
     
      
 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558  

------------- 
       โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัด
ล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2544 ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เป็นธรรม กอปรกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงาน       
ส่วนต าบล ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (3) ประกอบมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 และมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑2/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๕๘  จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

    ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘” 
     ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
    ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
              (๑) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่  ๒๕ ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๔๔ 
       (๒) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย
และการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย (แก้ไขเพ่ิมเติม) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๔๗ 
              (๓) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย
และการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย (แก้ไขเพ่ิมเติม) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ 13 
กันยายน     พ.ศ. ๒๕๔๘ 
              (๔) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย
และการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
          /(5) ประกาศ...... 
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    (๕) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕๕7  
ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7                    
    ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้  
             “พนักงานส่วนต าบล” ให้หมายความรวมถึง พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลและบุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นด้วย 
             “คู่กรณี” หมายความว่า บุคคลผู้มีเหตุทะเลาะวิวาท ร้องเรียน ฟ้องร้องซึ่งกันและกัน หรือเป็น
คู่หมั้นหรือคู่สมรส เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ เป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายใน
สามชั้น เป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์
หรือผู้แทนหรือตัวแทน เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ เป็นนายจ้าง ของคู่กรณี หรือเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาซึ่งมี
สภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาไม่เป็นธรรม 
              “ตัวการส าคัญ” หมายความว่า พนักงานส่วนต าบลผู้ซึ่งชักชวน โน้มน้าว ล่อลวง ขู่เข็ญ ให้
สัญญา หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้พนักงานส่วนต าบลผู้อ่ืนจ าต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือขัด
ขืนได้  
               

หมวด ๒ 
วินัยและการรักษาวินัย 

 
     ข้อ ๕ พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้ 
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ          

  ข้อ ๖ พนักงานส่วนต าบลต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ    
   ข้อ ๗ พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม  
   ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
    การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิ
ควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
    ข้อ ๘ พนักงานส่วนต าบลต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
    ข้อ ๙ พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
    การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
    ข้อ ๑๐ พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 

/การปฏิบัติ... 
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    การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
    ข้อ ๑๑ พนักงานส่วนต าบลต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์
เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจน
เต็มความสามารถ  
    ข้อ ๑๒ พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาความลับของทางราชการ 
    การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
    ข้อ ๑๓ พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตาม
ค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นค าสั่งที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้
เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิมเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้อง
ปฏิบัติตาม 
     การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
    ข้อ ๑๔ พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชา
เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท า หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว  
    ข้อ ๑๕ พนักงานส่วนต าบลต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความ
ซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย      
    การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
    ข้อ ๑๖ พนักงานส่วนต าบลต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
    ข้อ ๑๗ พนักงานส่วนต าบลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการมิได ้
    การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
    ข้อ ๑๘ พนักงานส่วนต าบลต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใดที่
เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนต าบลด้วยกันและผู้
ร่วมปฏิบัติราชการ 
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    ข้อ ๑๙ พนักงานส่วนต าบลต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การ
สงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
    การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
    ข้อ ๒๐ พนักงานส่วนต าบลต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อัน
อาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
    ข้อ ๒๑ พนักงานส่วนต าบลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใด
ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
    ข้อ ๒๒ พนักงานส่วนต าบลต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และใน
การปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททาง
การเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 
    ข้อ ๒๓ พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
              การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

หมวด  ๓ 
วิธีก่อนการด าเนินการทางวินัยและสถานโทษทางวินัย 

    ข้อ ๒๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
    การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระท าโดย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ 
จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 
             การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยให้กระท าโดย การเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และ
ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ 
    เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ ใดกระท าผิดวินัย โดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการทางวินัยทันที  
    เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณี เป็นที่สงสัยว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใด
กระท าผิดวินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรีบด าเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ 
    เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้ด าเนินการตามวรรคห้า เฉพาะ
กรณีดังต่อไปนี้ 

/(1) มีการ... 
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             (๑) มีการกล่าวหาที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้กล่าวหา ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา แต่ระบุชื่อหรือต าแหน่ง
ของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาพนักงานส่วนต าบลผู้ใด และ
ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้ 
             (๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่สงสัยว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใด
กระท าผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้ 
              ภายใต้บังคับวรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก หากความปรากฏแก่ผู้บังคับบัญชาอ่ืนที่มิใช่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บังคับบัญชาอ่ืนนั้นรายงานตามล าดับชั้นถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเร็ว 
             การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นตามวรรคห้า จะกระท าโดยแต่งตั้งกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 
             การกล่าวหาต้องกระท าเป็นหนังสือ ถ้าเป็นการกล่าวหาด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับฟังการ
กล่าวหาจัดให้มีการท าบันทึกเป็นหนังสือ และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเพ่ือด าเนินการตาม   
วรรคห้า 
             เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคห้าแล้ว ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติ
เรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที 
             การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยให้
ด าเนินการตามประกาศนี้ โดยกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ด าเนินการทาง
วินัยตามข้อ ๒๖ วรรคสาม แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ด าเนินการ
สอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗          
             ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้  หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือ
ว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย ในกรณีผู้บังคับบัญชาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ถือว่าไม่ปฏิบัติการตาม
อ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ  
             ข้อ ๒๕ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ในหมวด 2 ผู้นั้นเป็น
ผู้กระท าผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามหมวด ๘ 
             โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
    (๑) ภาคทัณฑ์ 
    (๒) ตัดเงินเดือน 
    (๓) ลดขั้นเงินเดือน 
          (๔) ปลดออก 

   (๕) ไล่ออก      
หมวด ๔ 

การด าเนินการทางวินัย 

   ข้อ ๒๖ การด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนต าบลซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท า
ผิดวินัยให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า โดยต้องแจ้งข้อกล่าวหา สรุปพยานหลักฐาน 

/ที่สนับสนุน... 
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ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้
โอกาส ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง รวมทั้งน าสืบแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามหมวด ๖ 
    ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากค าของผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน าทนายความ 
หรือที่ปรึกษาเข้าฟังการชี้แจงหรือให้ปากค าของตนได้  
    การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้
ด าเนินการสอบสวนตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควร โดยอาจมอบหมายให้พนักงานส่วน
ต าบลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาสอบสวนแทน หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ 
             การสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ วรรคห้า หากได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจะสั่งลงโทษตามข้อ ๘๔ โดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง   
อีกได้ 
             การด าเนินการตามวรรคสาม หากเป็นการตั ้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้
ด าเนินการมีสาระส าคัญตามหมวด ๗ โดยอนุโลม 
              ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนตามหมวด ๗      
    เมื่อด าเนินการตามวรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหกแล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยก็
ให้ด าเนินการตามข้อ ๘๔ หรือข้อ ๘๕ แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย จึงจะสั่งยุติเรื่อง
เป็นหนังสือได ้         
              ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามวรรคหก ในเรื่องที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา
ตามข้อ ๖ (๔) หรือข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 และ
คณะกรรมการสอบสวนตามข้อดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหก จะน าส านวน
การสอบสวนตามข ้อด ังกล ่าวมาใช ้เป ็นส านวนการสอบสวน และท าความเห็นเสนอผู ้สั ่งแต ่งตั ้ง
คณะกรรมการสอบสวน โดยถือว่าได้มีการสอบสวนตามวรรคหกแล้วก็ได้ 

   ข้อ ๒๗ ให้กรรมการสอบสวนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ขอให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน 

บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือให้
ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
    (๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
            ข้อ ๒๘ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าหรือละเว้นกระท าการใดที่พึงเห็นได้ว่า
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้าที่
สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็น
หนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจาก
ราชการไปแล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจด าเนินการ 

/สืบสวน... 
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สืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ และด าเนินการทางวินัยตามประกาศนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจาก
ราชการเว้นแต่กรณีผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์        
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ให้งดโทษเสีย 
     การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจาก
ราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนมิได้ 
             ข้อ ๒๙ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ 
              ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิด หรือกระท าผิดไม่ถึงกับจะถูก
ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งใน
ระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
     เมื่อได้มีการสั่งให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการ
สอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก ตลอดจนด าเนินการทางวินัยตามประกาศนี้ต่อไปได้ 
    ในกรณีสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้    
ผู ้นั ้นมีสถานภาพเป็นพนักงานส่วนต าบลตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน     
เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 
             การออกค าสั่งตามข้อนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก่อน  
              เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูก
สั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
ส าหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูก
สั่งพักราชการ 

   การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการ ระยะเวลาให้ออก
จากราชการไว้ก่อน และการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558   

หมวด ๕ 
การกันเป็นพยานและการคุ้มครองพยาน 

               ข้อ ๓๐ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระท าผิดวินัยกับพนักงานส่วนต าบลผู้อ่ืนและ   
ผู้นั้นมิใช่ตัวการส าคัญ อาจได้รับการกันเป็นพยาน และการคุ้มครองพยานตามหมวดนี้ ไม่ว่าจะมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม ถ้าผู้นั้น 

/(1) ... 
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             (๑) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยที่ ได้กระท ามา ต่อ
บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
และข้อมูลหรือถ้อยค านั้นเป็นเหตุให้มีการด าเนินการทางวินัยกับตัวการส าคัญในเรื่องนั้นได้ 
             (๒) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยที่ได้กระท ามา       
ต่อบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการ ซึ่งไม่อาจแสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอ่ืนใด เพ่ือด าเนินการทางวินัยแก่ตัวการส าคัญในเรื่อง
นั้นได ้
    ข้อ ๓๑ การกันเป็นพยาน การสิ้นสุดการกันเป็นพยาน การคุ้มครองพยาน และการสิ้นสุดการ
คุ้มครองพยาน เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต้องท าเป็นหนังสือ 
    ข้อ ๓๒ การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตามข้อ ๓๐ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่เป็นการ
เปิดเผยความลับของทางราชการ และไม่เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน    
              กรณีผู้บังคับบัญชาอ่ืนซึ่งมิใช่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับข้อมูล ให้รายงานตามล าดับชั้น
จนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือด าเนินการต่อไป 
   ข้อ ๓๓ การพิจารณากันพนักงานส่วนต าบลเป็นพยาน ต้องมิได้เกิดจากการล่ อลวง ขู่เข็ญ        
ให้สัญญา หรือกระท าการอ่ืนใดโดยมิชอบแก่ผู้ถูกกันเป็นพยานเพ่ือชักจูงให้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าในเรื่องที่
กล่าวหานั้น 
            ข้อ ๓๔ ในระหว่างการสอบสวน หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะกันผู้ถูก
สอบสวนรายใดเป็นพยาน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเร็วเพ่ือสั่งกันผู้นั้นเป็นพยาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนต้องมีมติโดยระบุเหตุผลแห่งการพิจารณาไว้
ด้วยว่าสมควรกันผู้ถูกสอบสวนรายนั้นเป็นพยานเพราะเหตุใด กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าการด าเนินการทางวินัยแก่
ผู้ถูกกันเป็นพยานเป็นอันยุติ เว้นแต่มีกรณีตามข้อ ๓๖  
    ข้อ ๓๕ ภายใต้บังคับข้อ ๓๐ เมื่อความปรากฏแก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งได้มีการ
ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจกันพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเป็นพยานก็ได้ 
            ข้อ ๓๖ หากผู้ถูกกันเป็นพยานตามข้อ ๓๔ หรือข้อ ๓๕ แล้วแต่กรณี ไม่มาให้ถ้อยค าต่อบุคคลหรือ
คณะบุคคลผู้มีหน้าทีส่ืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแต่
ไม่ให้ถ้อยค า หรือให้ถ้อยค าแต่ไม่เป็นประโยชน์ หรือให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือกลับค าให้การ คณะกรรมการ
สอบสวนต้องรายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้การกันผู้นั้นเป็นพยานสิ้นสุดลง และให้ด าเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้นั้นต่อไป 
            ข้อ ๓๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งการกันเป็นพยานและการสิ้นสุดการกันเป็นพยาน
ให้ผู้ถูกกันเป็นพยานและบุคคล หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย
หรือระเบียบของทางราชการทราบ แล้วส่งให้ประธานกรรมการสอบสวนรวมไว้ในส านวนการสอบสวนด้วย 

   ข้อ ๓๘ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ให้การคุ้มครอง
พยาน ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ไม่เปิดเผยชื่อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่จะท าให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค า 

/(2) ไม่ใช่อ านาจ... 
 



-9- 
 
    (๒) ไม่ใช้อ านาจไม่ว่าในทางใด หรือกระท าการอ่ืนใดอันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมี
ผลท าให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ของผู้นั้นในทางเสียหาย 
              (๓) มิให้ผู้นั้นถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกข่มขู่เพราะเหตุที่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค า 
    ข้อ ๓๙ ในกรณีพนักงานส่วนต าบลผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือให้คุ้มครองพยาน ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นจะพิจารณาด าเนินการอ่ืนใดที่เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือให้ผู้นั้นได้รับการคุ้มครองแล้วจึงปฏิบัติตาม
ขั้นตอนหรือกระบวนการตามท่ีกฎหมายบัญญัติในภายหลังได้ 
    ข้อ ๔๐ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ พนักงานส่วนต าบลซึ่งเป็นพยานผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้นยังมิได้ให้การคุ้มครอง หรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอ ในกรณีเป็นผู้บังคับบัญชาอ่ืนที่มิใช่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้นั้นอาจยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปก็ได ้
             ข้อ ๔๑ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับค าร้องตามข้อ ๔๐ หรือความปรากฏแก่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ถ้ามีมูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง ต้องให้การคุ้มครองพยานทันที หากมี
ความจ าเป็นเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจสั่งให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการ
ที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโดยความสมัครใจของพยานโดยเร็วก็ได้  
    ข้อ ๔๒ พนักงานส่วนต าบลซึ่งเป็นพยานผู้ใดเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลยังมิได้ให้การ
คุ้มครองตามหมวดนี้ หรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอ ผู้นั้นอาจยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลก็ได้ 
    เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ามีมูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่
พยานกล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมีมติให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการที่ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือทราบ โดยอาจปฏิบัติตามขั้นตอน
หรือกระบวนการที่กฎหมายก าหนดในภายหลังก็ได้  
       ข้อ ๔๓ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ ๔๙ วรรคสี่    
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาและมีมติให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการที่ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
    ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ด าเนินการตามข้อ๔๒ ถือว่าไม่ปฏิบัติการตามอ านาจ
หน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ หรือในกรณีที่เห็นสมควร       
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมีมติแจ้งผู้ควบคุม หรือก ากับดูแลด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
    ข้อ ๔๔ การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดนี้ให้พิจารณาด าเนินการในโอกาสแรกที่สามารถ
กระท าได้ และให้เริ่มตั้งแต่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค า จนกว่าจะมีการสั่งยุติเรื่อง หรือการด าเนินการทาง
วินัยแก่ตั วการส าคัญแห่ งการกระท าผิด เสร็จสิ้ น  และเหตุแห่ งการคุ้ มครองพยาน หมดสิ้น ไป                   
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมีมติให้ผู้ได้รับการคุ้มครองพยานกลับไปปฏิบัติหน้าที่เดิม 
 

/หมวดที่ 6... 
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 หมวด ๖ 
                                     การกระท าที่ปรากฏชัดแจ้ง 
 
   ข้อ ๔๕ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ 

    (๑) กระท าผิดอาญาจนต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระท าผิด และนายกองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว 
    (๒) กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้รับสารภาพในเรื่องที่ถูกกล่าวหาเป็นหนังสือต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือ
คณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้วถือเป็น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการทางวินัยตามข้อ ๘๔ โดยไม่
สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้   
   ข้อ ๔๖ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑) กระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก
โดยศาลมิได้รอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้ หรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
             (๓) กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตาม   
หมวด ๗ และได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว  

   ถือเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการทางวินัยตาม   
ข้อ ๘๕ วรรคหนึ่ง โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้ 
             ข้อ ๔๗ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่อง    
ต่อหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการในกรณีดังต่อไปนี้ 

   (๑) กระท าหรือละเว้นกระท าการใดจนต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระท าผิดแต่ให้รอการ
ก าหนดโทษ หรือก าหนดโทษแล้วแต่ให้รอการลงโทษไว้ และนายกองค์การบริหารส่วนต า บลเห็นว่า
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว 
    (๒) มีกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวน
ตามหมวด ๗ และได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือไว้แล้ว    
 

/ถือปฏิบัติ... 
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             ถือเป็นกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๗ 
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้ 
 

หมวด ๗ 
การสอบสวนพิจารณา 

 
    ข้อ ๔๘ เพ่ือให้ได้ความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาพนักงานส่วนต าบลซึ่งถูก
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีกรณีถูกกล่าวหา
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออก
จากราชการ พ.ศ.2558 ให้เป็นไปตามหมวดนี้  
     ข้อ ๔๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจากพนักงานส่วนต าบลในสังกัด กรณีมี
เหตุผลความจ าเป็น หรือเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนพิจารณา หรือเพ่ือความยุติธรรม การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนอาจแต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยได้รับความ
ยินยอมจากต้นสังกัดก็ได้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจ านวนอย่างน้อยสามคน 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งมีต าแหน่งระดับไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ตามท่ี 
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
              คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือ       
ผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัย
อย่างน้อยหนึ่งคน 
    ในกรณีจ าเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือลูกจ้างประจ าหรือพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีคุณสมบัติตามวรรคสอง    
ด้วยก็ได้ และให้น าข้อ ๕๔ ข้อ ๕๕ และข้อ ๕๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    เมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
คู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหา หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดร่วมกับผู้ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลตรวจสอบ หากพบว่าเป็นความจริง ให้แจ้งขอความยินยอมจากต้นสังกัดแล้วพิจารณาและมีมติ
คัดเลือกคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งแต่งตั้งตามมติ                            
             เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ สอบสวนแล้วเสร็จ ให้ท ารายงานการสอบสวนเสนอไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาแล้วมีมติเป็น
ประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ให้น าความในข้อ ๗๗    
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
              เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะมีต าแหน่งระดับ    
ต่ ากว่า หรือเทียบได้ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 
 

/ข้อ 50... 
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    ข้อ ๕๐ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุชื่อและต าแหน่งระดับของผู้ถูกกล่าวหา 
เรื่องท่ีกล่าวหา ชื่อและต าแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ให้มีสาระส าคัญตามแบบ สว.๑ ท้ายประกาศนี้     
    การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งตั้ง ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง 
    ข้อ ๕๑ เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
              (๑) แจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้
เป็นหลักฐาน ในการนี้ให้มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบ
ค าสั่ง ถ้าได้ท าบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐาน
แล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน 
ให้ส่งส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งส าเนาค าสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว 
              (๒) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน และส่งหลักฐานการ
รับทราบ หรือถือว่ารับทราบตาม (๑) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธาน
กรรมการ และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน 
      ข้อ ๕๒ เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๕๑ (๒) แล้ว ให้ประธานกรรมการด าเนินการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป 
    ข้อ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่การประชุมตามข้อ ๖๑ และข้อ ๗๕ 
ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวน
ทั้งหมด 
    การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย แต่ในกรณี
จ าเป็นที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง         
ท าหน้าที่แทน 
       การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
         ข้อ ๕๔ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

   (๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการตามเรื่องที่กล่าวหา 
   (๒) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
   (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา 
   (๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วม

บิดาหรือมารดาของผู้กล่าวหา 
 

/(5) มีเหตุอื่น... 
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   (๕) มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจท าให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม 
   การคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแห่งการ
คัดค้าน โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะท าให้การสอบสวนไม่ได้
ความจริงและความเป็นธรรมอย่างไร ในการนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส่งส าเนาหนังสือคัดค้าน
และแจ้งวันที่ได้รับหนังสือคัดค้านดังกล่าวให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ในส านวนการสอบสวนด้วย 
    ในการพิจารณาเรื่องการคัดค้าน ผู้ซึ่งถูกคัดค้านอาจท าค าชี้แจงได้ หากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเห็นว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน หาก
เห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ให้สั่งยกค าคัดค้านนั้น โดยให้สั่งการภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน ทั้งนี้ ให้แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้คัดค้านทราบ แล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในส านวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกค า
คัดค้านให้เป็นที่สุด 
    ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสิบห้าวันตามวรรคสาม 
ให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน และให้เลขานุการกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือด าเนินการตามข้อ ๕๖ ต่อไป  
    การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
    ในกรณีกรรมการสอบสวนตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ ถูกคัดค้านหรือเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้าน 
ให้ด าเนินการตามวรรคสอง โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องเสนอค าคัดค้านไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับหนังสือคัดค้าน คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลต้อง
พิจารณาค าคัดค้านโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือคัดค้านจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น หากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลไม่พิจารณาและมีมติภายในสามสิบวันให้ผู้นั้นพ้นจากการ
เป็นกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาและมีมติคัดเลือกกรรมการสอบสวน
แทนผู้นั้น                            
    ในกรณีมีการคัดค้านตามวรรคสอง วรรคหก และข้อ ๕๕ ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
จนกว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี จะพิจารณา   
สั่งค าคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาค าคัดค้านให้ทราบ 
    ข้อ ๕๕ ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้าน         
ตามข้อ ๕๔ วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ ๕๔ วรรคสอง และให้น า
ข้อ ๕๔ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    ข้อ ๕๖ ภายใต้บังคับข้อ ๔๙ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ้านายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเห็นว่ามีเหตุอันสมควร หรือจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดจ านวนผู้ ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการสอบสวน ให้ด าเนินการได้โดยต้องแสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย และให้น าข้อ ๕๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 

/การเปลี่ยนแปลง... 
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    การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่
ได้ด าเนินการไปแล้ว 
    ข้อ ๕๗ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนตามหมวดนี้  เพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องที่
กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวน
รวบรวมประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จ าเป็นเพ่ื อ
ประกอบการพิจารณา และจัดท าบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย     

   ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมท าการสอบสวน 
    ข้อ ๕๘ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนภายในก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
    (๑) ด าเนินการประชุมตามข้อ ๕๒ แล้วแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๐ ให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
    (๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่มีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
ด าเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ 
    (๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ 
    (๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการ
ตาม (๓) 
    (๕) ประชุมพิจารณาลงมติและท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ 
              ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ท าให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งขยายระยะเวลา
ด าเนินการได้ไม่เกินสองครั้ง ๆ ละไม่เกินสามสิบวัน 
    การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
ทราบเพ่ือติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป 
    ข้อ ๕๙ การน าเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน ให้กรรมการ
สอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด 
    เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจน าต้นฉบับ   
มาได้ จะใช้ส าเนาที่กรรมการสอบสวน หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้องก็ได้ 
    ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูกท าลาย หรือโดยเหตุประการอ่ืน จะให้น าส าเนา
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 
    ข้อ ๖๐ เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ ๕๒ แล้ว ให้
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้
ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือ 

/ด้วยว่า... 
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ด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐาน
หรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ตามข้อ ๖๑ 
    การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ท าบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว.๒ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้ โดยท า
เป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหา
ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 
    เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหา
ว่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหรือไม่ อย่างไร แล้วบันทึกถ้อยค าไว้เป็นหลักฐาน 
    ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพว่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการ
สอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระท าตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใด หรือ
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ  หรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ        
พ.ศ.2558 อย่างไร หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยค ารับสารภาพ รวมทั้ง
เหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระท าไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะ
ไม่ท าการสอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับ
เรื่องที่กล่าวหาโดยละเอียด จะท าการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วด าเนินการตามข้อ ๗๕ และ
ข้อ ๗๖ ต่อไป 
    ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวน
เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วด าเนินการตามข้อ ๖๑ ต่อไป 
    ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา ถ้าได้ท าบันทึกลงวันที่และ
สถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวัน
รับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบ
ข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่
ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่  
การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเช่นนี้ ให้ท าบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว.๒ เป็นสามฉบับ เพ่ือเก็บไว้ในส านวน
การสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหา
ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่งบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับ
แบบ สว.๒ คืน ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตาม
วรรคห้า 
      ข้อ ๖๑ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๖๐ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการประชุมเพ่ือ
พิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร และ
เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่อง
ในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และ 
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เงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 หรือไม่ อย่างไร แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือ
เรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็น
ความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องใน
หน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 อย่างไร และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มี      
ให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระท าที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา ส าหรับพยาน
บุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ 
    การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้ท าบันทึกมี
สาระส าคัญตามแบบ สว.๓ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้  โดยท าเป็นสองฉบับ  เพ่ือมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ 
เก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็น
หลักฐานด้วย   
    เมื่อด าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นค าชี้แจงแก้ข้อ 
กล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวนให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นค าชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค า
เพ่ิมเติม รวมทั้งน าสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือ         
ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค าและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว 
    การน าสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะน าพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ้างพยานหลักฐานแล้ว
ขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 

   เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง  ๆ  เสร็จแล้ว ให้ด าเนินการ         
ตามข้อ ๗๕ และข้อ ๗๖ ต่อไป 

   ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบหรือไม่มารับทราบ ถ้าได้ท าบันทึกลง
วันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้น
เป็นวันรับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยตรงได้ หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่
มารับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมี
สาระส าคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่ง
ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนัดมาให้ถ้อยค าและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาภายในก าหนดเวลา การแจ้งในกรณีนี้ให้ท า
บันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว.๓ เป็นสามฉบับ เพ่ือเก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูก
กล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และ วัน เดือน ปีที่
รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่งบันทึกมี
สาระส าคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๓ คืน หรือไม่ได้รับ     
ค าชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าตามนัด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้  
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คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม 
จะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วด าเนินการตามข้อ ๗๕ และข้อ ๗๖ ต่อไป แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามา
ขอให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอน าสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะ
เสนอส านวนการสอบสวนตามข้อ ๗๖ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูก
กล่าวหาตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ 
     ข้อ ๖๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๖๑ เสร็จแล้ว ก่อนเสนอ
ส านวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ ๗๖ ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจ าเป็น
จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมก็ให้ด าเนินการได้ ถ้าพยานหลักฐานที่ได้เพ่ิมเติมมานั้นเป็น
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพ่ิมเติมที่
สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น ทั้งนี้ ให้น าข้อ ๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
     ข้อ ๖๓ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นค าชี้แจงหรือให้ถ้อยค าแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้วมีสิทธิยื่นค าชี้แจง
เพ่ิมเติม หรือขอให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวน
แล้วเสร็จ 
    เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนใหม่ตามข้อ ๗๔ ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นค าชี้แจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ 
ในกรณีเช่นนี้ให้รับค าชี้แจงนั้นรวมไว้ในส านวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
    ข้อ ๖๔ ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได้  
     ข้อ ๖๕ ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดกระท าการ
ล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระท าการใดเพ่ือจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ 
    ข้อ ๖๖ ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซึ่งจะถูก
สอบปากค าเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่ทนายความหรือ
ที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพ่ือประโยชน์
แห่งการสอบสวน 
    การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้บันทึกถ้อยค ามีสาระส าคัญตามแบบ สว.๔ หรือ    
แบบ สว.๕ ท้ายประกาศนี้ แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟัง หรือจะให้
ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ถ้อยค ารับว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ให้ถ้อยค าและผู้บันทึกถ้อยค าลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งร่วมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยค า
นั้นด้วยถ้าบันทึกถ้อยค ามีหลายหน้า ให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อ
ก ากับไว้ทุกหน้า   
             ในการบันทึกถ้อยค าห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้
แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยค าลง
ลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม 
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   ในกรณีผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค านั้น 
   ในกรณีผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้น ามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
      ข้อ ๖๗ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน ให้บุคคลนั้นมาชี้แจงหรือให้
ถ้อยค าตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีคณะกรรมการสอบสวนก าหนด 
    ในกรณีพยานมาแต่ไม่ให้ถ้อยค า หรือไม่มา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้ภายใน
เวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ า
วันที่มีการสอบสวนตามข้อ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๗๖ 
              ข้อ ๖๘ คณะกรรมการสอบสวนต้องสอบสวนให้หมดประเด็น ในกรณีที่เห็นว่าการสอบสวน
พยานหลักฐานใดจะท าให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จ าเป็นหรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นส าคัญ 
คณะกรรมการสอบสวนจะมีมติงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ า
วันที่มีการสอบสวนตามข้อ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๗๖               
    ข้อ ๖๙ ในกรณีจะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่หรือส่วนราชการนอก
การบังคับบัญชาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ
สอบสวนจะรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้น สอบสวนหรือ
รวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได้ โดยก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้ ในกรณีเช่นนี้ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการฝ่ าย
พลเรือนที่อยู่ในบังคับบัญชาตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยสามคนมาเป็นคณะท าการสอบสวน 
    ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะท าการสอบสวนมีฐานะเป็นคณะกรรมการสอบสวน
ตามประกาศนี้ และให้น าข้อ ๕๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๕ ข้อ ๖๖ และข้อ ๖๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
     ข้อ ๗๐ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการในเรื่องอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ให้ประธานกรรมการรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเร็ว  ถ้านายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถใน
อันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่
ราชการตามรายงาน ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนโดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะ
เดิมเป็นผู้ท าการสอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ก็ได้ ทั้งนี้  ให้ด าเนินการ         
ตามหมวดนี้ 
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              ข้อ ๗๑ ในกรณีการสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานส่วนต าบลผู้อ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
หรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นว่าผู้ที่ถูกพาดพิงนั้นมีส่วน
ร่วมกระท าการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วยหรือไม่  ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าการในเรื่องที่สอบสวนนั้น
อยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามควร
แก่กรณีโดยเร็ว 
    ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามรายงาน ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน โดยจะ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ท าการสอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ก็
ได้ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามหมวดนี้ กรณีเช่นนี้ให้ใช้พยานหลักฐานที่ได้สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้  
แต่หากผู้ถูกพาดพิงเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
    ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนโดยแยกเป็นส านวนการสอบสวนใหม่ ให้
น าส าเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในส านวนการสอบสวนเดิมรวมในส านวนการสอบสวนใหม่ หรือ
บันทึกให้ปรากฏว่าน าพยานหลักฐานใดจากส านวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในส านวน
การสอบสวนใหม่ด้วย 
    ข้อ ๗๒ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นท าการ
สอบสวนเพ่ือสอบสวนพนักงานส่วนต าบลผู้ใดในเรื่องที่ผู้นั้นหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ 
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่า
การสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นควรสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนผู้นั้นตามข้อ ๒๖ วรรคหก ให้ด าเนินการตามประกาศนี้ กรณีเช่นนี้
คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก จะน าส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน      
ตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 มาประกอบการพิจารณาก็ได้ 
        ข้อ ๗๓ ในกรณีมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ย วกับ
เรื่องท่ีกล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่
แล้ว ให้ถือเอาค าพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องสอบสวนพยานหลักฐาน
อ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับข้อกล ่าวหา แต่ต ้องแจ ้งให ้ผู ้ถ ูกกล ่าวหาทราบ และ แจ้งข ้อกล ่าวหาและสร ุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 

   ข้อ ๗๔ ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวน
ต่อไปจนเสร็จ แล้วท ารายงานการสอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ และให้ 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่งเรื่องให้ผู้บริหารท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้
ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสังกัดใหม่ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และ    
ข้อ ๘๒ พร้อมทั้งพิจารณาและด าเนินการตามข้อ ๗๗ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณีต่อไป 

   ข้อ  ๗๕  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  เสร็จแล้ว ให้ประชุมพิจารณา
ลงมต ิดังนี้ 
             (๑) ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิด เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับ
โทษสถานใด 
             (๒) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 หรือไม่ อย่างไร 
             (๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวน
ไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการ
เสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 หรือไม่ 
อย่างไร 
   ข้อ ๗๖ เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๗๕ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนท ารายงานการ
สอบสวนซึ่งมีสาระส าคัญตามแบบ สว.๖ ท้ายประกาศนี้ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ
สอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ท าความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานการสอบสวนด้วย 
             รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
             (๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีไม่ได้สอบสวนพยานตามข้อ ๖๗ 
และข้อ ๖๘ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพ     
ให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย 
   (๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้าง       
ข้อกล่าวหา 
   (๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร ถ้าผิด
เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตาม
ข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 หรือไม่ อย่างไร หรือมีเหตุอันควร
สงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟัง
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘  
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 หรือไม่ อย่างไร 
    เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ท ารายงานการสอบสวนแล้ว ให้เสนอส านวนการสอบสวน     
พร้อมทั้งสารบาญต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ 
    การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนในเรื่องใดไปแล้ว จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในเรื่องนั้นอีกมิได้ เว้นแต่กรณีตามข้อ ๗๘ วรรคสอง 
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             ข้อ ๗๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอส านวนการสอบสวนมาแล้ว ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตรวจสอบความถูกต้องของส านวนการสอบสวนตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒       
แล้วด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    (๑) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิด หรือไม่มีเหตุที่จะให้ออก
จากราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 สมควรยุติเรื่อง หรือ
กระท าผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาและ
สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับส านวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน 
    (๒) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ และไม่ว่านายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ตาม นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาตามข้อ ๘๕ ของประกาศนี้ 
หรือตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 ภายในสามสิบ
วันนับแต่ได้รับส านวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน 
              การพิจารณาด าเนินการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงความเห็น
เป็นหนังสือ กรณีเห็นแย้งให้อ้างเหตุผลประกอบด้วย 
      ข้อ ๗๘ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรให้สอบสวนเพ่ิมเติมประการใด      
ให้ก าหนดประเด็น พร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพ่ือด าเนินการ
สอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น โดยอาจก าหนดมาตรการเร่งรัดการสอบสอนเพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควร
ก็ได ้
    ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจท าการสอบสวนได้ หรือนายกองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลเห็นเป็นการจ าเป็น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่
ขึ้นท าการสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นตามวรรคหนึ่งก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้น าข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
    ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้
ส่งพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพ่ิมเติม ไปให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติมโดยไม่ต้อง       
ท าความเห็น 
      ข้อ ๗๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดในข้อ ๔๙ 
ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป  ในกรณีเช่นนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น    
ท าการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง 
    ข้อ ๘๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนนั้นเสียไป
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามข้อ ๕๓ 
วรรคหนึ่ง 
  

/(2) การสอบปากค า... 
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             (๒) การสอบปากค าบุคคล ด าเนินการไม่ถูกต้องตามข้อ ๕๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๕ ข้อ ๖๖ 
วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๖๙ 
    ในกรณีเช่นนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการใหม่ให้
ถูกต้องโดยเร็ว 
    ข้อ ๘๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่มีหนังสือขอให้ผู้ถูก
กล่าวหาชี้แจง หรือนัดมาให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงให้ถ้อยค า
และน าสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ด้วย 
    ข้อ ๘๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้องตามหมวดนี้ นอกจากที่ก าหนดใน
ข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ และข้อ ๘๑ ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระส าคัญอันจะท าให้เสียความเป็นธรรม         
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือด าเนินการตอนนั้นให้ถูกต้อง
โดยเร็ว แต่ถ้าการสอบสวนตอนนั้นมิใช่สาระส าคัญอันจะท าให้เสียความเป็นธรรม นายกองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลจะสั่งให้แก้ไขหรือด าเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ 
      ข้อ ๘๓ การนับระยะเวลาตามประกาศนี้ ส าหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลานั้น
เป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่ม
ระยะเวลาที่ขยายออกไป ส่วนเวลาสุดสิ้น ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้นับวันเริ่ม
เปิดท าการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 
 

หมวด ๘ 
การลงโทษทางวินัย 

 
     ข้อ ๘๔ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุ
อันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณี
กระท าผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
    ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือนเป็น
หนังสือก็ได้ 
    กรณีการกระท าในเรื่องเดียวกัน แต่เป็นความผิดวินัยหลายฐานความผิด ให้สั่งลงโทษในสถานโทษที่
หนักที่สุดเพียงสถานเดียวแห่งการกระท านั้น 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจลงโทษตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลตามวรรคหนึ่งได้ ดังนี้  

   (๑) ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕ % และเป็นเวลาไม่เกิน ๓ เดือน  
     (๒) ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น 
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   ข้อ ๘๕ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล แล้วแต่กรณี เห็นว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก
หรือไล่ออกจากราชการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเพ่ือส่ง
เรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการซึ่งผู้นั้นสังกัดอยู่
พิจารณาท าความเห็นเสนอ ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้
ลงโทษต่ ากว่าปลดออกจากราชการ และเม่ือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมีมติเป็นประการใด ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  

   ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามข้อนี้ ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ   
    คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง 
ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ตามข้อ ๙ วรรคสาม ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 และให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้ 
    (๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายเป็นประธาน 
             (๒) นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
จ านวนหนึ่งคน 

   (๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวนหนึ่งคน และพนักงานส่วนต าบลจ านวนหนึ่งคน 
              (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จ านวนสองคน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการบริหารงาน
บุคคล หรือด้านการด าเนินการทางวินัย 
              (๕) ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัด จ านวนหนึ่งคน เป็นเลขานุการ 

   การแต่งตั้งและการให้พ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
   คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายเลขานุการกรรมการสอบสวนให้เป็น

ผู้น าเสนอรายงานการด าเนินการทางวินัยในการประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ แต่ห้ามมิให้ผู้นั้นพิจารณาหรือแสดงความเห็นในการ
ประชุม  

   กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมีมติแล้ว แต่ยังมิได้มีการปฏิบัติตามมติ ผู้จะถูกลงโทษได้
โอนไปสังกัดใหม่ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลสังกัดเดิมส่งรายงานการด าเนินการทางวินัยพร้อมมติ
ไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่เพื่อพิจารณาด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการสังกัดใหม่
พิจารณาท าความเห็นเสนออีก 

   ข้อ ๘๖ การลงโทษพนักงานส่วนต าบล ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด       
และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในค าสั่งลงโทษให้แสดง 

 
/ให้ชัดเจน... 
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ให้ชัดเจนว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยโดยมีข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน พยานหลักฐาน และเหตุผลที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาอย่างไร เป็นการกระท าผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด 

   การลงโทษตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นค าสั่ง และระบุสิทธิในการอุทธรณ์ และระยะเวลาส าหรับการ
อุทธรณ์ไว้ในค าสั่งด้วย วิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
              (๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามข้อ ๘๔ หรือข้อ ๘๗ วรรคหนึ่ง 
และวรรคสี่ ห้ามมิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกค าสั่ง เว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามหมวด ๓ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ   
พ.ศ.2558 และให้ท าค าสั่งตามแบบ ลท.๑ แบบ ลท.๒ หรือแบบ ลท.๓ ท้ายประกาศนี้ 

   (๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ตามข้อ ๘๕ หรือการสั่งลงโทษปลดออก 
หรือไล่ออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บั งคับ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่  
วันใดให้เป็นไปตามหมวด 5 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558  และให้ท า
ค าสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๔ ท้ายประกาศนี ้
    (๓) การสั่งเพ่ิมโทษ หรือลดโทษ เป็นไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามข้อ ๘๕ หรือเป็นโทษ
ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่
วันใด ให้น า (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    (๔) การสั่งเพ่ิมโทษ หรือลดโทษ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ให้สั่งย้อนหลังไป
ถึงวันที่ค าสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ ทั้งนี้ การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ถูก
สั่งลงโทษได้รับแล้ว   

        (๕) การสั่งลดโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ หรือโทษปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราชการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดื อน หรือ
ภาคทัณฑ์ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใด ให้น า (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   (๖) ค าสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษตามข้อ ๘๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ให้ท าค าสั่ง
ดังกล่าวตามแบบ ลท.๕ ท้ายประกาศนี ้
              (๗) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นกรณีผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ท าค าสั่งดังกล่าวตาม
แบบ ลท.๖ ท้ายประกาศนี้ 
              (๘) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การอุทธรณ ์และการร้องทุกข์ ซึ่งเป็นกรณีผิดวินัยอย่างร้ายแรง และการสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ 
ให้ท าค าสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๗ ท้ายประกาศนี ้

   (๙) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ให้ท าเป็นค าสั่งมีสาระส าคัญ
แสดงเลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ออกค าสั่งเดิม ข้อความเดิมตอนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และข้อความที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงแล้ว 

 
/หมวด 9... 
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หมวด ๙ 
การรายงานการด าเนินการทางวินัย 

 
   ข้อ ๘๗ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนต าบล โดยสั่ง
ลงโทษ หรืองดโทษ ตามข้อ ๘๔ หรือสั่งยุติ เรื่องแก่พนักงานส่วนต าบลผู้ ใดแล้ว ให้รายงานไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเพ่ือส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการ
ให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ วรรคสาม ท าความเห็นเสนอ และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลต้อง
พิจารณามีมติให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลได้รับ
รายงานการด าเนินการทางวินัยจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
            ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการให้ออก
จากราชการ และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ไม่อาจพิจารณามีมติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ๆ ละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในรายงาน
การประชุมด้วย      
            คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลอาจมีมติในคราวเดียวให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงาน   
ส่วนต าบลส่งรายงานการด าเนินการทางวินัยไปให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและ
การให้ออกจากราชการพิจารณาท าความเห็นเสนอก่อนการพิจารณาและมีมติของคณะกรรมการพนักงาน    
ส่วนต าบลก็ได้ 
            เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่าการลงโทษหรืองดโทษหรือสั่งยุติเรื่อง      
ตามวรรคหนึ่ง เป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
            การพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทาง
วินัยและการให้ออกจากราชการ หรือของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี ต้องแสดงเหตุผลให้
ปรากฏเป็นหนังสือในรายงานการประชุมด้วย 
   ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้สั่งลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ หรือสั่ง
ยุติเรื่อง ตามข้อ ๘๕ วรรคหนึ่ง ของประกาศนี้ หรือสั่งให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการตามข้อ ๖ 
(๔) หรือข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ ให้รายงานการด าเนินการทางวินัย    
หรือการสอบสวน หรือการให้ออกจากราชการต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเพ่ือทราบ 
       เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีค าสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษถ้าเพ่ิมโทษเป็น
สถานโทษที่หนักข้ึน หรือลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ ค าสั่งลงโทษเดิมให้เป็นอัน
ยกเลิก ถ้าลดโทษเป็นอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษส่วนที่เกินก็ให้เป็นอันยกเลิก ในกรณีที่ค าสั่งลงโทษ         
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนเป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนที่เกินเป็นอันยกเลิก ให้คืนเงินเดือนที่ได้
ตัดหรือลดลงไปแล้วตามค าสั่งที่เป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนเกินที่เป็นอันยกเลิกนั้นให้แก่ผู้ถูกลงโทษ 
             ข้อ ๘๘ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการทางวินัย หรือพิจารณาลงความเห็นให้
พนักงานส่วนต าบลออกจากราชการในเรื่องใด ถ้าคณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการ
ให้ออกจากราชการ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นเป็นการสมควรที ่
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จะต้องสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลพนักงานส่วน
ต าบลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ ก็ให้มีอ านาจก าหนดประเด็น
หรือข้อส าคัญที่ต้องการทราบไปให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้คณะกรรมการสอบสวนที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลได้แต่งตั้งไว้เดิมท าการสอบสวนเพิ่มเติมได้ด้วย  
         ในการสอบสวนเพ่ิมเติม ถ้าคณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการให้ออก
จากราชการ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นเป็นการสมควรส่งประเด็น
หรือข้อส าคัญใดที่ต้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้ องที่  หรืออยู่นอกอ านาจของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก็ให้ก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญนั้นไปเพ่ือขอให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นท าการสอบสวนแทนได้ และให้น า    
ข้อ ๖๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส่งประเด็นหรือข้อส าคัญตามวรรคสองไปเพื่อให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสอง ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดอย่างร้ายแรงตามข้อ ๒๖ วรรคหก ให้น าการสอบสวน
พิจารณาตามหมวด ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    เมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลว่าการด าเนินการทางวินัยของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือการพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลแห่งใดขัดแย้งกับประกาศนี้ ต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป         

    ข้อ ๘๙ ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ      
ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย และ
การด าเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
2544 โดยอนุโลมจนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่วนการพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการตามประกาศนี้  

   พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ หรือพนักงาน
ส่วนต าบลซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยอยู่
ก่อนวันโอนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการสอบสวนพิจารณา
ตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ส่วนการด าเนินการเพ่ือปรับบทความผิดและการสั่งลงโทษ ให้ ด าเนินการตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะกระท าผิด 

   กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็ให้
สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนแล้วเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสังกัดปัจจุบัน
พิจารณาด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 

                                          ประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
           

สามารถ  ลอยฟ้า 
                   (นายสามารถ  ลอยฟ้า) 

                                                 ผู้ว่าราชการจังหวดัล าปาง 

                                            ประธานกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง 



 
 

 


