
ความรู้เกี่ยวกับวินัย                         
และการรักษาวินัยส าหรับผู้บังคับบัญชา

โดย นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา
ผอ.กคว. ฝกม.



“ระเบียบ คือ แบบแผน ขอบเขต หรือข้อบังคับ วินัย หมายถึง การจ ากัดให้อยู่ใน

ระเบียบแบบแผน ระเบียบวินัยเป็นของคู่กัน เมื่อมีระเบียบข้อบังคับ ก็จ าต้องมีวินัย   

คือการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนั้น ชุมนุมชนที่ รวมกัน เป็นหมู่ เป็นคณะ            

ต้องมีระเบียบวินัยไว้เป็นหลักปฏิบัติ ถ้าได้ร่วมใจกันปฏิบัติตามระเบียบวินัยแล้ว ชุมนุมชน

หมู่นั้น คณะนั้น ย่อมมีความรุ่งเรือง

นอกจากระเบียบวินัยของหมู่คณะแล้ว ในส่วนบุคคลก็จะต้องมีระเบียบวินัยด้วย

เหมือนกัน เพราะคนเราจะประกอบการใดก็ต้องมีหลักส าหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว     

มิใช่ถือเอาแต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง จึงจะมีความเจริญก้าวหน้า”

พระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช

พุทธศักราช 2500



• พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
• ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 ข้อ 6

ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ...

ข้อ 6 ก าหนดว่า “ล าดับการบังคับบัญชาของพนักงาน
(1) ผู้ว่าการ
(2) รองผู้ว่าการ
(3) ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(4) ผู้อ านวยการฝ่าย หรือผู้อ านวยการส านัก
(5) ผู้อ านวยการกอง หรือผู้อ านวยการส านักงาน หรือผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการศูนย์
(6) หัวหน้าแผนก หรือหัวหน้างาน
บรรดาชื่อต าแหน่งอย่างอื่นนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้เทียบต าแหน่งตามข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยบัญชี
ต าแหน่งและเงินเดือนของพนักงาน”



• คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
• การปฏิบัติตนในฐานะผู้อ านวยการกอง
• หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
• การก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

การด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง



ข้อ 76 ก าหนดว่า ....
วรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย

ป้องกัน มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย

วรรคสอง การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระท าโดยปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดอันที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตส านีก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทาง   
ที่มีวินัย

วรรคสาม การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยให้กระท าโดยการเอาใจใส่ 
สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะ
ด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559



ข้อ 76 ก าหนดว่า ....
วรรคสี่  เมื่อมีการกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานผู้ ใดกระท าผิดวินัย          

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้ว่าการทราบโดยเร็ว และให้ผู้ว่าการด าเนินการตาม
ข้อบังคับนี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรม และโดยปราศจากอคติ

วรรคห้า เมื่อได้รับรายงานหรือความปรากฏต่อผู้ว่าการตามวรรคสี่  ให้ผู้ว่าการรีบ
ด าเนินการหรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวน หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า      
ผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้ 
และในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานเบื้องต้น
อยู่แล้ว ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 78

วรรคหก ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ว่าการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ หรือปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559



ตามข้อ 76 สรุปได้ว่า ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ .......
เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย โดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และ

ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย
ด าเนินการทางวินัยเมื่อมีการกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานท าผิดวินัย 

โดยรายงานให้ผู้ว่าการทราบโดยเร็ว 

การก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติ
1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนเป็นหนังสือ 
3. รายงาน ผวก.

ผลของการละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ /ปฏิบัติหน้าที่โดย
ไม่สุจริต

“ถือว่ากระท าผิดวินัย”



เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ผวก. ได้มีบันทึกที่ ผวก/ว 10 ลงวันที่ 
29  มกร าคม  2562  ขอ ให้ ผู้ บั ง คั บบัญช าทุ กส่ วน ง านก า กั บดู แ ล
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามบทบัญญัติข้อ 76 แห่งข้อบังคับ 
รฟม. ว่าด้วย พนักงาน พ.ศ. 2559 โดยเคร่งครัด

การก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา



ที่ใดมีสังคม  ที่นั่นมีกฎหมาย

วินัย หมายถึง ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ

วินัยการท างาน มุ่งประสงค์ก าหนด
วิธีการท างาน เพ่ือให้ลูกจ้างปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

องค์ประกอบของวินัย ได้แก่ ...
• ข้อห้าม เช่น พนักงานต้องไม่มาสาย ไม่ขาดงาน ละทิ้งหน้าที่
• ข้อที่ลูกจ้างต้องปฏิบัติเก่ียวกับการท างาน เช่น ต้องลงเวลาปฏิบัติงาน

เข้า – ออก (สแกนนิ้ว) ต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
• โทษทางวินัย ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดขั้นค่าจ้าง เลิกจ้าง ไล่ออก 



วินัยปรากฏอยู่ที่ใด

ตัวอย่างข้อบังคับ 
และระเบียบเกี่ยวกับ

วินัยพนักงาน

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วย
พนักงาน พ.ศ. 2559

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของ รฟม. พ.ศ. 2556 

(ข้อ 23-34)

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วย
สวัสดิการเก่ียวกับค่า

รักษาพยาบาล พ.ศ. 2551
ระเบียบ รฟม. ว่าด้วย

เครื่องแบบปฏิบัติงานของ    
ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้าง

พ.ศ. 2562

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ    

พ.ศ. 2557



ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559

ข้อ 74 : วินัยไม่ร้ายแรง
• 1. ต้องซื่อสัตย์ เท่ียงธรรม
• 2. ต้องตั้งใจท างาน
• 3. ต้องอุตสาหะ ไม่ประมาท
• 4. ต้องท าตามกฎหมาย ข้อบังคับ
• 5. ต้องรักษาความลับ
• 6. ต้องท าตามค าสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา
• 7. ต้องไม่ท างานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
• 8. ต้องไม่รายงานเท็จ
• 9. ต้องอุทิศเวลา
• 10. ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวกประชาชน
• 11. ต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติของตน

ข้อ 75 : วินัยร้ายแรง

• 1. ทุจริต เจตนาท าผิดอาญา
• 2. จงใจท าให้เสียหาย
• 3. ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ

ท างาน หรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ รฟม. 
และ รฟม. ได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว

• 4. ขัดค าสั่ง และท าให้เสียหาย
• 5. ละทิ้งหน้าที่ เกิน 7 วันท างานติดต่อกัน   

โดยไม่มีเหตุอันควร
• 6. ประมาทเลินเล่อเสียหายร้ายแรง
• 7. ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด



ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ รฟม. หมวด 6 ก าหนดเรื่อง
จริยธรรมของพนักงานไว้ ในข้อที่ 23 – ข้อที่ 34 สรุปได้ว่า ...

พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ รฟม .           
ด้วยความซื่อสัตย์ วิริยะอุตสาหะ รักษาเกียรติต าแหน่ง ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่ง
แสงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ และพึงแสวงหาความรู้ ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความ
สุภาพ มีความสามัคคี ไม่คุกคามผู้อื่น รักษาทรัพย์สินขององค์กร ปฏิบัติตนต่อ
ประชาชนและผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพ เต็มใจให้บริการด้วยความรวดรวด และให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง และควรปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพ รับผิดชอบหน้าที่ 
และปฏิบัติตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด รวมถึง
ผู้บังคับบัญชาก็พึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเท่าเทียม และเป็นธรรม

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ รฟม. พ.ศ. 2556



ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 หมวด 4 การท างานทั่วไป 
ข้อ 40 (1) สรุปว่า ....
- วันท างาน ได้แก่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง เริ่มต้ังแต่เวลา 8.00 น. – 17.00 น.
- เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันระหว่าง 12.00 น. – 13.00 น. มิให้นับรวมเป็นเวลาท างาน

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการบันทึกเวลาท างานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ข้อ 7 สรุปว่า ....
- พนักงานต้องบันทึกเวลาท างานทั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป      
ที่ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร
- กรณีลาป่วย/ลากิจ ครึ่งเช้า-ครึ่งบ่าย ให้บันทึกเวลาท างานด้วย
- กรณีไม่สามารถบันทึกเวลาท างานได้ ให้ขอบันทึกเวลาท างานในระบบต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานภายใน 5 วัน    
นับแต่วันที่ไม่สามารถบันทึกเวลาท างานได้

วินัยที่ก าหนดให้ลูกจ้างปฏิบตัิ

หากไม่มีการบันทึกเวลาท างาน = ขาดงาน 
ดังนั้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 ข้อ 72



ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2551
ข้อ 16 สรุปว่า ....
- พนักงานที่ใช้สิทธิ หรือพยายามใช้สิทธิตามข้อบังคับเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลโดยทุจริต ให้ถือว่าประพฤติผิดวินัย
อย่างร้ายแรง และต้องชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ได้รับเงินจาก รฟม.

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2562
ข้อ 12 สรุปว่า ....
- การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงาน ให้ถือปฏิบัติ 1) ผวก. พนักงาน และลูกจ้างแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานทุกวันจันทร์    
เว้นแต่พนักงานและลูกจ้างต าแหน่งช่าง ผู้ช่วยช่าง พนักงานขับรถยนต์ นักการ และคนงาน แต่งเครื่องแบบปฏิบัติงาน
แล้วแต่กรณี ทุกวันท างานและในขณะปฏิบัติงานทุกเวลา 2) แต่งตามค าสั่ง รฟม. และ 3) แต่งเครื่องแบบปฏิบัติงาน   
ในวันท างานอื่นที่ไม่ใช่กรณีตาม 1) และ 2) ให้แต่งได้ตามวาระและโอกาสอันเหมาะสม โดยให้ใส่เสื้อแขนยาวในการ    
เข้าร่วมพิธีต่างๆ 

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2557
ข้อ 13 สรุปว่า ...
- ให้พนักงานติดบัตรประจ าตัวตลอดเวลาปฏิบัติงาน ยกเว้นในวันท่ีแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานตามระเบียบ

วินัยที่ก าหนดให้ลูกจ้างปฏิบตัิ



เคร่ืองแบบชุดวันจันทร์



เคร่ืองแบบชุดวันจันทร์



เคร่ืองแบบชุดวันจันทร์



เคร่ืองแบบชุดวันจันทร์



อ านาจบังคับบัญชา

อ านาจ
บังคับบัญชา

อ านาจในการ
ก าหนดแนว
ปฏิบัติงาน

อ านาจในการ
ควบคุมการ
ด าเนินงาน 

อ านาจในการ
ลงโทษทางวินัย

อ านาจที่
เกี่ยวข้องกับ
ต าแหน่งหน้าที่



ข้อ 76 ก าหนดว่า ....
วรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย

ป้องกัน มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย

วรรคสอง การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระท าโดยปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดอันที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตส านีก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทาง   
ที่มีวินัย

วรรคสาม การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยให้กระท าโดยการเอาใจใส่ 
สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะ
ด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559



ข้อ 76 ก าหนดว่า ....
วรรคสี่  เมื่อมีการกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานผู้ ใดกระท าผิดวินัย          

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้ว่าการทราบโดยเร็ว และให้ผู้ว่าการด าเนินการตาม
ข้อบังคับนี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรม และโดยปราศจากอคติ

วรรคห้า เมื่อได้รับรายงานหรือความปรากฏต่อผู้ว่าการตามวรรคสี่  ให้ผู้ว่าการรีบ
ด าเนินการหรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวน หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า      
ผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้ 
และในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานเบื้องต้น
อยู่แล้ว ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 78

วรรคหก ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ว่าการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ หรือปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559



ตามข้อ 76 สรุปได้ว่า ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ .......
เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย โดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และ

ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย
ด าเนินการทางวินัยเมื่อมีการกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานท าผิดวินัย 

โดยรายงานให้ผู้ว่าการทราบโดยเร็ว 

การก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติ
1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนเป็นหนังสือ 
3. รายงาน ผวก.

ผลของการละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ /ปฏิบัติหน้าที่โดย
ไม่สุจริต

“ถือว่ากระท าผิดวินัย”



เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ผวก. ได้มีบันทึกที่ ผวก/ว 10 ลงวันที่ 
29  มกร าคม  2562  ขอ ให้ ผู้ บั ง คั บบัญช าทุ กส่ วน ง านก า กั บดู แ ล
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามบทบัญญัติข้อ 76 แห่งข้อบังคับ 
รฟม. ว่าด้วย พนักงาน พ.ศ. 2559 โดยเคร่งครัด

การก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา



การตักเตือนเป็นหนังสือ

1

2 3
4

5
6

7
8

9
10

11

ลักษณะของหนังสือเตือน ควรประกอบด้วย ...
1. ชื่อ ท่ีอยู่ของหน่วยงาน (ใช้กระดาษหัวหน่วยงาน)
2. ต้องระบุว่าเป็นหนังสือเตือน
3. วันท่ีออกหนังสือ
4. ระบุชื่อ ต าแหน่ง พนักงานที่ถูกเตือน
5. ระบุความผิดให้ชัดเจน (ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร)
6. ระบุความเสียหายที่เกิดขึ้น
7. ระบุความผิดตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
8. ระบุการลงโทษครั้งนี้ด้วยหนังสือเตือน
9. ระบุว่า ห้ามท าผิดซ้ าอีก ถ้าท าผิดซ้ าในเร่ืองนี้อีกจะลงโทษอย่างไร
10. ลงช่ือผู้ออกหนังสือเตือน
11. ลงช่ือพนักงานที่ถูกเตือน

• กฎหมายไม่ได้ระบุรูปแบบ หรือลักษณะของหนังสือเตือน แต่ลักษณะ
ของหนังสือเตือนสรุปได้จากแนวค าพิพากษาของศาลฎีกา

• ควรจัดท าหนังสือเตือน 2 ฉบับมอบให้พนักงานผู้ถูกตักเตือน 1 ฉบับ 
และผู้บังคับบัญชาเก็บไว้ 1 ฉบับ



การตักเตือนเป็นหนังสือ

• ข้อความเตือนอย่างชัดแจ้งว่าท าผิดอะไร
• ข้อความว่าต่อไปจะลงโทษ หากปฏิบัติ
แบบเดิมอีก

ข้อความส าคัญที่ต้อง
มีในหนังสือเตือน

• ประกาศให้คนอ่ืนทราบ เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่าง
• ค ารับสารภาพของผู้กระท าผิด โดยผู้บังคับบัญชาไม่ได้ท า

หนังสือเตือน
• การตักเตือนท่ีกว้างเกินไป
• ไม่มีข้อความว่าห้ามมิให้ท าซ้ าอีก

ข้อความที่ไม่มี
ลักษณะเป็นการเตือน



การด าเนินการทางวินัย

การสอบสวน
ข้อเท็จจริง

ก า ร ส อ บ ส ว น
ความผิดทางวินัย 
(ไม่ร้ายแรง)

ก า ร ส อ บ ส ว น
ความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง



การสอบสวนข้อเท็จจริง

เหตุ : มีเหตุอันควรสงสัย หรือมีการร้องเรียน  หรือกล่าวหา
ว่าพนักงานกระท าความผิดวินัย หรือกระท าความผิดอาญา

ตั้ง : คณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ได้แก่ ประธานกรรมการ

ต าแหน่งระดับไม่ต่ ากว่า/เทียบเท่าพนักงานที่ถูกร้องเรียน และกรรมการ
อย่างน้อย 2 คน (นิติกรฝ่ายกฎหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ)

สอบ : กระบวนการสอบสวน เป็น ไปตาม    

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการสอบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2559



การพิจารณาบัตรสนเท่ห์ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  22 
ธันวาคม 2541 ก าหนดว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการใน
เบื้องต้น ให้ถือเป็นความลับทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะ
รายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน
เท่านั้น

อ้างอิง : หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่  นร 0206/ว218 ลงวันที่           
25 ธันวาคม 2541

การพิจารณาบัตรสนเท่ห์



ข้อ 78 ก าหนดว่า ....
วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 76 ปรากฏว่า กรณี

มีมูล ถ้าความผิดนั้น มิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว 
ผู้ว่าการเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้ว่าการสั่งลงโทษ     
ตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หากผู้ว่าการเห็นว่า              
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้ว่าการสั่งยุติเรื่องและในกรณีที่
เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ให้ด าเนินการสอบสวน  
โดยน าหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงมาใช้บังคับ           
โดยอนุโลม

การสอบสวนความผิดทางวินัย



วรรคสอง ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 76 ปรากฏว่า กรณีมีมูลอันเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา 
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้ว่าการ

วรรคสาม เมื่อได้รับทราบผลการสอบสวนแล้ว ผู้ว่าการเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท า
ผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้
ด าเนินการต่อไปตามข้อ 79 หรือข้อ 80 แล้วแต่กรณี

วรรคสี่ ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวน
ก็ได้

วรรคห้า หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาด าเนินการทางวินัย และกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ

การสอบสวนความผิดทางวินัย



ลักษณะของการสอบสวนความผิดทางวินัย (ไม่ร้ายแรง) (ตามข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน 
พ.ศ. 2559 ข้อ 78)

การสอบสวนความผิดทางวินัย (ไม่ร้ายแรง)

กรณีไม่ต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน

ให้แจ้งข้อกล่าวหา และสรุป
พยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และ

รับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา

ถ้า ผวก. เห็นว่าท าผิดตามข้อกล่าวหา   
จะส่ังลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนก็ได้

ถ้า ผวก. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ท าผิด
ตามข้อกล่าวหา ให้ ผวก. สั่งยุติเรื่อง

กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน

ให้ด าเนินการสอบสวนโดยน า
หลักเกณฑ์และวิธีการทางวินัย
อย่างร้ายแรงมาใช้บังคับโดย

อนุโลม



การสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

เหตุ : มีการกล่าวหาว่าพนักงานกระท าความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง

ตั้ง : คณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ได้แก่ ประธานกรรมการ

ต าแหน่งระดับไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา และกรรมการอย่างน้อย 2 คน 
โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

สอบ : กระบวนการสอบสวนเป็นไปตาม    
ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2559



ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 ข้อ 78 วรรคสี่ และวรรคห้า ก าหนดว่า ....
วรรคสี่ ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้
วรรคห้า หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาด าเนินการทางวินัย และกรณีความผิดที่

ปรากฏชัดแจ้งให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้อ 23ก าหนดว่า ....
พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 

ผู้ว่าการจะด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
(1) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้

จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลุหโทษ
(2) ละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 7 วันท างานติดต่อกัน และผู้ว่าการได้ด าเนินการ 

หรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวนแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร
(3) กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือต่อ

คณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบนี้

การด าเนินการทางวินัย กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง



หลักการส าคัญก่อนการลงโทษทางวินัย

• มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ
• รับฟังพยานหลักฐานที่สมควร เพียงพอแล้วเท่านั้น

ไม่มีการลงโทษทางวินัย เว้นแต่...



หลักเบื้องต้นในการสอบสวนทางวินัย

ค้นหาข้อเท็จจริง     
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง

รับฟังผู้ถูกกล่าวหา ชั่งน้ าหนัก
พยานหลักฐาน

หลักเบื้องต้นในการ
สอบสวนทางวินัย



โทษทางวินัย

ข้อ 77 ก าหนดว่า ....
“โทษทางวินัย มีดังนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดค่าจ้าง
(3) ลดขั้นค่าจ้าง
(4) เลิกจ้าง
(5) ไล่ออก”

กรณีวินัยไม่ร้ายแรง
-- ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดขั้นค่าจ้าง 
-- ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน สามารถน ามาประกอบการพิจารณา
ลดโทษได้

(ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 ข้อ 79)

กรณีวินัยร้ายแรง
-- ลงโทษเลิกจ้าง หรือไล่ออก 
-- ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน สามารถน ามาประกอบการพิจารณา
ลดโทษได้ แต่ไม่ให้ลดโทษลงต่ ากว่าเลิกจ้าง

(ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 ข้อ 80)

ข้อสังเกต : ข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน รฟม. ข้อ 18 (2) ก าหนดว่า “สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินสมทบทุกยอดเต็มจ านวน เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพในกรณีอื่น ซึ่งมิใช่การพ้นจากการเป็นพนกังาน

เพราะถูกลงโทษทางวินัยอยา่งร้ายแรง และมีอายุการท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี



• มีคุณสมบัติตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบ
• มีความเป็นกลาง
• ปฏิบัติหน้าที่กรรมการโดยค านึงถึงหลักการรับฟังคู่กรณี
• ด าเนินการสอบสวนตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
• รายงานผลการสอบสวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบ

การด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสอบสวน



• การรายงานผู้บังคับบัญชา
• การก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานนอกสถานที่
• การปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
• การลงนามในเอกสารถึงหน่วยงานภายนอก

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน



Thank You


