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ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(HR)ด าเนินการหาขอ้เทจ็จริง 

    กรณีไม่มีมูล                  กรณีมีมูล 

 HR เสนอเลขาธิการ 
 พิจารณาส่ังยติุเร่ือง 

 

HR เสนอเลขาธิการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ตามค าส่ัง         
วิธีสอบสวนวินยั 
 

HR เสนอคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
วินยั   
 

 ต ่ากว่าผูอ้  านวยการ(ผอ) 

 End 
  กรณีผูอ้  านวยการขึ้นไป 
      

HR แจง้ต่อประธานคณะท างานพิจารณาขอ้ร้องเรียน *ก่อน
ท าวาระเสนอ คณะกรรมการ กลต. 
     (ขอ้ 6) 

        HR จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
เพื่อทราบ   

 เร่ิมกระบวนการสอบสวนตามขั้นตอน 
การสอบสวนทางวินยั ตามค าส่ังท่ี 18/2550 

 HR จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
       -  เพื่อทราบ กรณีต ่ากว่า ผอ. 
       -  เพื่อพิจารณาให้มีค  าส่ัง กรณี ผอ. ขึ้นไป 

 

เม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนการสอบสวนแลว้ 

มีการร้องเรียนกล่าวหาว่าพนกังานกระท าการทุจริต 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลท าหนงัสือ
แจง้รับเร่ืองไปยงัผูร้้องเรียน 

ภายใน 3 วนัท าการ 

กรณีต ่ากว่า ผอ. กรณี  ผอ. ขึ้นไป 

HR ส่งหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาให้ผูถู้กกล่าวหา 
ผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้กกล่าวหา และผูร้้องเรียน 
      

ลกัษณะการร้องเรียน                          
ท่ีรับเขา้สู่การพิจารณา 
1. ท าเป็นหนงัสือ มีช่ือผูร้้องเรียน  
ระบุตวัผูถู้กร้องเรียน และ
ขอ้เท็จจริง 

2. ท าเป็นบตัรสนเท่ห์ ระบุตวัผูถู้ก
ร้องเรียน ขอ้เท็จจริง และ
พยานหลกัฐาน พยานบุคคล
แน่นอน 

* ประธานคณะท างานพิจารณาขอ้ร้องเรียน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (เลขาธิการ) มีค  าส่ัง
ยติุเร่ือง/ลงโทษทางวินยั  

 

HR ส่งหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาไปยงัผูถู้กกล่าวหา 
หวัหนา้ของผูถู้กกล่าวหา และผูร้้องเรียน 
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ขั้นตอนการสอบสวนทางวินัย ตามค าส่ังที่ 18/2550 

 1. ผูม้ีอ ำนำจ (เลขำธิกำร/คกก. กลต.) 
แต่งตั้ง คกก.สอบสวน (ขอ้ 3) 

ภายใน 15 วันนับแต่ประธานได้รับค าส่ัง
แต่งตั้ง  
ให้ประธำนด ำเนินกำรประชุม 

3. คกก.สอบสวน ประชุมวำงแนวทำงกำรสอบสวน 
(ข้อ 10) 

4.  คกก.สอบสวน เรียกผูถ้กูกล่ำวหำมำรับทรำบขอ้กล่ำวหำ + สิทธิช้ีแจง   
     + บนัทึกกำรแจง้ขอ้กล่ำวหำไว ้2 ฉบบั (ขอ้ 10)  

5. คกก.สอบสวน บนัทึกถอ้ยค ำ 
       รับสำรภำพ (ขอ้ 12)  
 

Y 
รับสำรภำพ 

N 
มิไดรั้บสำรภำพ 

6.  - กรณีผูถ้กูกล่ำวหำประสงคจ์ะย่ืนค ำช้ีแจงแกข้อ้กล่ำวหำเป็นหนงัสือ                
ให ้คกก.สอบสวน ให้โอกำสยื่นในเวลำอนัสมควร แต่ไม่เกิน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บทรำบขอ้กล่ำวหำ และ ให้โอกำสในกำรใหถ้อ้ยค ำเพ่ิมเติมและ
น ำสืบแกข้อ้กล่ำวหำ 

        - กรณีผูถู้กกล่ำวหำไม่ประสงคจ์ะย่ืนค ำช้ีแจงเป็นหนงัสือให ้คกก.  
         สอบสวน ด ำเนินกำรให้ผูถ้กูกล่ำวใหถ้อ้ยค ำและน ำสืบโดยเร็ว (ขอ้ 12) 

7. ด ำเนินกำรสอบสวนให้แลว้เสร็จภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีผูถู้ก กล่ำวหำ
รับทรำบขอ้กล่ำวหำ / ขอขยำยเวลำไดไ้ม่เกินคร้ังละ 30 วนั  แต่รวมทั้งหมดตอ้ง         
ไม่เกิน 120 วนั (หมวด 3 ขอ้ 14 – 21) 

8. เมื่อรวบรวมพยำนหลกัฐำนเสร็จ คกก. สอบสวน ลงมติและท ำรำยงำนกำรสอบสวนพร้อมส ำนวน เสนอต่อ ผูแ้ต่งตั้ง คกก.สอบสวน ผำ่น HR (ขอ้ 25)  

Y กรณีเห็นว่ำควรสอบสวน 

N กรณีเห็นว่ำไม่จ ำตอ้งสอบสวนอีก (ขอ้ 12) 

9.  ผูแ้ต่งตั้ง คกก. สอบสวน พิจำรณำรำยงำนกำรสอบสวน 
เลขำธิกำรมคี ำสั่งยติุเร่ือง / ลงโทษทำงวินยั (ขอ้ 28)  

8(1) กรณีต ่ำกว่ำ ผอ.+ร้องเรียนจำกบุคคลภำยนอก 
ให้ HR ส่งรำยงำนกำรสอบสวนพร้อมส ำนวน 
ให้ประธำนคณะท ำงำนพิจำรณำขอ้ร้องเรียนฯ  
ให้ควำมเห็นก่อนเสนอต่อ ผูแ้ต่งตั้ง คกก.สอบสวน)  
(ขอ้ 25) 

เม่ือเสนอผา่น  HR = การสอบสวนแลว้เสร็จ 

10. HR  ส่งหนงัสือแจง้ผลไปยงัผูถ้กูกล่ำวหำ / ผูบ้งัคบับญัชำผูถู้กกล่ำวหำ / ผูร้้องเรียนกล่ำวหำ (ถำ้มี) (ขอ้ 28)  

คกก.สอบสวน (กรณีต ่ากว่าผอ.) 
- เป็นพนักงาน อย่างน้อย 3 คน 
- ประธาน มีต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา 
- กรรมการ เป็น ผช.ผอ.ขึน้ไป  
 

9(1) กรณีต ่ากว่า ผอ. - HR จดัท าวาระเสนอ 
คกก.กลต. เพื่อทราบ หากลงโทษปลด
ออก/ให้ออก ให้ขอความเห็นชอบจาก 
คกก.กลต. ก่อนมีค าสั่ง (ขอ้ 28)  

2. HR แจง้ค ำสั่งแต่งตั้ง คกก.สอบสวน ให้บคุคลดงัต่อไปน้ี (ขอ้ 9) 
    - ส่งให้ผูถู้กกล่ำวหำ ลงช่ือรับทรำบ 2 ฉบบั และมอบส ำเนำไวใ้ห ้1 ฉบบั (กรณีไม่ยอมรับทรำบค ำสั่ง ให้ส่ง 
      ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ เมื่อพน้ 15 วนัถือว่ำทรำบ)    
   - ส่งส ำเนำค ำสั่งให้ คกก.สอบสวน + หลกัฐำนว่ำผูถู้กกล่ำวหำรับทรำบค ำสั่งแลว้ ให ้ปธ.ลงนำมรับทรำบ 

 

คกก.สอบสวน (กรณีผอ.ขึน้ไป) 
- กรรมการ กลต. / ผู้เช่ียวชาญในเร่ืองน้ัน  
อย่างน้อย 3 คน 
- ประธาน มาจาก กรรมการ กลต. และกรรมการ 
อย่างน้อย 2 คน 
- ผอ.HR เป็นเลขานุการ 
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