
๑ 

     
 
 
 

             กระบวนงานขั้นตอนวนิัยและรอ้งทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  (WORKFLOW CHART) 
 

 
๑. การดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ 

 
๒. การตรวจสำนวนการดำเนินการทางวินัย 
 
๓. การพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
 
 
 



๒ 

   ๔.๓ อ.ก.พ. สป  / อ.ก.พ. กระทรวง
พิจารณากำหนดโทษ 

   

 

 
 
กระบวนงานที่ ๑ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญของปลัดกระทรวงแรงงาน (WORKFLOW CHART) 
 

       หนังสือร้องเรียน   
. 
 
 
             ไม่อยู่ในอำนาจ ปรง.       ๑. การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน                        อยู่ในอำนาจ ปรง. 
   ส่งเรื่องต่อ อธ./ผว                (กบค.วน. ตรวจสอบและเสนอความเห็น              แต่ไม่มีมูล ปรง.ให้ยุติเรื่อง 
 
 
     
                                                            ๒. การสืบสวนข้อเท็จจริง 
                                                          (ปรง.มอบเจ้าหน้าท่ีคนหน่ึงหรือ 
                                                              แต่งตั้ง คกก.สืบสวน 
 
   
                                                ๓. การรายงานผลการสืบสวนพร้อมความเห็น                         เรื่องกล่าวหาไม่มีมูล   

                                 (กบค. วน. ตรวจสอบพยานหลักฐาน/ให้ความเห็น)                     ปรง. ให้ยุติเรื่อง 
     
     
                                                                       (มีมูล) 
                                                    ๔. ปรง.แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน                                             การสอบสวน 
                 ๑.บันทึกคำพยาน 
                 ๒.แจ้งข้อกล่าวหา 
            ๔.๑ ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง                                           4.2 ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง                 /พยานหลักฐาน 
          คณะกรรมการสอบสวนความผิด                                          คณะกรรมการสอบสวนความผิด                 /รับฟังคำชี้แจง 
          วินัยไม่ร้ายแรง (ภายใน ๖๐ วัน)                                          ทางวินัยอย่างร้ายแรง  (๑๒๐ วัน)               ๓.ประชุมลงมติ  
          (กรณีไม่ต้ังคกก.และมอบหมายจนท.                                                                                            ๔.รายงานการ 
          ต้องดำเนินการภายใน 45 วัน)                                                                                        สอบสวน 

                    
                    
    
   
       ปรง. พิจารณา                                                              
     สั่งผลการสอบสวน 
                                                   
 
๖. แจ้งคำสั่งตาม ๕.๑ – 5.3                                                                               ๗. รายงานผลการดำเนินการทางวินัยตาม 
ให้ผู้ถูกลงโทษทราบ/แจ้งคำสั่ง                                                                              ๕.๑ –๕.๓ ต่อ อ.ก.พ.กระทรวง / ก.พ. 
ลงโทษให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง              ๕.๑ สั่งลงโทษ/๕.๒ สั่งยุติเรื่อง/๕.๓ สั่งงดโทษ               เพื่อตรวจสำนวนตามมาตรา ๑๐๓ 
ดำเนินการตามคำสั่ง 
 

 



๓ 

กระบวนงานที่ ๒ การตรวจสำนวนการดำเนินการทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน 
 
 
                                 สำนวนการดำเนินการทางวินัย     
              ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน     
        

 
 
   
                                                       ๑. ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น                        ไม่ครบถ้วน/แจ้งหน่วยงานส่งเพิ่ม 
 
 
      ๒.  การตรวจสำนวนและการให้ความเห็น 
                        (กบค.วน. ตรวจอำนาจ/ขั้นตอน/ระยะเวลา/มาตรฐานโทษ และรายงานผลการตรวจ) 
 
 
                    ๓. ปลัดกระทรวงแรงงานให้ความเห็นชอบ 
          ผลการตรวจสำนวนของ กบค.     
    
 
                                            
          4. คณะทำงานกลั่นกรองตรวจสอบ/พร้อมให้ความเห็น 
                     (กบค.วน.นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรองฯ)  
 
 
 

                                                                      ๕. ประธาน อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน อนุมัติ     
                             ให้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ อ.ก.พ.กระทรวงแรงงาน 

          
 
            6. การประชุม อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน 
     
 
     
                                                   ๖. แจ้งมติท่ีประชุม อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน 
 
 
 
      มติเห็นชอบ                      มติให้สอบสวน/แจ้งข้อกล่าวหาเพ่ิม       มติ : เพิ่มโทษ/ลดโทษ/ยุติเรื่อง/งดโทษ/ยกโทษ 
 

         
          ส่งสำเนามติพร้อมต้นฉบับสำนวนคืน          ส่งกลับไปดำเนินการตามมต ิ               ส่งสำเนามติพร้อมสำนวนคืนให้ดำเนินการ          

 
            ดำเนินการแล้วนำกลับเข้าพิจารณาอีกครั้ง               รายงานผลเพ่ือทราบ 
 
     อ.ก.พ. มีมติประการใด ให้ส่งคืนไปดำเนินการตามน้ัน 103 ว.2 



๔ 

  กระบวนงานที่ ๓ การพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 

 

                     หนังสือร้องทุกข์  

 

๑.๑ สง่เรื่องต่อให้ ก.พ.ค./ผบ.พิจารณา                  ๑. การตรวจสอบเบื้องต้น                    ๑.๒  ไม่รับเรื่องร้องทุกข์            

 

                                                                ๒. การช้ีแจงแก้คำร้องทุกข ์     
                                    (กบค.วน.ส่งสำเนาคำร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นคู่กรณีช้ีแจง) 

 

                                                       ๓. การสรุปสำนวนและการให้ความเห็น     
                         (กบค.วน สรุปข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย/ประเด็นพิจารณา/ร่างคำวินิจฉัย) 

                                                                 

                                                              4. ปรง. พิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข ์

                                                                    

                                                      ๕. การแจ้งผลการพิจารณา      
                      (กบค.วน แจ้งผู้ร้องทุกข์/จนท.ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 

กระบวนงานที่ ๑. การดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ 
พ.ศ. ๒๕๕๑             
  ขั้นตอนที่ ๑ กระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานวินัย) 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนว่าอยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงแรงงานตาม ม.๕๗ (๒) (๓) (๕) (๖) (๘) (๙) และ (๑๐) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ กรณีไม่อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงแรงงาน 
ให้นำเสนอปลัดกระทรวงแรงงาน พิจารณาส่งเรื ่องต่อให้อธิบดีหรือผู ้ว ่าราชการจังหวัดที ่มีอำนาจพิจารณา                                
กรณีตรวจสอบแล้วอยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงแรงงาน ให้ตรวจสอบพยานหลักฐานในเบื้องต้นว่ามีมูลเป็น
ความผิดวินัยหรือไม่ กรณีพยานหลักฐานในเบื้องต้นเพียงพอรับฟังได้ว่าไม่มีมูลความผิดวินัยให้เสนอปลัดกระทรวง
แรงงานพิจารณายุติเรื่อง ในกรณีที่พยานหลักฐานในเบื้องต้นไม่เพียงพอที่จะพิจารณาได้ ให้เสนอปลัดกระทรวง
แรงงานพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในขั้นตอนที่ ๒ 
   ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณามอบหมายเจ้าหนา้ที่
คนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือมีคำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ทำหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริง
และรายงานความเห็นประกอบการพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏมีมูลเป็นความผิดวินัยกรณีใดหรือไม่ 
  ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายหรือคณะกรรมการ
สืบสวนรายงานผลการสืบสวนพร้อมความเห็น และกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานวินัย) มีหน้าที่ตรวจสอบ
พยานหลักฐานและตรวจสอบความเห็นตามที่ได้รับรายงาน และนำเสนอปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามหมวด ๒ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีพยานหลักฐานเพียงพอรับฟังได้ว่าการ
กระทำตามที่มีการกล่าวหาไม่มีมูลความผิดวินัย ให้เสนอปลัดกระทรวงแรงงานเพ่ือพิจารณายุติเรื่อง กรณีตรวจสอบ
พยานหลักฐานแล้วเห็นว่ามีมูลเป็นความผิดวินัยให้นำเสนอปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยในขั้นตอนที่ ๔ ต่อไป         
  ขั้นตอนที่ ๔ กระบวนการสอบสวน กรณีผลการสืบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูลเป็นความผิดวินัย
ตามเรื่องร้องเรียน ปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัย ดังนี้ 
                 ๔.๑ คณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอน
และวิธ ีการที ่กำหนดตามบทบัญญัติในหมวด ๓ ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖               
โดยต้องดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการทราบคำสั่ง เมื่อการสอบสวน
แล้วเสร็จให้รายงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ผู้สั่งแต่งตั้ง) พิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่ ๕ (ทั้งนี้ สำหรับความผิดวนิัย
อย่างไม่ร้ายแรง ปลัดกระทรวงแรงงานอาจมอบหมายเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งดำเนินการสอบสวน แทนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนได้โดยต้องดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่พิจารณาเห็นว่า                  
กรณดีังกล่าวมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง)        
                 ๔.๒ คณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ดำเนินการสอบสวนตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดตามบทบัญญัติในหมวด ๔ ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖) 
เมื ่อการสอบสวนแล้วเสร็จให้รายงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผู ้สั ่งแต่งตั ้ง กรณีคณะกรรมการสอบสวนหรือ
ปลัดกระทรวงแรงงาน พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนแล้วเห็นว่า เป็นการกระทำความผิดตามที่
กล่าวหาเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ปลัดกระทรวงแรงงาน นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ อ.ก.พ. สำนักงาน



๖ 

ปลัดกระทรวงแรงงานหรือ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงานแล้วแต่กรณีเพ่ือพิจารณากำหนดโทษตามข้อ ๔.๓  
       ๔.๓ การพิจารณากำหนดโทษสำหรับความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในชั้นการพิจารณา                
ของ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หรือ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน  กองบริหารทรัพยากรบุคคล                   
กลุ่มงานวินัย ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการจัดการประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุมโดยสรุปข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมาย มาตรฐานแนวทางการลงโทษ พร้อมความเห็นของฝ่ายเลขานุการ เพื่อประกอบการพิจารณาของ              
อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หรือ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน เมื ่อที ่ประชุมมีมติเป็นประการใด                    
และได้รับรองรายงานการประชุมแล้วให้นำเสนอต่อปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาสั่งลงโทษ ทางวินัยใน
ขั้นตอนที่ ๕ ต่อไป           
  ขั้นตอนที่ ๕ กระบวนการพิจารณาสั่งผลการสอบสวน ปลัดกระทรวงแรงงานรับทราบผลการ
สอบสวนและพิจารณาสั่ง ดังนี้          
       ๕.๑ คำสั่งลงโทษ ทางวินัยตามมาตรา ๘๘ (ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน/ปลดออก/
ไล่ออก) แล้วแต่กรณี           
       ๕.๒ คำสั่งยุติเรื่อง กรณีผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำความผิดวินัย  
        ๕.๓ คำสั ่งงดโทษและว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ กรณีกระทำความผิดวินัยเล็กน้อย                  
และมีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ          
   ขั้นตอนที่ ๖ กรณีปลัดกระทรวงแรงงานมีคำสั่งทางวินัยตาม ๕.๑ – 5.3 กองบริหารทรัพยากร
บุคคล (กลุ ่มงานวินัย) มีหน้าที่ส ่งสำเนาคำสั ่งลงโทษให้ผู ้ถ ูกลงโทษทราบและแจ้งเจ้าหน้าที ่ที ่เก ี ่ยวข ้อง                        
เช่น กองบริหารการคลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง/กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์) ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่ง        
   ขั้นตอนที่ ๗ เมื่อการดำเนินการทางวินัยแล้วเสร็จ กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานวินัย)                 
มีหน้าทีร่วบรวมและส่งต้นฉบับสำนวนการดำเนินการทางวินัยทั้งหมดเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี 
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของการดำเนินการทางวินัยตามข้อ ๕.๑, ๕.๒ และ๕.๓ ตาม
บทบัญญัติมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 กระบวนงานที่ ๒   การตรวจสำนวนการดำเนินการทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน 

  ขั้นตอนที่ ๑ กระบวนการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานวินัย 
ตรวจสอบเอกสารต้นฉบับในสำนวนการสอบสวนว่าครบถ้วนหรือไม่  กรณีไม่ครบถ้วนให้ประสานแจ้งหน่วยงาน
เจ้าของสำนวนส่งเอกสารเพิ่มเติม          
  ขั้นตอนที่ ๒ การตรวจสำนวนและให้ความเห็น กรณีที่เอกสารการสอบสวนครบถ้วนแล้วให้
ตรวจสอบองค์ประกอบความผิด ตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนของการสืบสวน การสอบสวน และระยะเวลาในการ
สอบสวน ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือไม่ ตรวจสอบการ
พิจารณากำหนดโทษเป็นไปตามมาตรฐานแนวทางการลงโทษหรือไม่ เมื่อตรวจพิจารณาเสร็จแล้วให้จัดทำสรุป
ข้อเท็จจริง ขอ้กฎหมาย และความเห็น เสนอต่อปลัดกระทรวงแรงงานเพ่ือพิจารณาผลการตรวจสำนวน  
   ขั้นตอนที่ ๓ ปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสำนวนการดำเนินการ
ทางวินัย              
  ขั้นตอนที่ ๔ อนุมัติให้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรองการดำเนินงานทางวินัย
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานวินัย นำเรื่องท่ีปลัดกระทรวงแรงงานให้ความเห็นชอบผลการตรวจสำนวนแล้ว 
เสนอต่อคณะทำงานกลั่นกรองการดำเนินงานทางวินัย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม โดยสรุปข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมาย มาตรฐานแนวทางการลงโทษ พร้อมความเห็นของฝ่ายเลขานุการ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะทำงานกลั่นกรองการดำเนินงานทางวินัย เมื่อที่ประชุมมีมติเป็นประการใดให้จัดทำความเห็นเพ่ือเสนอที่ประชุม 
อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน 

   ขัน้ตอนที่ ๕ การนำเรื่องเข้าสู่การประชุม อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มงานวินัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการจัดเตรียมการประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม                 
โดยสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย มาตรฐานแนวทางการลงโทษ พร้อมความเห็นของฝ่ายเลขานุการ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน เมื่อที่ประชุมมีมติเป็นประการใดให้จัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
   ขั้นตอนที่ ๖ เมื ่อที ่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมแล้วให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล                    
กลุ่มงานวินัย แจ้งมติที่ประชุมพร้อมทั้งส่งคืนต้นฉบับสำนวนการดำเนินการทางวินัยให้หน่วยงานเจ้าของสำนวน
ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงานต่อไป 

   

 

 

 

 

 



๘ 

 

กระบวนงานที่ ๓ การพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 

   ขั ้นตอนที ่ ๑  กระบวนการตรวจสอบเบื ้องต้น กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ ่มงานวินัย 
ตรวจสอบเรื ่องร้องทุกข์ในเบื ้องต้นว่าอยู่ในอำนาจการพิจารณาของปลัดกระทรวงแรงงานตามมาตรา 123 
ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื ่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ข้อ ๒๐ หรือไม่                  
กรณีไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของปลัดกระทรวงแรงงาน ให้นำเสนอปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาส่งเรื ่อง              
ร้องทุกข์ให้ ก.พ.ค. หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย (ตามข้อ ๑.๑) และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้อง
ทุกข์ทราบ (ตามข้อ ๔) กรณีตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าอยู่ในอำนาจการพิจารณาของปลัดกระทรวงแรงงาน                      
ให้ตรวจสอบว่าการร้องทุกข์เกินระยะเวลาร้องทุกข์หรือไม่ คำร้องทุกข์มีเหตุแห่งการร้องทุกข์เป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนดหรือไม่ กรณีเกินกำหนดระยะเวลาหรือเหตุแห่งการร้องทุกข์ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดใน ข้อ ๗ และ 
ข้อ ๘ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื ่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้นำเสนอ
ปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณายุติเรื่องและแจ้งผลการพิจารณาไม่รับคำร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ (ตามข้อ ๔) 
   ขั้นตอนที่ ๒  การชี้แจงแก้คำร้องทุกข์ กรณีคำร้องทุกข์ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ ่มงานวิน ัย ดำเนินการจัดส่งสำเนาคำร้องทุกข์ให้ค ู ่กรณีในการร้องทุกข์ 
(ผู ้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์) จัดทำคำชี้แจงแก้คำร้องทุกข์พร้อมพยานหลักฐานที่เกี ่ยวข้อง               
ภายในระยะเวลา ๗ วัน นับแต่วันทีได้รับคำร้องทุกข์ ตามข้อ 22 ของ กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑         
   ขั้นตอนที่ ๓  การสรุปสำนวนและการให้ความเห็น กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานวินัย 
จัดทำบันทึกสรุปสำนวนประกอบด้วย ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากคู่กรณีทั้ง ๒ ฝ่าย ข้อกฎหมาย ประเด็นที่
จะพิจารณาวินิจฉัย และความเห็นประกอบการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ พร้อมทั้งจัดทำร่างคำวินิจฉัย ร้องทุกข์ 
เสนอต่อปลัดกระทรวงแรงงานเพ่ือพิจารณา         
   ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาวินิจฉัยคำร้องทุกข์ ปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาทำคำวินิจฉัย                
ร้องทุกข์ตามข้อ ๒๕ ของ กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ขั้นตอนที่ ๕ การแจ้งผลการพิจารณา กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานวินัย แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ร้องทุกข์และผู้บังคับบัญชาที่เป็นคู่กรณีในการร้องทุกข์ทราบและถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัย 

   

 

 

 

 


