ร่ างคู่มือ ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2560

คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)

กระบวนการพิจารณาและเสนอความเห็นการดาเนินการทางวินัยของ สปค.
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กลุ่มงานวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กุมภาพันธ์ 2563

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพิจารณาและเสนอความเห็นการดาเนินการทางวินัยของ สปค.
ฉบับนี้ เป็นคู่มือสาหรับใช้เป็นแนวทาง ให้นิติกรกลุ่มงานวินัยมีคู่มือหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการ
ดาเนิ น การทางวินัย อย่ างเป็ น ขั้น ตอนมีความชัดเจน เข้าใจง่ายและสร้างมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นคู่มือ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนิติกรที่เข้ามาปฏิบัติงานราชการใหม่ ให้ศึกษาได้โดยง่ายและรวดเร็ว จนสามารถปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนและวิธีการตามกฎหมายที่ถูกต้องครบถ้วน

ฝ่ายวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กุมภาพันธ์ 2563
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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนการพิจารณาและเสนอความเห็นการดาเนินการทางวินัยของ สปค.
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้นิติกรกลุ่มงานวินัยมีคู่มือหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินการทางวินัย
อย่างเป็นขั้นตอน มีความชัดเจน เข้าใจง่ายและสร้างมาตรฐานเดียวกัน
1.2 เพื่อใช้เป็นคู่มือถ่ายทอดความรู้ให้กับนิติกรที่เข้ามาปฏิบัติงานราชการใหม่ ให้ศึกษาได้โดยง่ายและ
รวดเร็ว จนสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการตามกฎหมายที่ถูกต้องครบถ้วนได้
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพิจารณาและเสนอความเห็นการดาเนินการทางวินัย ของ สปค. ฉบับนี้
เป็นการดาเนินงานภายใต้กรอบอานาจของปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้บังคับบัญชาที่บรรจุแต่งตั้งตามนัย
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3. คาจากัดความ
นิติกร หมายความว่า นิติกรคนใดคนหนึ่งในกลุ่ มงานวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
นิติกรผู้รับผิดชอบ หมายความว่า นิติกรที่ดาเนินการทางวินัยโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบสวนทางวินัยหรือเป็น เลขานุการและกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง
คณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวน หมายความว่า ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากปลัดกระทรวงคมนาคมให้ดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง
ปลั ด กระทรวงคมนาคม หมายความว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี อ านาจพิ จ ารณาด าเนิ น การทางวิ นั ย
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยและเป็นผู้ทาคาสั่งทางปกครอง
คาสั่งทางปกครอง หมายความว่า คาสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงหรือคาสั่งที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิและสถานะภาพการเป็นข้าราชการของผู้ที่ถูกดาเนินการทางวินัย
อักษรย่อ
สปค. หมายถึง สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กบท. หมายถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สานักงาน ก.พ. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

2
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ปลัดกระทรวงคมนาคม

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้ใต้บังคับบัญชาตามนัยมาตรา 57
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- อาศัยอ านาจตามมาตรา 91 ถึงมาตรา 94 แห่ งพระราชบั ญญัติ ระเบียบ
ข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎ ก.พ.ว่ าด้ วยการด าเนิ นการ
ทางวิ นั ย พ.ศ. 2556 ให้ ด าเนิ นการทางวิ นั ย หรื อแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง

นิติกรผู้รับผิดชอบ

- ดาเนินกระบวนการทางวินัยทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
แนวทางคาวินิจฉัยของศาลปกครองและมาตรฐานโทษทางวินัยตามแนวทาง
ปฏิบัติของสานักงาน ก.พ.

คณะกรรมการสอบสวน

- พิจารณาและดาเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
กาหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
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5. Work Flow กระบวนงาน
ชื่อกระบวนการ : การพิจารณาและเสนอความเห็นการดาเนินการทางวินัยของ สปค.
ข้อกาหนดที่สาคัญ : การดาเนินการทางวินัยที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และอยู่ในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จ ในการดาเนินการทางวินัย เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และอยู่ในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด
ขั้นตอนการทางาน

ผังงาน
(Flow charts)

ลงทะเบียนรับเรื่อง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1 วันทาการ

ผู้อานวยการ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

1 – 5 ชั่วโมง

หัวหน้า
กลุ่มงานวินัย

1 – 3 วัน

นิติกรกลุม่ งานวินัย

รับเรื่ อง
มอบหมายกลุ่มงานวินัย

มอบหมายนิติกร
1. พิจารณากลั่นกรองว่าเรื่องร้องเรียนให้ดาเนินการทาง
วินัยอยู่ในอานาจปลัดกระทรวงคมนาคมหรือไม่
2. ถ้าไม่อยู่ในอานาจปลัดกระทรวงคมนาคมจะส่งให้
หน่วยงานที่มีอานาจดาเนินการต่อไป
3. ถ้าอยู่ในอานาจปลัดกระทรวงคมนาคม
จะดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น
(แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน)
แล้วพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมาย
พร้อมข้อเสนอแนะ
 ไม่มีมลู  สั่งยุติเรื่อง
 มีมูล  ดาเนินการโดยไม่ตั้งคณะกรรมการ
ก็ได้ / ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง / ตั้งผูส้ ืบสวน
/ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่รา้ ยแรง หรือ
อย่างร้ายแรง
1. การดาเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
1.1 ดาเนินการโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
1.2 กรณีตั้งผู้สืบสวน
1.2 กรณีตั้งคณะกรรมการสอบสวน
*1.1 และ 1.3 จัดทารายงานการสืบสวน
2. การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และ
ดาเนินการสอบสวนไปตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดาเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖

มอบหมายกลุ่มวินยั

มอบหมายนิติกร
พิจารณากลัน่ กรอง

10 - 30 วันทาการ
(แล้วแต่ความซับซ้อน)

ดาเนินการทางวินยั

30 - 60 วันทาการ
หรือตามความซับซ้อน
120 วันนับแต่
วันที่มีการประชุม
คณะกรรมการสอบสวน
ครั้งแรก
(แต่ไม่เกิน 180 วัน)

นิติกรกลุม่ งานวินัย
ผู้รับผิดชอบ
( ผู้สืบสวน /เลขานุการ
และกรรมการ )

4
พิจารณารายงานการสืบสวน / สอบสวน
(ออกคาสั่งทางปกครอง)

ไม่เห็นชอบ

5 – 15 วันทาการ

ปลัดกระทรวงคมนาคม

3 – 5 วันทาการ

นิติกรผูร้ ับผิดชอบ
( ผู้สืบสวน /เลขานุการ
และกรรมการ )

15 – 30 วันทาการ

นิติกรกลุม่ งานวินัย
กบท.

3 – 5 วันทาการ

นิติกรกลุม่ งานวินัย
กบท.

ปกค.
พิจารณา

เห็นชอบ

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่ถูกดาเนินการทางวินัย
หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
นาเสนอการดาเนินการทางวินัย
ต่อ อ.ก.พ.กระทรวงคมนาคม

แจ้งผลการพิจารณา

ไม่เห็นชอบ
เสนอ อ.ก.พ.
คค.

เห็นชอบ

แจ้งมติ อ.ก.พ.กระทรวงคมนาคม
แก่ผู้ที่ถูกดาเนินการทางวินัยหรือต้นสังกัด

แจ้งผูท้ ี่ถูก
ดาเนินการทางวินัย
หรือต้นสังกัด
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6. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
1. เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมผู้ใด
กระทาผิดวินัยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตามลาดับชั้นให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทราบ
2. ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบหมายเรื่องกล่าวหาดังกล่าวไปยังกลุ่มงานวินัย ซึ่งหัวหน้า
กลุ่มงานวินัย จะมอบหมายให้นิติกรในกลุ่มงานเป็นดาเนินการ
3. นิติกร พิจารณาดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้โดยเร็ว
3.1 พิ จ ารณากลั่ น กรองว่ า เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นกล่ า วหาให้ ด าเนิ น การทางวิ นั ย อยู่ ใ นอ านาจ
ปลัดกระทรวงคมนาคมหรือไม่ หากไม่อยู่ในอานาจปลัดกระทรวงคมนาคมจะต้องดาเนินการส่งเรื่องดังกล่าวไป
ยังหน่วยงานที่มีอานาจพิจารณาดาเนินการทางวินัยต่อไป
3.2 พิจารณากลั่นกรองแล้วอยู่ในอานาจปลัดกระทรวงคมนาคม ดาเนินการดังนี้
1) พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่
2) ดาเนินการสืบสวนหรือสั่งให้ดาเนินการสืบสวน และพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่ ในการนี้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจสืบสวนเอง
หรือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินการสืบสวนแล้วรายงานเพื่อพิจารณาก็ได้
3) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัย หรือเป็น
กรณีที่มีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้วและเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทา
ผิดวินัยให้ดาเนินการ ดังนี้
3.1) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาแล้ว
เห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดาเนินการ
ต่อไปตามหมวด ๓ แห่งกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
 นิติกรผู้รับผิดชอบ - ดาเนินการโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 นิติกรผู้รับผิดชอบ – ดาเนินการตั้งผู้สืบสวน
 นิติกรผู้รับผิดชอบ – ดาเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง
3.2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการต่อไปตามหมวด ๔ แห่งกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดาเนินการทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
 นิติกรผู้รับผิดชอบ – ดาเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง
3.3) กรณี พิ จารณาแล้ ว เห็ น ว่า กรณีไ ม่มี มูล ที่ค วรกล่ าวหาว่ าข้ าราชการ
พลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัย ให้ยุติเรื่อง
3. นิติกรผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรงจะดาเนิน
กระบวนการทางวินัยตามอานาจหน้าที่และขั้นตอนที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ.
๒๕๕๖ และตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551
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4. กรณีที่กระบวนการสอบสวนทางวินัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือ ไม่
ร้ายแรงจะไม่รายงานผลการดาเนินการผ่านหัวหน้ากลุ่มงานวินัยหรือผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวคือ
ประธานคณะกรรมการสอบสวนจะเป็นผู้นาเสนอรายงานการสอบสวนทางวินัยไปยังปลัดกระทรวงคมนาคม
โดยตรง ( เฉพาะกรณีที่ดาเนินการโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือตั้งผู้สืบสวน จึงจะนาเสนอรายงานการ
สอบสวนทางวินัยผ่านหัวหน้ากลุ่มงานวินัยหรือผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล )
5. ปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พิจารณาผลรายงานการสืบสวนหรือสอบสวนทางวินัยและพิจารณา
ลงนามในคาสั่งทางปกครอง
6. นิติกรผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่ถูกดาเนินการทางวินัยหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ
7. นิติกร นาเสนอผลการดาเนินการทางวินัย ที่ปลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณาเข้า อ.ก.พ.กระทรวง
คมนาคม
8. นิติกร แจ้งมติ อ.ก.พ.กระทรวงคมนาคมให้ผู้ที่ถูกดาเนินการทางวินัยหรือต้นสังกัดทราบ
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7. มาตรฐานคุณภาพงาน
กระบวนการด าเนิ น การทางวิ นั ย เป็ น ไปตามระยะเวลาและขั้ น ตอนตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับแนวทางคาวินิจฉัยของศาลปกครองและมาตรฐานโทษ
ทางวินัยตามแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.พ.
ลาดับ

ผังงาน
(Flow charts)

1.

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทางาน
ลงทะเบียนรับเรื่อง

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารครบถ้วน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

รับเรื่ อง
2.

1 วันทาการ

มอบหมายกลุ่มงานวินัย

-

ผบท.

1 – 5 ชั่วโมง

มอบหมายนิติกร

-

หัวหน้า
กลุ่มงานวินัย

มอบหมายกลุ่มวินยั

3.

มอบหมายนิติกร

4.

1 – 3 วัน

พิจารณากลัน่ กรอง

1. พิจารณากลั่นกรองว่าเรื่องร้องเรียน
ให้ดาเนินการทางวินัยอยู่ในอานาจ
ปลัดกระทรวงคมนาคมหรือไม่
2. ถ้าไม่อยู่ในอานาจปลัดกระทรวง
10 - 30 วันทาการ คมนาคมจะส่งให้หน่วยงานที่มีอานาจ
(แล้วแต่ความซับซ้อน) ดาเนินการต่อไป
3. ถ้าอยู่ในอานาจปลัดกระทรวง
คมนาคม
จะดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
เบื้องต้น
(แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐาน)
แล้วพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบข้อ
กฎหมาย
พร้อมข้อเสนอแนะ
 ไม่มีมลู  สั่งยุติเรื่อง
 มีมูล  ดาเนินการโดยไม่
ตั้งคณะกรรมการ ก็ได้ / ตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง / ตั้ง
ผู้สืบสวน /ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรืออย่าง
ร้ายแรง

ดาเนินการ
กลั่นกรองเรื่อง
ร้องเรียนได้ทัน
ภายใน
กาหนดเวลา

นิติกร
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5.
ดาเนินการทางวินัย

6.

ไม่เห็นชอบ
พิจารณา

30 - 60 วันทาการ 1. การดาเนินการทางวินัยอย่างไม่
หรือตามความซับซ้อน ร้ายแรง
1.1 ดาเนินการโดยไม่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
120 วันนับแต่
1.2 กรณีตั้งผู้สืบสวน
วันที่มีการประชุม
1.2 กรณีตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการสอบสวน
สอบสวน
ครั้งแรก
*1.1 และ 1.3 จัดทารายงานการ
(แต่ไม่เกิน 180 วัน)
สืบสวน
2. การดาเนินการทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง และดาเนินการสอบสวนไป
ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดาเนินการทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
พิจารณารายงานการสืบสวน /
5 – 15 วันทาการ สอบสวน
(ออกคาสั่งทางปกครอง)

ดาเนินการ
กลั่นกรองเรื่อง
ร้องเรียนได้ทัน
ภายใน
กาหนดเวลา

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ
( ผู้สืบสวน /
เลขานุการและ
กรรมการ )

ปกค. เห็นชอบ

ปลัดกระทรวง
คมนาคม

ผู้ที่ถูกดาเนินการ
ทางวินัยหรือ
ผู้ร้องเรียน
รับทราบผล

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ
( ผู้สืบสวน /
เลขานุการและ
กรรมการ )
นิติกร

เห็นชอบ

7.

3 – 5 วันทาการ
แจ้งผลการพิจารณา

8.

ไม่เห็นชอบ

15 – 30 วันทาการ

เสนอ อ.ก.พ.
คค.

9.

เห็นชอบ

แจ้งผูท้ ี่ถูก
ดาเนินการทางวินัย
หรือต้นสังกัด

3 – 5 วันทาการ

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่ถูก
ดาเนินการทางวินัย
หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ
นาเสนอการดาเนินการทางวินัย
ต่อ อ.ก.พ.กระทรวงคมนาคม
แจ้งมติ อ.ก.พ.กระทรวงคมนาคม
แก่ผู้ที่ถูกดาเนินการทางวินัยหรือต้น
สังกัด

อ.ก.พ.เห็นชอบ

ผู้ที่ถูกดาเนินการ
ทางวินัยหรือต้น
สังกัดรับทราบผล
การพิจารณา

นิติกร
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8. ระบบติดตามประเมินผล
หัวหน้าฝ่ายวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ติดตามผลการดาเนิ นงานเกี่ยวกับ กระบวนการดาเนินการทางวินัย ของนิติกรผู้รับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามกาหนดระยะเวลาตามทีก่ ฎ ก.พ.ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนด หรือในกรณีที่
ไม่มีกาหนดระยะเวลาก็จะติดตามผลการดาเนินงานตามความเหมาะสมในทุกๆ 60 วัน
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551
9.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
9.3 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
9.4 แนวทางคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
9.5 มาตรฐานโทษทางวินัยตามแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.พ.
สารวจแบบฟอร์มการจัดทาแผนฯ
แบบฟอร์มคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ
แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมฯ
แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ
แบบฟอร์มการจัดทารายงานการประชุมฯ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
กฎหมาย
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖

กฎหมาย/ระเบียบ
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ภาคผนวก 2
แบบฟอร์ม
- ไม่มี

แบบฟอร์ม
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ภาคผนวก 3
คณะผู้จัดทา
1. นายชนินทร์ ธันดา

นิติกรชานาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวินัย
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

2. นางสาวสหัสญาริณ พันธุ์งามวงศ์

นิติกรชานาญการ
ฝ่ายวินัย
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะผู้จัดทา

