มาตรการให้คุณให้โทษ
และการสร้างขวัญกำลังใจ
กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
1. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
การใช้สิทธิ
1. การใช้ สิ ท ธิ เบิ กเงิน ค่ ารัก ษาพยาบาลกรณี ผู้ มี สิ ท ธิ มีสิ ท ธิได้ รับ เงิน ค่ ารักษาพยาบาล
จากหน่วยงานอื่น ให้ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ. 2553 หรือจากหน่วยงานอื่น หากเลือกใช้พระราชกฤษฎีกาข้างต้น การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณ ฑ์ นี้ ทั้ ง นี้ การเลื อ กหรื อ การเปลี่ ย นการใช้ สิ ท ธิ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณ ฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้มีสิทธิเช่นเดียวกัน
ให้ต่างฝ่ายต่างใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลตนเอง
2. การใช้สิ ทธิเบิ กเงิน ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรในกรณี ผู้ มีสิ ทธิมีคู่ส มรสเป็นผู้ มีสิ ทธิ
เช่นเดียวกัน ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว
โดยผู้ ใช้สิท ธิต้องรับ รองตนเองในใบเบิ กเงินค่ารักษาพยาบาลว่าตนเป็นผู้ใช้สิ ทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว
ถ้าคู่สมรสอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก หรือต่างส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือมีการเปลี่ยนส่วน
ราชการภายหลั งจากที่มีการใช้สิ ทธิเบิ กเงินค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว คู่ ส มรสฝ่ายที่เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินค่า
รักษาพยาบาลต้องขอให้ ส่วนราชการของตน แจ้งการใช้สิทธิให้ส่ วนราชการของคู้สมรสอีกฝ่ ายหนึ่งทราบ
แล้วแต่กรณี และให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งดำเนินการตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ทั้งนี้ ไม่ว่าการหย่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากที่มีการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว
3. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวกรณีผู้มีสิทธิมีหลายราย
ผู้มีสิทธิคนหนึ่งคนใดอาจเป็นผู้ขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียวก็ได้
4. การใช้ สิ ท ธิ เบิ ก เงิ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลให้ กั บ บุ ค คลในครอบครั ว ซึ่ ง มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น
ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น ผู้มีสิทธิ มีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคล
ในครอบครัวเฉพาะกรณีที่บุคคลในครอบครัวได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นต่ำกว่าสิทธิตามพระราช
กฤษฎีกาเท่านั้น

การตรวจสุขภาพประจำปี
การตรวจสุขภาพประจำปี ให้พบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาก่อนทุกครั้ง และให้เบิกจ่ายค่าตรวจ
สุขภาพประจำปี ดังนี้
1. การตรวจสำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
1.1 Chest X-ray
- Film Chest
- Mass Chest
1.2 Urine Examination – Urine Analysis
1.3 Stool Examination – Routine direct smear ร่วมกับ Occult blood
1.4 Complete Blood Count: CBC แบบ Automation
1.5 ตรวจมะเร็งปากมดลูก
- ตรวจภายใน
- Pap Smear

2. การตรวจสำหรับผู้มีอายุมากกว่า 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.1 รายการการตรวจสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ รายการที่ 1.1 - 1.5
2.2 Blood Chemistry
- Glucose
- Cholesteral
- Triglyceride
- Blood Urea Nitrogen: BUN
- Creatinine
- SGOT (AST)
- SGPT (ALT)
- Alkaline Phosphatase
- Uric Acid

มาตรฐานห้อง ICU ของสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ
litems
1 Facilities
1.1 Organ support
- Ventilator
- Hemodynamic monitoring
- Hemodialysis unit
- Liver dialysis unit
1.2 Monitor ต่าง ๆ
2 Human resources
2.1 แพทย์ประจำ ICU
2.2 แพทย์ที่ปรึกษา
2.3 พยาบาล
อบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตพื้นฐาน
อบรมเพิ่มพูนทักษะ
อบรมประจำปีของสมาคมเวชบำบัดวิกฤต
Inter ICU Conference
3 Severity of Disease
4 Priority
4.1 ตั้งรับไว้ใน ICU มิฉะนั้นอัตราตายสูง
4.2 รักษาใน ICU จะทำให้ outcome ดีขึ้น
4.3 Acute on top chronic disease
4.4 กรณีที่ไม่รับเข้า ICU

Requirements
แล้วแต่ประเภท ICU มีสัดส่วนตั้งแต่ 1 เครื่อง
ต่อ 2 เตียง – 1.2 เครื่อง ต่อ 1 เตียง
จำนวนเท่ากับจำนวนเตียง
Share facility ระหว่าง ICU
Share facility ระหว่าง ICU (มีเฉพาะบางแห่ง)
จำนวนเท่ากับจำนวนเตียง
วุฒิบัตรเวชบำบัดวิกฤต/มีความรู้เวชบำบัดวิกฤต
ICU 8 เตียง มีแพทย์ 6 คน = 1 คน ต่อ 4 เตียง
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ผ่านการอบรมพิเศษ 1 คน ต่อ 1 เตียง
4 เดือน
ทุก 4 ปี
ทุก 1 ปี (Optional)
ทุกสัปดาห์
APACHE score, SAP score
Septic shock, MI with shock
CHF, Post-intervention
CHF with CRF
อาการเบาเกินไป/terminal disease

2. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ
โครงการสวั ส ดิ ก ารเงิน กู้ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของข้ า ราชการจั ด ตั้ ง ขึ้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยให้
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว มีสิทธิกู้เงินจากโครงการดังกล่าวไปเฉพาะเพื่อ
ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง
เท่านั้น

3. การเชิดชูเกียรติ
สำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ มี ก ารคั ด เลื อ กข้ าราชการพลเรือ นดี เด่ น ทุ ก ปี โดยกรอบความคิ ด ของ
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อมุ่งส่งเสริมและยกย่ อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำฝ่ายพลเรือนที่
ประพฤติ ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้าน
การดำรงตน การปฏิ บั ติ ต นให้ เป็ น ที่ ย อมรั บ ของบุ ค คลผู้ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในหน้ า ที่ ร าชการและสั ง คม กั บ
การปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฎชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็น
ประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่ ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานส่งผลต่อประชาชนที่
เป็นผู้รับบริการเป็นสำคัญ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
1. การครองตน หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบั ติตนชอบด้ว ยคุณ ธรรม ศีล ธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณข้าราชการ เป็น ที่ยอมรับ ของบุคคลในส่วนราชการและสังคม ประกอบด้วยคุณธรรม ควรแก่
การยกย่อง
2. การครองคน หมายถึง เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้ง
ต่อหน้ าและลับ หลัง มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้ เกิดการยอมรับและให้
ความร่วมมือ
3. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิต
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อื่น
อย่างเด่นชัด มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี
4. การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
5. ผลงานดี เด่น หมายถึง มีผ ลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่องให้
หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่ง
กับส่ วนราชการและประชาชน ทั้งนี้ อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และ/หรือ
ผลการปฏิ บั ติ ที่ ไม่ ป รากฏเป็ น เอกสารแต่ เป็ น รูป ธรรมที่ ยอมรับ อย่ างกว้างขวางของผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งสำหรั บ
การปฏิบัติห น้าที่ของลูกจ้างประจำ เป็ นผลงานดีเด่นที่ได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับและปรากฏผลเด่นชัด
เช่น โล่รางวัล เกียรติบัตร และอื่นๆ

4. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
การจ่ ายเงิน ตามงบประมาณรายจ่ ายเป็ นเงินสวัส ดิก ารเกี่ยวกั บการศึกษาของบุต รให้ เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2523 ส่วนวิธกี ารเบิกจ่ายนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ ระทรวงการคลังกำหนด
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
1. ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน
หรือค่าจ้างประจำของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจที่อยู่ใน
ระหว่างเข้ารับการอบรมในสถานศึกษาของกรมตำรวจซึ่งเป็นการศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจำและลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้าง
2. ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด

5. กองทุนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) คือ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะ
เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นระบบเสริมระบบบำเหน็จบำนาญเดิม
(1) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน
(1.1) เพื่อเป็ น หลักประกัน การจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ ประโยชน์ตอบแทนการรับ ราชการ
แก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ
(1.2) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
(1.3) จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
(2) หน้าที่หลัก กบข. มี 2 ประการ คือ
(2.1) ด้านสมาชิก
งานที่ ด ำเนิ น การในส่ ว นนี้ ได้ แ ก่ การดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การรั บ ข้ อ มู ล และเงิน รายเดื อ น
การบริหารฐานข้อมูลบัญชีสมาชิก การจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุน การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ย วกับ กองทุ น การจั ดสวัส ดิการและสิ ทธิป ระโยชน์ ต่างๆ ให้ แก่ส มาชิก รวมถึงการจ่ายเงินสด
และผลประโยชน์ คืนแก่สมาชิกเมื่อพ้นจากสมาชิก
(2.2) ด้านการลงทุน
กบข. มีหน้าที่นำเงินที่รับเข้าจากสมาชิกไปลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์
และนโยบายการลงทุน
(3) ความครอบคลุม
ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ขณะนี้ประกอบด้วยข้าราชการ 12 ประเภท คือ
- ข้าราชการพลเรือน
- ข้าราชการตุลาการ
- ข้าราชการอัยการ
- ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
- ข้าราชการครู
- ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
- ข้าราชการตำรวจ
- ข้าราชการทหาร
- ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ข้าราชการศาลปกครอง
- ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทั้งนี้ ข้าราชการที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 (พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ)
จะเป็ นสมาชิก กบข. หรือไม่ขึ้นอยู่ กับความสมัครใจ แต่ข้าราชการที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540
ทุกคนต้องเป็นสมาชิก กบข.

(4) การจ่ายเงินสะสม
ออมเงิน จากเงิน เดือนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด คื อ 3% ของเงิน เดือนทุ กเดือน และ
รับเงินสมทบจากรัฐเป็นรางวัลสำหรับการออมเงินในอัตราที่เท่ากัน คือ 3% ของเงินเดือนทุกเดือน
(5) ผลประโยชน์ทดแทน
เงินบำเหน็ จบำนาญ (สิ ทธิในบำเหน็ จหรือบำนาญเป็ นเช่ นเดิ ม คื อขึ้ นอยู่ กั บระยะเวลาการทำงาน)
จากเงินงบประมาณ ซึ่งคำนวณจาก
5.1 บำเหน็จ คือ

เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว
[เงินเดือนเดือนสุดท้าย * อายุราชการ (ปี)]

5.2 บำนาญ คือ

เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน
- บำนาญ ตาม พรบ. 2494
[เงินเดือนเดือนสุดท้าย*อายุราชการ(ปี)/50]
- บำนาญ กบข.
[เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย*อายุราชการ (ปี)/50]
ทั้งนี้ เงินจำนวนนี้ต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย
5.3 บำเหน็ จ รายเดื อ น คื อ เงิ น ตอบแทนของลู ก จ้ า งประจำที่ อ อกจากราชการเนื่ อ งจาก
ทำงานมานาน ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน
[ค่าจ้างเดือนสุดท้าย*จำนวนเดือนที่ทำงาน/12/50]
5.4 บำเหน็จดำรงชีพ คือ การนำเงินบำเหน็จตกทอด จำนวน 15 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน
แต่ไม่เกินจำนวน 500,000 บาท มาจ่ายให้กับผู้รับบำนาญในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้รับบำนาญในการดำรงชีพให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
[เงินบำนาญ(ตอนเกษียณหรือลาออก)*15เท่า] ไม่เกิน 500,00 บาท
โดยแบ่งรับดังนี้
5.4.1 ผู้ รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๖๕ ปี (ตอนลาออกหรือเกษียณ) ให้มีสิ ทธิขอรับ
บำเหน็จดำรงชีพ ได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
5.4.2 ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๗๐ ปี ให้มีสิทธิขอรับ
บำเหน็จดำรงชีพเพิ่มได้ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (หักเงินที่ได้รับตาม ๑.๑ ไปแล้ว)
5.4.3 ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มได้
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หักเงินที่ได้รับตาม ๑.๑ และ ๑.๒ ไปแล้ว)
6. บำเหน็ จ ตกทอด คื อ เงิ น ที่ รั ฐ จ่ า ยเพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่ ท ายาทของผู้ เสี ย ชี วิ ต
หรือบุคคลซึ่งผู้เสียชีวิตแสดงเจตนาไว้ โดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

6.๑ บำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการเสียชีวิต (เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ)
หมายถึง ข้าราชการที่รับราชการมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี เสียชีวิตในระหว่าง
รับราชการ ถ้าการเสียชีวิตนั้นมิได้เกิดจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง
6.๒ บำเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต [เงินบำนาญ + ช.ค.บ. x ๓๐ หัก บำเหน็จดำรงชีพ
ที่รับไปแล้ว หัก บำเหน็จค้ำประกัน (ถ้ามี)]
หมายถึ ง ผู้ รั บ บำนาญปกติ ห รื อ ผู้ มี สิ ท ธิ จ ะได้ รั บ บำนาญปกติ หรื อ ผู้ รับ บำนาญพิ เศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพเสียชีวิต
6. สิทธิการลาประเภทต่างๆ
เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อนประจำปี ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ลาติดตามคู่สมรส
7. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เ ป็ น เครื่ อ งหมายแห่ ง เกี ย รติ ย ศ ซึ่ ง พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้ า ฯ พระราชทานแก่ ผู้ ก ระทำความดี ค วามชอบเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ร าชการหรื อ สาธารณชน
โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ
อย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน
โดยปกติ ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัฐบาล
จะได้ เสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ แ ก่ บุ ค คลต่ า ง ๆ ที่ ถื อ สั ญ ชาติ ไทย ซึ่ ง ประกอบ
คุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน เพื่ อเป็นเกียรติและส่งเสริมการกระทำความดี
ความชอบนั้ นๆ ให้เป็นตัวอย่างที่ดีสืบไป และถือว่าเป็นการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี
สำหรับข้าราชการพลเรือน ที่สามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้จะต้องมีคุณสมบัติและ
อยู่ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของ
ระเบียบฯ ดังกล่าว ดังนี้
1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุ ฎ ไทย และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภ รณ์ อั น เป็ นที่ เชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า งเผื อ ก สลั บ กั น โดยเลื่ อ นชั้ น ตรา
ตามลำดับจากชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามลำดับ ดังนี้
(1) ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย ร.ง.ม.
(2) ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก ร.ง.ช.
(3) ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย ร.ท.ม.
(4) ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก ร.ท.ช.
(5) ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ.ม.

(6) ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช.
(7) ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม.
(8) ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช.
(9) ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม.
(10) ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช.
(11) ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม.
(12) ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.
(13) ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
(14) ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.
(15) ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.
(16) ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช.
โดยให้พิจารณาถึงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ กำหนดระยะเวลา และความดีความชอบ เว้นแต่จะได้
กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
2. ในการพิ จ ารณ าเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แก่ บุ ค คลใดให้ พิ จ าร ณ า
โดยรอบคอบว่ า บุ ค คลนั้ น ได้ ก ระทำความดี ค วามชอบเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ร าชการหรื อ สาธารณชนจนถึ ง
ขนาดควรได้รั บ พระราชทานเครื่ องราชอิส ริยาภรณ์ โดยมิใช่พิ จารณาแต่ เพี ยงตำแหน่ ง ระดั บ ชั้น ชั้ นยศ
หรือครบกำหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลที่ได้รับพระราชทาน
รู้สึกภาคภูมิใจเครื่องราชอิส ริย าภรณ์ ที่ ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพื่อให้ เครื่องราชอิส ริยาภรณ์
เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย
3. ระเบี ยบ ฯ ข้ อ 10 กำห นดว่ า บุ คคลที่ พึ งได้ รั บ การพิ จารณ าเสนอขอพ ระราชท า น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และเป็นผู้ไม่เคยมี
พระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะเสนอขอปีติดกันมิได้
5. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะเสนอเลื่อนชั้นตราก่อนครบกำหนดระยะเวลา
ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ มิได้
6. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะเสนอข้ามชั้นตรามิได้ ฯ
7. ข้าราชการที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ จนถึงวันก่อนวันพระราชทานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วันหากผู้ขอพระราชทานฯ ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้เพิ่มกำหนด
ระยะเวลาการขอพระราชทานอีก 1 ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์

8. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พ.ศ. 2484
พระราชบั ญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2484 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ ว ยการขอพระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ อั นเป็ น ที่ เชิด ชูยิ่ งช้ างเผื อกและเครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 อีกทั้งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชี 7 (ข้าราชการ)
และบัญชี 15 (ลูกจ้างประจำ) ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตราไว้
9. ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ชั้นที่ 5 ถึงชั้นสูงสุด จะมีประกาศนียบัตร
ทรงลงพระปรมาภิ ไธย และประทั บ พระราชลั ญ ฉกร ส่ ว นผู้ ที่ ได้ รั บ พระราชทานชั้ น ที่ 6 และชั้ น ที่ 7
จะประกาศนามในราชกิจจานุเบกษาบัญชี 7

การดำเนินการทางวินัยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย
1. การดำเนินการกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
1.1 การสอบสวนโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 9 ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
กรณีผู้ บังคับ บั ญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดำเนินการสอบสวนด้วย
ตัวเองหรือมอบหมายให้ ผู้ห นึ่งผู้ใดเป็ นผู้ส อบสวนให้ รีบดำเนินการให้ แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่
พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ทั้งนี้ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ถูกกล่าวหาทราบ รวมทั้งต้องให้โอกาส
ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่กำหนดด้วย
1.2 การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนตามข้ อ 12 ของ กฎ ก.พ. ว่ า ด้ ว ย
การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ให้ดำเนินการโดยนำ หมวด 4 การดำเนินการในกรณีมี มูลที่ควรกล่าวหา
ว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้อยแรง ในเรื่ององค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 18
วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ (โดยกรรมการสอบสวนจะไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทาง
กฎหมายหรื อ ผู้ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ต รการดำเนิ น การทางวิ นั ย หรื อ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ า น
การดำเนิ น การทางวินั ยก็ได้) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 19 การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สอบสวน

ตามข้อ 20 การแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 21 และการคัดค้านกรรมการสอบสวนตาม
ข้อ 22 ถึงข้อ 25 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
สำหรั บ การแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนในกรณี ที่ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ตำแหน่ งต่างกั น หรื อต่างกรม หรือต่างกระทรวงกั น ถูกกล่ าวหาว่ากระทำผิ ดวินัยร่ว มกัน ให้ เป็ น ไปตาม
มาตรา 94 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 16 และข้อ 17 ของ กฎ ก.พ.
ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
คณะกรรมการสอบสวนต้ อ งดำเนิ น การตามข้อ 13 วรรคหนึ่ ง โดยดำเนิ น การ
สอบสวน แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ การรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา
การรวบรวมข้อเท็จจริง รวบรวมข้อกฎหมาย และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยงข้องเก็บไว้ในสำนวน แล้ว
จัดทำรายงานการสอนสวนพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบคำสั่ง ในกรณีที่ไม่สามารถสอบสวน
ให้ แล้ ว เสร็จ ได้ภ ายในเวลาที่ก ำหนด ให้ ป ระธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อผู้ สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาตามความจําเป็นตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ในการนี้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนอาจพิจารณาขยายระยะเวลาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะสั่งให้ยุติการ
ดำเนินการเพื่อพิจารณาดำเนินการสอบสวนเองก็ได้
เมื่อผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานแล้ว หากเห็ นว่าดำเนินการ
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ก็ให้สั่งการตามข้อ ๑๔ (๑) หรือ (๒) โดยหากเห็นว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ยังไม่เพียงพอก็สามารถกำหนดประเด็นให้คณะกรรมการสอบสวนกลับไปดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรือสั่ง
ให้คณะกรรมการสอบสวนกลับไปดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว
๑.๓ เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาผลการสอบสวนแล้ว
ก็ให้ดำเนินการสั่งการตามข้อ ๑๑ ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
1) หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดวินัย ก็ให้ดำเนินการสั่งยุติเรื่อง
๒) หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ก็ให้สั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามแต่กรณี หรือหากเห็นว่าเป็นการกระทำผิดเล็กน้อยและมีเหตุ
ควรงดโทษก็สามารถสั่งงดโทษและให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือกล่าวตักเตือนแทนก็ได้
๓) หากเห็นว่าผู้ ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ ดำเนินการ
ตามหมวด ๔ การดำเนินการกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒. การดำเนินการกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
การดำเนิ น การทางวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงตามมาตรา 9๓ แห่ ง พ.ร.บ.ระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น กำหนดให้ต้องดำเนินการโดยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (เว้นแต่เป็นกรณีความผิดที่
ปรากฏชัดแจ้งหรือมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เช่น กรณี ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลว่า กระทำ
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ก็ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นอีก) โดยต้องมี
การแจ้ งข้อ กล่ าวหาและสรุ ป พยานหลั กฐานที่ ส นั บ สนุ น ข้อ กล่ าวหาให้ ผู้ ถูกกล่ าวหาทราบ และให้ โอกาส
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงหลักฐานเพื่อโต้แย้งแก้ข้อกล่าวหา ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนระยะเวลาใน
การสอบสวนดำเนิ น การเป็ น ไปตาม กฎ ก.พ. ว่ า ด้ ว ยการดำเนิ น การทางวิ นั ย พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๔
การดำเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตั้งแต่ข้อ ๑๕ – ข้อ ๖๓

แผนผังกระบวนการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง

โดย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕๔ กำหนดระยะเวลาการสอบสวนโดยเร่งรัดให้
การสอบสวนแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมครั้งแรกตามข้อ ๒๗
และขยายได้ ไม่ เกิ น ครั้ งละ 50 วัน โดยในแต่ ล ะขั้ น ตอนการดำเนิ น การของคณะกรรมการสอบสวนจะ
ไม่มีการกำหนดระยะเวลาไว้ เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนสามารถวางกรอบระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม
กรณีที่การสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ก็ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานไปยัง อ.ก.พ.
กระทรวง ที่ผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่เพื่อเร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การสอบสวนวิ นั ย ตาม พ.ร.บ.ระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑
และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามหมวด ๒ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นไว้กล่าวคือ
๑. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาว่าเรื่อง
ที่กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยนั้น มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้น กระทำผิดวินัยหรือไม่ ส่วนใน
การดำเนินการของผู้บังคับบัญชาซึ่งมี อำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว สามารถ
ดำเนินการได้ตามทีก่ ำหนดในข้อ ๕ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้

๑.๑ ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในเบื้องต้นเพียงพอแก่การพิจารณาแล้ว
ตามข้อ ๕ (๑) ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาว่ากรณีนั้นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร โดยจะไม่ทำการสืบสวนก็ได้
๑.๒ ข้ อ เท็ จ จริ งและพยานหลั ก ฐานที่ มี นั้ น ยั งไม่ เพี ย งพอที่ จ ะพิ จ ารณาได้ ก็ ให้
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ ำนาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ ดำเนิ น การสื บ สวนตามข้ อ ๕ (๒) เพื่ อ รวบรวม
พยานหลักฐาน เพิ่มเติม ทั้งนี้ จะดำเนินการด้วยตนเองหรือจะให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องนั้นเป็นผู้ดำเนินการสืบสวนแล้วรายงานมาเพื่อพิจารณาต่อไปก็ได้
อนึ่ ง คํ า ว่ า “การสื บ สวน” หมายถึ ง การสื บ หาข้ อ เท็ จ จริง และพยานหลั ก ฐาน
ในเบื้ อ งต้ น เพื่ อใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาว่ากรณี มี มู ล ที่ ค วรกล่ าวหาว่า กระทำผิ ดวิ นั ย หรือ ไม่ นอกจากนี้
การสื บ สวนให้ ท ำในทางลั บ (หนั งสื อ สำนั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวัน ที่ ๒๕
ธั น วาคม ๒๕๔๑ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การร้ อ งเรี ย นกล่ าวโทษข้ าราชการและ
การสอบสวน เรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย นกล่ า วโทษข้ าราชการว่า กระทำผิ ด วินั ย ) เพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่
ข้าราชการผู้ถูก ดำเนินการหรือบุคคลภายนอก เช่น ผู้กล่าวหาหรือพยาน เป็นต้น
๒. ในกรณีที่ผู้บั งคับบั ญชาซึ่งมี อำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่อง
ดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น กระทำผิดวินัยกล่าวคือ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้พิจารณาและเห็นว่า กรณีปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย
ก็ให้ดำเนินการตามข้อ 6 ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๒.๑ ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ตามมาตรา ๘๑ - ๘๓
แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี อำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ดำเนินการตามหมวด ๓ การดำเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๒.๒ ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ตามมาตรา ๘๕ แห่ง
พ.ร.บ.ระเบี ย บข้ าราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑) ก็ ให้ ผู้ บังคับ บั ญ ชาซึ่งมี อำนาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ดำเนินการตามหมวด ๔ การดำเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๓. ในกรณีที่ผู้บั งคับบั ญชาซึ่งมี อำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่อง
ดังกล่าวไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยอาจเป็นกรณีตามที่กำหนดไว้
ในข้อ ๗ ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว กล่าวคือ ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ ที่ จะทราบได้ว่าข้าราชการผู้ใดเป็น
ผู้ ก ระทำผิ ด วิ นั ย หรื อ น่ า เชื่ อ ได้ ว่ า ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ นั้ น กระทำผิ ด วิ นั ย ไม่ มี พ ยานหลั ก ฐาน
เพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ หรือการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดวินัย เช่นนี้ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต้องให้ยุติเรื่องดังกล่าว

