
หมวด ๘  
สวนที่ ๎ 

คำสั่งใหຌกลับขຌาปฏิบัติราชการ ละคำสั่งใหຌกลับขຌารับราชการ 

ตามผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลหงคดี  
บบ ดว. ํ์/ํ ถึง ดว. ํ์/๏ 

 

บบ ดว. คำสั่งรื่อง 

ํ์/ํ ฿หຌผูຌถูกสัไง...(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน)... ฿นกรณีทีไถูกตัๅงกรรมการสอบสวนกลับขຌา...(ปฏิบัติหนຌาทีไ
ราชการ/รับราชการ).... ละดำนินการตามมาตรา ๙๖ 

ํ์/๎ ฿หຌผูຌถูกสัไง…(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน )… ฿นกรณีทีไถูกตัๅงกรรมการสอบสวนกลับขຌา... (ปฏิบัติหนຌาทีไ
ราชการ/รับราชการ) … ละสัไงยุติรืไองทีไถูกกลาวหา 

ํ์/๏ ฿หຌผูຌถูกสัไง...(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน)….฿นกรณีทีไ....(ถูกฟ้องคดีอาญา/ตຌองหาวากระทำความผิดอาญา)....
กลับขຌา…(ปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/รับราชการ)... 

 

 

 



 

 

                                 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑... 

รืไอง  ฿หຌผูຌถูกสัไง...ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอนี... ฿นกรณีทีไถูกตัๅงกรรมการสอบสวน 

กลับขຌา...ิปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/รับราชการี.... ละดำนินการตามมาตรา ๕๒ 

--------------------------------- 

อຌางถึงคำสัไง........................................ทีไ....../๎๑.... สัไง ณ วันทีไ……………..............................
฿หຌ............ิชืไอี..........ลขประจำตัวประชาชน................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ ตำหนง............... 
....ิชืไอตำหนงละระดับี................สังกัด.............................ตำหนงลขทีไ............งินดือน.............บาท 
….(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน)….฿นกรณีทีไถูกตัๅงกรรมการสอบสวน ตามคำสัไง..................... 
ทีไ ....../๎๑...... สัไง ณ วันทีไ ........฿นรืไองํ...........................................................................................  
.................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................................................................
ดย฿หຌ…..(พักราชการ/ออกจากราชการเวຌกอน)……ตัๅงตวันทีไ………………………ป็นตຌนเป  

บัดนีๅ (พิจารณาหในวา....................ิชืไอี.................... /อ.ก.พ. ..........ิชืไอ อ.ก.พ.ี............. 
฿นการประชุมครัๅงทีไ..../๎๑....มืไอวันทีไ...............พิจารณาละมีมติวา...........ิชืไอี...............ี กระทำผิดวินัย
อยางเมรຌายรง กรณีมืไอครัๅง................ิระบุขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญดยสรุปวา ขณะดำรงตำหนง฿ด 
สวนราชการ฿ด กระทำการอยางเร มืไอ฿ด ป็นกรณีความผิดฐาน฿ด ตามมาตรา฿ด หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละควรเดຌรับทษสถานทษละอัตราทษ฿ด หรือควรงดทษ฿หຌ 
พราะหต฿ุดี......................................................................................................................... .............................. 
..................................................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................................................................ 

ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี....ิมาตรา ๕๏ วรรคสอง มาตรา ๕๒  
ละมาตรา ํ์ํ วรรคสอง/มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ วรรคสอง ละมาตรา ํ์ํ วรรคสองี.... 
ห งพระราชบัญญั ติ ระบี ยบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบ ขຌอ ๒๓ ขຌอ ๒๕ ขຌอ ๓์   
....ิขຌอ ๔๒ ิ๎ี/ขຌอ ๔๓ ิ๎ี ี…. ละขຌอ ๕ํ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒  
จึงสัไง ดังนีๅ 

 

บบ ดว. ํ์/ํ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

ํ. ฿หຌ.............ิชืไอี..................กลับขຌา...ิปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/รับราชการี... ฿นตำหนง๎ 
ประภท...........................ระดับ ...................ตำหน ง.............ิชืไ อตำหน งละระดับ๏ี................. 
สังกัด.....................................ตำหนงลขทีไ.................งินดือน................. ..........บาท 

ทัๅงนีๅ ตัๅงต.........................................… ป็นตຌนเป๐ 

๎. ฿หຌ............. 

(ลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

                  ลงทษลดงินดือน...........ิชืไอี.........฿นอัตรารຌอยละ........ของงินดือน................บาท  
ป็นจำนวนงินทีไลด...............บาท๑ ละลดลຌว฿หຌเดຌรับงินดือน....................บาท ทัๅงนีๅ ตัๅงตดือนทีไมคีำสัไงนีๅ  
ป็นตຌนเป 

                   ลงทษตัดงินดือน........ิชืไอี........฿นอัตรารຌอยละ........ ...ของงินดือน...............บาท ป็นงิน
ทีไ฿หຌตัดดือนละ......................บาท๑ ป็นวลา..............ดือน ทัๅงนีๅ ตัๅงตดือนทีไมีคำสัไงนีๅป็นตຌนเป  

                   ลงทษภาคทัณฑ์................ิชืไอี...................ตัๅงตวันทีไมีคำสัไงนีๅปน็ตຌนเป 

                  งดทษ.........ิชืไอี...........ดย฿หຌ....ิทำทัณฑ์บนป็นหนังสือ/วากลาวตักตือน๒ี...... 

  ๏. งินดือนระหวางทีไ ................ิชืไอี..............ถูกสัไง...(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการ 

เวຌกอน)… ตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌจายเดຌมืไอกรณีถึงทีไสุดตามกฎหมายหรือระบียบวาดຌวยการนัๅน  

ิทຌายคำสัไงลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

ิกรณีสัไงลงโทษี 

                      หากทานประสงค์จะอุทธรณ์คำสัไงนีๅ  ฿หຌ อุทธรณ์ตอ ก.พ.ค. ดยทำหนังสืออุทธรณ์  
ถึงประธาน ก.พ.ค. ยืไนตอพนักงานผูຌรับอุทธรณ์ ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือจะสงหนังสืออุทธรณ์ทางเปรษณีย์ ลงทะบียนเปยัง
สำนักงาน ก.พ. กใ เดຌ  ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไ งนีๅ ตามมาตรา ํํ๐  
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการอุทธรณ์  
ละการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 

 

 



๏ 

 

 

สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 
 

  ิลงชืไอี 

ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 
...........ิตำหนงี๓........... 

 

หมายเหตุ    ํ.  ระบุรืไองกลาวหาอยางสัๅน โ ดยเมตຌองสดงขຌอทใจจริงละพฤติการณ์อันป็นขຌอกลาวหา 

  ๎ .  ตຌองสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ฿นตำหนงตามดิมหรือตำหนงอืไน฿นประภท 

    ละระดับดียวกัน หรือ฿นตำหนงประภทละระดับทีไ ก.พ. กำหนด  
                 ๏.  ชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน 

              ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี 
 ๐. การสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการหรือกลับขຌารับราชการ ฿หຌสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติหนຌาทีไ 
          ราชการหรือกลับขຌารับราชการ ฿นวันทีไกำหนด฿นคำสัไงซึไงตຌองเมกอนวันทีไออกคำสัไง  

  ๑.  ถຌาจำนวนงินทีไจะตຌองตัดหรือลดมีศษเมถึงสิบบาท฿หຌปัดศษทิๅง 

ิกรณีสัไงงดโทษี 

กรณีผูຌวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีผูຌบังคับบัญชาเป็นผูຌสัไง 

 หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ป็นหนังสือยืไนตอปลัดกระทรวงซึไงป็น
ผูຌบังคับบัญชาของทานหรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังปลัดกระทรวงกใเดຌ ภาย฿น
สามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅ ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคหนึไง หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ละการพิจารณาวินิจฉัยรืไอง 

รຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 

กรณีหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมทีไขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวง
ผูຌบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจຌาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผูຌสัไง 

 หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไงนีๅ  ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ป็นหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค.  
ดยยืไนตอพนักงานผูຌรับคำรຌองทุกข์ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ  ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ.  
กใเดຌ ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅ ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ละการพิจารณาวินิจฉัย
รืไองรຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 



๐ 

 

  ๒.  การทำทัณฑ์บนป็นหนังสือหรือวากลาวตักตือน ฿หຌดำนินการตางหากยกจากคำสัไงนีๅ 
  ๓. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ 
                    ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

                    ฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏                 
                    รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

 



 

 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ....../๎๑..... 

รืไอง  ฿หຌผูຌถูกสัไง…(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน)… ฿นกรณีทีไถูกตัๅงกรรมการสอบสวน 

  กลับขຌา... (ปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/รับราชการ) … ละสัไงยุติรืไองทีไถูกกลาวหา 
 --------------------------------- 

  อຌางถึงคำสัไง........................................ทีไ....../๎๑.... สัไง ณ วันทีไ……………..............................
฿หຌ ............ิชืไอี.......................ลขประจำตัวประชาชน.......................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ  
ตำหนง.........ิชืไอตำหน งละระดับี..........สังกัด.......................................ตำหนงลขทีไ ............. 
งินดือน...................บาท……..(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน)…..฿นกรณีทีไถูกตัๅงกรรมการสอบสวน 
ตามคำสัไง.....................ทีไ ....../๎๑...... สัไง ณ วันทีไ ........ .....฿นรืไองํ.................................................. 
...................................................................................................................................................... ......................  
............................................................................................................................................................................   

ดย฿หຌ…..(พักราชการ/ออกจากราชการเวຌกอน)….. ตัๅงตวันทีไ……………………ป็นตຌนเป 

  บัดนีๅ (พิจารณาหในวา.................ิชืไอี................../อ.ก.พ. ...... ......….ิชืไอ อ.ก.พ.ี............. 
฿นการประชุมครัๅงทีไ..../๎๑....มืไอวันทีไ..............พิจารณาละมีมติวา.........(ชืไอี...............ี มิเดຌกระทำผิดวินัย 
ดยหในวา......ิระบุพฤติการณ์ละหตุผลทีไเมป็นความผิดทางวินัยี................................................................ 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................   

ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี ....ิมาตรา ๕๏ วรรคสอง ละมาตรา ํ์ํ  
วรรคสอง/มาตรา ๕๓ วรรคสอง ละมาตรา ํ์ํ วรรคสองี....หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน 
พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๒๒ ...ิขຌอ ๔๒ ิ๏ี/ขຌอ ๔๓ ิ๏ี ี.. ละขຌอ ๕ํ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการ 

ทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไง ดังนีๅ 

ํ. ฿หຌ..............ิชืไอี............... กลับขຌา...(ปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/รับราชการ).…฿นตำหนง๎ 

ประภท.................... ตำหนง......ิชืไอตำหนงละระดับ๏ี....... สังกดั......................ตำหนงลขทีไ.................
งินดือน...........................บาท 

 ทัๅงนีๅ ตัๅงต.........................................… ป็นตຌนเป๐ 

บบ ดว. ํ์/๎ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

๎. ยุติรืไอง..............ิชืไอี..........................ตัๅงตวันทีไมีคำสัไงป็นตຌนเป 

 ๏.  งินดือนระหวางทีไ................ิชืไอี..............ถูกสัไง....ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน .ี...
ตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌจายเดຌมืไอกรณีถึงทีไสุดตามกฎหมายหรือระบียบวาดຌวยการนัๅน 

สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 
 

ิลงชืไอี 

ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 
...........ิตำหนงี๑........... 

 

 

หมายเหตุ     ํ . ระบุรืไองกลาวหาอยางสัๅน โ ดยเมตຌองสดงขຌอทใจจริงละพฤติการณ์อันป็นขຌอกลาวหา  
  ๎ .  ตຌองสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ฿นตำหนงตามดิมหรือตำหนงอืไน฿นประภท 

   ดียวกันละระดับดียวกัน หรือ฿นตำหนงประภทละระดับทีไ ก.พ. กำหนด 

 ๏. ชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงานตำหนง 
             ฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี 

  ๐. การสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการหรือกลับขຌารับราชการ ฿หຌสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติหนຌาทีไ 
          ราชการหรือกลับขຌารับราชการ ฿นวันทีไกำหนด฿นคำสัไงซึไงตຌองเมกอนวันทีไออกคำสัไง  

  ๑.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ               
                    ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

                    ฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏       
                     รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

 



 

 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ........./๎๑...... 

รืไอง  ฿หຌผูຌถูกสัไง...(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน)….฿นกรณีทีไ....ิถูกฟ้องคดีอาญา/ 
ตຌองหาวากระทำความผิดอาญาี....กลับขຌา…(ปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/รับราชการ)... 

--------------------------------- 

อຌางถึงคำสัไง...................................ทีไ..../๎๑.... สัไง ณ วันทีไ................................................ 
฿หຌ.............ิชืไอี..............ลขประจำตัวประชาชน..........................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ 
ตำหนง….............(ชืไอตำหนงละระดับ)....................สังกัด.......................ตำหนงลขทีไ…………….......… 

งินดือน...........................บาท….(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน)… ฿นกรณีทีไ….ิถูกฟ้องคดีอาญา 

ตอศาล....................คดีหมายลขดำทีไ................/ตຌองหาวากระทำความผิดอาญาจนตกป็นผูຌตຌองหาี.... 
ดย฿หຌ….(พักราชการ/ออกจากราชการเวຌกอน)…. ตัๅงตวันทีไ...............................ป็นตຌนเป 

฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออก 

                      บัดนีๅ ปรากฏผลหงคดีถึงทีไสุด ดยศาล..................มีคำพิพากษาถึงทีไสุด  คดีหมายลขดำ
ทีไ...............คดหีมายลขดงทีไ..................พิพากษาวา.........ิชืไอี..........กระทำผิดอาญาฐาน.....ิรวมทัๅงความผิด
ทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษี......จนเดຌรับทษ.....ิจำคุก/หนักกวาจำคุกี........ตศาล...... 
ิรอการกำหนดทษ/รอการลงทษ/เดຌรับทษ......ิอยางอืไนี ี...........................................................................ํ 

                     บัดนีๅ ปรากฏผลหงคดีถึงทีไสุด ดยศาล.....................มีคำพิพากษาถึงทีไสุด คดีหมายลขดำ
ทีไ........................คดหีมายลขดงทีไ...........................มิเดຌวินิจฉัยวา..................ิชืไอี.................กระทำผิดอาญา 
ดยพิพากษาวา................ิระบุสาระสำคัญของคำพิพากษาี...................................................................... 
.................................................................................................................................................... ......................๎ 

                     บัดนีๅ ปรากฏผลหงคดีถึงทีไสุด ดยมิเดຌมีการฟ้องคดีอาญา฿นกรณีทีไ...............ิชืไอี...............
ตกป็นผูຌตຌองหานัๅน ดย...................ิระบุหตุทีไเมมีการฟ้องี............................................................................๎  

 

บบ ดว. ํ์/๏ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

ฉะนัๅ น อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี ละมาตรา ํ์ํ วรรคสอง ห ง
พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบ....ิขຌอ ๔๔ ิ๏ี /ขຌอ ๔๔ ิ๐ี) / 
(ขຌอ ๔๕ ิ๏ี/ขຌอ ๔๕ ิ๐ี ).... ละขຌอ ๕ํ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒  
จึงสัไง ดังนีๅ 

ํ. ฿หຌ..............ิชืไอี................กลับขຌา...(ปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/รับราชการ)... ฿นตำหนง๏  
ประภท.......................ตำหนง .........(ชืไอตำหนงละระดับ )๐ ..........สังกัด................................. . 
ตำหนงลขทีไ...................งินดือน.....................บาท 

 ทัๅงนีๅ ตัๅงต....................................... ..… ป็นตຌนเป๑ 

๎. งินดือนระหวางทีไ................ิชืไอี..............ถูกสัไง...(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน)...
ตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌจายเดຌมืไอกรณีถึงทีไสุดตามกฎหมายหรือระบียบวาดຌวยการนัๅน 

 

สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 
 

ิลงชืไอี 

ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 
...........ิตำหนงี๒........... 

 

หมายเหตุ    .ํ  ป็นกรณีตามขຌอ ๔๔ ิ๏ี / ขຌอ ๔๕ (๏) ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

 ๎.  ป็นกรณีตามขຌอ ๔๔ ิ๐ี / ขຌอ ๔๕ (๐) ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

 ๏.  ตຌองสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/รับราชการ ฿นตำหนงตามดิมหรือตำหนงอืไน  
                         ฿นประภทละระดับดียวกัน หรือ฿นตำหนงประภทละระดับทีไ ก.พ. กำหนด  
  ๐. ชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน 

   ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี 
  ๑. การสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการหรือกลับขຌารับราชการ ฿หຌสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติ 
                         หนຌาทีไราชการหรือกลับขຌารับราชการ ฿นวันทีไกำหนด฿นคำสัไงซึไงตຌองเมกอนวันทีไออกคำสัไง 
  ๒. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทนตามพระราชบัญญัติ             
                          ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติมหรือเดຌรับมอบหมาย 

                         ฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ  นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ  ๎๔ กันยายน        
                              ๎ ๑๑๏ รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย  
                         ฿หຌระบุฐานะดຌวย 


