
การด าเนินการทางวินัย
โดย

นายประวิทย์ เปรื่องการ
ผู้ช านาญการพเิศษ/

อนุกรรมการดา้นมาตรฐานวินัย อุทธรณแ์ละร้องทกุข์
ของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.



๑. มาตรฐานวินัยฉบับใหม่
(๑) ชื่อ “มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘”

(๒) ก.จังหวัดใช้แบบเดียวกัน เพียงเปลี่ยนชื่อเป็น 
“หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ....” เท่าน้ัน  ให้น าไปอ้างอิง

เวลาใช้  
(๓) เริ่มใช้ ๑ ม.ค.๒๕๕๙  (เนื่องจากเข้าแท่ง)
(๔) มีท้ังหมด  ๘๙  ข้อ  (เดิมมี ๗๒ ข้อ)

(๕) เป็นสารบัญญัติ ๒๕ ข้อ/วิธีสบัญญัติ ๖๔ ข้อ



๒.  นัยยะ ๕ ประการ ของ “วินัย” 
(๑)  ความหมาย (๒)  ประเภท
(๓)  ฐานความผิด        (๔)  สถานโทษ
(๕)  ลักษณะเฉพาะ



๑. ความหมาย มี ๒ ประการ
(๑) ลักษณะเชิงพฤติกรรมในการควบคุมตนเอง
(๒) บทก ากับพฤติกรรมมนุษย์

๒. ประเภท มี ๒ ประเภท
(๑) วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
(๒) วินัยอย่างร้ายแรง

๓.  ฐานความผิด มี ๑๙ ฐาน



๔. สถานโทษ มี ๕ สถาน
(๑) ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือนหรือลดเงินเดือน

(เป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง)
(๒) ปลดออก  ไล่ออก 

(เป็นวินัยอย่างร้ายแรง)

หมายเหตุ พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง มีโทษ ๔ สถาน คือ
๑. ภาคทัณฑ์  
๒. ตัดค่าตอบแทน 
๓. ลดค่าตอบแทน
๔. ไล่ออก  (ไม่มีโทษปลด)



๕. ลักษณะเฉพาะ มี  ๓ ประการ

(๑) ไม่มีอายุความ

(๒) ต้องมีสภาพเปน็ข้าราชการ (แต่มีข้อยกเว้น)                                    
(๓) เป็นอ านาจของผู้บงัคับบัญชาสังกัดปจัจุบนั 



๓. วินัยและการรักษาวินัย  
(๑๙ ฐาน)
ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)



ข้อห้าม...ข้อปฏิบตั.ิ..รัฐก าหนด

ถือเป็นกฎ...ตอ้งท า...จ าให้ม่ัน
สิบแปดข้อ...คือวินัย...ราชการ
จงช่วยกัน...จดจ า...ท าให้ดี

หนึ่ง..สนบัสนุน...ประชาธิปไตย...ใจบริสทุธิ์
สอง..นั้นสุจ...จรติธรรม...ตามหนา้ที่
สาม..ปฏิบตัิ...ราชการ...เกดิผลดี
สี่..ไม่มี...ความประมาท...ชาตพิน้ภยั

ห้า..ท าหนา้ที.่..ตามระเบียบ...เทียบใหม้ั่น
หก..ทราบเหตกุารณ.์..บา้นเมือง...เรื่องเคลื่อนไหว
เจ็ด..ปิดความลับ...ราชการ...ไม่ขานไป
แปด..ท าตามนาย...สั่งชอบ...ในกรอบเกณฑ์ 



เก้า..ไม่ท าการ...ข้ามขั้น...ให้ท่านโกรธ

สิบ..ไม่โปรด...รายงานเท็จ...ให้ท่านเห็น
สิบเอ็ด..ถือธรรมเนียม...ราชการ...ที่ท่านเป็น
สิบสอง..ไม่เบน...ทิ้งหน้าที่...ต้องดีพอ

สิบสาม..ต้องสุภาพ...ดูงาม...ห้ามกลั่นแกล้ง
สิบสี่..ไม่...แสดงหมิ่น...ผู้ติดต่อ
สิบห้า..ไม่..ท าเสื่อมเกียรติ...ขรก.
สิบหก..หนอ...หุ้นส่วน...ควรห่างไกล

สิบเจ็ด..ไม่...เอียงการเมือง...เรื่องเลือกตั้ง
สิบแปด..ทั้ง...ห่างชั่ว...มั่วเหลวไหล
สิบเก้า..งด..คุกคามเพศ...เหตุเคืองใจ
หากท าได้..จะอยู่ยาว...ถึงคราวเกษียณฯ



๔. ฐานขัดค าสัง่ของผู้บังคับบัญชา (ข้อ ๑๓)
(ที่มีการแกไ้ขจากเดมิ) ต้องปฏิบตัิตามค าสัง่ของผู้บงัคับบัญชาซึ่งสัง่ในหนา้ที่

ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ขัดขืนหรือหลกีเลี่ยง  แต่ถ้าเหน็ว่า
(๑) จะท าให้ราชการเสียหาย หรือ
(๒) จะไม่เป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือ
(๓) เป็นค าสั่งทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๔) ต้องเสนอความเหน็เปน็หนงัสือทันทใีหท้บทวน
(๕) ถ้าผู้บังคับบญัชายืนยันเปน็หนังสือ ต้องปฏิบตัติามและไม่ผิดวินยั



๕. ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
มี ๑๐ ข้อ (ฐาน) 
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ/ท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรง (ข้อ ๗ ว.๓) 
(๒) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ (ข้อ ๙ ว.๒) 
(๓) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ (ข้อ ๑๐ ว.๒) 
(๔) เปิดเผยความลับของราชการ (ข้อ ๑๒ ว.๒) 
(๕) ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งส่ังการชอบ (ข้อ ๑๓ ว.๒)
(๖) รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา (ข้อ ๑๕ ว.๒)
(๗) ขาดราชการ ละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่ (ข้อ ๑๗ ว.๒) 
(๘) ดูหมิ่น กดขี่ ข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ (ข้อ ๑๙ ว.๒) 
(๙) ประพฤติชั่ว (ข้อ ๒๓ ว.๒) 
(๑๐) ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (ข้อ ๒๓/๑ ว.๒)         



๖. พฤติกรรมของการมีวินัย 
(๑) วินัยต่อประเทศชาติ
(๒) วินัยต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ        
(๓) วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 
(๔) วินัยต่อเพื่อนร่วมงาน
(๕) วินัยต่อประชาชน
(๖) วินัยต่อตนเอง 



๗. องค์ประกอบความผิดทางวินัย 
(๑) จะถือว่าผิดวินัยฐานใด พฤติการณ์ที่กระท าต้องครบ

องค์ประกอบความผิดในฐานนั้นด้วย
(๒) หากไม่ครบองค์ประกอบความผิด จะไม่ผิดวินัยฐานนั้น 

แต่อาจผิดฐานอื่น เช่น ไม่ผิดฐานทุจริตแต่อาจผิดฐาน  
ประพฤติชั่ว ได้ เป็นต้น

ฐานที่ ๑-๑๗  และฐานที ่๑๙ มีองค์ประกอบความผิด
ฐานที่ ๑๘  มีแนวทางพิจารณาว่า ท าอย่างไร “ชั่ว” /”ร้ายแรง”



๘. ตัวอย่างความผิดฐานทุจริต 
มี ๔ องค์ประกอบ คือ
(๑) มีหน้าที่ราชการตอ้งปฏิบัติ
(๒) ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่นั้นโดยมิชอบ
(๓) เพื่อใหต้นเองหรอืผู้อื่นไดป้ระโยชน์ทีม่ิควรได้
(๔) มีเจตนาทุจริต



๙. แนวทางการพิจารณาความผิดฐาน 
“ประพฤติชั่ว” มี ๓ ประการ
(๑) เกียรติของข้าราชการ
(๒) ความรู้สึกของสังคมต่อพฤติกรรมนั้น
(๓) เจตนาในการกระท า (รู้ส านึกขณะกระท า)

หมายเหตุ การเสพสรุาผิดได้ทัง้วินัยไม่ร้ายแรงและร้ายแรง
กรณีรา้ยแรง
๑. ดื่มสุราในขณะปฏบิตัหิน้าที่ราชการ
๒. เมาสุราเสียราชการ
๓. เมาสุราในทีช่มุชนจนเกิดความเสียหาย 



๑๐. “ละทิ้ง” “ทอดทิ้ง” ต่างกันอย่างไร ? 
(๑) ละทิ้ง หมายถึง ตัวไม่อยู่ จะเซ็นชื่อหรือไม่ก็ตาม
(๒) ทอดทิ้ง หมายถึง ตัวอยู่ แต่ไม่ท างาน
(๓) ขาดราชการติดตอ่กันเกนิ ๑๕ วัน ให้นับรวมวันหยุดตรงกลาง            
(๔) จะถือว่าขาดราชการ ต้องขาดตั้งแต่ครึง่วันเปน็ตน้ไป



๑๑. อ านาจการด าเนินการทางวินัย 
เป็นอ านาจของนายกฯ  (ม.๑๕ ว.๑)

(๑) ออกค าสั่งแต่งตัง้กรรมการสอบสวน
(๒) ออกค าสั่งระหว่างสอบสวน (พัก/ใหอ้อกไว้ก่อน)
(๓) ออกค าสั่งลงโทษ
(๔) รายงานไปยัง ก.จังหวัด
- นายกฯ อาจมอบอ านาจให้ ผบ.อื่นในองคก์รนั้นได้ (ว.๒)

แต่มอบใหผู้้ก ากบัดูแล (นอภ./ผวจ.) ไม่ได้    



๑๒. หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับวินัย 
มี ๓ ด้าน คือ  (ข้อ ๒๔) 

(๑) เสริมสร้างและพัฒนาใหม้ีวินัย

(ท าตัวเป็นแบบอย่าง ให้การฝึกอบรม สร้างขวัญฯ)
(๒) ป้องกันไม่ให้กระท าผิดวินัย

(เอาใจใส่ สังเกตการณ ์ขจัดเหตุ)
(๓) ด าเนินการทางวินัยทันทเีม่ือกระท าผิด

- ผู้บังคับบญัชาที่เปน็ข้าราชการ ละเลยหรอืไม่สุจริต ถือว่ากระท าผิด
วินัยเสียเอง ต้องถูกด าเนนิการทางวินัยเป็นอีกสว่นหนึ่งต่างหากดว้ย

- ผู้บังคับบญัชาที่เปน็นายกฯ (รองนายกฯ) ละเลยหรือไม่สุจริต ให้ 
นอภ./ผวจ.สอบสวน เพื่อถอดถอน



๑๓. บัตรสนเท่ห์/ร้องเรียน/ส่งเรื่อง 
(ข้อ ๒๔ ว.๕-๙) 
(๑) บัตรสนเทห่เ์ฉพาะรายที่ระบหุลักฐาน/กรณแีวดลอ้มชัดแจ้ง/ชีพ้ยาน

บุคคลแนน่อน
(๒) หนังสือรอ้งเรียนทีป่รากฏตัวผู้รอ้ง หรือ ผบ.สงสัย โดยยังไม่มี

พยานหลักฐานในเบื้องตน้  (มีการกล่าวหาด้วยวาจา ต้องจัดให้มีการบันทกึด้วย)
(๓) หากเป็น ผบ.อื่น ให้รายงานตามล าดับชั้นถึงนายกฯ โดยเร็ว
(๔) สตง./ป.ป.ช./อ าเภอ/จังหวัด หน่วยงานรัฐสง่เรื่องมา
ทั้ง ๔ ประการ เปน็กรณยีังไม่มีพยานหลักฐานในเบือ้งต้น ให้นายกฯ สอบ

ข้อเท็จจริงก่อน ถ้า
(๑) ไม่มีมูล ให้ยุติเรื่องเสีย
(๒) มีมูล ให้ด าเนินการทางวินัยทนัที



๑๔. การวิเคราะห์ “หนังสือ” แจ้ง
ให้พจิารณาตอนทา้ยหนังสอื (ย่อหน้าสุดทา้ยก่อนค าว่า จึง...

และลงนาม) ว่า “เขาใหท้ าสิ่งใด ก็ตอ้งท าสิง่นั้น” เช่น
(๑) ให้สอบขอ้เท็จจริง ต้องตั้งกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิ
(๒) ให้สอบขอ้เทจ็จริงทางละเมิด ต้องตั้งกรรมการละเมิด
(๓) ให้ด าเนนิการทางวินัย ต้องตั้งกรรมการสอบวินัย
(๔) ให้ด าเนนิคดีอาญา ต้องไปแจ้งความกับต ารวจ โดย

๑) นายกฯ ไปแจ้งเอง หรือ
๒) มอบเป็นหนังสือให้ผูใ้ตบ้งัคับบญัชา ไปแจ้งแทน



๑๕. วิธีการแสวงหาข้อเท็จจริง 
(๑) มอบ ขรก.ผู้หนึ่งผู้ใดสืบสวนข้อเทจ็จริง หรือ
(๒) ออกค าสั่งแต่งตัง้กรรมการสบืสวน/สอบสวน/หรือตรวจ 

สอบข้อเท็จจริง ก็ได้
ทั้ง ๒ กรณี ให้ก าหนดวันเวลาแล้วเสรจ็ไว้ด้วยตามความยากง่ายของเรื่อง



๑๖. การ “ชี้มูล” ความผิดทางวินัย 
ถือเป็นพยานหลกัฐานในเบื้องตน้ นายกฯ ต้องด าเนินการทางวินัยทนัที 

โดย
(๑) ตั้งกรรมการสอบวินัย  (อย่าสอบข้อเทจ็จรงิซ้ าอีก)
(๒) กรณีชีมู้ลแต่ไม่ระบตุัวบคุคล นายกฯ ต้องมอบให้ตรวจสอบจาก

เอกสาร (โครงการ) ที่มีอยู่เดิม เพื่อทราบตัวบคุคลในการน าชือ่นั้นมาตัง้กรรมการ
สอบวินัย



๑๗. ความเกี่ยวพันของอาญา/ละเมิด/วินัย 
(๑) เมื่อถูกแจ้งความคดอีาญา หรือ ถูกฟ้องคดีอาญา

นายกฯ ต้องตั้งกรรมการสอบวินัยไปพร้อมกันด้วย 
(ผลอาจต่างกนั  เพราะการรบัฟงัพยานหลักฐานและการ
พิจารณาต่างกนั หากสุจริตแลว้ไม่ต้องรับผิด)

(๒) เมื่อตั้งกรรมการสอบละเมิด นายกฯ ต้องตั้งกรรมการสอบ
วินัยด้วย (ผลสรุปอาจเปน็วินัยไม่ร้ายแรง และหากมีการชดใช้
ทางละเมิดแล้ว  อาจถือเป็นเหตลุดหย่อนโทษได้)



๑๘. การด าเนินการทางวินัย 
หมายถึง การด าเนินการที่ต้องกระท าเปน็พิธกีารตามหลกัเกณฑ์ของ ก.

จังหวัด เมื่อพนักงานส่วนทอ้งถิ่นกระท าผิดวินัย หรือถูกกล่าวหาว่า กระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง และนายกฯ พิจารณาเห็นว่ากรณมีีมูลแล้ว



๑๙. การด าเนินการทางวินัยผู้ที่ออกจาก
ราชการไปแล้ว (ข้อ ๒๘)   

(๑) ถูกกล่าวหาไว้ทั้งก่อนและหลังออก ว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๑) เป็นหนังสือ ต่อ
๒) ผบ.ของผู้นั้น หรือผู้มีหน้าที่สบืสวนสอบสวน หรือตรวจ

สอบตามกฎหมาย หรือ ผบ.กล่าวหาเปน็หนังสือเอง หรือถูกฟอ้ง/ตอ้งหาคดีอาญา 
(เว้นประมาท/ลหุโทษ)

(๒) ให้นายกฯ ด าเนินการทางวินัยต่อไปได้เสมือนยังไม่ออก 
(เว้นแต่ออกเพราะตาย)

(๓) หากสอบเสร็จจะลงโทษเป็นวินยัอย่างไม่ร้ายแรง ก็ให้งดเสยี
(๔) ต้องตั้งกรรมการสอบสวน ตามข้อ ๒๘ นับแต่วันพน้                        



การด าเนินการทางวินัยผู้ที่ออกจากราชการ
ไปแล้ว (ข้อ ๒๘/๑) ต่อ   

(๑) ถูกกล่าวหาไว้ทั้งก่อนและหลังออก ว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เป็นหนังสอื ต่อ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท.
หรือถูกฟอ้ง/ตอ้งหาคดีอาญา (เว้นประมาท/ลหโุทษ)

(๒)  ให้เปน็ไปตามกฎหมาย ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท.นั้นเสมือนยังไม่ออก 
(เว้นแต่ออกเพราะตาย)

(๓)  หากไต่สวนเสรจ็จะลงโทษเปน็วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ก็ให้งดเสีย
(๔)  โดยไม่ต้องใช้หลักเกณฑ์วินัย



๒๐. “การสืบสวนทางวินัย”
หมายถึง การแสวงหาข้อเทจ็จริง และพยานหลกัฐานเบื้องต้น เพื่อทราบ

รายละเอียดในการด าเนนิการทางวินัย มี ๒ กรณี คือ
(๑) ก่อน ด าเนินการทางวินัย ได้แก่ การแสวงหาข้อเท็จจรงิและพยาน 

หลักฐานกอ่นการวินิจฉัยว่า มีมูล หรือไม่ 
(๒) เป็น การด าเนินการทางวินัย ได้แก่ การสืบสวนกรณคีวามผิดที่

ปรากฏชัดแจ้ง เช่น ละทิ้งหน้าที่ราชการ



๒๑. “การสอบสวนทางวินัย”
หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการอื่นเพือ่ทราบ

ข้อเท็จจริงและพฤติการณห์รือพสิูจน์เรือ่งทีก่ล่าวหาเพือ่ใหไ้ด้ความจริงและ
ยุติธรรม และเพือ่พจิารณาว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยหรอืไม่ อย่างไร และ
ถ้าผิดควรได้รับโทษสถานใด มี ๒ กรณี ได้แก่

(๑) ไม่เป็นกระบวนการ เช่น ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
(๒) เป็นกระบวนการ คือ ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต้องตั้งกรรมการสอบสวน

ตามกฎหมาย (ใช้แบบ สว.๑) และสอบสวนตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด



๒๒. “หลักการสอบสวน” ทางวินัย 
มี ๓ องค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ต้องแจ้งและอธบิายข้อกล่าวหาใหท้ราบ
(๒) ต้องสรุปพยานหลักฐานทีส่นบัสนนุข้อกล่าวหาให้รู้
(๓) ต้องให้โอกาสชี้แจงหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหา (ส าคญั)

หมายเหตุ หากยังไม่มีการสอบสวน แต่ออกค าสั่งลงโทษทางวินยัก่อน 
ค าสั่งลงโทษนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย



๒๓. สิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
(๑) น าทนายความ หรือ
(๒) ที่ปรึกษา

เข้าฟังค าชี้แจงหรือใหป้ากค าของตนได้  (ข้อ ๒๖ ว.๒)
แต่ห้ามพดูแทนผู้ถูกกล่าวหา  (ฟังเพือ่จับประเด็นช่วยเหลอืผู้ถูกกล่าวหา

ในภายหลัง)

หมายเหตุ กรณีตัง้กรรมการสอบหย่อน/บกพร่อง/ประพฤติตนไม่เหมาะสมไว้แล้ว 
กรรมการวินัยจะน าส านวนนั้นมาพจิารณาโทษทางวินัยเลยก็ได้



๒๔. การกันเป็นพยาน (ข้อ ๓๐-๓๗)
(๑) การกันเป็นพยาน ต้องมีการท าผิดวินัยด้วย และ

๑) ให้ถ้อยค าจนด าเนนิการทางวินัยตวัการส าคญัได้ หรือ
๒) แสวงหาข้อมูลที่อื่นไม่ได้ นอกจากผู้นั้น

(๒) เป็นอ านาจของนายก อปท.โดยต้องท าเปน็หนังสือ
(๓) การใหถ้้อยค าถือเป็นการปฏบิตัิหน้าที่ราชการ ไม่ผิดวินัย
(๔) ผู้บังคับบญัชาอื่นได้รับข้อมูลใหร้ายงานถึงนายก อปท.
(๕) ต้องไม่เกิดจากการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาใด ๆ
(๖) กันได้ทั้งก่อนและหลังตัง้กรรมการสอบสวน
(๗) ถูกกันแล้วไม่มาให้ถ้อยค า หรือมาแต่ไม่ให้ถ้อยค า หรือให้

แต่ไม่เป็นประโยชน์ หรือให้ถ้อยค าเทจ็ หรือกลับค าใหก้าร
ให้เลิกการกันแลว้ด าเนินการทางวินัยต่อไป

(๘) ให้นายก อปท.แจ้งเกี่ยวกบัการกัน และส่งใหป้ระธานรวมไว้            
ในส านวนด้วย



๒๕. การคุ้มครองพยาน (ข้อ ๓๘-๔๔)
(๑)  การคุ้มครองพยาน จะท าผิดวินัยหรือไม่ก็ตาม ถ้ามีค าขอ

ผบ.และค าขอมีมูลต้องคุ้มครองทนัที โดยไม่เปิดเผยข้อมูล 
ไม่กลั่นแกล้งเอง หรือไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 

(๒)  กรณีนายกฯ ไม่คุ้มครอง ก.จังหวัดจะมีมติแจ้งให้ผู้ก ากับ
ดูแลด าเนนิการเพราะไม่ปฏบิตัิตามระเบียบกฎหมาย (อาจ
ถึงขั้นถอดถอนก็ได้)

(๓)  นายกฯ/ก.จังหวัด อาจสั่งให้พยานไปช่วยราชการที่ส านัก 
งานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดก่อน แลว้จึงปฏิบัติ
ตามกฎหมายในภายหลัง

(๔)  การคุ้มครองต้องกระท าทนัท ีในโอกาสแรกทีท่ าได้



๒๖. การกระท าที่ปรากฏชัดแจง้ (ข้อ ๔๕-๔๗) 
นายกฯ จะด าเนินการทางวินัย โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้ 

ดังนี้
(๑) กรณีวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

๑) ต้องค าพพิากษาถึงทีสุ่ดว่าผดิ และนายก อปท.เห็นว่า
ข้อเท็จจริงชดัแลว้

๒) กระท าผิดไม่ร้ายแรงและรับสารภาพเปน็หนังสือต่อ
นายก อปท. หรือผู้มีหน้าที่สบืสวน หรอืกรรมการ
สอบสวน (ตามหมวด ๗) และบันทึกเปน็หนงัสือไว้

(๒) กรณีวินัยอย่างร้ายแรง 
๑) ต้องค าพพิากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคกุ (ไม่รอ) เว้นประมาท/ลหุโทษ



๒) ละทิ้งราชการตดิต่อกว่า ๑๕ วัน และนายก อปท.สืบ 
สวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตอุันสมควร หรือมีพฤติการณ์
จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบยีบราชการ 

๓) กระท าผิดร้ายแรงและรบัสารภาพเป็นหนงัสือต่อนายก
อปท.หรือผู้มีหน้าที่สืบสวน หรือกรรมการสอบสวน 
(ตามหมวด ๗) และบันทึกเป็นหนังสอืไว้

(๓) กรณีหย่อน/บกพรอ่ง/ประพฤติตนไม่เหมาะสม  
นายกฯ เห็นว่าอยู่จะเสยีหาย จะให้ออกโดยไม่สอบสวนก็ได้ 
๑) ต้องค าพพิากษาถึงทีสุ่ดว่าผดิ แตใ่หร้อ และนายกฯ 

เห็นว่าข้อเทจ็จรงิชดัแล้ว
๒) หย่อน/บกพร่อง/ประพฤติไม่เหมาะสม และรับสาร 

ภาพเป็นหนังสือต่อนายกฯ หรือผู้มีหน้าที่สบืสวน หรือ
กรรมการสอบสวน (ตามหมวด ๗) และบันทึกเป็น
หนังสือไว้



๒๗. “การตั้งเรื่องกล่าวหา” 
หมายถึง  การตั้งเรื่องเพือ่ด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนทอ้งถิ่น ไม่

ว่าจะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรืออย่างไม่ร้ายแรงก็ตาม เข้าใจง่าย ๆ คือ
- คนทั่วไปมักใช้ค าว่า “ตั้งกรรมการสอบสวน” 
- แต่ผู้มีหน้าที่ด้านวินัยจะใช้ค าว่า “ตัง้เรือ่งกลา่วหา”

“เรื่องกล่าวหา” ได้แก่ เรื่องราวหรือการกระท าหรือพฤติการณท์ัง้หลายที่

กล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย  (ไม่ใช่ฐานความผิด)



๒๘. ควรตั้งเรื่องกล่าวหา...เมื่อ 
นายก อปท.ได้สบืสวนขอ้เทจ็จรงิเบื้องต้นแล้วเห็นว่า..มีมูลทีค่วรกล่าวหา

ว่ากระท าผิดวินัยเสยีก่อน ไม่ควรตั้งเรื่องกลา่วหาทนัที เพราะจะท าให้ผูน้ั้นเสียหาย

หมายเหตุ หากนายก อปท.ได้ตัง้เรื่องกล่าวหา (ตั้งกรรมการสอบสวน
ทางวินัย) โดยไม่มีการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นเสยีก่อน ก็อาจท าได้ แต่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายทีจ่ะเกดิขึ้นในภายหลัง



๒๙. วิธีการตั้งเรื่องกล่าวหา 
(๑) กรณีตัง้วินัยอย่างไม่ร้ายแรง

๑) บันทึกแจ้งข้อกลา่วหา ๒) ในบันทกึแจ้งข้อกลา่วหา ต้องระบ ุ
(สาระส าคัญ)  ก. ชื่อผู้ถูกกล่าวหา  ข. เรื่องที่กลา่วหา

(๒) กรณีตั้งวินัยอย่างร้ายแรง
๑) ออกค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน (แบบ สว.๑)
๒) ในค าสั่งนั้น ต้องระบุ (สาระส าคัญ)

ก. ชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
ข. เรื่องที่กลา่วหา (ไม่ใช่ฐานความผิด)
ค. ชื่อและต าแหน่งของกรรมการสอบสวน   
ง. ชื่อและต าแหน่งของผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้าม)ี   



๓๐. การยืมตัวกรรมการสังกัดอื่น
(๑) กรณีนายก อปท.เลอืกกรรมการเองและออกค าสัง่เอง

๑) ประสาน (ภายใน) กับเจ้าตวัและต้นสังกัด
๒) เมื่อตกลง ให้ส่งหนังสือขอยืมตัวไปทีต่น้สงักัดนัน้
๓) ออกค าสั่งตั้งกรรมการ หลังได้รับหนังสือยินยอม
๔) ห้าม ออกค าสั่งรอ ป้องกันการโต้แย้งภายหลัง

(๒) กรณี ก.จังหวัดคัดเลอืกและนายก อปท.ออกค าสั่ง
๑) ประสาน (ภายใน) กับเจ้าตวัและตน้สงักัด
๒) เมื่อตกลง ให้ส่งหนังสือขอยืมตัวไปทีต่น้สงักัดนัน้
๓) มีมติคัดเลือกหลงัได้รับหนังสอืยินยอม และ ห้าม มีมติก่อน

ป้องกันการโต้แย้งภายหลัง
๔) ส่งรายชื่อที่รบัการคดัเลอืกไปใหน้ายก อปท.ออกค าสั่ง
๕) ก.จังหวัด อาจมอบเลขานุการประสานขอต้นสงักัดกไ็ด้



๓๑. ข้อควรค านึงในการยืมตัว
(๑) ขรก.บนอ าเภอ ยืมที่ นอภ./บนจังหวัด ยืมที่ ผวจ.
(๒) ขรก.ท้องถิ่น ยืมที่นายก อปท.ของผูน้ั้น
(๓) ขรก.สังกดัอื่น เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนแล้ว

ต้องท าหน้าทีจ่นกว่าจะเสร็จสิ้น
(๔) กรณีไม่ท าหนา้ที ่ผิดวินัยฐานขัดค าสั่งและละทิง้หน้าที่
(๕) กรรมการสอบสวนควรแบง่เวลามาปฏิบตัิการสอบสวนใหแ้ลว้เสรจ็

ตามที่กฎหมายก าหนด เพราะมีผลทั้งต่อผู้สอบสวนและผู้ถูกสอบสวน
(๖) กรณีสอบยังไม่แล้วเสรจ็และมีเหตุอันเป็นอุปสรรคส าคญัตอ่การ

สอบสวน อาจยื่นหนังสือลาออกจากการปฏิบตัหิน้าที่ต่อนายก อปท.
เจ้าของค าสัง่  (กฎไม่ได้เขียนไว)้

(๗) เมื่อยื่นแล้ว หากยังไม่ได้รับอนุญาต ต้องท าหน้าทีต่อ่ไป



๓๒. นายกฯ เป็นคู่กรณี /ถูกกล่าวหาว่า
กระท าความผิดร่วม (ข้อ ๔๙ ว.๔)
(๑) ให้ ก.จังหวัดตรวจสอบ หากเป็นจริงต้องแจ้งขอความยินยอมจาก

ต้นสังกัดก่อนมีมติคัดเลือกกรรมการแล้วส่งรายชื่อให้นายก อปท.
ออกค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน

(๒) เมื่อสอบแล้วเสร็จให้รายงานการสอบสวนไปยัง ก.จังหวัด
(๓) ก.จังหวัดพิจารณามีมติเป็นประการใด  ให้นายก อปท.สั่ง

หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
หมายเหตุ เมื่อออกค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่องใดไปแล้วจะออกซ้ าในเรื่องเดียวกัน
อีกมิได้ กรณีจ าเป็นให้ใช้ “การเปลี่ยนแปลงค าสั่ง” แทน โดยต้องเท้าความถึงค าสั่งเดิมด้วยทุก
ครั้ง ไม่เช่นนั้นจะเป็นการตั้งกรรมการสอบสวนซ้ า (ท าไม่ได)้



๓๓. วิธีด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ให้สอบสวนตามที่นายกฯ เห็นสมควร ซึ่งมี ๓ วิธี ดังนี้ 
(๑) มอบ ขรก.ผู้ใตบ้งัคบับญัชาสอบสวนแทน หรือ
(๒) ตั้งกรรมการสอบสวนวินยัอย่างไม่ร้ายแรง หรือ
(๓) น าผลการสบืสวน/สอบสวน/ตรวจสอบข้อเท็จจริงทีม่ีกรรมวิธีขั้น

ตอนต่อไปนี้ครบถ้วนมาใช้ลงโทษได้เลย
๑) มีการแจ้งขอ้กลา่วหา
๒) สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกลา่วหาให้ทราบ
๓) ให้โอกาสชี้แจง รวมทั้งน าสืบแกข้อ้กลา่วหา               



๓๔. วิธีด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
ให้ด าเนินการตามกระบวนการที่หลักเกณฑ์ก าหนด กล่าวคือ 

(๑) แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  (แบบ สว.๑) เท่าน้ัน
(๒) แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา  (แบบ สว.๒)
(๓) แจ้งสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา  (แบบ สว.๓)
(๔) ให้โอกาสชี้แจงรวมท้ังน าสืบแก้ข้อกล่าวหา  (แบบ สว.๔)                
(๕) สอบปากค าพยานทุกฝ่าย  (แบบ สว.๕)
(๖) รายงานการสอบสวน  (แบบ สว.๖)



๓๕. องค์ประกอบคณะกรรมการสอบสวน 
ให้แต่งตั้งอย่างน้อย ๓ คน แบ่งเปน็

(๑) ประธาน ๑ คน
(๒) กรรมการ ๑ คน (ถ้าตั้งมากกว่า ๓ คน จะมีกรรมการเพิม่)
(๓) กรรมการและเลขานกุาร ๑ คน
(๔) ผู้ช่วยเลขานุการ ๑ คน (ถ้าม)ี แต่งตั้งจากพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

ที่จบปริญญาทางกฎหมาย หรือได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ด าเนินการทางวินัย หรือเคยเปน็ผู้ชว่ยเลขานกุารกรรมการสอบสวน
มาแล้วอย่างน้อย ๑ ครั้ง  (ไม่มีหน้าที่ลงความเห็น)



๓๖. คุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน
(๑) แต่งต้ังจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้น 
(๒) กรณีจ าเป็นหรือเพื่อความยุติธรรมจะแต่งตั้งจากข้าราชการ หรือ 

พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนโดยได้รับความ
ยินยอมจากต้นสังกัดก็ได้ 
(ห้ามแต่งตั้งจากข้าราชการฝ่ายทหาร)

(๓) ประธานกรรมการต้องมีต าแหน่งระดับไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ า
กว่าผู้ถูกกล่าวหา  (ดูตารางตามข้อ ๓๗)

(๔) กรรมการอย่างน้อย ๑ คน ต้อง
๑) เป็นนิติกร

๒) จบปริญญาทางกฎหมาย
๓) ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย

๔) เคยเป็นกรรมการสอบสวนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ครั้ง



๓๗. ต าแหน่งระดับประธานกรรมการ
สอบสวน (ข้อ ๔๙ ว.๑)

หลักการ ๑. ประธานกรรมการสอบสวน ตอ้งมีทั้งต าแหน่งและระดับ
ไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผูถู้กกล่าวหา

๒. ห้ามตั้งผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชาเปน็ประธานกรรมการสอบสวน
ผู้บังคับบัญชา แต่เป็นกรรมการหรือเลขานุการได้

๓. ต าแหน่งระดับ ตามตาราง 



ต าแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวน 

ต าแหน่งระดับผู้ถูกกล่าวหา                   ต าแหน่งระดบัประธาน
๑. บริหารสงู (ปลัด) ๑. บริหารสงู (ปลัด)

๒. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
๒. บริหารสงู (รองปลัด) ๑. บริหารสงู (รองปลัด) ขึ้นไป

๒. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
๓. บริหารกลาง (ปลัด) ๑. บริหารกลาง (ปลัด)

๒. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
๔. บริหารกลาง (รองปลัด) ๑. บริหารกลาง (รองปลัด) ขึ้นไป

๒. ข้าราชการพลเรือนสามัญ



ต าแหน่งระดับประธาน (ต่อ) 

ต าแหน่งระดับผู้ถูกกล่าวหา                   ต าแหน่งระดับประธาน
๕. บริหารกลาง  (รองปลัด) ๑. บริหารกลาง (รองปลัด) ขึ้นไป

๒. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
๖. บริหารตน้  (ปลัด) ๑. บริหารตน้ (ปลัด) ขึ้นไป

๒. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
๗. อ านวยการต้น ๑. อ านวยการต้น ขึ้นไป

๒. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
๘. บริหารกลาง (ปลัด) ๑. บริหารกลาง (ปลัด)

๒. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
๙. ต าแหน่งอื่น ๆ                             ๑. ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น

๒. ข้าราชการพาลเรอืนสามัญ



๓๘. การแจ้งค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ
๑. แจ้งผู้ถูกกล่าวหา (ตามล าดบั)

(๑) มอบส าเนาค าสั่งใหล้งชือ่วันทีร่บัทราบ (นับวันคัดค้าน)
(๒) กรณีไม่ยอมรับ ให้ท าบันทกึมพียาน ถือว่าทราบวันนั้น
(๓) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน (พน้ ๑๕ วันถือว่ารับทราบ)

๒. แจ้งกรรมการสอบสวน
(๑) ส่งส าเนาค าสั่งใหก้รรมการสอบสวน
(๒) ส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ประธาน

๑) ส าเนาค าสั่ง
๒) หลักฐานการรับทราบของผู้ถูกกล่าวหา
๓) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องทีก่ลา่วหา

๔) ประธานลงลายมือชื่อรับทราบเปน็หลกัฐานในส านวน
(เริ่มนับระยะเวลาการสอบสวน)



๓๙. สถานะของกรรมการสอบสวน
ไม่เป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา

๔๐.  หน้าที่กรรมการสอบสวน (ข้อ ๒๗)

๑. เรียกส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ชี้แจง ส่งเอกสาร หรือ
ส่งบุคคลใหม้าชี้แจงในเรื่องทีส่อบสวน

๒. เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลใด ชี้แจง ส่งเอกสาร
หลักฐานในเรื่องทีส่อบสวน

๔๑. หน้าที่ประธานกรรมการสอบสวน
๑. เรียกประชุมเพือ่วางแนวทางการสอบสวน (ครั้งแรก)
๒. เรียกประชุมตามปกต ิก ากับดแูลการประชมุ



๔๒. เหตุแห่งการคัดค้าน
๑. รู้เห็นเหตุการณใ์นขณะกระท าการตามเรื่องที่กล่าวหา 
๒. มีประโยชน์ได้เสียในเรือ่งทีส่อบสวน 
๓. มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา
๔. เป็นผู้กล่าวหา หรือคู่สมรส บพุการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่

น้องร่วมบิดามารดา หรือรว่มบิดาหรือมารดาของผู้
กล่าวหา

๕. เหตุอื่นซึ่งอาจท าใหก้ารสอบสวนเสยีความเปน็ธรรม



๔๓. วิธีการคัดค้าน
๑. ผู้ถูกตั้งกรรมการสอบสวน (หรือกรรมการคัดค้านตวัเอง)    

ให้ท าเปน็หนังสือแสดงข้อเทจ็จรงิและเหตุแหง่การคัดค้าน
ว่าจะท าให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและยุติธรรมอย่างไร

๒. ยื่นต่อนายก อปท. ผู้ออกค าสั่งแตง่ตั้งกรรมการสอบสวน
๓. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันทราบค าสั่ง หรือวันทราบเหตุ

คัดค้าน
๔. กรณีคัดค้านกรรมการที ่ก.จังหวัดเลือก ต้องด าเนนิการ

เช่นเดียวกัน



๔๔. การสั่งค าคัดค้าน กรณนีายกฯ ตั้งกรรมการเอง

๑. ให้นายกฯ ส่งส าเนาหนังสอืคดัคา้นให้ประธานกรรมการทราบ
๒. ให้นายกฯ พิจารณาสั่งการภายใน ๑๕ วัน ดังนี้

(๑) เห็นว่าหนังสอืคัดคา้นไม่มีเหตุควรรับฟงั ใหย้กค าคัดคา้น
(๒) เห็นว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุควรรบัฟงัได้ สั่งให้ผู้ถูกคัดคา้น

พ้นจากกรรมการสอบสวน
๓. แจ้งผู้คัดค้านทราบ และสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการสอบสวน

ถ้านายกฯ ไม่สั่งการใดๆ ภายใน ๑๕ วัน
- ให้ถือว่าผู้ถูกคัดคา้น พ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน
- ให้เลขานุการรายงานนายกฯ เพื่อเปลีย่นตวักรรมการสอบสวน



๔๕. การสั่งค าคัดค้าน กรณี ก.จังหวัดเลอืกกรรมการ 

๑. ให้นายกฯ ส่งส าเนาหนังสือคัดคา้นใหป้ระธานกรรมการทราบ
๒. ให้นายกฯ ส่งต่อไปยัง ก.จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับแต่รับเรือ่ง
๓. ให้ ก.จังหวัดพจิารณาโดยเรว็ แต่ไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่รบัเรื่อง
๔. แจ้งผู้คัดค้านทราบ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวน

ถ้า ก.จังหวัดไม่พจิารณา ภายใน ๓๐ วัน
- ให้ถือว่าผู้ถูกคัดคา้น พ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน
- ให้ ก.จังหวัดเลือกกรรมการคนใหม่แทนผู้นัน้



๔๖. ผลอันเกิดจากค าคัดค้าน ทั้งสองกรณ ี

๑. ให้กรรมการผูถู้กคัดคา้นหยุดปฏิบตัหิน้าทีช่ั่วคราว
๒. รอจนกว่านายกฯ หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่กรณ ีจะพิจารณา

ค าคัดค้านและแจ้งผลให้ทราบ
๓. การยกค าคัดคา้นใหเ้ป็นทีสุ่ด
๔. การพน้จากการเป็นกรรมการ ไม่กระทบการถึงการสอบสวน

ที่ได้ด าเนนิการไปแลว้
๕. หากกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้านเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง กรรมการ

นั้นไม่อาจประชุมตามปกติได้ ต้องรอจนกว่าจะครบองค์
ประชุม

๖. ถ้ากรรมการที่ไม่ถูกคัดค้านเหลือนับองคป์ระชุมได้ ให้สอบ 
สวนต่อไป



๔๗. การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา (สว.๒) 

๑. เมื่อประธานลงชือ่รับทราบค าสั่ง ต้องประชุมครัง้แรกเพือ่
วางแนวทางการสอบสวน  

๒. หลังจากนั้น ให้เรียกผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งและอธิบายขอ้   
กล่าวหา (สว.๒) โดยแจ้งว่า
(๑) เขาได้กระท าการใด 
(๒) ท าเมื่อใด 
(๓) ท าอย่างไร

๓. แจ้งสิทธิการน าทนายความหรือทีป่รึกษาเข้าฟงั
๔. ถามผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดหรอืไม่ อย่างไร
๕. หากผู้ถูกกล่าวมาแตไ่ม่ยอมรับทราบ ให้บันทกึลงวันที่/

สถานที่ โดยลงชื่อผู้แจ้งและพยาน ถือว่าทราบในวันนัน้
๖. ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบ ให้ส่ง สว.๒ ทางไปรษณยี์



๔๘. ผลการแจ้ง สว.๒ 
๑. ถ้ารับสารภาพ

(๑) ให้แจ้งว่าผิดกรณใีด
(๒) หากยืนยัน ให้บันทึกถ้อยค า (ลงชื่อ) รับสารภาพไว้   
(๓) ท ารายงานการสอบสวนเสนอนายกฯ (สว.๖) (ไม่ต้อง

ท า สว.๓/สว.๕) ถ้าต้องการทราบละเอียดสอบต่อได้)
๒. ถ้าไม่รับสารภาพ

ให้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ แจ้งสรุปพยานหลกัฐานที่
สนับสนนุข้อกล่าวหา (สว.๓) ต่อไป



๔๙. การแจ้งสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (สว.๓)

เมื่อประชุมพจิารณาพยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุข้อกล่าวหา (สว.๓) แล้ว 
ให้กรรมการด าเนนิการ ดังต่อไปนี้

๑. มีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบ        
๒. แจ้งข้อกล่าวหา (ว่าผิดกรณใีด ตามข้อใด หรือหย่อนฯ)   
๓. แจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ้กล่าวหา (๒ ฉบับ)

(โดยระบุวัน เวลา สถานที่ การกระท า) 
๔. ถามว่าจะยื่นค าชี้แจงเปน็หนงัสือ หรือจะให้ถ้อยค า

(๑) ถ้ายื่นค าชี้แจง ใหย้ื่นอย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วัน
(๒) ถ้าให้ถ้อยค า ให้นัดโดยเรว็

๕. ผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างพยานแลว้ใหก้รรมการเรียกมาก็ได้



๖. หากผู้ถูกกลา่วมาแต่ไม่ยอมรับทราบ หรือไม่มารับทราบ
ให้บันทกึลงวันที่/สถานที่ โดยลงชื่อผู้แจ้งและพยาน ให้
ถือว่ารับทราบในวันแจ้งนัน้

๗. กรณีไม่อาจแจ้งได้โดยตรง หรือมีเหตจุ าเป็นอื่น หรือผู้ถูก
กล่าวไม่มารับทราบ ให้ส่ง สว.๓ ทางไปรษณยี์ลงทะเบยีน
ตอบรับไปทีท่ีอ่ยู่ตามหลกัฐานของราชการหรือสถานทีต่ดิ 
ต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาใหไ้ว้ (กรณนีี้ท า ๓ ฉบับ) เมื่อล่วงพน้ 
๑๕ วัน ถือว่ารับทราบแล้ว 

๘. แม้จะไม่ได้รับ สว.๓ คืน หรือไม่ได้รับค าชี้แจง หรอืผู้ถูก
กล่าวหาไม่มาตามนัด ให้ถือว่ารับทราบแลว้และไม่ประสงค์
จะแก้ข้อกลา่วหา กรรมการจะหยุดการสอบสวน หรือสอบ
ต่อเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเพิ่มเติมก็ได้

๙. ก่อนเสนอส านวนฯ ต้องให้โอกาสชีแ้จงตามขอ ถ้ามีเหตุผล
อันสมควร



๕๐.การรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
๑. ก่อนเสนอส านวนการสอบสวนตอ่นายกฯ ถ้ากรรมการเห็น

จ าเป็น หากเปน็พยานหลักฐานทีส่นบัสนุนข้อกล่าวหา        
๒. ให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงน าสืบแกเ้ฉพาะทีเ่พิม่เตมินั้นดว้ย   
๓. ผู้ถูกกล่าวหาชีแ้จงไว้แล้วมีสิทธิเพิม่เติมก่อนสอบแลว้เสร็จ
๔. ระหว่างนายกฯ พิจารณา ผู้ถูกกล่าวหายังสามารถชี้แจง       

ต่อนายกฯ ได้ และให้รวมไว้ในส านวน
๕. กรณีนายกฯ จะให้สอบสวนเพิม่เติม ต้องก าหนดประเด็น

ไปให้กรรมการคณะเดมิสอบ หากคณะเดิมสอบไม่ได้หรือ
เห็นว่าจ าเปน็ จะตั้งใหม่ก็ได้ การสอบไม่ต้องท าความเหน็



๖. อนุวินัย/ก.จังหวัด จะให้สอบเพิม่เตมิต้องก าหนดประเด็น
หรือข้อส าคัญสง่ไปใหค้ณะเดิมสอบ

๗. กรณพียานอยู่ต่างทอ้งที ่ใหอ้นุวินัย/ก.จังหวัด ก าหนด
ประเดน็หรือข้อส าคัญส่งไปใหห้วัหน้าส่วนราชการสอบ
แทน เรียกว่า “คณะท าการสอบสวน” มีสถานะเช่นเดียว
กับกรรมการสอบสวนทุกประการ

๘. การแต่งตัง้ “คณะท าการสอบสวน” ด าเนินการเหมือนกับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน



๕๑. การด าเนินการระหว่างสอบสวน
๑. ถูกตั้งกรรมการสอบสวน (วินัยร้ายแรง) ถูกฟ้องคดอีาญา 

(เว้นประมาท/ลหุโทษ) นายกฯ อาจ
(๑) สั่งพักราชการ (ต าแหน่งไม่ว่าง)
(๒) สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ต าแหน่งว่าง)

๒. การสั่งต้องมีเหตุ ดังนี้ (ข้อ ๑๔ มาตรฐานให้ออก)
(๑)  ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรอืถูกฟอ้งคดอีาญา 

โดยอัยการไม่รับเปน็ทนายแกต้่างให ้และนายกฯ เห็น
ว่าอยู่จะเกิดความเสยีหาย

(๒) ผู้นั้นมีพฤติการณจ์ะเป็นอุปสัคต่อการสอบสวน

พิจารณา หรือจะก่อความไม่สงบขึน้



(๓) ผู้นั้นอยู่ระหว่างถูกควบคุม ขัง จ าคุกในคดอีาญา
ติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วันแล้ว

(๔) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีค าพพิากษา
ถึงที่สุดว่าผิดในเรื่องนั้น หรือถูกตั้งกรรมการสอบ 
สวนภายหลังทีม่ีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผิดในเรื่องนั้น 
และนายกฯ เห็นว่าข้อเทจ็จริงตามค าพพิากษาชดัแลว้
ว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๓. นายกฯ มีอ านาจสั่งพกัราชการ หรือสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน (ก.
จังหวัดเหน็ชอบ) เพื่อรอฟงัผลการสอบสวนพจิารณาได้

๔. เมื่อสอบสวนพจิารณาแล้วเสร็จ ผู้นั้นไม่ได้ท าผิดหรือผิดแต่ไม่ถึงปลด
ออกไล่ออก หรือไม่มีเหตุอื่นทีจ่ะใหอ้อกจากราชการ ก็ให้นายกฯ สั่งกลับใน
ต าแหน่งเดมิหรือต าแหน่งในระดบัเดียวกัน       



๕. ผู้ถูกสั่งพกัราชการหรือสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้มีสถานภาพ

เป็นข้าราชการตลอดเวลา
๖. เงินเดือน เงินอื่นและระยะเวลา ให้เปน็ไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้

๕๒. ผู้ที่โอนมาจากที่อื่น/ประเภทอื่น
๑. ให้ ผบ.ด าเนินการทางวินัยตามมาตรฐานนี้
๒. ถ้าสืบสวนสอบสวนอยู่กอ่น ให้ด าเนินการจนเสร็จสิ้น
๓. ถ้าจะลงโทษ ให้ปรับบทตามกฎหมายเดิมนั้น



๕๓. ค าว่า “การสอบสวนพิจารณา” ที่มี
ผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ระดับ
(ตั้งแต่ตั้งกรรมการสอบสวนถึงออกค าสัง่ลงโทษวินัย) 
๑. การสอบสวนพจิารณาของนายกฯ เมื่อแล้วเสร็จ เห็นว่า

(๑) ยุติเรื่อง/ภาคทัณฑ์ เลื่อนได้ทั้งสอง
(๒) ตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน เลื่อนไม่ได้ ๑ รอบ
(๓) ปลดออก/ไล่ออก ห้ามเลื่อน 

๒. การสอบสวนพจิารณาของศาล อันเนื่องมาจากการปฏบิตัหิน้าที่ เมื่อคดี
ถึงที่สุด พิพากษาว่า

(๑) ยกฟ้อง/ไม่มีความผิด เลื่อนได้ทั้งสอง
(๒) มีความผิด ห้ามเลื่อน



๕๔. ค าว่า “ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย” ไม่มีผลต่อการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนระดับ
นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา เลื่อนได้ทั้งขัน้เงินเดอืนและ

ระดับ
ส าหรับต าแหน่งนักบรหิารงานของเทศบาลในปจัจุบนั อาจมีปัญหาเรื่อง 

“เลื่อนระดับ” หากจะเลือ่นระดับต้องหารือเปน็กรณ ีๆ ไป

หมายเหตุ การถูกฟอ้งคดีตอ่ศาลไม่กระทบต่อการเลื่อนใด ๆ



๕๕.หน้าที่หลักของคณะกรรมการสอบสวน
๑. สอบสวนตามที่กฎหมายก าหนด
๒. แสวงหาความจริงในเรือ่งทีก่ลา่วหา
๓. ดูแลให้เกดิความเปน็ธรรมตลอดระยะเวลาสอบสวน
๔. รวบรวมประวัตแิละความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาทีเ่กีย่วข้อง

กับเรื่องที่กล่าวหา
๕. จัดท าบันทึกประจ าวันทีส่อบสวนทกุครัง้ (ใช้เบิกเงินสมนาคุณ)
๖. จัดท าสารบาญส านวนสอบสวน  



๕๖. องค์ประชุมคณะกรรมการสอบสวน
องค์ประชุม ในการสอบสวน มี ๒ ประเภท คือ
๑. องค์ประชุมปกต ิ(ประชุมทัว่ไป)

(๑) กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(๒) ถ้าประธานฯ ไม่อยู่ ให้เลือกผูท้ าหน้าที่แทน

๒. องค์ประชุมพิเศษ (ประชมุแจ้ง สว.๓ และ สว.๖)
(๑) กรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) ถ้าประธานฯ ไม่อยู่ ให้เลือกผูท้ าหน้าที่แทน

๓. การสอบสวนทีอ่งค์ประชุมไม่ครบ เสียไปเฉพาะครั้งนั้น
การลงมติ 
ให้ถือเสียงขา้งมาก (หากเทา่กัน ประธานออกเสียงชีข้าด)



๕๗. องค์ประชุมพิเศษ 
(แจ้ง สว.๓ และท า สว.๖)
๑. ประชุมพจิารณาพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกลา่วหา           

(แจ้ง สว.๓) 
๒. ประชุมพจิารณาเพือ่ลงมติ (ท า สว.๖) ว่า ผู้ถูกกล่าวหา  

(๑) ท าผิดวินยั หรือไม่ กรณีใด ข้อใด โทษสถานใด
(๒) หย่อนความสามารถ หรือไม่
(๓) มีมลทินหรอืมัวหมอง หรือไม่



๕๘. ความหมายของแบบ สว.ต่าง ๆ

สว.๑  ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
สว.๒ บันทึกแจ้งและอธิบายขอ้กลา่วหา
สว.๓ บันทึกสรุปพยานหลักฐานทีส่นบัสนุนข้อกล่าวหา
สว.๔ บันทึกถ้อยค าผู้ถูกกล่าวหา
สว.๕ บันทึกถ้อยค าพยาน (ทกุฝ่าย)
สว.๖ รายงานการสอบสวน



๕๙. ประเภทของพยานหลักฐาน
๑. พยานวัตถุ
๒. พยานเอกสาร
๓. พยานบคุคล
๔. พยานผู้เชีย่วชาญ/ผู้ช านาญการพเิศษ



๖๐. การสอบสวนกรณีมีค าพิพากษาถึง
ที่สุดว่ากระท าผิดเกี่ยวกับเรื่องที่
กล่าวหา
๑. กรรมการเหน็ว่าข้อเทจ็จรงิชัดแลว้
๒. ให้ถือเอาค าพพิากษานั้นเป็นสรุปพยานหลกัฐานโดยไม่ต้อง 

สอบใหม่ 
๓. แล้วแจ้ง สว.๓ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย



๖๑. ผู้ถูกกล่าวหาขอโอนระหว่างถูกสอบสวน

๑. อ้างไม่ให้โอนไม่ได้ เนื่องจากไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๒. กรรมการสอบสวนต้องสอบต่อไปจนเสรจ็
๓. เสนอส านวนตอ่นายกฯ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
๔. ส่งให้ ผบ.ใหม่ของผู้ถูกกล่าวหา (โดยไม่ต้องมีความเห็น)
๕. ให้ ผบ.ใหม่ ตรวจสอบความถูกต้องของส านวนอีกครั้ง ก่อน

การพจิารณาสัง่การ



๖๒. ตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่องเดิม
กรรมการสอบสวน พบว่า
๑. กระท าผิดเรื่องอื่นอีก 
๒. พาดพงิข้าราชการผู้อื่น
ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. ประธานกรรมการสอบสวนรายงานนายกฯ
๒. นายกฯ สั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่อีก ๑ ชุด
๓. กรรมการตามค าสั่งใหม่ จะเป็นชุดเดมิ/ใหม่ก็ได้   



๖๓. กรณีผู้ถูกพาดพิงสังกัดอื่น
๑. ให้กรรมการสอบสวนพิจารณาในเบือ้งต้นว่าผูน้ั้นมีส่วนร่วม

กระท าผิดหรอืไม่
๒. ถ้าเห็นว่ามีส่วนร่วม ให้รายงานไปยังนายก ฯ โดยเร็ว
๓. นายกฯ ต้องส่งเรื่องนั้น (ถือว่าเป็นการชีมู้ล) ไปยัง ผบ.ของ 

ขรก.ผู้นั้น เพื่อด าเนินการทางวินยัทนัที 
(ไม่ต้องสอบข้อเท็จจริงใหม่)



๖๔. ประเด็นการสอบสวน
ประเดน็ คือ จุดส าคัญทีจ่ะต้องพสิูจน์หรือวินจิฉัย เป็นจุดทีย่ังโต้เถียงกัน

อยู่ หรือยังไม่ได้ความกระจ่างชดั

ประเดน็การสอบสวน มี ๓ ลักษณะ
๑. ประเดน็ข้อกล่าวหา 
๒. ประเดน็ทีฝ่่ายกล่าวหาอ้าง 
๓. ประเดน็ทีฝ่่ายถูกกลา่วหายกขึน้อ้างหรอืโต้แย้ง



๖๕. ประเด็นส าคัญที่ต้องพิสูจน์ในการ
ด าเนินการทางวินัย มี ๓ ด้าน

๑. ประเด็นเกี่ยวกับการกระท าในเรื่องทีก่ลา่วหา
ต้องพิสูจน์ใหไ้ด้ว่า ผู้ถูกกล่าวหา
(๑) ท าอะไร (๒) ท าที่ไหน (๓) ท าเมื่อไร
(๔) ท าอย่างไร    (๕) เพราะเหตุใด
เพื่อใชใ้นการวินิจฉัยว่าได้กระท าผิดวินยัหรอืไม่



๒. ประเด็นเกี่ยวกบักรณคีวามผิด
ต้องพิสูจน์ว่า  ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดในกรณใีด เพือ่ใช้ในการวินิจฉัย

ปรับบทลงโทษว่า ได้กระท าผิดตามข้อใด

๓. ประเด็นเกี่ยวกบัความร้ายแรงแห่งกรณี
ต้องพิสูจน์ว่า  การกระท าของผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณร์า้ยแรง

เพียงใด หรือเสียหายแก่ทางราชการร้ายแรงเพยีงใด เพื่อใช้ในการวินิจฉัยก าหนด
ระดับโทษหนัก/เบา ที่จะลงแก่ผู้ถูกกล่าวหา



๖๖. ประโยชน์ของการก าหนดประเด็น
๑. เป็นเครือ่งน าทางใหก้ารสอบสวนเปน็ไปตามเรื่องทีก่ล่าวหา
๒. ท าให้การสอบสวนรอบคอบ รัดกุม รวดเร็วและได้ความจริง
๓. ท าให้ได้ข้อเทจ็จริงโดยละเอียด ครบถ้วน
๔. ผู้ถูกกล่าวหาสามารถชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน และแกข้้อ

กล่าวหาได้โดยไม่หลงขอ้ต่อสู้



๖๗. หลักทั่วไปในการสอบสวน
/รวบรวมหลักฐาน
๑. ท าบันทกึการสอบสวนประจ าวัน 
๒. ห้ามบุคคลอื่นร่วมท าการสอบสวน 
๓. บันทึกการได้มาของพยานหลกัฐานอย่างไร ผู้ใด เมื่อใด 
๔. พยานเอกสารให้ใช้ต้นฉบบั หากหาไม่ได้ใหร้ับรองส าเนา
๕. ต้นฉบับสูญหาย/ถูกท าลาย น าบุคคลมาสืบได้ 
๖. ห้ามล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระท าการเพือ่จูงใจ 



๗. การสอบใหเ้ข้ามาทลีะคน  ห้ามผู้อื่นอยู่ในทีส่อบสวน เว้น
ทนายความ หรือที่ปรึกษา หรือบคุคลที่คณะกรรมการ
สอบสวนอนุญาต 

๘. ในบันทึกถ้อยค า ผู้ใหถ้้อยค าและกรรมการทกุคนตอ้งลงชื่อ
๙. บันทึกหลายหน้า กรรมการอย่างน้อย ๑ คนต้องลงชื่อด้วย 

๑๐. การแก้ไขขอ้ความในบนัทึกถ้อยค า ให้ขีดทบัแล้วตกเติม    
โดยผู้ให้ถ้อยค าและกรรมการอย่างน้อย ๑ คนลงชื่อก ากับ

๑๑. พยานมาแตไ่ม่ให้หรอืไม่มา ให้ตัดพยานและบนัทกึเหตไุว้  
๑๒. พยานล่าช้าหรือไม่ส าคญั งดสอบพยานได้ แต่ต้องบันทึก
๑๓. กรรมการสอบสวนต้องสอบใหห้มดประเด็น หรือสอบใหส้ิ้น

กระแสความ 



๖๘. ระยะเวลาการสอบสวน 
๑. ให้ดูระยะเวลารวมทั้งหมด คือ ๑๒๐ วัน เป็นหลกั
๒. ขอขยายต่อนายกฯ ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน 

รวมเป็น ๑๘๐ วัน
๓. กรณเีกนิ ๑๘๐ วัน ให้ประธานฯ รายงานนายกฯ ไปยัง 

ก.จังหวัด เพื่อเร่งรดั
๔. ระยะเวลาการสอบสวน เป็นเพยีงเงือ่นเวลาเร่งรัด มิใช่เงื่อน

เวลาบังคับ แต่ต้องกระท าโดยเร็ว เพราะหากลา่ช้าอาจต้อง
รับผิดตามกฎหมาย



๖๙. การนับระยะเวลา
วันแรก       - เวลาเริ่มตน้ ให้นับตั้งแต่วันถัดจากวันแรก

วันสุดท้าย  - การขยายเวลา ให้นับต่อจากวันสุดทา้ย ถ้าวัน
สุดท้ายเป็นวันหยุด ให้นับวันท าการแรกเป็นวัน
สุดท้าย

หมายเหตุ การนับระยะเวลาทางวินัย ให้นับวันถัดเปน็ ๑



๗๐.  ระยะเวลาทางวินัย (เงื่อนเวลา) 
ปกติใช้ค าว่า “ทันท/ีโดยเร็ว/โดยไม่ชักชา้/โดยพลัน”
หากมีเงื่อนเวลาก ากบั จะแบง่เป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑. เงื่อนเวลาเร่งรัด แม้พ้นแล้วต้องรบีท าให้เสร็จ

(๑) การตั้งกรรมการ/แจ้งค าสั่ง/แจ้งแบบต่าง ๆ
(๒) การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
(๓) การสั่งส านวนของนายกฯ/ก.จังหวัด
(๔) การพจิารณาของอนุฯ/ก.จังหวัด

๒. เงื่อนเวลาบังคับ เมื่อพน้แล้วท าต่อไม่ได้             
(๑) ตั้งกรรมการสอบเกนิ ข้อ ๒๘ วัน ที่พน้จากราชการ

(๒) คัดค้านกรรมการสอบสวนเกนิ ๗ วัน
(๓) สั่งค าคัดคา้นเกิน ๑๕ วัน กรณีนายกฯ ตั้งเอง

หรือเกิน ๓๐ วัน กรณี ก.จังหวัดเลือกกรรมการ    



๗๑. ส านวนการสอบสวนที่เสนอต่อนายกฯ
ต้องมีสาระส าคญั ดังนี้ 
๑. สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
๒. วินิจฉัยเปรียบเทยีบพยานหลักฐาน
๓. ความเห็นของกรรมการสอบสวน
๔. กรณีกรรมการผู้ใดเหน็แย้ง ใหบ้นัทึกตดิไว้ในส านวน
๕. ให้ประธานฯ น าส านวนเสนอต่อนายกฯ โดยตรง

(ห้ามเสนอตามล าดับชัน้ปกต ิเพราะเปน็ความลบั)
๖. เมื่อได้เสนอส านวนต่อนายกฯ แล้ว ถือว่าการสอบสวน

แล้วเสรจ็



๗๒. การพิจารณาสั่งการของนายกฯ
เมื่อนายกฯ ได้รับส านวนการสอบสวนจากประธานฯ แล้ว ต้องด าเนินการ 

ดังนี้ 
๑.  ตรวจสอบความถูกต้องของส านวน
๒.  ต้องพิจารณาสั่งการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับส านวน

จากประธานกรรมการสอบสวน
๓.  ตั้งกรรมการสอบวินัยไม่ร้ายแรง

(๑) กรรมการใหยุ้ตเิรื่อง (ไม่ผิดวินัย)/นายกฯ เห็นด้วย ให้
สั่งยุติเรื่องเปน็หนงัสือ/นายกฯ เห็นเปน็วินัยไม่ร้าย 
แรง (ภาค/ตัด/ลด) ใหส้ั่งลงโทษตามที่นายกฯ เห็น

(๒) กรรมการเหน็เปน็วินัยไม่ร้ายแรง (ภาค/ตัด/ลด)
นายกฯ เห็นด้วย ให้สั่งลงโทษตามที่นายกฯ เห็น



(อาจต่างกันทีส่ถานโทษ)
(๓) กรรมการ หรือนายกฯ แม้เพียงฝ่ายเดียวเห็นว่า

เป็นวินัยร้ายแรง ให้นายกฯ ออกค าสั่งตัง้กรรมการ 
สอบวินัยร้ายแรงใหม่ (ถือว่าเป็นการเริม่ต้นใหม่ โดยจะ
ใช้ส านวนเดมิก็ได้)

๔.  ตั้งกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง
(๑)  กรรมการใหยุ้ติเรื่อง (ไม่ผิดวินัย)/นายกฯ เห็นด้วย 

ให้สั่งยุตเิรื่องเปน็หนังสือ/นายกฯ เห็นเปน็วินัยไม่
ร้ายแรง (ภาค/ตัด/ลด) ใหส้ั่งลงโทษตามทีน่ายกฯ เห็น

(๒)  กรรมการเหน็เปน็วินัยไม่ร้ายแรง (ภาค/ตดั/ลด)
นายกฯ เห็นดว้ย ให้สั่งลงโทษตามที่นายกฯ เห็น
(อาจต่างกันที่สถานโทษ)



(๓) กรรมการ หรือนายกฯ แม้เพียงฝ่ายเดยีวเห็นว่าเป็น
วินัยร้ายแรง ให้นายกฯ รายงานไป ก.จังหวัดก่อน เมื่อ 
ก.จังหวัดมีมติ ให้ออกค าสั่งตามมตินั้น

๕.  เมื่อมีการตั้งกรรมการสอบวินัย (ตั้งเรื่องกล่าวหา) แล้ว
ผลจะออกมาอย่างไรก็ตาม  (แม้แต่ยุติเรือ่ง) นายกฯ ต้องรายงานไป

ยัง ก.จังหวัดทุกส านวนเพือ่พจิารณา ซึ่ง ก.จังหวัดอาจสั่งเปน็อย่างอื่นก็ได้
๖. นายกฯ ต้องแสดงความเหน็ของตน โดยแสดงเปน็หนังสือทุกครั้ง ถ้า

เห็นแย้งให้แสดงเหตุผลด้วย



๗๓. ผลการสอบสวนเสียไป
๑. เสียไปทั้งหมด ถ้าคุณสมบตัิคณะกรรมการไม่ถูกต้อง ให้

กลับไปตัง้กรรมการสอบสวนใหม่ ข้อ ๗๑

๒. เสียไปเฉพาะส่วน เช่น องค์ประชุมไม่ครบ  สอบปากค าไม่
ถูกต้อง ให้ท าใหม่เฉพาะสว่น ข้อ ๗๒

๓. กรณีกรรมการสอบสวนไม่ได้แจ้ง สว.๓ นายกฯ ต้องสั่งให้
กลับไปแจ้งโดยเร็ว

๔. การสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นสาระส าคญัให้
นายกฯ สั่งกลับไปท าใหม่ ถ้าไม่ใช่สาระส าคัญ จะให้ท าใหม่
หรือไม่ก็ได้ เพราะเปน็ดลุพนิิจของนายกฯ



๗๔. การ “สอบยัน”
หมายถึง การสอบปากค าผู้ทีเ่คยใหไ้ว้แล้วตอ่กรรมการ

ชุดอื่น เช่น กรรมการสอบข้อเท็จจริง หรอื สตง. เป็นต้น
หาก “กรรมการสอบวินัย” จะน าถ้อยค านั้นมาเปน็สว่น

หนึ่งของส านวนการสอบสวน ต้องด าเนนิการต่อไปนี้จึงจะใชไ้ด้
๑. ประชุมกัน แลว้มีมติใหน้ าส านวนนั้นมาใช้
๒. ในส านวนสอบครัง้นั้น ได้สอบใครไว้บ้าง
๓. ให้เชิญเจ้าของถ้อยค านั้นมาพบกรรมการสอบสวน
๔. กรรมการถามเขาว่า “จะยืนยันถ้อยค าเดมิที่ใหไ้ว้ต่อ
...เมื่อ.....หรือไม่ ?
๕. ถ้าเขายืนยัน ให้ลงลายมือชื่อไว้
๖. ถ้อยค าพยานใด “สอบยัน” ไม่ได้  ไม่ให้น ามาใช้



๗๕. การลงโทษทางวินัย
๑. ท าผิดในเรื่องเดยีว แต่ผิดวินัยหลายฐาน ใหล้งโทษในฐานที่

มีบทลงโทษหนักที่สดุเพยีงสถานเดียว
๒. โทษเกี่ยวกับเงนิทีน่ายกฯ ลงได้ คือ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่ง 

๒ % หรือ ๔ % ๑-๒-๓ เดือน ลดขั้นเงินเดือนครัง้หนึ่ง ๒ % หรือ
๔ % ก.จังหวัดเพิม่โทษเกินอัตรานี้ไม่ได้

๓. ถูกลงโทษปลดออก ได้รับบ าเหน็จฯ เสมือนลาออก
๔. การสั่งลงโทษตอ้งใหเ้หมาะสม ไม่พยาบาท อคติ ฯลฯ
๕. การสั่งลงโทษ ห้ามสั่งใหม้ีผลย้อนหลัง (ยกเว้นมีเหต)ุ

๖. ผู้ที่เคยถูกลงโทษในเรื่องนั้นมาแล้ว ถ้าจะลงใหม่ให้หนัก



(๑)  ยกเลิกค าสัง่ลงโทษเดิมกอ่น จึงลงโทษใหม่
(แนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด)

(๒) ใช้ค าสั่งเพิม่โทษ จากโทษเดิม (แนววินัย)
เหตุผลคอื ไม่ต้องการให้ลงโทษซ้ าในความผิดเดยีวกนั

๗. กรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงค าสัง่ลงโทษ ให้เทา้ความค าสั่ง
เดิมด้วยทุกครัง้

๘. แบบค าสัง่ลงโทษ
(ลท.๑) ใช้ลงโทษภาคทณัฑ์ 
(ลท.๒) ใช้ลงโทษตัดเงินเดือน
(ลท.๓) ใช้ลงโทษลดขัน้เงนิเดือน
(ลท.๔) ใช้ลงโทษปลด/ไล่ออกจากราชการ
(ลท.๕) ใช้เพิ่มโทษ/ลดโทษ/งดโทษ/ยกโทษ (กรณปีกติ)
(ลท.๖) ใช้ยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษ/เพิม่โทษ (กรณีอทุธรณ)์
(ลท.๗) ใช้ยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษ/เพิม่โทษ แล้วให้กลบั



๗๖. การรายงานไปยัง ก.จังหวัด
มี ๒ ลักษณะ คือ
๑. รายงานเพื่อพจิารณา

(๑) กรณนีายกฯ ออกค าสั่งลงโทษไม่ร้ายแรงแลว้
(๒) กรณเีป็นวินัยร้ายแรง นายกฯ ยังไม่ออกค าสั่ง

๒. รายงานเพื่อทราบ 
(๑) กรณ ีก.จังหวัดเปลี่ยนแปลงโทษของนายกฯ
(๒) กรณอีอกค าสั่งร้ายแรงตามมติ

การพจิารณาของ ก.จังหวัด
๑. ก.จังหวัดต้องพจิารณารายงานให้แล้วเสรจ็ภายใน 

๙๐ วัน นับแต่เลขานุการ ก.จังหวัดได้รับเรื่อง



๒. ก.จังหวัดตอ้งส่งเรื่องใหอ้นุวินัย ท าความเหน็เสนอโดยอาจ
มีมติในคราวเดยีวใหเ้ลขาฯ เป็นผู้ส่ง

๓. อนุวินัย/ก.จังหวัด พจิารณาไม่แล้วเสรจ็ภายใน ๙๐ วัน ให้
ขยายเวลาในรายงานการประชุม (อ้างเหตุผลประกอบ) ไม่
เกิน ๒ ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน ๓๐ วัน

๔. ก.จังหวัด อาจมอบหมายเลขานกุารกรรมการสอบสวนเปน็
ผู้น าเสนอส านวนในการประชุมของอนุวินัย/ก.จังหวัดก็ได้ 
แต่ห้ามพจิารณาหรือแสดงความเหน็

๕. เรื่องที่ ก.จังหวัดมีมติแล้ว แต่นายกฯ ยังไม่ได้ออกค าสั่ง
ตามมติ ให้ ก.จังหวัดสง่มติไปให ้ก.จังหวัดใหมพ่จิารณา
ได้เลยโดยไม่ต้องน าเขา้อนุวินัยอีก



๗๗. การนั่งพิจารณาของ ก.จังหวัด
๑. ผู้ใดเคยพจิารณาเรื่องนั้นมาแล้ว ไม่อาจพิจารณาเรือ่งนั้น

ได้อีก
๒. กรณปีระธานฯ ไม่เข้า ให้เลือกกนัท าหนา้ทีป่ระธานฯ
๓. เพื่อความเปน็ธรรม ก.จังหวัดพจิารณาไดท้กุทิศทาง

๗๘. การพิจารณารายงานวินัย
และมีอุทธรณ์
๑. อนุวินัยไม่ต้องพิจารณา
๒. สั่งเรื่องให้อนุอุทธรณพ์จิารณาฝ่ายเดยีว เนื่องจากวินัย

เป็นบททัว่ไป อุทธรณเ์ป็นบทเฉพาะ



๗๙. การด าเนินการของนายก อปท./
ก.จังหวัด
๑. หากด าเนินการขัน้ตอนใดไม่ถูกต้อง หรือขัดแย้งกบั

มาตรฐานทั่วไป
๒. ก.กลาง อาจใช้มาตรา ๑๙ วรรคสอง สั่งให้แกไ้ขใน

เวลาอันสมควร
๓. หากไม่แก้ไข หรือปล่อยไว้จะเกดิความเสยีหาย ก.กลาง 

อาจสั่งยกเลิกเพกิถอนได้



๘๐. เกี่ยวกับวินัย
๑. ผู้ขาดราชการในวันใดโดยไม่มีเหตอุันสมควร หรือหนี

ราชการวันใด วันนั้นไม่ต้องจ่ายเงนิเดือนให้
๒. มติ ค.ร.ม., มติ ก.พ.เกีย่วกับวินัย น ามาใช้กับพนักงานส่วน

ท้องถิ่นด้วย เว้นแต่มีการก าหนดไว้เปน็การเฉพาะ
๓. การไปเปน็พยานศาลหรอืพนักงานสอบสวน จะถือว่าปฏิบัติ

ราชการหรือไม่ต้องพิจารณาเปน็เรือ่ง ๆ ไป
๔. การให้ถ้อยค ากลบัไปกลบัมา ถือเป็นความผดิทางวินัย
๕. ถูกด าเนินคดีอาญา ต้องถูกด าเนนิการทางวินัยดว้ย
๖. ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพตดิทุกกรณี
๗. ส านวนการสอบสวนทางวินัยต้องเก็บไว้ ๑๐ ปี
๘. เงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน ยังเป็น ๒๕๐/๓๐๐           



๘๑. การล้างมลทินฯ 
๑.  เป็นกรณีที่ถูกลงโทษก่อนหรือในวันที่ ๕ ธ.ค.๕๐ และได้รับโทษทั้งหมด

หรือบางส่วนไปแล้ว
๒. หรือกรณีสอบสวนแล้ว นายกฯ ให้ยุติเรื่องหรืองดโทษ
๓. ถือว่าผู้นั้นได้รับการ “ล้างมลทนิ” หรือ “ให้ระงับการ

พิจารณา”
๔. ผบ./สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท. หรือหน่วยงานใดส่งเรื่องมาให้

ด าเนินการทางวินัย ไม่สามารถท าได้อีกต่อไป



๘๒.  เหตุของการออกจากราชการ
(๑) ตาย (๒) เกษียณ 
(๓) ลาออก (๔) ถูกสั่งให้ออก   
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลด/ไล่

ตาย/เกษยีณ ไม่ต้องท าเปน็ค าสั่ง  นอกนั้นท าเปน็ค าสั่งและให้ ก.
จังหวัดเหน็ชอบก่อน เว้นไปทหาร



๘๓. นายกฯ สั่งให้ออกเพื่อรับบ าเหน็จ เมื่อ

๑. เจ็บป่วย ท างานไม่ได้สม่ าเสมอ   
๒. สมัครไปท างานตามประสงคข์องราชการ
๓. ขาดสัญชาต ิเล่นการเมือง จิตฟั่นเฟอืน ทุพพลภาพ
๔. ไม่เลื่อมใสประชาธปิไตย
๕. ปฏิบัตหิน้าที่ไม่มีประสทิธิภาพ
ทั้งนี้  ต้องส่งเรื่องใหอ้นวุินัยท าความเหน็เสนอ และ ก.จังหวัดเหน็ชอบกอ่น



๘๔. หย่อน/บกพร่อง/ประพฤติไม่เหมาะสม
นายกฯ ตั้งกรรมการสอบสวน (เหมือนวินัย) แล้วสั่งใหอ้อกตามมติ ก.

จังหวัด เพื่อรับบ าเหน็จฯ ได้

๘๕. สอบร้ายแรง ฟังลงโทษปลด/ไล่ไม่ได้
นายกฯ สั่งให้ออก เพราะมีมลทนิหรือมัวหมอง เพื่อรับบ าเหนจ็ฯ ได้

๘๖. ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
ประมาท/ลหุโทษ
นายกฯ สั่งให้ออก เพื่อรับบ าเหน็จได้



๘๗. ก.จังหวัดอาจก าหนดประเด็นให้สอบ
เพิ่มเติมได้

เมื่อพิจารณาเรื่องการใหอ้อกจากราชการทุกข้อ

๘๘. การสั่งพักราชการ/สั่งให้ออกไว้ก่อน
ถ้ามีเหตุอย่างหนึง่อย่างใด ต่อไปนี้
๑. ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง และนายกฯ เห็นว่า อยู่ต่อไป

จะเสียหาย
๒. ถูกฟ้องคดีอาญาในหน้าที ่อัยการไม่รับเป็นทนายใหแ้ละนายกฯ 

เห็นว่า อยู่ต่อไปจะเสียหาย



๓. ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง และมีพฤติการณเ์ป็น

อุปสรรคการสอบสวน หรือจะก่อความไม่สงบ
๔. ถูกคุมขังติดต่อกนัเกินกว่า ๑๕ วันแล้ว
๕. ถูกตั้งกรรมการสอบกอ่นหรอืหลงัมีค าพิพากษาถึงทีสุ่ดว่าผิด 

และนายกฯ เห็นว่าเปน็วินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกฯ ขอความ
เห็นชอบจาก ก.จังหวัด สั่งพัก/ใหอ้อกไว้ก่อน เพื่อรอฟงัผลการสอบสวน

พิจารณาได้

๘๙. การแจ้งค าสั่งพัก/ให้ออกไว้ก่อน
๑. ต้องแจ้งใหเ้จ้าตัวทราบโดยพลัน
๒. แจ้งไม่ได้หรือไม่รับ ปิดไว้ที่ท างาน
๓. แจ้งทางไปรษณยี์ลงทะเบียน (พ้น ๑๕ วัน ถือว่าทราบ)



๙๐.  ระยะเวลาการสั่งพัก/สั่งให้ออกไว้ก่อน
๑. ตลอดเวลาที่สอบสวนพจิารณา
๒. หากเจ้าตวัร้องทกุข ์ก.จังหวัดเหน็ชอบ กลับกอ่นได้ 

๙๑. การลาออกจากราชการ
๑. ต้องยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๒. ถ้ายื่นน้อยกว่า ๓๐ วัน ให้นายกฯ อนุญาตเป็นหนังสอื 
๓. นายกฯ ยับยั้งเพือ่ประโยชน์ราชการได้ ๙๐ วัน
๔. อ้างถูกตั้งกรรมการสอบวินัยแล้วไม่ใหล้าออก ไม่ได้
๕. ขอถอนหนังสือลาออกได้ทกุเมื่อ ถ้าการลานั้นยังไม่มีผล



๙๒. ผู้มีสิทธิอุทธรณ์
๑. ถูกลงโทษทางวินัย (๕ สถาน)   
๒. ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการ ด้วยเหตุ

(๑) ขาดคุณสมบัติ
(๒) เจ็บป่วยท างานไม่ได้สม่ าเสมอ
(๓) ท างานไม่มีประสิทธิภาพ
(๔) หย่อน/บกพร่อง/ประพฤติตนไม่เหมาะสม
(๕) ถูกตั้งวินัยร้ายแรง แต่ลงโทษไม่ได้ มีมลทิน
(๖) ถูกจ าคุกเพราะประมาท/ลหุโทษ



๙๓. การยื่นอุทธรณ์
๑. ต้องยื่นต่อ ก.จังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแตรู่้   
๒. การอุทธรณ์ไม่เปน็เหตุใหท้เุลาค าบงัคับ
๓. ถ้าตายก่อนใหท้ายาทย่ืนอุทธรณแ์ทนได้ โดยให้น า พรบ.วิธี

ปฏิบัตฯิ/ป.พ.พ.มาใช้โดยอนุโลม
๔. มอบทนายความอุทธรณแ์ทนได้ ถ้าจ าเป็น
๕. ก.จังหวัดต้องสง่เรื่องใหอ้นุอุทธรณท์ าความเห็น

(กรณไีม่ก าหนด ให้น ามาตรฐานวินัยมาใช้ดว้ย)
๖. ก.จังหวัด (รวมอนุอุทธรณ)์ ต้องพิจารณาใหแ้ลว้เสรจ็ใน ๙๐ วันนับแต่

วันที่เลขา ก.จังหวัดรบัเรื่อง
๗. มติ ก.จังหวัดถือเป็นทีสุ่ด



๙๔. อ านาจในการสอบเพิ่ม
ทั้งอนุอุทธรณ/์ก.จังหวัด มีอ านาจให้สอบเพิม่ได้เอง

๙๕. สิทธิของผู้จะอุทธรณ์
๑. ขอตรวจหรือคัดรายงานสอบสวน แต่ถ้อยค าบุคคลเปน็ดุลพนิิจของนายก

ฯ ว่าจะให้หรือไม่
๒. คัดค้านอนุอุทธรณ/์ก.จังหวัด ถ้ามีเหตุ

๙๖. หนังสืออุทธรณ์
๑. ท าถึงประธาน ก.จังหวัด
๒. ยื่นที่ศาลากลางจังหวัด/ผ่านนายกฯ (ส่ง ก.ใน ๗ วัน)

/ทางไปรษณยี์



๙๗. อุทธรณ์รายใดมีปัญหาว่าจะรับได้หรือไม่
เป็นอ านาจดลุพนิิจของ ก.จังหวัด เท่านั้น

๙๘. การออกจากราชการ ไม่ยุติการพิจารณา
อนุอุทธรณ์/ก.จังหวัดตอ้งพจิารณาอุทธรณน์ั้นตอ่ไป



๙๙. ผู้มีสิทธิร้องทุกข์
ยกเว้นเหตแุห่งการอุทธรณ ์นอกนั้นใช้ร้องทกุขท์ัง้สิ้น ถ้าเห็นว่า
๑. ผบ.ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง
๒. ผบ.ไม่ปฏิบตัติ่อตนให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย
๓. ผบ.ท าให้ตนคับขอ้งใจ



๑๐๐. การยื่นหนังสือร้องทุกข์
๑.  ต้องยื่นต่อ ก.จังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่รู้   
๒.  ถ้าตายก่อนใหท้ายาทยื่นร้องทกุขแ์ทนได้ โดยให้น า พรบ.วิธี

ปฏิบัตฯิ/ป.พ.พ.มาใช้โดยอนุโลม
๓.  มอบทนายความร้องทกุขแ์ทนได้ ถ้าจ าเป็น
๔.  ก.จังหวัดตอ้งส่งเรื่องใหอ้นุอุทธรณท์ าความเหน็

(กรณไีม่ก าหนด ให้น ามาตรฐานวินัยมาใช้ดว้ย)
๕.  ก.จังหวัด (รวมอนุอุทธรณ)์ ต้องพิจารณาให้แล้วเสรจ็ใน ๙๐ วันนับแต่

วันที่เลขา ก.จังหวัดรบัเรื่อง
๖.  สิ่งใดที่มิได้ก าหนดไว้ ให้น าเรือ่งการอุทธรณม์าใช้โดยอนุโลม



มือถือ  ๐๘๑ ๑๗๔ ๓๗๘๔
๐๘๒ ๓๐๐ ๒๕๕๕

E-Mail  : prawitp56@gmail.com


