูลความรับผิดทางละเมิด เพื่อแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  7. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 งานมาตรฐานวินัย   มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับ 
  1. ดําเนินการในการสงเสริมใหพนักงานมีความรู ความเขาใจเร่ืองโทษทางวินัยและ 

ความรับผิดทางละเมิด และกําหนดมาตรการปองกันการกระทําผิดวินัย และวิธีปองกันมิ
ใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของ กปภ. 

  2. ดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับการดําเนินทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด 
  3. ดําเนินการตรวจสอบสํานวนการสอบสวน โทษทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด  

และพิจารณาเสนอความเห็น ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  4. ดําเนินการจัดทําคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือคําสั่งเรียกใหชดใชทางละเมิดใหเปนไปตาม

แนวทางท่ีกําหนด 
  5. ดําเนินการบันทึกขอมูลการลงโทษทางวินัยท่ีลงนามโดยผูวาการหรือผูบังคับบัญชาใน

สวนกลางในระบบฐานขอมูล 
  6. ติดตามใหมีการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนตามระยะเวลาท่ีกําหนดอยาง

ตอเน่ือง 
  7. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

กระบวนการสอบสวนทางวินัย 
 

1.  ความผิดวินัยไมรายแรง 
 

 การรองเรียนกลาวหา 
 ท่ีมาของขอมูล  สํานักตรวจสอบตรวจพบ/รายงาน 
 หนวยงานตนสังกัดตรวจพบ/รายงาน 
 

(1)  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัย (ไมรายแรง) 
 
  
 
 

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง      หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย(ไมรายแรง) 
         (ขอมูลที่ปรากฏยังไมชัดเจน)                     (ปรากฏมูลกรณีความผิด/ตัวบุคคลที่กระทําความผิดชัดเจน) 
 
 
 ผลการสอบสวนไมมีมูล/การกระทําไมเปนความผิด 
 
 
                        ยุติเร่ือง 
 
 
ผลการสอบสวนมีมูล/เปนความผิดไมถึงขนาดวินัยรายแรง 
 
 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย(ไมรายแรง) ตาม 1.2 
 

 

ผูบังคับบัญชา 
(1.1) (1.2) 
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(2)  การดําเนินงานของคณะกรรมการสอบสวน 
 
 
 

 
ดําเนินการสอบสวน/แจงสิทธิ/แจงขอกลาวหา/แจงสรุปพยานหลักฐาน 

 
จัดทํารายงานผลการสอบสวนเสนอผูแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 
(3)  การวินิจฉัยสั่งการของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 
 
 

        -  พิจารณารายงานผลการสอบสวน  
 
 

(4)  การแจงเวียนคําสั่งลงโทษ 
 
 
 
                -  แจงคําสั่งลงโทษ 
 
 

 
(5)  การบันทึกขอมูล 

  
 

 

 กองวินัย บันทึกขอมูลคําสั่งลงโทษท่ีลงนามโดยผูวาการ  
        (ภายใน 2 วัน นับแตไดรับเร่ือง) และ/หรือผูบังคับบัญชาในสวนกลา 
 กองบริหารท่ัวไป กปภ.ข.  บันทึกขอมูลคําสั่งลงโทษท่ีลงนามโดยรองผูวาการ  
  (ปฏิบัติการ 1-5)  และ/หรือผูบังคับบัญชาในสวนภูมิภาค 

คณะกรรมการสอบสวนวินัย(ไมรายแรง) 

ผูแตงตั้งคณะกรรมการ 

ไมมีความผิด            ยุติเร่ือง 

มีความผิด           จัดทําคําสั่ง
ภาคทัณฑ 
ตัดเงินเดือน 
ลดขั้นเงินเดือน 

หนวยงานตนสังกัด 

ผูถูกลงโทษ  

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กองวินัย 
กองทรัพยากรบุคคล 
กองบริหารคาตอบแทน 
กองบริหารท่ัวไป กปภ.ข. 

การบันทึกขอมูลในระบบ SAP 
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(6)  การรายงานการลงโทษ 
 
 
 

 พิจารณารายงานการลงโทษ/สํานวนการสอบสวน เห็นชอบ/เพิ่มโทษ/ลดโทษ 
 เสนอผานผูบังคับบัญชาตามสายงานจนถึงผูวาการ 
 
 
 เห็นชอบการลงโทษ สงเร่ืองคืนสายงานตนสังกัด 
  พิจารณา 

 ไมเห็นชอบการลงโทษ  สงเร่ืองใหกองวินัยพิจารณาทบทวน 
 
 
 ไมมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษ 
พิจารณาทบทวน 
(ภายใน 30 วัน นับแตไดรับเรื่อง) มีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษ  
 จัดทําคําสั่งลงโทษใหม/ยกเลิกคําสั่งเดิม   ผูวาการลงนาม  

 

(7)  การแจงเวียนคําสั่งลงโทษ 
 
 ผูถูกลงโทษ 
 แจงคําสั่งลงโทษ สายงานตนสังกัดผูถูกลงโทษ 
 (ภายใน 2 วัน นับแตไดรับเรื่อง) กองทรัพยากรบุคคล 
 กองบริหารคาตอบแทน 
 สํานักตรวจสอบ 

 

(8)  การบันทึกขอมูล 
 
 
           กองวินัย ดําเนินการบันทึกขอมูลคําสั่งลงโทษท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแกไข 
  (ภายใน 2 วัน นับแตไดรับเรื่อง) การลงโทษท่ีลงนามโดยผูวาการท้ังหมด 

ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  

ผูวาการ 

กองวินัย 

กองวินัย 

การบันทึกขอมูลในระบบ SAP 
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คําอธิบาย 
 (1) การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย (ไมรายแรง)  
  เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับขอมูลวา  ผูใตบังคับบัญชาของตนกระทําการท่ีเปนความผิดวินัย 
จะตองพิจารณาในเบื้องตนวามีมูลความจริงหรือไม  หากขอมูลยังไมมีความชัดเจนตองดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเสียกอน  ถาผลการสอบสวนปรากฏวาไมมีมูลความจริงและ/
หรือการกระทําไมเปนความผิดก็ตองสั่งยุติเร่ือง  แตถามีพยานหลักฐานชัดเจนและรูตัวผูกระทําความผิด
ก็สามารถแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (ไมรายแรง)  ไดตามอํานาจหนาท่ี ตอไป 
 (2) การดําเนินงานของคณะกรรมการสอบสวนฯ 
  เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (ไมรายแรง) แลว  ในขั้นตอนการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนฯ  จะตองดําเนินการใหครบถวนถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด  สรุป
ในสาระสําคัญคือ  ตองมีการแจงสิทธิ/แจงขอกลาวหา/แจงสรุปพยานหลักฐาน  ใหผูถูกกลาวหาได
รับทราบอยางเพียงพอเพื่อใหมีโอกาสช้ีแจงโตแยงแสดงพยานหลักฐานตอสูหักลางขอกลาวหาไดอยาง
เต็มท่ี  กอนท่ีจะประชุมปรึกษาและจัดทํารายงานผลการสอบสวนเสนอผูมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 
 (3) การดําเนินการของผูมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  เมื่อผูมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ไดรับรายงานผลการสอบสวนแลวตองพิจารณา
และวินิจฉัยสั่งการ  หากเห็นวาไมมีความผิดก็ให  “ยุติเร่ือง”  แตถามีความผิดก็ตองสั่งลงโทษให
เหมาะสมกับพฤติกรรมแหงการกระทําความผิด  ซ่ึงโทษวินัยไมรายแรงมี 3 ประการคือภาคทัณฑ              
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน 
 (4) การแจงเวียนคําสั่งลงโทษ 
  หลังจากมีคําสั่งลงโทษแลว  หนวยงานตนสังกัดจะตองแจงสําเนาคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษ
ทราบ  พรอมกับแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของประกอบดวย  กองวินัย  กองทรัพยากรบุคคล  กองบริหาร
คาตอบแทน  และกองบริหารท่ัวไป กปภ.ข. 
 (5) การบันทึกขอมูลในระบบ SAP  
  -  คําสั่งลงโทษท่ีลงนามโดยผูวาการ  และ/หรือผูบังคับบัญชาในสวนกลาง  จะบันทึกขอมูล
โดยกองวินัย 
  -  คําสั่งลงโทษท่ีลงนามโดยรองผูวาการ (ปฏบัติการ 1-5) รวมท้ังผูบังคับบัญชาใน                
สวนภูมิภาคท้ังหมด  จะบันทึกขอมูลโดยกองบริหารท่ัวไป กปภ.ข. 
 



- 7 - 
 

 (6) การรายงานการลงโทษ 
  การรายงานการลงโทษผานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผูวาการ  ผูบังคับบัญชาทุก
ระดับ  มีอํานาจท่ีจะพิจารณานําเสนอใหมีการเพิ่มโทษ/ลดโทษได  ในการน้ีถาผูวาการเห็นชอบดวยกับ
การลงโทษ  สํานวนการสอบสวนท้ังหมดก็จะถูกสงคืนสายงานตนสังกัด  แตถาผูวาการไมเห็นชอบกับ
การลงโทษ  สํานวนการสอบสวนท้ังหมดจะสงมาท่ีกองวินัยเพื่อพิจารณาทบทวนกอนนําเสนอผูวาการ
อีกคร้ังหน่ึง  หากการลงโทษน้ันไมถูกตองเหมาะสม  กองวินัยจะดําเนินการจัดทําคําสั่งลงโทษใหม/
ยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิม  นําเสนอผูวาการลงนาม 
 (7) การแจงเวียนคําสั่งลงโทษ 
  กองวินัย  จะเปนผูดําเนินการแจงเวียนคําสั่งลงโทษท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแกไข  ท่ีลงนามโดย
ผูวาการใหผูถูกลงโทษทราบพรอมกับแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ประกอบดวยสายงานตนสังกัด                
กองทรัพยากรบุคคล  กองบริหารคาตอบแทน  และสํานักตรวจสอบ ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 (8) การบันทึกขอมูลในระบบ SAP  
  คําสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขคําสั่งลงโทษเดิมท่ีลงนามโดยผูวาการ  กองวินัยจะเปนผูบันทึกขอมูล
ในระบบท้ังหมด 

 

 
***************************** 
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2.  ความผิดวินัยรายแรง 
 

  การรองเรียนกลาวหา 
 ท่ีมาของขอมูล สํานักตรวจสอบตรวจพบ 
  หนวยงานตนสังกัดตรวจพบ/รายงาน 
  รายงานการสอบสวนขอเท็จจริง 

 
 

(1)  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (รายแรง) 
การบันทึกขอมูลในระบบ/การแจงเวียนคําสั่ง 

 
 พิจารณาสรุปเร่ืองรายงานตามสายการบังคับบัญชา 
 เสนอตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  
       จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเสนอผูวาการลงนาม 
         (ภายใน 15 วัน บันทึกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยในระบบ SAP 
         นับแตไดรับเรื่อง)  แจงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 ผูถูกกลาวหา 
 คณะกรรมการสอบสวน  
 สายงานตนสังกัดผูถูกกลาวหา 
 กองทรัพยากรบุคคล 
 กองบริหารคาตอบแทน 
 สํานักตรวจสอบ 

 
(2) การดําเนินงานของคณะกรรมการสอบสวน 

 
      ดําเนินการสอบสวน/แจงสิทธิ/แจงขอกลาวหา/แจงสรุปพยานหลักฐาน 

 
จัดทํารายงานผลการสอบสวนเสนอผูวาการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ 

 

กองวินัย  

คณะกรรมการสอบสวน 
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(3)  การวินิจฉัยสั่งการของผูวาการ 
 

  เห็นชอบใหดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็น 
 
  สงเร่ืองใหกองวินัยตรวจสอบพิจารณาเสนอความเห็น 
 
 

(4)  การตรวจสอบสํานวน/จัดทําคําสั่งลงโทษ 
 
 จัดทําคําสั่งลงโทษทางวินัยเสนอผูวาการลงนาม 
 
 ตรวจสอบสํานวนการสอบสวน พิจารณาสรุปเสนอความเห็น 
 ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของผูวาการ 
 

        วินิจฉัยสั่งการ      ลงนามในคําสั่งลงโทษ    สงเร่ืองคืนกองวินัย 
 
 

(5)  การบันทึกขอมูลในระบบ/การแจงเวียนคําสั่งลงโทษ 
 
 บันทึกคําสั่งลงโทษในระบบ SAP  
  
(ภายใน 2 วัน นับแตไดรับเรื่อง) แจงคําสั่งลงโทษทางวินัย  
 ผูถูกลงโทษ 
 สายงานตนสังกัดผูถูกลงโทษ 
 กองทรัพยากรบุคคล 
 กองบริหารคาตอบแทน 
 สํานักตรวจสอบ 

 
 
 

ผูวาการ 
 

กองวินัย 
 (ภายใน 30 วัน นับแตไดรับเรื่อง) 

ผูวาการ 
 

กองวินัย 
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คําอธิบาย 
 (1) การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (รายแรง) 
  - เมื่อปรากฏขอมูลกรณีการกระทําความผิดท่ีถึงขนาดเปนความผิดวินัยรายแรง  เร่ืองเดิม
ท้ังหมดจะถูกสงมาท่ีกองวินัย  ดําเนินการพิจารณาจัดทําสรุปรายงานเสนอเร่ืองผานตามสายงานการ
บังคับบัญชาจนถึงผูวาการ  พรอมจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (รายแรง)  เสนอ
ผูวาการลงนาม 
  - เมื่อผูว าการลงนามในคําสั่ ง   กองวินัยจะดําเนินการบันทึกขอมูลคําสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (รายแรง)  ในระบบและแจงเวียนสําเนาคําสั่งใหผูเก่ียวของท้ังหมด
ประกอบดวย  (1) ผูถูกกลาวหา  (2) คณะกรรมการสอบสวน  (3) สายงานตนสังกัดผูถูกกลาวหา                 
(4) กองทรัพยากรบุคคล  (5) กองบริหารคาตอบแทน  และ (6) สํานักตรวจสอบ  รับทราบเพื่อใช
ประกอบการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของ 
 (2) การดําเนินงานของคณะกรรมการสอบสวน 
  เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (รายแรง) แลว  ในขั้นตอนการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนฯ  จะตองดําเนินการใหครบถวนถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด  สรุป
ในสาระสําคัญคือ  ตองมีการแจงสิทธิ/แจงขอกลาว/แจงสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาไดรับทราบ
อยางเพียงพอ  เพื่อใหมีโอกาสช้ีแจงโตแยงแสดงพยานหลักฐานตอสูหักลางขอกลาวหาไดอยางเต็มท่ี 
กอนท่ีจะประชุมปรึกษาและจัดทํารายงานผลการสอบสวนเสนอผูวาการ 
 (3) การวินิจฉัยสั่งการของผูวาการ 
  เมื่อผูวาการไดรับรายงานผลการสอบสวนแลวตองพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ  ในการน้ีหากเห็น
วาขอเสนอของคณะกรรมการถูกตองสมบูรณแลวก็เห็นชอบ  และสงเร่ืองผานตามสายงานใหกองวินัย
ดําเนินการจัดทําคําสั่งลงโทษ  แตถาขอเสนอของคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองและ/หรือมีประเด็น
ปญหาท่ีควรไดรับการตรวจสอบพิจารณาเพิ่มเติมแลว  ก็ชอบท่ีจะวินิจฉัยสั่งการใหมีการพิจารณาและ
สงเร่ืองผานตามสายงานใหกองวินัยตรวจสอบพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการอีก
คร้ังหน่ึง  
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 (4) การตรวจสอบสํานวน/จัดทําคําสั่งลงโทษ 
  เมื่อกองวินัยไดรับเร่ืองจะตองดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง  พยานบุคคล  พยานเอกสาร 
ตลอดจนหลักฐานท่ีเก่ียวของท้ังหมด  กอนพิจารณาสรุปเสนอความเห็นวาผูถูกกลาวหามีความผิดทาง
วินัยสถานใดหรือไม  ตามขอบังคับขอใด  ควรไดรับโทษอยางไร  โดยยึดถือตามแนวทางการลงโทษท่ี 
กปภ. กําหนดไว  พรอมจัดทําคําสั่งลงโทษเสนอผูวาการลงนาม  ในการน้ีเมื่อผูวาการไดวินิจฉัยและ             
ลงนามในคําสั่งลงโทษแลว  สํานวนการสอบสวนท้ังหมดจะถูกสงมาท่ีกองวินัยเพื่อดําเนินการตอไป 
 (5) การบันทึกขอมูลในระบบ SAP และการแจงเวียนคําสั่งลงโทษ 
  กองวินัยจะเปนผูบันทึกขอมูลการลงโทษในระบบ  และแจงเวียนคําสั่งลงโทษใหผูเก่ียวของ
ท้ังหมดประกอบดวย  (1) ผูถูกลงโทษ  (2) สายงานตนสังกัดผูถูกลงโทษ  (3) กองทรัพยากรบุคคล                   
(4) กองบริหารคาตอบแทน  และ  (5) สํานักตรวจสอบ รับทราบเพื่อใชประกอบการดําเนินงานในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 
 
 

****************** 
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ภาพแสดงสาเหตุสําคัญของการกระทําผิดวินัยโดยท่ัวๆ ไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ขาดสติสัมปชัญญะ 
(ศีลธรรมประจําใจ) 

กระทําผิดวินัย 

ความจน 

มีภรรยามาก 

การเรี่ยไร 
บัตรเชิญมาก 

มีบุตรมาก 
 

ฟุมเฟอย คาครองชีพสูง 
 

สุรา  
ยาเสพติด 

สวัสดิการไมด ี 

เลนการพนัน 

รายไดนอย 
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สรุปสาเหตุการกระทําผิดวินัย 
 

      
 

-- ไมมีอุดมการณ -- เงินเดือนนอย -- งานสังสรรคมีบอย -- ระบบอุปถัมภ 
-- สุขภาพจิตเสื่อม -- คาครองชีพสูง -- การเร่ียไรการกุศล -- ระบบงานจําเจ 
-- มีความโลภ -- สวัสดิการไมดี -- สถานเริงรมยมีมาก -- ผูบังคับบัญชา 
-- ขาดสติสัมปชัญญะ -- เศรษฐกิจผันผวน -- แหลงการพนันท่ัวเมือง  หยอนสมรรถภาพ 
-- ขาดศีลธรรม   -- พวกมากลากไป -- นโยบายรัฐไม 
-- มักงาย  -- แขงขันกันฟุมเฟอย  แนนอน 
-- ขาดประสบการณ    -- การแบงงานไม 
 -- ประมาทเลินเลอ     เหมาะสม 
-- ทะเยอทะยานไมเจียมตน   -- สรางขวัญกําลังใจ 
-- รูเทาไมถึงการณ     ไมดีพอ 
-- หลงอํานาจ    -- ขาดการติดตามผล 
-- เสพสุรา ยาเสพติด    -- ขาดการฝกอบรม 
-- มักมากในกามคุณ 
-- เลนการพนัน 
-- ขวัญกําลังใจไมดี 
-- หยอนสมรรถภาพ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ระบบบริหาร สังคม เศรษฐกิจ พฤติกรรมตนเอง 
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การดําเนินงานเร่ืองความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
 

 
                                                
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยสินของ กปภ.เสียหาย 

รายงานตาม 
ลําดับชั้นจนถึงผูวาการ 

มีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจากการกระทําของ
เจาหนาที่ที่ไดกระทําการตามหนาที ่

 

(1)  (2)  

ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต,ผูอํานวยการฝายหรือ
ผูอํานวยการสํานัก แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

 

(2.1)  

คณะกรรมการฯ ดําเนินการสอบสวน 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดและจัดทํารายงาน 

ผลการสอบสวนเสนอผูแตงต้ังคณะกรรมการฯ 

(3)  

ผูวาการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการ 
สอบสวนกรณีเจาหนาที่นอกสายงาน 

มีสวนรวมกระทําความผิด 

(2.2)  

(กวน. ดําเนินการภายใน 15 วัน นับแตไดรับเรื่อง) 

ผูแตงต้ังคณะกรรมการฯ วินิจฉัยสัง่การ
เก่ียวกับบุคคลที่ตองรับผิด 

จํานวนเงินที่ตองรับผิดชดใช 

พิจารณาวาตองรายงาน กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบหรือไม 

(4)  

(5)  

(ภายใน 30 วัน นับแตไดรับเรื่อง)  

กรณีตองสงสํานวน 
(1) ยังไมตองแจงขอวินิจฉัยสั่งการใหผูเก่ียวของทราบ 
(2) จัดทําสําเนาสํานวนการสอบสวนพรอมรับรอง

สําเนาถูกตองสงใหกระทรวงการคลัง 
(3) ตระเตรียมเรื่องไวใหพรอมสําหรับออกคําสั่งให

ชดใช หรือฟองคดีภายในอายุความ 2 ป 
(4) ถากระทรวงการคลังไมแจงผลใหผูแตงต้ัง

ดําเนินการตามที่เห็นสมควร 
 

กรณีไมตองสงสํานวน 
(1) แจงใหผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
(2) การชดใชเปนไปตามหลักเกณฑขอ 21-27 
(3) ผูแตงต้ังมีอํานาจอนุมัติใหผอนไดตาม  
 คส.200/48ขอ 4 
(4) จัดทํารายงานความเสียหายตามแบบฟอรมที่

กระทรวงการคลังกําหนดสงฝายกฎหมายเพ่ือ
รวบรวมสงกระทรวงการคลัง  

 

(5.2)  (5.1)  
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คําอธิบาย 
 (1) เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแกทรัพยสินของ กปภ. หนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลทรัพยสินตอง
รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผูวาการเพื่อทราบ 
 (2) ถาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นมีเหตุควรเช่ือวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีท่ีไดกระทําตาม
หนาท่ี ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต ผูอํานวยการฝายหรือผูอํานวยการสํานัก มีอํานาจในการ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ยกเวนในกรณีท่ีปรากฏวาเจาหนาท่ีนอก
สายงานบังคับบัญชามีสวนรวมกระทําใหเกิดความเสียหายดวยตองรายงานผูวาการเปนผูมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 
 (3) ในขั้นตอนการสอบสวนคณะกรรมการตองใหโอกาสแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ หรือผูเสียหาย
ไดช้ีแจงขอเท็จจริง และไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอ และเปนธรรม 
 (4) เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนแลวเสร็จ ตองจัดทํารายงานผลการสอบสวน 
เสนอความเห็นตอผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการวามีผูรับผิดชอบชดใชคา
สินไหมทดแทนหรือไม และเปนจํานวนเทาใด 
 (5) นอกจากน้ันตองพิจารณาดวยวา เ ร่ือง ท่ีสอบสวนอยู ในเ ง่ือนไข ท่ีตองรายงานให
กระทรวงการคลังตรวจสอบหรือไม (ประกาศกระทรวงการคลังลงวันท่ี 31 มีนาคม 2552) และปฏิบัติ
ดังน้ี 
  (1) กรณีท่ีตองสงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบดําเนินการตามแผนภาพท่ี (5.1) 
  (2) กรณีท่ีไมตองสงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบดําเนินการตามแผนภาพ (5.2) 

 
******************************** 
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กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย 
 
1. ขอบังคับ กปภ.วาดวยการกําหนดตําแหนงฯ ของพนักงาน พ.ศ.2522 และหลักเกณฑการลงโทษลด

ขั้นเงินเดือนและตัดเงินเดือน ตามตารางทายขอบังคับ 
2. ระเบียบ กปภ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2522 
3. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
4. กฎระเบียบขอบังคับและคําสั่งเก่ียวกับเร่ืองท่ีตองดําเนินการสอบสวน/ตรวจสอบ 
5. ประกาศ กปภ.เร่ืองขอตกลงสภาพการจาง ณ วันท่ี 12 เมษายน 2545 
 
ระยะเวลาในการดําเนินการแตละขั้นตอนวางกรอบไวดังน้ี 
1. การพิจารณาสรุปเร่ืองเพื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยภายใน 15 วัน นับแตวัน

ไดรับเร่ือง 
2. การดําเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแตละเร่ืองเปนไปตามกรอบเวลาท่ีกําหนดใน

ระเบียบ กปภ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2522 (สามารถขอขยาย
ระยะเวลาไดกรณีมีเหตุผลความจําเปน) 

3. การพิจารณาสรุปรายงานผลการสอบสวน/จัดทําคําสั่งลงโทษเสนอผูวาการลงนามภายใน 30 วัน นับ
แตวันไดรับเร่ือง 

 
หมายเหตุ: 

งานสอบสวนแตละเร่ืองมีความยุงยากแตกตางกันกรอบเวลาท่ีวางไวเพื่อเปนเคร่ืองมือสนับสนุน
ใหการทํางานมีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด แตท้ังน้ีตองพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปน
ของเน้ือหาการสอบสวนแตละเร่ืองประกอบดวย 

 
 

************************** 
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กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการการดําเนินงานเรื่องความรับผิดทางละเมิด 
 
(1) พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 
(2) ขอบังคับ กปภ.วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี กปภ.

พ.ศ.2546 
(3) คําสั่ง กปภ.ท่ี200/2548 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2548 เร่ืองมอบใหปฏิบัติงานแทนผูวาการในการ

พิจารณาหาเจาหนาท่ีตองรับผิดทางละเมิด 
(4) ประกาศกระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 เร่ืองความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีท่ีไม

ตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
(5) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.6/ว 66 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2550 เร่ือง แนว

ทางการกําหนดสัดสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
(6) แนวทางการพิจารณาของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง กรณีพนักงานกระทําทุจริตทําให กปภ.

เสียหาย 
6.1 พนักงานท่ีทุจริตพิจารณาใชหลัก ป.พ.พ. 
6.2 พนักงานท่ีปฏิบัติงานบกพรองพิจารณาใชหลัก พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

พ.ศ.2539 
6.3 เรียกพนักงานท่ีทุจริตใหชดใชเต็มจํานวนตามท่ีเสียหาย 
6.4 เรียกพนักงานท่ีปฏิบัติงานบกพรองชดใชตามสัดสวนโดยคิดจากจํานวนคาเสียหายท้ังหมด

แยกตางหาก 
 
 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 - การรายงานความเสียหายใหรายงานทันทีเมื่อรูวามีความเสียหายเกิดขึ้น 
 - กระบวนการสอบสวน  พิจารณาและวินิจฉัยสั่งการ  ตองดําเนินการโดยเร็วและระมัดระวังอยาให
ขาดอายุความ 
 
 

************************* 


