ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน
เรื่อง หลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------------------------โดยที่ เ ปนการสมควรใหมี การปรั บ ปรุ งประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ด ลํ า พู น
เรื่อง หลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ% และ
การรองทุกข% ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544 ใหเปนป1จจุบัน ถูกตอง และเปนธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส5วนทองถิ่น พ.ศ..๒๕๔๒ บัญญัติใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
หลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจ
หนาที่ของเทศบาล แต5จะตองอยู5ภายใตกรอบมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบ 23 วรรคทาย แห5งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารงานบุ คคลส5 วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และมติ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหออกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกั บวินั ยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินั ย พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน ในการประชุมครั้งที่ 14/2558
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จึงมีมติใหมีประกาศ ดังต5อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกว5า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ%
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแต5วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ลํ า พู น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ% แ ละเงื่ อ นไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุ ทธรณ% และการรองทุ กข% ลงวันที่ 12
ธันวาคม 2544
(๒) ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ลํ า พู น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ% แ ละเงื่ อ นไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวิ นั ย การใหออกจากราชการ การอุ ทธรณ% และการรองทุ ก ข% (เพิ่ มเติ ม )
ลงวันที่ 18 เมษายน 2548
(๓) ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ลํ า พู น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ% แ ละเงื่ อ นไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ% และการรองทุกข% (แกไขเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 กันยายน 2548
/(๔) ประกาศ...
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-2(๔) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และ
การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2551
(๕) ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ลํ า พู น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ% แ ละเงื่ อ นไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวิ นั ย การใหออกจากราชการ การอุ ทธรณ% และการรองทุ กข% (ฉบั บ ที่ 5)
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2547
ขอ ๔ ในหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้
พนักงานเทศบาล ใหหมายความรวมถึง พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล
นั้นดวย
คู5กรณี หมายความว5า บุคคลผูมีเหตุทะเลาะวิวาท รองเรียน ฟSองรองซึ่งกันและกัน หรือเปนคู5หมั้น
หรือคู5สมรส เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไม5ว5าชั้นใด ๆ เปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น
เปนญาติเกี่ยวพันทางแต5งงานนับไดเพียงสองชั้น เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษ%หรือผูแทน
หรือตัวแทน เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ เปนนายจาง ของคู5กรณี หรือเปนผูมีอํานาจพิจารณาซึ่งมีสภาพรายแรง
อันอาจทําใหการพิจารณาไม5เปนธรรม
ตัวการสําคัญ หมายความว5า พนักงานเทศบาลผูซึ่งชักชวน โนมนาว ล5อลวง ขู5เข็ญ ใหสัญญา หรือ
กระทําการใด ๆ อันทําใหพนักงานเทศบาลผูอื่นจําตองปฏิบัติตามโดยไม5อาจหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได
หมวด ๒
วินัยและการรักษาวินัย
ขอ ๕ พนั ก งานเทศบาลตองรั ก ษาวิ นั ย ตามที่ กํ า หนดเปนขอหามและขอปฏิ บั ติ ไ วในหมวดนี้
โดยเคร5งครัดอยู5เสมอ
ขอ ๖ พนักงานเทศบาลตองสนับ สนุ นการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มีพระมหากษัต ริ ย%
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
ขอ ๗ พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย%สุจริตและเที่ยงธรรม
หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไม5ว5าจะโดยทางตรงหรือทางออม
หาประโยชน%ใหแก5ตนเองหรือผูอื่น
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชน%ที่มิ
ควรไดเปนการทุจริตต5อหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอย5างรายแรง
ขอ ๘ พนักงานเทศบาลตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแก5ราชการ
ขอ ๙ พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส5 ระมัดระวังรักษา
ประโยชน%ของทางราชการ และตองไม5ประมาทเลินเล5อในหนาที่ราชการ
การประมาทเลินเล5อในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแก5ราชการอย5างรายแรง เปนความผิด
วินัยอย5างรายแรง
ขอ ๑๐ พนั ก งานเทศบาลตองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บของ
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม5ใหเสียหายแก5ราชการ
การปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการโดยจงใจไม5 ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแก5ราชการอย5างรายแรง เปนความผิดวินัย
อย5างรายแรง
/ขอ ๑๑...
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-3ขอ ๑๑ พนักงานเทศบาลตองถือว5าเปนหนาที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ%เคลื่อนไหวอันอาจ
เปนภยันตรายต5อประเทศชาติและตองปSองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก5ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ
ขอ ๑๒ พนักงานเทศบาลตองรักษาความลับของทางราชการ
การเปZดเผยความลับของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแก5ราชการอย5างรายแรง เปนความผิด
วินัยอย5างรายแรง
ขอ ๑๓ พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบ
ดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม5ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต5ถาเห็นว5าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
จะทํ าใหเสี ย หายแก5 ร าชการ หรื อจะเปนการไม5 รั กษาประโยชน% ของทางราชการ หรื อเปนคํ า สั่ ง ที่ ไม5 ช อบ
ดวยกฎหมาย ตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเมื่อไดเสนอ
ความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิมเปนหนังสือ ผูอยู5ใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม5ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบ
ดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแก5ราชการอย5างรายแรง เปนความผิดวินั ย
อย5างรายแรง
ขอ ๑๔ พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
เวนแต5ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทํา หรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
ขอ ๑๕ พนักงานเทศบาลตองไม5รายงานเท็จต5อผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปZดขอความซึ่ง
ควรตองแจง ถือว5าเปนการรายงานเท็จดวย
การรายงานเท็จต5อผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแก5ราชการอย5างรายแรง เปนความผิดวินัย
อย5างรายแรง
ขอ ๑๖ พนักงานเทศบาลตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
ขอ ๑๗ พนักงานเทศบาลตองอุทิศเวลาของตนใหแก5ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
การละทิ้ งหรื อทอดทิ้ งหนาที่ ราชการโดยไม5 มีเหตุ ผลอั นสมควร อันเปนเหตุใหเสี ยหายแก5 ราชการ
อย5างรายแรง หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดต5อในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกว5าสิบหาวันโดยไม5มีเหตุผลอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณ%อันแสดงถึงความจงใจไม5ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เปนความผิดวินัยอย5างรายแรง
ขอ ๑๘ พนักงานเทศบาลตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไม5กระทําการอย5างใดที่เปน
การกลั่นแกลงกัน และตองช5วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว5างพนักงานเทศบาลดวยกันและผูร5วมปฏิบัติ
ราชการ
ขอ ๑๙ พนักงานเทศบาลตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะห%แก5
ประชาชนผูติดต5อราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไม5ชักชา และดวยความสุภาพเรียบรอย หามมิใหดูหมิ่น
เหยียดหยาม กดขี่ หรือข5มเหง ประชาชนผูติดต5อราชการ
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข5มเหงประชาชนผูติดต5อราชการอย5างรายแรง เปนความผิดวินัย
อย5างรายแรง
ขอ ๒๐ พนักงานเทศบาลตองไม5กระทําการ หรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชน%อันอาจทําให
เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน5งหนาที่ราชการของตน
ขอ ๒๑ พนักงานเทศบาลตองไม5เปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหน5งอื่นใดที่มี
ลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนส5วนหรือบริษัท
/ขอ ๒๒…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-๔ขอ ๒๒ พนักงานเทศบาลตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ และในการ
ปฏิบัติ การอื่ นที่เกี่ ยวของกับ ประชาชน กับจะตองปฏิบัติ ตามระเบีย บของทางราชการว5า ดวยมารยาททาง
การเมืองของขาราชการโดยอนุโลม
ขอ ๒๓ พนักงานเทศบาลตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน5งหนาที่ราชการ
ของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไม5กระทําการใด ๆ อันไดชื่อว5าเปนผูประพฤติชั่ว
การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว5าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
หรือใหรับโทษที่หนักกว5าจําคุก เวนแต5เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ
กระทําการอื่นใดอันไดชื่อว5าเปนผูประพฤติชั่วอย5างรายแรง เปนความผิดวินัยอย5างรายแรง
หมวด ๓
วิธีก5อนการดําเนินการทางวินัยและสถานโทษทางวินัย
ขอ ๒๔ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยู5ใตบังคับบัญชามีวินัย ปSองกันมิใหผูอยู5
ใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแก5ผูอยู5ใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล5าวหาว5า
กระทําผิดวินัย
การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยู5ใตบังคับบัญชามีวินัยใหกระทําโดย การปฏิบัติตนเปนแบบอย5างที่ดี
การฝ^กอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก
และพฤติกรรมของผูอยู5ใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย
การปSองกันมิใหผูอยู5ใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยใหกระทําโดย การเอาใจใส5 สังเกตการณ% และ
ขจัดเหตุที่อาจก5อใหเกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยู5ในวิสัยที่จะดําเนินการปSองกันตามควรแก5กรณีได
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล5าวหาว5าพนักงานเทศบาลผูใดกระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานใน
เบื้องตนอยู5แลว ใหนายกเทศมนตรีดําเนินการทางวินัยทันที
เมื่อมีการกล5าวหาโดยปรากฏตัวผูกล5าวหา หรือมีกรณีเปนที่สงสัยว5าพนักงานเทศบาลผูใดกระทํา
ผิดวินัย โดยยังไม5มีพยานหลักฐาน ใหนายกเทศมนตรีรีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนว5ากรณีมีมูล
ที่ควรกล5าวหาว5าผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม5
เมื่อมีกรณีเปนที่สงสัยว5าพนักงานเทศบาลผูใดกระทําผิดวินัย ใหดําเนินการตามวรรคหา เฉพาะกรณี
ดังต5อไปนี้
(๑) มีการกล5าวหาที่ไม5ไดระบุชื่อผูกล5าวหา ไม5ไดลงลายมือชื่อผูกล5าวหา แต5ระบุชื่อหรือตําแหน5งของ
ผูถูกกล5าวหา หรือขอเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว5ากล5าวหาพนักงานเทศบาลผูใด และขอเท็จจริง
หรือพฤติการณ%นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนต5อไปได
(๒) มีขอเท็จจริงหรือพฤติการณ%ปรากฏต5อผูบังคับบัญชาอันเปนที่สงสัยว5าพนักงานเทศบาลผูใด
กระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนต5อไปได
ภายใตบั ง คั บ วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก หากความปรากฏแก5 ผู บั ง คั บ บั ญ ชาอื่ น ที่ มิ ใ ช5
นายกเทศมนตรี ใหผูบังคับบัญชาอื่นนั้นรายงานตามลําดับชั้นถึงนายกเทศมนตรีโดยเร็ว
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนตามวรรคหา จะกระทําโดยแต5งตั้งกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
กรรมการสอบสวนขอเท็จจริง หรือกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงก็ได
/การกล5าวหา…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-5การกล5าวหาตองกระทําเปนหนังสือ ถาเปนการกล5าวหาดวยวาจาใหผูบังคับบัญชาผูไดรับฟ1งการ
กล5าวหาจัดใหมีการทําบันทึกเปนหนังสือ และใหผูกล5าวหาลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานเพื่อดําเนินการตามวรรคหา
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหาแลว ถาเห็นว5ากรณีไม5มีมูลที่ควรกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยจึงจะยุติ
เรื่องได ถาเห็นว5ากรณีมีมูลที่ควรกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัย ก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที
การดําเนินการทางวินัยแก5ผูอยู5ใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยให
ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ% แ ละเงื่ อ นไขนี้ โดยกรณี มี มูล ที่ ควรกล5 า วหาว5 า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย5 า งไม5 ร ายแรง
ใหดําเนินการทางวินัยตามขอ ๒๖ วรรคสาม แต5ถาเปนกรณีมีมูลที่ควรกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างรายแรง
ใหดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗
ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไม5ปฏิบัติหนาที่ตามขอนี้ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกล5าวโดยไม5สุจริต ใหถือว5า
ผูนั้นกระทําผิดวินัย ในกรณีผูบังคับบัญชาเปนนายกเทศมนตรีใหถือว5าไม5ปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดย
ถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
ขอ ๒๕ พนั กงานเทศบาลผู ใดฝ_ า ฝ` น ขอหามหรื อ ไม5 ป ฏิ บั ติ ต ามขอปฏิ บั ติ ในหมวด 2 ผู นั้ น เปน
ผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษทางวินัย เวนแต5มีเหตุอันควรงดโทษตามหมวด ๘
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ%
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล5ออก
หมวด ๔
การดําเนินการทางวินัย
ขอ ๒๖ การดําเนินการทางวินัยแก5พนักงานเทศบาลซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัย
ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไม5ชักชา โดยตองแจงขอกล5าวหา สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ขอกล5าวหาเท5าที่มีใหผูถูกกล5าวหาทราบ ซึ่งจะระบุหรือไม5ระบุชื่อพยานก็ได และตองใหโอกาสผูถูกกล5าวหา
ชี้แจง รวมทั้งนําสืบแกขอกล5าวหา เวนแต5เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามหมวด ๖
ในการชี้แจงแกขอกล5าวหาและการใหปากคําของผูถูกกล5าวหา ผูถูกกล5าวหามีสิทธินําทนายความ
หรือที่ปรึกษาเขาฟ1งการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างไม5รายแรง ใหดําเนินการ
สอบสวนตามที่ น ายกเทศมนตรี เ ห็ น สมควร โดยอาจมอบหมายใหพนั ก งานเทศบาลผู อยู5 ใ ตบั ง คั บ บั ญ ชา
สอบสวนแทน หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย5างไม5รายแรงก็ได
การสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ ๒๔ วรรคหา หากไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว นายกเทศมนตรี
จะสั่งลงโทษตามขอ ๘๔ โดยไม5ตองตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย5างไม5รายแรงอีกก็ได
การดําเนินการตามวรรคสาม หากเปนการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย5างไม5รายแรง ใหดําเนินการ
มีสาระสําคัญตามหมวด ๗ โดยอนุโลม
ถาเปนกรณีกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างรายแรง ใหนายกเทศมนตรีสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการขึ้น
ทําการสอบสวนตามหมวด ๗
/เมื่อดําเนินการ...
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-6เมื่อดําเนินการตามวรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหกแลว ถาฟ1งไดว5าผูถูกกล5าวหากระทําผิดวินัยก็ให
ดําเนินการตามขอ ๘๔ หรือขอ ๘๕ แลวแต5กรณี ถายังฟ1งไม5ไดว5าผูถูกกล5าวหากระทําผิดวินัย จึงจะสั่งยุติเรื่องเปน
หนังสือได
ในกรณีนายกเทศมนตรีไดแต5งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัย
อย5า งรายแรงตามวรรคหก ในเรื่องที่ไดมีก ารแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู ถูกกล5า วหาตามขอ ๖ (๔)
หรือขอ ๗ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการสอบสวนตาม
ขอดังกล5าวไดสอบสวนไวแลว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหก จะนําสํานวนการสอบสวนตามขอดังกล5าวมา
ใชเปนสํานวนการสอบสวน และทํ าความเห็ นเสนอผู สั่งแต5 งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยถื อว5 า ไดมีการ
สอบสวนตามวรรคหกแลวก็ได
ขอ ๒๗ ใหกรรมการสอบสวนมีอํานาจหนาที่ ดังต5อไปนี้
(๑) ขอใหกระทรวง ทบวง กรม หน5วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน5วยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนส5วน
บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง ส5งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ ส5งผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือใหถอยคํา
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรียกผูถูกกล5าวหา หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหส5งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
ขอ ๒๘ พนักงานเทศบาลผูใดมีกรณีถูกกล5าวหาว5ากระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็นไดว5า
เปนความผิดวินัยอย5างรายแรง และเปนการกล5าวหาเปนหนังสือต5อผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือต5อผูมีหนาที่
สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกล5าวหาเปนหนังสือ
โดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟSองคดีอาญา หรือตองหาว5ากระทําความผิดอาญา เวนแต5ความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไม5เกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว
เวนแต5ออกจากราชการเพราะตาย นายกเทศมนตรีมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ ๒๔ และ
ดําเนินการทางวิ นัยตามหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ ต5อไปไดเสมือนว5าผู นั้นยังมิ ไดออกจากราชการ เวนแต5 กรณี
ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว5าผูนั้ นกระทํ าผิ ดวิ นัยที่จะตองลงโทษภาคทั ณฑ% ตั ดเงิ นเดือน หรื อลดขั้ น
เงินเดือนก็ใหงดโทษเสีย
การดํ าเนิน การทางวินั ยตามวรรคหนึ่ ง นายกเทศมนตรีต องสั่งแต5 งตั้ งคณะกรรมการขึ้ นทํ าการ
สอบสวนตามขอ ๒๖ วรรคหก ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต5วันที่ผูนั้นออกจากราชการ หากพนระยะเวลา
ดังกล5าวจะสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนมิได
ขอ ๒๙ พนักงานเทศบาลผูใดมีกรณีถูกกล5า วหาว5ากระทํ าผิดวิ นัยอย5างรายแรงจนถูกสั่งแต5งตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน หรือถูกฟSองคดีอาญา เวนแต5เปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวก5อนเพื่อรอฟ1งผลการ
สอบสวนพิจารณาได
ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว5าผูนั้นมิไดกระทําผิด หรือกระทําผิดไม5ถึงกับจะถูก
ลงโทษปลดออก หรือไล5ออก และไม5มีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหนายกเทศมนตรีสั่งใหผูนั้น
กลับเขาปฏิบั ติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการในตําแหน5งเดิมหรือตําแหน5งในระดับ เดียวกันที่ผูนั้ น
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5งนั้น
/เมื่อได…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-๗เมื่อไดมีการสั่งใหพนักงานเทศบาลผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวก5อนตามวรรคหนึ่งแลว
ภายหลังปรากฏว5าผูนั้นมีกรณีถูกกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างรายแรงในกรณีอื่นอีก นายกเทศมนตรีมีอํานาจ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ ๒๔ หรือแต5งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนตามขอ ๒๖ วรรคหก
ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ต5อไปได
ในกรณีสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวก5อนกลับเขารับราชการ หรือสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวก5อนออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่มิใช5เปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอย5างรายแรง ก็ใหผูนั้น
มีสถานภาพเปนพนักงานเทศบาลตลอดระยะเวลาระหว5างที่ถูกสั่งใหออกจากราชการไวก5อน เสมือนว5าผูนั้น
เปนผูถูกสั่งพักราชการ
การออกคําสั่งตามขอนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก5อน
เงินเดือน เงินอื่นที่จ5ายเปนรายเดือนและเงินช5วยเหลืออย5างอื่น และการจ5ายเงินดังกล5าวของผูถูก
สั่งพักราชการ และผูถู กสั่ งใหออกจากราชการไวก5อน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบีย บว5 าดวยการนั้ น
สําหรับผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวก5อน ถาไม5มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล5าว ใหถือเสมือนว5าผูนั้นเปนผูถูก
สั่งพักราชการ
การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวก5อน ระยะเวลาใหพักราชการ ระยะเวลาใหออกจาก
ราชการไวก5อน และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ%และ
เงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด ๕
การกันเปนพยานและการคุมครองพยาน
ขอ ๓๐ พนักงานเทศบาลผูใดมีส5วนร5วมในการกระทําผิดวินัยกับพนักงานเทศบาลผูอื่นและผูนั้น
มิใช5 ตัวการสําคั ญ อาจไดรั บการกั นเปนพยาน และการคุ มครองพยานตามหมวดนี้ ไม5 ว5าจะมีคําสั่ งแต5 งตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนในเรื่องดังกล5าวแลวหรือไม5ก็ตาม ถาผูนั้น
(๑) ไดใหขอมูลต5อผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยที่ไดกระทํามา ต5อบุคคล
หรือคณะบุคคลผูมีหนาที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และ
ขอมูลหรือถอยคํานั้นเปนเหตุใหมีการดําเนินการทางวินัยกับตัวการสําคัญในเรื่องนั้นได
(๒) ไดใหขอมูลต5อผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยที่ไดกระทํามา ต5อบุคคล
หรือคณะบุคคลผูมีหนาที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ ซึ่งไม5อาจ
แสวงหาขอมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใด เพื่อดําเนินการทางวินัยแก5ตัวการสําคัญในเรื่องนั้นได
ขอ ๓๑ การกัน เปนพยาน การสิ้นสุ ดการกั นเปนพยาน การคุมครองพยาน และการสิ้ นสุด การ
คุมครองพยาน เปนอํานาจของนายกเทศมนตรีโดยตองทําเปนหนังสือ
ขอ ๓๒ การใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๓๐ ใหถือว5าเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ ไม5เปนการ
เปZดเผยความลับของทางราชการ และไม5เปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
กรณีผูบังคับบัญชาอื่นซึ่งมิใช5นายกเทศมนตรีไดรับขอมูล ใหรายงานตามลําดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรี
เพื่อดําเนินการต5อไป
ขอ ๓๓ การพิจารณากันพนักงานเทศบาลเปนพยาน ตองมิไดเกิดจากการล5อลวง ขู5เข็ญ ใหสัญญา
หรือกระทําการอื่นใดโดยมิชอบแก5ผูถูกกันเปนพยานเพื่อชักจูงใหใหขอมูลหรือใหถอยคําในเรื่องที่กล5าวหานั้น
/ขอ ๓๔…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-8ขอ ๓๔ ในระหว5างการสอบสวน หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว5ามีเหตุอันสมควรที่จะกันผูถูก
สอบสวนรายใดเปนพยาน ใหประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกเทศมนตรีโดยเร็วเพื่อสั่งกันผูนั้น
เปนพยาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนตองมีมติโดยระบุเหตุผลแห5งการพิจารณาไวดวยว5าสมควรกันผูถูก
สอบสวนรายนั้ นเปนพยานเพราะเหตุ ใด กรณี เช5 นนี้ ใหถื อว5 าการดํา เนิน การทางวินั ยแก5 ผูถู กกั นเปนพยาน
เปนอันยุติ เวนแต5มีกรณีตามขอ ๓๖
ขอ ๓๕ ภายใตบั ง คั บ ขอ ๓๐ เมื่ อ ความปรากฏแก5 น ายกเทศมนตรี ซึ่ ง ไดมี ก ารตรวจสอบและ
พิจารณาแลว นายกเทศมนตรีอาจกันพนักงานเทศบาลผูนั้นเปนพยานก็ได
ขอ ๓๖ หากผูถูกกันเปนพยานตามขอ ๓๔ หรือขอ ๓๕ แลวแต5กรณี ไม5มาใหถอยคําต5อบุคคลหรือ
คณะบุคคลผูมีหนาที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแต5
ไม5ใหถอยคํา หรือใหถอยคําแต5ไม5เปนประโยชน% หรือใหถอยคําอันเปนเท็จ หรือกลับคําใหการ คณะกรรมการ
สอบสวนตองรายงานนายกเทศมนตรีสั่งใหการกันผูนั้นเปนพยานสิ้นสุดลง และใหดําเนินการทางวินัยแก5ผูนั้น
ต5อไป
ขอ ๓๗ ใหนายกเทศมนตรีแจงการกันเปนพยานและการสิ้นสุดการกันเปนพยานใหผูถูกกันเปนพยาน
และบุ ค คล หรื อ คณะบุ ค คลผู มี ห นาที่ สื บ สวน สอบสวน หรื อ ตรวจสอบตามกฎหมายหรื อ ระเบี ย บของ
ทางราชการทราบ แลวส5งใหประธานกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย
ขอ ๓๘ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและนายกเทศมนตรีมีหนาที่ใหการคุมครองพยาน ดังต5อไปนี้
(๑) ไม5เปZดเผยชื่อ หรือขอมูลใด ๆ ที่จะทําใหทราบว5าผูใดเปนผูใหขอมูลหรือใหถอยคํา
(๒) ไม5ใชอํานาจไม5ว5าในทางใด หรือกระทําการอื่นใดอันเปนการกลั่นแกลงหรือไม5เปนธรรม ซึ่งอาจมีผล
ทําใหกระทบสิทธิหรือหนาที่ของผูนั้นในทางเสียหาย
(๓) มิใหผูนั้นถูกกลั่นแกลง หรือถูกข5มขู5เพราะเหตุที่มีการใหขอมูลหรือใหถอยคํา
ขอ ๓๙ ในกรณีพนักงานเทศบาลผูใดรองขอเปนหนังสือใหคุมครองพยาน ผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นจะพิจารณาดําเนินการอื่นใดที่เห็นว5าจําเปนเพื่อใหผูนั้นไดรับการคุมครองแลวจึงปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ
กระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัติในภายหลังก็ได
ขอ ๔๐ ภายใตบังคับขอ ๓๙ พนักงานเทศบาลซึ่งเปนพยานผูใดเห็นว5าผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ยังมิไดใหการคุมครอง หรือใหการคุมครองยังไม5เพียงพอ ในกรณีเปนผูบังคับบัญชาอื่นที่มิใช5นายกเทศมนตรี ผูนั้น
อาจยื่นคํารองเปนหนังสือต5อนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการต5อไปก็ได
ขอ ๔๑ เมื่อนายกเทศมนตรีไดรับคํารองตามขอ ๔๐ หรือความปรากฏแก5นายกเทศมนตรี ถามีมูล
น5าเชื่อว5าเปนไปตามที่พยานกล5าวอาง ตองใหการคุมครองพยานทันที หากมีความจําเปนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
นายกเทศมนตรีอาจสั่งใหพยานผูนั้นไปช5วยราชการที่สํานักงานส5งเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดโดยความ
สมัครใจของพยานโดยเร็วก็ได
ขอ ๔๒ พนักงานเทศบาลซึ่งเปนพยานผูใดเห็นว5านายกเทศมนตรียังมิไดใหการคุมครองตามหมวดนี้
หรือใหการคุมครองยังไม5เพียงพอ ผูนั้นอาจยื่นคํารองเปนหนังสือต5อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก็ได
เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งแลว ถามีมูลน5าเชื่อว5าเปนไปตามที่พยาน
กล5าวอาง ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติใหพยานผูนั้นไปช5วยราชการที่สํานักงานส5งเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด แลวแจงนายกเทศมนตรีเพื่อทราบ โดยอาจปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่กฎหมาย
กําหนดในภายหลังก็ได
/ขอ ๔๓…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-๙ขอ ๔๓ ในกรณีนายกเทศมนตรีเปนคู5กรณีกับผูถูกกล5าวหาตามขอ ๔๙ วรรคสี่ ใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลพิจารณาและมีมติใหพยานผูนั้นไปช5วยราชการที่สํานักงานส5งเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ในกรณีนายกเทศมนตรีไม5ดําเนินการตามขอ ๔๒ ถือว5าไม5ปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดยถูกตอง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ หรือในกรณีที่เห็นสมควร ใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลมีมติแจงผูควบคุม หรือกํากับดูแลดําเนินการตามอํานาจหนาที่ต5อไป
ขอ ๔๔ การใหความคุมครองพยานตามหมวดนี้ใหพิจารณาดําเนินการในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
และใหเริ่ มตั้ งแต5 มี การใหขอมู ลหรื อใหถอยคํ า จนกว5 าจะมี การสั่ งยุ ติ เรื่ อง หรื อการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย แก5
ตัวการสําคัญแห5งการกระทําผิดเสร็จสิ้น และเหตุแห5งการคุมครองพยานหมดสิ้นไป ใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลมีมติใหผูไดรับการคุมครองพยานกลับไปปฏิบัติหนาที่เดิม
หมวด ๖
การกระทําที่ปรากฏชัดแจง
ขอ ๔๕ พนักงานเทศบาลผูใดกระทําผิดวินัยอย5างไม5รายแรงในกรณีดังต5อไปนี้
(๑) กระทําผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดว5าผูนั้นกระทําผิด และนายกเทศมนตรีเห็นว5า
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษานั้นไดความประจักษ%ชัดอยู5แลว
(๒) กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย5 า งไม5 ร ายแรง และไดรั บ สารภาพในเรื่ องที่ ถูกกล5 า วหาเปนหนั งสื อต5 อ
นายกเทศมนตรี หรือใหถอยคํา รับสารภาพต5อผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการ
สอบสวนตามหมวด ๗ และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพไวเปนหนังสือแลว
ถือเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง ซึ่งนายกเทศมนตรีจะดําเนินการทางวินัยตามขอ ๘๔ โดยไม5สอบสวน
หรืองดการสอบสวนก็ได
ขอ ๔๖ พนักงานเทศบาลผูใดกระทําผิดวินัยอย5างรายแรงในกรณีดังต5อไปนี้
(๑) กระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว5าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
โดยศาลมิไดรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไว หรือใหลงโทษที่หนักกว5าจําคุก เวนแต5เปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) ละทิ้งหนาที่ราชการติดต5อในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกว5าสิบหาวัน และนายกเทศมนตรีได
ดําเนินการสืบสวนแลวเห็นว5าไม5มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ%อันแสดงถึงความจงใจไม5ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ
(๓) กระทําผิดวินัยอย5างรายแรง และไดรับสารภาพเปนหนังสือต5อนายกเทศมนตรี หรือใหถอยคํา
รับสารภาพต5อผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และไดมีการ
บันทึกถอยคํารับสารภาพไวเปนหนังสือแลว
ถือเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง ซึ่งนายกเทศมนตรีจะดําเนิ นการทางวินั ยตามขอ ๘๕ วรรคหนึ่ ง
โดยไม5สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได
ขอ ๔๗ พนักงานเทศบาลผูใดหย5อนความสามารถในอัน ที่จะปฏิบัติห นาที่ราชการ บกพร5องต5 อ
หนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหนาที่ราชการ และนายกเทศมนตรีเห็นว5าถาใหผูนั้น
รับราชการต5อไปจะเปนการเสียหายแก5ราชการในกรณีดังต5อไปนี้
/(๑) กระทํา…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-10(๑) กระทํา หรื อละเวนกระทํ า การใดจนตองคํ า พิพากษาถึ งที่สุ ด ว5า ผู นั้ นกระทํา ผิ ด แต5 ใหรอการ
กําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแลวแต5ใหรอการลงโทษไว และนายกเทศมนตรีเห็นว5าขอเท็จจริงที่ปรากฏตาม
คําพิพากษานั้นไดความประจักษ%ชัดอยู5แลว
(๒) มีกรณีหย5อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพร5องในหนาที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหนาที่ราชการ และไดรับสารภาพเปนหนังสือต5อนายกเทศมนตรี หรือให
ถอยคํารับสารภาพต5อผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และไดมี
การบันทึกถอยคํารับสารภาพไวเปนหนังสือแลว
ถือเปนกรณีที่ปรากฏชัดแจงซึ่งนายกเทศมนตรีจะสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๗ ของหลักเกณฑ%
และเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยไม5สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได
หมวด ๗
การสอบสวนพิจารณา
ขอ ๔๘ เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาพนักงานเทศบาลซึ่งถูกกล5าวหา
ว5ากระทําผิดวินัยอย5างรายแรงตามขอ ๒๖ วรรคหก หรือพนักงานเทศบาลซึ่งมีกรณีถูกกล5าวหาหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว5าหย5อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพร5องในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตน
ไม5 เ หมาะสมกั บ ตํ า แหน5 งหนาที่ ร าชการตามขอ ๗ ของหลั กเกณฑ% แ ละเงื่ อนไขในการใหออกจากราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหเปนไปตามหมวดนี้
ขอ ๔๙ การแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหแต5งตั้งจากพนักงานเทศบาลในสังกัด กรณีมีเหตุผล
ความจําเปน หรือเพื่อประโยชน%ในการสอบสวนพิจารณา หรือเพื่อความยุติธรรม การแต5งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนอาจแต5งตั้งจากพนักงานส5วนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการฝ_ายพลเรือน โดยไดรับความยินยอมจาก
ตนสั ง กั ด ก็ ไ ด ในการแต5 ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนใหแต5 ง ตั้ ง จํ า นวนอย5 า งนอยสามคน ประกอบดวย
ประธานกรรมการซึ่งมีตําแหน5งระดับไม5ต่ํากว5าหรือเทียบไดไม5ต่ํากว5าผูถูกกล5าวหา ตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ
คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหน5งนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผูไดรับ
การฝ^กอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผูมีประสบการณ%ดานการดําเนินการทางวินัยอย5างนอย
หนึ่งคน
ในกรณีจําเปนจะใหมีผูช5วยเลขานุการซึ่งเปนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส5วนทองถิ่นอื่น หรือ
ขาราชการฝ_ายพลเรือน หรือลูกจางประจําหรือพนักงานจางตามภารกิจที่มีคุณสมบัติตามวรรคสอง ดวยก็ได
และใหนําขอ ๕๔ ขอ ๕๕ และขอ ๕๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อความปรากฏแก5คณะกรรมการพนักงานเทศบาลว5านายกเทศมนตรีเปนคู5กรณีกับผูถูกกล5าวหา
หรือถูกกล5าวหาว5ากระทําผิดร5วมกับผูถูกกล5าวหา ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตรวจสอบ หากพบว5าเปน
ความจริง ใหแจงขอความยินยอมจากตนสังกัดแลวพิจารณาและมีมติคัดเลือกคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งแต5งตั้งตามมติ
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ สอบสวนแลวเสร็จ ใหทํารายงานการสอบสวนเสนอไปยัง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาแลวมีมติเปนประการใด
ใหนายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๗๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
/เมื่อมี…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-๑๑เมื่อมีการแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว แมภายหลังประธานกรรมการจะมีตําแหน5งระดับต่ํากว5า
หรือเทียบไดต่ํากว5าผูถูกกล5าวหา ก็ไม5กระทบถึงการที่ไดรับแต5งตั้งเปนประธานกรรมการ
ขอ ๕๐ คําสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองระบุชื่อและตําแหน5งระดับของผูถูกกล5าวหา เรื่องที่
กล5าวหา ชื่อและตําแหน5งระดับของผูไดรับแต5งตั้งเปนกรรมการสอบสวน และผูช5วยเลขานุการ (ถามี) ทั้งนี้ ใหมี
สาระสําคัญตามแบบ สว.๑ ทายหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้
การเปลี่ยนแปลงตําแหน5งระดับของผูไดรับแต5งตั้ง ไม5กระทบถึงการที่ไดรับแต5งตั้งตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๕๑ เมื่อมีคําสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหนายกเทศมนตรีดําเนินการ ดังต5อไปนี้
(๑) แจงคําสั่งใหผูถูกกล5าวหาทราบโดยเร็ว โดยใหผูถูกกล5าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว
เปนหลักฐาน ในการนี้ใหมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกกล5าวหาหนึ่งฉบับดวย ในกรณีผูถูกกล5าวหาไม5ยอมรับทราบคําสั่ง
ถาไดทําบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจงและลงลายมือชื่อผูแจง พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือ
วันที่แจงนั้นเปนวันรับทราบ กรณีไม5อาจแจงใหผูถูกกล5าวหาทราบโดยตรงได หรือมีเหตุจําเปนอื่น ใหส5งสําเนา
คําสั่งทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกล5าวหา ณ ที่อยู5ของผูถูกกล5าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการ ในกรณีเช5นนี้เมื่อล5วงพนสิบหาวันนับแต5วันที่ส5งสําเนาคําสั่งดังกล5าว ใหถือว5าผูถูกกล5าวหา
ไดรับทราบคําสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว
(๒) ส5งสําเนาคําสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวน และส5งหลักฐานการ
รับทราบ หรือถือว5ารับทราบตาม (๑) พรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล5าวหาใหประธานกรรมการ
และใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปbที่รับทราบไวเปนหลักฐาน
ขอ ๕๒ เมื่อไดรับเรื่องตามขอ ๕๑ (๒) แลว ใหประธานกรรมการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต5อไป
ขอ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม5นอยกว5ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะเปนองค%ประชุม เวนแต5การประชุมตามขอ ๖๑ และขอ ๗๕ ตองมี
กรรมการสอบสวนมาประชุมไม5นอยกว5าสามคนและไม5นอยกว5ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ตองมีประธานกรรมการอยู5ร5วมประชุมดวย แต5ในกรณีจําเปนที่
ประธานกรรมการไม5สามารถเขาประชุมได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่แทน
การลงมติ ข องที่ ป ระชุ มคณะกรรมการสอบสวนใหถื อเสี ย งขางมาก ถาคะแนนเสี ย งเท5 า กั น ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๔ ผูถูกกล5าวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแต5งตั้งเปนกรรมการสอบสวน ถาผูนั้นมีเหตุอย5างหนึ่ง
อย5างใด ดังต5อไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณ%ในขณะกระทําการตามเรื่องที่กล5าวหา
(๒) มีประโยชน%ไดเสียในเรื่องที่สอบสวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูถูกกล5าวหา
(๔) เปนผูกล5าวหา หรือเปนคู5สมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองร5วมบิดามารดา หรือร5วมบิดา
หรือมารดาของผูกล5าวหา
(๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม

/การคัดคาน…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-12การคัดคานผูไดรับแต5งตั้งเปนกรรมการสอบสวนใหทําเปนหนังสือยื่นต5อนายกเทศมนตรีภายใน
เจ็ดวันนับแต5วันรับทราบคําสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแห5งการคัดคาน โดยแสดง
ขอเท็จจริงที่เปนเหตุแห5งการคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยว5าจะทําใหการสอบสวนไม5ไดความจริงและความ
เปนธรรมอย5างไร ในการนี้ใหนายกเทศมนตรีส5งสําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคานดังกล5าว
ใหประธานกรรมการทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย
ในการพิ จารณาเรื่ องการคั ดคาน ผู ซึ่ งถู กคั ดคานอาจทํ าคํ าชี้ แจงได หากนายกเทศมนตรี เ ห็ น ว5 า
หนังสือคัดคานมีเหตุผลรับฟ1งได ใหสั่งใหผูซึ่งถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน หากเห็นว5าหนังสือ
คัดคานไม5มีเหตุผลพอที่จะรับฟ1งไดใหสั่งยกคําคัดคานนั้น โดยใหสั่งการภายในสิบหาวันนับแต5วันที่ไดรับหนังสือ
คัดคาน ทั้งนี้ ใหแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกล5าวดวย พรอมทั้งแจงเปนหนังสือใหผูคัดคานทราบ
แลวส5งเรื่องใหคณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคําคัดคานใหเปนที่สุด
ในกรณีนายกเทศมนตรี ไม5สั่งการอย5างหนึ่งอย5างใดภายในสิบหาวันตามวรรคสาม ใหผูถูกคัดคานพน
จากการเปนกรรมการสอบสวน และใหเลขานุ การกรรมการสอบสวนรายงานไปยั ง นายกเทศมนตรี เ พื่ อ
ดําเนินการตามขอ ๕๖ ต5อไป
การพนจากการเปนกรรมการสอบสวน ไม5กระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว
ในกรณีกรรมการสอบสวนตามขอ ๔๙ วรรคสี่ ถูกคัดคานหรือเห็นว5าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคาน ให
ดําเนินการตามวรรคสอง โดยนายกเทศมนตรีตองเสนอคําคัดคานไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน
เจ็ดวันนับแต5วันรับหนังสือคัดคาน คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตองพิจารณาคําคัดคานโดยเร็ว แต5ตองไม5
เกิ นสามสิบ วัน นับ แต5 วัน ไดรับ หนั งสื อคั ดคานจากนายกเทศมนตรี เมื่ อผลการพิจ ารณาเปนประการใด ให
นายกเทศมนตรีสั่งหรื อปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไม5พิจารณาและมีมติ
ภายในสามสิบวันใหผูนั้นพนจากการเปนกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาและมี
มติคัดเลือกกรรมการสอบสวนแทนผูนั้น
ในกรณีมีการคัดคานตามวรรคสอง วรรคหก และขอ ๕๕ ใหผูนั้นหยุดปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวจนกว5า
นายกเทศมนตรี หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแต5กรณี จะพิจารณาสั่งคําคัดคานและแจงผลการ
พิจารณาคําคัดคานใหทราบ
ขอ ๕๕ ในกรณีผูไดรับแต5งตั้งเปนกรรมการสอบสวนเห็นว5าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานตามขอ ๕๔
วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นรายงานต5อนายกเทศมนตรีตามขอ ๕๔ วรรคสอง และใหนําขอ ๕๔ วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๕๖ ภายใตบังคับขอ ๔๙ เมื่อไดมีการแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ถานายกเทศมนตรี
เห็นว5ามีเหตุอันสมควร หรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจํานวนผูไดรับแต5งตั้งเปนกรรมการสอบสวน
ใหดําเนินการไดโดยตองแสดงเหตุแห5งการสั่งนั้นไวดวย และใหนําขอ ๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแต5งตั้งเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม5กระทบถึงการสอบสวนที่ได
ดําเนินการไปแลว
ขอ ๕๗ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหมวดนี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่
กล5 าวหาและดู แลใหบั งเกิ ดความยุ ติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวน
รวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูกกล5าวหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กล5าวหาเท5าที่จําเปนเพื่อประกอบ
การพิจารณา และจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไวทุกครั้งดวย
ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน หามมิใหบุคคลอื่นเขาร5วมทําการสอบสวน
/ขอ ๕๘…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-๑๓ขอ ๕๘ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) ดําเนินการประชุมตามขอ ๕๒ แลวแจงและอธิบายขอกล5าวหาตามขอ ๖๐ ใหผูถูกกล5าวหาทราบ
ภายในสิบหาวันนับแต5วันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลั กฐานที่ เ กี่ ย วของกั บ เรื่ องที่ กล5 าวหาเท5 าที่ มีภายในสามสิ บวั นนั บแต5 วั นที่ ได
ดําเนินการตาม (๑) แลวเสร็จ
(๓) แจงขอกล5าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกล5าวหาตามขอ ๖๑ ใหผูถูกกล5าวหา
ทราบภายในสิบหาวันนับแต5วันที่ไดดําเนินการตาม (๒) แลวเสร็จ
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกกล5าวหาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต5วันที่ไดดําเนินการ
ตาม (๓)
(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอต5อนายกเทศมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแต5วันที่ไดดําเนินการตาม (๔) แลวเสร็จ
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนไม5สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุ ที่ทําใหการสอบสวนไม5 แลวเสร็ จต5 อนายกเทศมนตรี เพื่ อขอขยาย
ระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช5นนี้ใหนายกเทศมนตรีสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการไดไม5เกินสองครั้ง ๆ ละไม5เกิน
สามสิบวัน
การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไม5แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน ให
ประธานกรรมการรายงานเหตุใหนายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบเพื่อติดตามเร5งรัด
การสอบสวนต5อไป
ขอ ๕๙ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน ใหกรรมการสอบสวน
บันทึกไวดวยว5าไดมาอย5างไร จากผูใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แต5ถาไม5อาจนําตนฉบับมาได
จะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวน หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองว5าเปนสําเนาถูกตองก็ได
ถาหาตนฉบับเอกสารไม5ไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะใหนําสําเนา
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได
ขอ ๖๐ เมื่ อ ไดพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ ก ล5 า วหาและวางแนวทางการสอบสวนตามขอ ๕๒ แลว ให
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกล5าวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกล5าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล5าวหาใหทราบ
ว5าผูถูกกล5าวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อย5างไร ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงเปนหนังสือดวยว5าผูถูก
กล5 า วหามี สิ ท ธิ ไ ดรับ แจงสรุป พยานหลั กฐานที่ สนั บสนุ น ขอกล5 าวหา ตลอดจนอางพยานหลั กฐานหรื อ นํ า
พยานหลักฐานมาสืบแกขอกล5าวหาไดตามขอ ๖๑
การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ทายหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ โดยทํา
เปนสองฉบับ เพื่อมอบใหผูถูกกล5าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกล5าวหา
ลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐานดวย
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกล5าวหาว5า
ไดกระทําการตามที่ถูกกล5าวหรือไม5 อย5างไร แลวบันทึกถอยคําไวเปนหลักฐาน

/ในกรณี…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-14ในกรณี ผู ถู กกล5 าวหาใหถอยคํ ารั บสารภาพว5 าไดกระทํ าการตามที่ ถูกกล5 าวหา ใหคณะกรรมการ
สอบสวนแจงใหผูถูกกล5าวหาทราบว5าการกระทําตามที่ถูกกล5าวหาดังกล5าวเปนความผิดวินัยกรณีใด หรือหย5อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพร5องในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับ
ตําแหน5งหนาที่ราชการตามขอ ๗ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย5างไร
หากผูถูกกล5าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ
(ถามี) และสาเหตุแห5งการกระทําไวดวย ในกรณีเช5นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม5ทําการสอบสวนต5อไปก็ได
หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จ จริงและพฤติการณ%อัน เกี่ ยวกับเรื่องที่ กล5า วหาโดยละเอีย ด
จะทําการสอบสวนต5อไปตามควรแก5กรณีก็ได แลวดําเนินการตามขอ ๗๕ และขอ ๗๖ ต5อไป
ในกรณีผูถูกกล5าวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพื่อ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกล5าวหาแลวดําเนินการตามขอ ๖๑ ต5อไป
ในกรณีผูถูกกล5าวหามาแลวแต5ไม5ยอมลงลายมือชื่อรับทราบขอกล5าวหา ถาไดทําบันทึกลงวันที่และ
สถานที่ที่แจงและลงลายมือชื่อผูแจง พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันรับทราบ
กรณีไม5อาจแจงใหผูถูกกล5าวหาทราบโดยตรงได หรือมีเหตุจําเปนอื่น หรือผูถูกกล5าวหาไม5มารับทราบขอกล5าวหา
ใหคณะกรรมการสอบสวนส5งบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูก
กล5าวหา ณ ที่อยู5ของผูถูกกล5าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต5อที่ผูถูกกล5าวหา
แจงใหทราบ พรอมทั้ งมี ห นั งสือสอบถามผู ถู กกล5 า วหาว5 าไดกระทํ า การตามที่ ถูกกล5า วหาหรื อไม5 การแจง
ขอกล5าวหาในกรณีเช5นนี้ ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ เปนสามฉบับ เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวน
หนึ่งฉบับ ส5งใหผูถูกกล5าวหาสองฉบับโดยใหผูถูกกล5าวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกล5าวหาลงลายมือชื่อและ
วัน เดือน ปbที่รับทราบส5งกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล5วงพนสิบหาวันนับแต5วันที่ได
ส5งบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับ แมจะไม5ไดรับแบบ สว.๒ คืน ใหถือว5า
ผูถูกกล5าวหาไดทราบขอกล5าวหาแลว และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคหา
ขอ ๖๑ เมื่ อไดดํ า เนิ น การตามขอ ๖๐ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนดํ า เนิ น การประชุ มเพื่ อ
พิจารณาว5ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกล5าวหาว5าผูถูกกล5าวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อย5างไร และเปน
ความผิดวินัยกรณีใด ตามขอใด หรือหย5อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพร5องใน
หนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหนาที่ราชการ ตามขอ ๗ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไข
ในการการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม5 อย5างไร แลวใหคณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกผูถูก
กล5า วหามาพบเพื่อแจงขอกล5าวหาโดยระบุขอกล5าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว5าเปนความผิดวินัยกรณีใด
ตามขอใด หรื อหย5 อนความสามารถในอั น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการ หรื อบกพร5 องในหนาที่ ร าชการ หรื อ
ประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหนาที่ราชการตามขอ ๗ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ อย5างไร และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกล5าวหาเท5าที่มีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่
และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกล5าวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม5ระบุชื่อพยานก็ได
การแจงขอกล5าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกล5าวหาตามวรรคหนึ่ง ใหทําบันทึกมี
สาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทายหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ โดยทําเปนสองฉบับ เพื่อมอบใหผูถูกกล5าวหาหนึ่งฉบับ
เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกล5าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปbที่รับทราบไวเปน
หลักฐานดวย
/เมื่อดําเนินการ…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-15เมื่อดําเนินการดังกล5าวแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกล5าวหาว5าจะยื่นคําชี้แจงแกขอกล5าวหา
เปนหนังสือหรือไม5 ถาผูถูกกล5าวหาประสงค%จะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสผูถูก
กล5าวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แต5อย5างชาไม5เกินสิบหาวันนับแต5วันที่ไดทราบขอกล5าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกล5าวหา และตองใหโอกาสผูถูกกล5าวหาที่จะใหถอยคําเพิ่มเติม รวมทั้งนําสืบแก
ขอกล5 า วหาดวย ในกรณี ผู ถู ก กล5 า วหาไม5 ป ระสงค% จ ะยื่ น คํ า ชี้ แจงเปนหนั งสื อ ใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการใหผูถูกกล5าวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกล5าวหาโดยเร็ว
การนําสืบแกขอกล5าวหา ผูถูกกล5าวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอางพยานหลักฐานแลว
ขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานต5าง ๆ เสร็จแลว ใหดําเนินการตามขอ ๗๕
และขอ ๗๖ ต5อไป
ในกรณีผูถูกกล5าวหามาแลวแต5ไม5ยอมลงลายมือชื่อรับทราบหรือไม5มารับทราบ ถาไดทําบันทึกลง
วันที่และสถานที่ที่แจงและลงลายมือชื่อผูแจง พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปน
วันรับทราบ กรณีไม5อาจแจงใหผูถูกกล5าวหาทราบ โดยตรงได หรือมีเหตุจําเปนอื่น หรือผูถูกกล5าวหาไม5มา
รับทราบขอกล5าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกล5าวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนส5งบันทึกมี
สาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกล5าวหา ณ ที่อยู5ของผูถูกกล5าวหาซึ่ง
ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต5อที่ผูถูกกล5าวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือขอให
ผูถูกกล5าวหาชี้แจงและนัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกล5าวหาภายในกําหนดเวลา การแจงในกรณีนี้ใหทํา
บัน ทึกมีส าระสํ าคั ญตามแบบ สว.๓ เปนสามฉบั บ เพื่อเก็ บไวในสํ านวนการสอบสวนหนึ่ งฉบับ ส5 งใหผู ถู ก
กล5าวหาสองฉบับ โดยใหผูถูกกล5าวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกล5าวหาลงลายมือชื่อ และ วัน เดือน ปb
ที่รับทราบส5งกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล5วงพนสิบหาวันนับแต5วันที่ไดส5งบันทึก
มีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับ แมจะไม5ไดรับแบบ สว.๓ คืน หรือไม5ไดรับ
คําชี้แจงจากผูถูกกล5าวหาหรือผูถูกกล5าวหาไม5มาใหถอยคําตามนัด ใหถือว5าผูถูกกล5าวหาไดทราบขอกล5าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกล5าวหาแลว และไม5ประสงค%ที่จะแกขอกล5าวหา ในกรณีเช5นนี้ คณะกรรมการ
สอบสวนจะไม5สอบสวนต5อไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติม จะสอบสวนต5อไป
ตามควรแก5กรณีก็ได แลวดําเนินการตามขอ ๗๕ และขอ ๗๖ ต5อไป แต5ถาผูถูกกล5าวหามาขอใหถอยคําหรือยื่น
คําชี้แจงแกขอกล5าวหา หรือขอนําสืบแกขอกล5าวหาก5อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวน
ตามขอ ๗๖ โดยมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแก5ผูถูกกล5าวหาตามที่ผูถูกกล5าวหารองขอ
ขอ ๖๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ ๖๑ เสร็จแลว ก5อนเสนอ
สํานวนการสอบสวนต5อนายกเทศมนตรีตามขอ ๗๖ ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นว5าจําเปนจะตองรวบรวม
พยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ขอกล5าวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล5าวใหผูถูกกล5าวหาทราบ และใหโอกาสผูถูก
กล5าวหาที่จะใหถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนขอกล5าวหานั้น ทั้งนี้ ใหนําขอ ๖๑
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๖๓ ผูถูกกล5าวหาซึ่งไดยื่นคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกล5าวหาไวแลวมีสิทธิยื่นคําชี้แจงเพิ่มเติม
หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกล5าวหาเพิ่มเติมต5อคณะกรรมการสอบสวนก5อนการสอบสวนแลวเสร็จ
/เมื่อการ…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-๑6เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยู5ระหว5างการพิจารณาของนายกเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรี
คนใหม5ตามขอ ๗๔ ผูถูกกล5าวหาจะยื่นคําชี้แจงต5อบุคคลดังกล5าวก็ได ในกรณีเช5นนี้ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไวใน
สํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๖๔ ในการสอบปากคําผูถูกกล5าวหาและพยาน ตองมีกรรมการสอบสวนไม5นอยกว5ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได
ขอ ๖๕ ในการสอบปากคํา ผูถูกกล5าวหาและพยาน หามมิใหกรรมการสอบสวนผู ใดกระทําการ
ล5อลวง ขู5เข็ญ ใหสัญญา หรือกระทําการใดเพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอย5างใด ๆ
ขอ ๖๖ ในการสอบปากคํา ผู ถู กกล5 าวหาและพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนเรี ยกผู ซึ่ งจะถู ก
สอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน หามมิใหบุคคลอื่นอยู5ในที่สอบสวน เวนแต5ทนายความหรือ
ที่ปรึกษาของผูถูกกล5าวหา หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยู5ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน%แห5ง
การสอบสวน
การสอบปากคําผูถูกกล5าวหาและพยาน ใหบันทึกถอยคํามีสาระสําคัญตามแบบ สว.๔ หรือแบบ
สว.๕ ทายหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ แลวแต5กรณี เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอ5านใหผูใหถอยคําฟ1ง หรือจะ
ใหผูใหถอยคําอ5านเองก็ได เมื่อผูใหถอยคํารับว5าถูกตองแลวใหผูใหถอยคําและผูบันทึกถอยคําลงลายมือชื่อไว
เปนหลักฐาน และใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งร5วมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย
ถาบันทึกถอยคํามีหลายหนา ใหกรรมการสอบสวนอย5างนอยหนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกหนา
ในการบันทึกถอยคําหามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไขขอความที่ไดบันทึกไวแลว
ใหใชวิธีขีดฆ5าหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูร5วมสอบสวนอย5างนอยหนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อ
กํากับไวทุกแห5งที่ขีดฆ5าหรือตกเติม
ในกรณีผูใหถอยคําไม5ยอมลงลายมือชื่อ ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น
ในกรณี ผู ใหถอยคํ าไม5 ส ามารถลงลายมื อชื่ อได ใหนํ า มาตรา ๙ แห5 งประมวลกฎหมายแพ5 งและ
พาณิชย% มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๖๗ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยาน ใหบุ คคลนั้นมาชี้แจงหรือให
ถอยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด
ในกรณีพยานมาแต5ไม5ใหถอยคํา หรือไม5มา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม5ไดภายใน
เวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม5สอบสวนพยานนั้นก็ได แต5ตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวัน
ที่มีการสอบสวนตามขอ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามขอ ๗๖
ขอ ๖๘ คณะกรรมการสอบสวนตองสอบสวนใหหมดประเด็ น ในกรณี ที่ เ ห็ น ว5 า การสอบสวน
พยานหลักฐานใดจะทําใหการสอบสวนล5าชาโดยไม5จําเปนหรือมิใช5พยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ คณะกรรมการ
สอบสวนจะมีมติงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได แต5ตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวน
ตามขอ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามขอ ๗๖
ขอ ๖๙ ในกรณีจะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู5ต5างทองที่หรือส5วนราชการนอก
การบังคับบัญชาของนายกเทศมนตรีผูสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการสอบสวนจะรายงาน
ต5อนายกเทศมนตรีผูสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอใหนายกเทศมนตรี หรือหัวหนาส5วนราชการ หรือ
หัวหนาหน5วยงานในทองที่นั้น สอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได โดยกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญ
ที่จะตองสอบสวนไปให ในกรณีเช5นนี้ใหนายกเทศมนตรีผูสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอใหนายกเทศมนตรี
หรือหัวหนาส5วนราชการ หรือหัวหนาหน5วยงานในทองที่นั้นเลือกพนักงานส5วนทองถิ่น หรือขาราชการฝ_ายพลเรือน
ที่อยู5ในบังคับบัญชาตามที่เห็นสมควรอย5างนอยสามคนมาเปนคณะทําการสอบสวน
/ในการ…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-๑7ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทําการสอบสวนมีฐานะเปนคณะกรรมการสอบสวนตาม
หลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ และใหนําขอ ๕๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๕๗ วรรคสอง ขอ ๖๔ ขอ ๖๕ ขอ ๖๖ และขอ ๖๗
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๗๐ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว5า กรณีมีมูลว5าผูถูกกล5าวหากระทําผิดวินัยอย5างรายแรง
หรือหย5อนความสามารถในอัน ที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรื อบกพร5องในหนาที่ราชการ หรือประพฤติต น
ไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหนาที่ราชการในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ใหประธานกรรมการรายงานไปยังนายกเทศมนตรีโดยเร็ว ถานายกเทศมนตรีเห็นว5ากรณีมีมูลที่ควรกล5าวหา
ว5ากระทําผิดวินัยอย5างรายแรง หรือหย5อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพร5องในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตํ าแหน5งหนาที่ราชการตามรายงาน ใหสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการขึ้ น
ทํ า การสอบสวนโดยจะแต5 งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิ ม เปนผู ทํ า การสอบสวน หรื อ จะแต5 ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนคณะใหม5ก็ได ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามหมวดนี้
ขอ ๗๑ ในกรณีการสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานเทศบาลผูอื่น หรือพนักงานส5วนทองถิ่นอื่น หรือ
ขาราชการตามกฎหมายอื่น ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องตนว5 าผู ที่ถูกพาดพิงนั้นมีส5 วนร5วม
กระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นดวยหรือไม5 ถาเห็นว5าผูนั้นมีส5วนร5วมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยู5ดวย
ใหประธานกรรมการรายงานไปยังนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแก5กรณีโดยเร็ว
ในกรณีนายกเทศมนตรีเห็นว5า กรณีมีมูลที่ควรกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างรายแรง หรือหย5อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพร5องในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับ
ตําแหน5งหนาที่ราชการตามรายงาน ใหสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน โดยจะแต5งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนคณะเดิมเปนผูทําการสอบสวน หรือจะแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม5ก็ได ทั้งนี้ ใหดําเนินการ
ตามหมวดนี้ กรณีเช5นนี้ใหใชพยานหลักฐานที่ไดสอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได แต5หากผูถูกพาดพิง
เปนพนั ก งานส5 ว นทองถิ่ น อื่ น หรื อขาราชการตามกฎหมายอื่ น ใหนายกเทศมนตรี แ จงเปนหนั ง สื อไปยั ง
ผูบังคับบัญชาของผูนั้นเพื่อดําเนินการต5อไป
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการสอบสวนใหม5 ใหนําสําเนา
พยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการสอบสวนใหม5 หรือบันทึกใหปรากฏว5า
นําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสํานวนการสอบสวนใหม5ดวย
ขอ ๗๒ ในกรณีนายกเทศมนตรีไดแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนเพื่อสอบสวน
พนักงานเทศบาลผูใดในเรื่องที่ผูนั้นหย5อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพร5องในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหนาที่ราชการตามขอ ๗ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการ
ใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และนายกเทศมนตรีเห็นว5าการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลว5าเปนการกระทําผิดวินัย
อย5างรายแรง ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นควรสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผูนั้นตามขอ ๒๖ วรรคหก
ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ กรณีเช5นนี้คณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๒๖ วรรคหก จะนํา
สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๗ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาประกอบการพิจารณาก็ได
ขอ ๗๓ ในกรณีมีคําพิพากษาถึงที่สุดว5าผูถูกกล5าวหากระทําผิดหรือตองรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่
กล5าวหา ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นว5าขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาไดความประจักษ%ชัดอยู5แลว
ใหถือเอาคําพิ พากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกล5าวหาโดยไม5 ตองสอบสวนพยานหลั กฐานอื่ น
ที่เกี่ยวของกับขอกล5า วหา แต5ต องแจงใหผูถูกกล5า วหาทราบ และแจงขอกล5า วหาและสรุป พยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกล5าวหาตามขอ ๖๑ ใหผูถูกกล5าวหาทราบดวย
/ขอ ๗๔…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-๑8ขอ ๗๔ ในระหว5 า งการสอบสวน แมจะมี ก ารสั่ ง ใหผู ถู ก กล5 า วหาไปอยู5 น อกบั ง คั บ บั ญ ชาของ
นายกเทศมนตรีผูสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนต5อไปจนเสร็จ
แลวทํารายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนต5อนายกเทศมนตรีผูสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่ อตรวจสอบความถู กตองตามขอ ๗๙ ขอ ๘๐ ขอ ๘๑ และขอ ๘๒ และใหนายกเทศมนตรี ผู สั่ งแต5 งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนส5งเรื่องใหผูบริหารทองถิ่นสังกัดใหม5ของผูถูกกล5าวหา ทั้งนี้ ใหผูบริหารทองถิ่นสังกัดใหม5
ตรวจสอบความถูกตองตามขอ ๗๙ ขอ ๘๐ ขอ ๘๑ และขอ ๘๒ พรอมทั้งพิจารณาและดําเนินการตามขอ ๗๗
(๑) หรือ (๒) แลวแต5กรณีต5อไป
ขอ ๗๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานต5างๆ เสร็จแลว ใหประชุมพิจารณาลงมติ
ดังนี้
(๑) ผูถูกกล5าวหากระทําผิดวินัยหรือไม5 ถาผิด เปนความผิดวินัยกรณีใด ตามขอใด และควรไดรับโทษ
สถานใด
(๒) ผูถูกกล5าวหาหย5อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพร5องในหนาที่ราชการ
หรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหนาที่ราชการตามขอ ๗ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการใหออก
จากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม5 อย5างไร
(๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย5างยิ่งว5าผูถูกกล5าวหาไดกระทําผิดวินัยอย5างรายแรง แต5การสอบสวน
ไม5ไดความแน5ชัดพอที่จะฟ1งลงโทษปลดออกหรือไล5ออกจากราชการ ถาใหรับราชการต5อไปจะเปนการเสียหาย
แก5ราชการตามขอ ๘ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม5 อย5างไร
ขอ ๗๖ เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ ๗๕ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนทํารายงานการสอบสวน
ซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๖ ทายหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ เสนอต5อนายกเทศมนตรี กรรมการสอบสวนผูใด
มีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน โดยถือเปนส5วนหนึ่งของรายงานการ
สอบสวนดวย
รายงานการสอบสวนอย5างนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
(๑) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานว5ามีอย5างใดบาง ในกรณีไม5ไดสอบสวนพยานตามขอ ๖๗ และ
ขอ ๖๘ ใหรายงานเหตุที่ไม5ไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว ในกรณีผูถูกกล5าวหาใหถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึก
เหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย
(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกล5าวหากับพยานหลักฐานที่หักลางขอกล5าวหา
(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว5าผูถูกกล5าวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม5 อย5างไร ถาผิด
เปนความผิดวินัยกรณีใด ตามขอใด และควรไดรับโทษสถานใด หรือหย5อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือบกพร5องในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหนาที่ราชการตามขอ ๗
ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม5 อย5างไร หรือมีเหตุอันควรสงสัย
อย5างยิ่งว5าผูถูกกล5าวหาไดกระทําผิดวินัยอย5างรายแรง แต5การสอบสวนไม5ไดความแน5ชัดพอที่จะฟ1งลงโทษปลดออก
หรือไล5ออกจากราชการ ถาใหรับราชการต5อไปจะเปนการเสียหายแก5ราชการตามขอ ๘ ของหลักเกณฑ%และ
เงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม5 อย5างไร
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวนการสอบสวน พรอมทั้ง
สารบาญต5อนายกเทศมนตรี และใหถือว5าการสอบสวนแลวเสร็จ
การแต5งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนในเรื่องใดไปแลว จะแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในเรื่องนั้นอีกมิได เวนแต5กรณีตามขอ ๗๘ วรรคสอง
/ขอ ๗๗…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-19ขอ ๗๗ เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํ า นวนการสอบสวนมาแลว ใหนายกเทศมนตรี
ตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ ๗๙ ขอ ๘๐ ขอ ๘๑ และขอ ๘๒ แลวดําเนินการ
ดังต5อไปนี้
(๑) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว5าผูถูกกล5าวหาไม5ไดกระทําผิด หรือไม5มีเหตุที่จะใหออก
จากราชการตามขอ ๗ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ สมควรยุติเรื่อง หรือ
กระทําผิดที่ยังไม5ถึงขั้นเปนการกระทําผิดวินัยอย5างรายแรง ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาและสั่งการภายใน
สามสิบวันนับแต5ไดรับสํานวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
(๒) ในกรณี ค ณะกรรมการสอบสวนเห็ น ว5 า ผู ถู ก กล5 า วหากระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย5 า งรายแรง ให
นายกเทศมนตรีพิจารณาว5าผูถูกกล5าวหากระทําผิดวินัยอย5างรายแรงหรือไม5 และไม5ว5านายกเทศมนตรีจะเห็นดวย
กับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม5ก็ตาม นายกเทศมนตรีตองส5งเรื่องใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลเพื่อพิจารณาตามขอ ๘๕ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ หรือตามขอ ๗ หรือขอ ๘ ของหลักเกณฑ%และ
เงื่ อ นไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต5 ไ ดรั บ สํ า นวนการสอบสวนจาก
คณะกรรมการสอบสวน
การพิจารณาดําเนินการของนายกเทศมนตรีตามวรรคหนึ่ง ตองแสดงความเห็นเปนหนังสือ กรณี
เห็นแยงใหอางเหตุผลประกอบดวย
ขอ ๗๘ ในกรณีน ายกเทศมนตรีเห็นสมควรใหสอบสวนเพิ่มเติมประการใด ใหกําหนดประเด็ น
พรอมทั้งส5งเอกสารที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตาม
ความจําเปน โดยอาจกําหนดมาตรการเร5งรัดการสอบสอนเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม5อาจทําการสอบสวนได หรือนายกเทศมนตรีเห็นเปนการ
จําเปน นายกเทศมนตรีอาจแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม5ขึ้นทําการสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นตาม
วรรคหนึ่งก็ได ในกรณีเช5นนี้ใหนําขอ ๔๙ และขอ ๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแลวใหส5ง
พยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติม ไปใหนายกเทศมนตรีเพิ่มเติมโดยไม5ตองทําความเห็น
ขอ ๗๙ ในกรณีที่ปรากฏว5าการแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม5ถูกตองตามที่กําหนดในขอ ๔๙
ใหการสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเช5นนี้ ใหนายกเทศมนตรีมีคําสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนใหม5
ใหถูกตอง
ขอ ๘๐ ในกรณีที่ปรากฏว5าการสอบสวนตอนใดทําไม5ถูกตอง ใหการสอบสวนตอนนั้นเสียไปเฉพาะ
ในกรณีดังต5อไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม5ครบตามขอ ๕๓ วรรคหนึ่ง
(๒) การสอบปากคําบุคคล ดําเนินการไม5ถูกตองตามขอ ๕๗ วรรคสอง ขอ ๖๔ ขอ ๖๕ ขอ ๖๖
วรรคหนึ่ง หรือขอ ๖๙
ในกรณีเช5นนี้ ใหนายกเทศมนตรีสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหม5ใหถูกตองโดยเร็ว
ขอ ๘๑ ในกรณีที่ปรากฏว5าคณะกรรมการสอบสวนไม5เรียกผูถูกกล5าวหามารับทราบขอกล5าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกล5าวหา หรือไม5ส5งบันทึกการแจงขอกล5าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ขอกล5าวหาทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกล5าวหา หรือไม5มีหนังสือขอใหผูถูกกล5าวหาชี้แจง หรือ
นัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกล5าวหาตามขอ ๖๑ ใหนายกเทศมนตรีสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
ใหถูกตองโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกล5าวหาชี้แจงใหถอยคําและนําสืบแกขอกล5าวหาตามขอ ๖๑ ดวย
/ขอ ๘๒…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-20ขอ ๘๒ ในกรณีที่ปรากฏว5าการสอบสวนตอนใดทําไม5ถูกตองตามหมวดนี้ นอกจากที่กําหนดใน
ขอ ๗๙ ขอ ๘๐ และขอ ๘๑ ถาการสอบสวนตอนนั้ นเปนสาระสํ า คั ญ อัน จะทํ าใหเสี ย ความเปนธรรม ให
นายกเทศมนตรีสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนแกไขหรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว แต5ถาการสอบสวน
ตอนนั้นมิใช5สาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม นายกเทศมนตรีจะสั่งใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตอง
หรือไม5ก็ได
ขอ ๘๓ การนับระยะเวลาตามหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรก
แห5งเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา แต5ถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันต5อจากวันสุดทายแห5งระยะเวลาเดิม
เปนวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป ส5วนเวลาสิ้นสุด ถาวันสุดทายแห5งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให
นับวันเริ่มเปZดทําการใหม5เปนวันสุดทายแห5งระยะเวลา
หมวด ๘
การลงโทษทางวินัย
ขอ ๘๔ พนักงานเทศบาลผูใดกระทําผิดวินัยอย5างไม5รายแรง ใหนายกเทศมนตรีสั่งลงโทษภาคทัณฑ%
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก5กรณี ใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหย5อนจะนํามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แต5สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ%ใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย
หรือมีเหตุอันควรลดหย5อนซึ่งยังไม5ถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ในกรณีกระทําผิ ดวินั ยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยว5 ากล5 าวตักเตือนเปน
หนังสือก็ได
กรณีการกระทําในเรื่องเดียวกัน แต5เปนความผิดวินัยหลายฐานความผิด ใหสั่งลงโทษในสถานโทษ
ที่หนักที่สุดเพียงสถานเดียวแห5งการกระทํานั้น
นายกเทศมนตรีมีอํานาจลงโทษตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่งได
ดังนี้
(๑) ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม5เกิน ๕ % และเปนเวลาไม5เกิน ๓ เดือน
(๒) ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม5เกินหนึ่งขั้น
ขอ ๘๕ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนที่แต5งตั้งตามขอ ๒๖ วรรคหก หรือนายกเทศมนตรี แลวแต5
กรณี เห็นว5าพนักงานเทศบาลผูใดกระทําผิดวินัยอย5างรายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไล5ออกจากราชการ
ใหนายกเทศมนตรี เ สนอคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลเพื่ อ ส5 ง เรื่ อ งใหคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการ
ดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการซึ่งผูนั้นสังกัดอยู5พิจารณาทําความเห็นเสนอ ถามีเหตุอันควร
ลดหย5อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แต5หามมิใหลงโทษต่ํากว5าปลดออกจากราชการ และเมื่อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเปนประการใด ใหนายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ผูใดถูกลงโทษปลดออกตามขอนี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนว5าผูนั้นลาออกจากราชการ
คณะอนุ กรรมการพิ จ ารณาการดํา เนิ น การทางวิ นั ย และการใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ ง
ตองไม5เปนกรรมการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และรองทุกข% ตามขอ ๙
วรรคสาม ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการอุทธรณ% และการรองทุกข% พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลแต5งตั้งจากบุคคลดังต5อไปนี้
/(๑) รอง…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-21(๑) รองผูว5าราชการจังหวัด หรือหัวหนาส5วนราชการประจําจังหวัดที่ผูว5าราชการจังหวัดมอบหมาย
เปนประธาน
(๒) นายอําเภอหรือหัวหนาส5วนราชการ หรือหัวหนาหน5วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่ในจังหวัด
จํานวนหนึ่งคน
(๓) ผูแทนเทศบาลในจังหวัด ซึ่งประกอบดวยนายกเทศมนตรีจํานวนหนึ่งคน และพนักงานเทศบาล
จํานวนหนึ่งคน
(๔) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ แห5งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส5วน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวนสองคน ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณ%ดานการบริหารงานบุคคล
หรือดานการดําเนินการทางวินัย
(๕) ขาราชการสังกัดกรมส5งเสริมการปกครองทองถิ่นในจังหวัด จํานวนหนึ่งคน เปนเลขานุการ
การแต5งตั้งและการใหพนจากตําแหน5งใหเปนไปตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล อาจแต5งตั้งหรื อมอบหมายเลขานุการกรรมการสอบสวนใหเปน
ผูนําเสนอรายงานการดําเนินการทางวินัยในการประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได แต5หามมิใหผูนั้นพิจารณาหรือแสดงความเห็นในการประชุม
กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติแลว แต5ยังมิไดมีการปฏิบัติตามมติ ผูจะถูกลงโทษไดโอน
ไปสังกัดใหม5 ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสังกัดเดิมส5งรายงานการดําเนินการทางวินัยพรอมมติไปยัง
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานส5วนทองถิ่นสังกัดใหม5เพื่อพิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยไม5ตอง
ส5งเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการสังกัดใหม5พิจารณา
ทําความเห็นเสนออีก
ขอ ๘๖ การลงโทษพนักงานเทศบาล ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด และมิให
เปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริต หรือลงโทษผูที่ไม5มีความผิด ในคําสั่งลงโทษใหแสดงใหชัดเจนว5า
ผูถู กลงโทษกระทํ า ผิด วิ นัย โดยมีขอเท็ จ จริ งที่ไดจากการสอบสวน พยานหลักฐาน และเหตุผ ลที่ส นั บสนุ น
ขอกล5าวหาอย5างไร เปนการกระทําผิดวินัยกรณีใด ตามขอใด
การลงโทษตามวรรคหนึ่ งใหทํ า เปนคํ า สั่ ง และระบุ สิ ทธิ ในการอุ ทธรณ% และระยะเวลาสํ า หรั บ
การอุทธรณ%ไวในคําสั่งดวย วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษใหดําเนินการดังต5อไปนี้
(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ% ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามขอ ๘๔ หรือขอ ๘๗ วรรคหนึ่งและ
วรรคสี่ หามมิใหสั่งลงโทษยอนหลังไปก5อนวันออกคําสั่ง เวนแต5การสั่งลงโทษผูถูกสั่งพักราชการ หรือสั่งใหออก
จากราชการไวก5อน ใหเปนไปตามหมวด ๓ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
และใหทําคําสั่งตามแบบ ลท.๑ แบบ ลท.๒ หรือแบบ ลท.๓ ทายหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้
(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ ตามขอ ๘๕ หรือการสั่งลงโทษปลดออก หรือ
ไล5ออกจากราชการตามกฎหมายที่ใชบังคับอยู5ก5อนวันที่หลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ใชบังคับ จะสั่งใหมีผลตั้งแต5
วันใดใหเปนไปตามหมวด 5 ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหทํา
คําสั่งดังกล5าวตามแบบ ลท.๔ ทายหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้
(๓) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เปนไล5ออก หรือปลดออกจากราชการตามขอ ๘๕ หรือเปนโทษไล5
ออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายที่ใชบังคับอยู5ก5อนวันที่หลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ใชบังคับ จะสั่งให
มีผลตั้งแต5วันใด ใหนํา (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม
/(๔) การสั่ง…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-22(๔) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เปนลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ% ใหสั่งยอนหลังไปถึง
วันที่คําสั่งลงโทษเดิมใชบังคับ ทั้งนี้ การสั่งยอนหลังดังกล5าวไม5มีผลกระทบถึงสิทธิและประโยชน%ที่ผูถูกสั่ง
ลงโทษไดรับแลว
(๕) การสั่งลดโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการตามขอ ๘๕ หรือโทษปลดออก หรือไล5ออกจาก
ราชการตามกฎหมายที่ใชบังคับอยู5ก5อนวันที่หลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ใชบังคับ เปนลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ% จะสั่งใหมีผลตั้งแต5วันใด ใหนํา (๑) มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๖) คําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษตามขอ ๘๗ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ใหทําคําสั่ง
ดังกล5าวตามแบบ ลท.๕ ทายหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้
(๗) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผูอุทธรณ%ตามขอ ๙ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการ
การอุทธรณ% และการรองทุกข% พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปนกรณีผิด วินัยอย5า งไม5ร ายแรง ใหทําคําสั่งดังกล5า วตาม
แบบ ลท.๖ ทายหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้
(๘) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผูอุทธรณ%ตามขอ ๙ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไข
ในการอุทธรณ% และการรองทุกข% พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปนกรณีผิดวินัยอย5างรายแรง และการสั่งใหผูอุทธรณ%กลับ
เขารับราชการ ใหทําคําสั่งดังกล5าวตามแบบ ลท.๗ ทายหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้
(๙) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ใหทําเปนคําสั่งมีสาระสําคัญแสดง
เลขที่ และวั น เดื อ น ปb ที่ อ อกคํ า สั่ ง เดิ ม ขอความเดิ ม ตอนที่ แ กไขเปลี่ ย นแปลง และขอความที่ แ กไข
เปลี่ยนแปลงแลว
หมวด ๙
การรายงานการดําเนินการทางวินัย
ขอ ๘๗ เมื่อนายกเทศมนตรีไดดําเนินการทางวินัยแก5พนักงานเทศบาล โดยสั่งลงโทษ หรืองดโทษ
ตามขอ ๘๔ หรือสั่งยุติเรื่องแก5พนักงานเทศบาลผูใดแลว ใหรายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อ
ส5งเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการตามขอ ๘๕ วรรคสาม
ทําความเห็นเสนอ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตองพิจารณามีมติใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแต5
วันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไดรับรายงานการดําเนินการทางวินัยจากนายกเทศมนตรี
ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออก
จากราชการ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ไม5อาจพิจารณามีมติใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหขยายระยะเวลาไดไม5เกินสองครั้ง ๆ ละไม5เกินสามสิบวัน แต5ตองบันทึกเหตุนั้นไวในรายงานการประชุมดวย
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลอาจมีมติในคราวเดียวใหเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ส5งรายงานการดําเนินการทางวินัยไปใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจาก
ราชการพิจารณาทําความเห็นเสนอก5อนการพิจารณาและมีมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก็ได
เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเห็นว5าการลงโทษหรืองดโทษหรือสั่งยุติเรื่อง ตามวรรคหนึ่ง
เปนการไม5ถูกตอง หรือไม5เหมาะสม และมีมติเปนประการใด ใหนายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัย
และการใหออกจากราชการ หรือของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแต5กรณี ตองแสดงเหตุผลใหปรากฏ
เปนหนังสือในรายงานการประชุมดวย
/ในกรณี…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-23ในกรณีนายกเทศมนตรีไดสั่งลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง ตาม
ขอ ๘๕ วรรคหนึ่ง ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ หรือสั่งใหพนักงานเทศบาลผูใดออกจากราชการตามขอ ๖ (๔)
หรือขอ ๗ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหรายงานการดําเนินการทางวินัย
หรือการสอบสวน หรือการใหออกจากราชการต5อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อทราบ
เมื่อนายกเทศมนตรีไดมีคําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษถาเพิ่มโทษเปนสถานโทษที่หนักขึ้น
หรือลดโทษเปนสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ คําสั่งลงโทษเดิมใหเปนอันยกเลิก ถาลดโทษเปน
อัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษส5วนที่เกินก็ใหเปนอันยกเลิก ในกรณีที่คําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
เปนอันยกเลิ ก หรืออัตราโทษส5วนที่ เกินเปนอัน ยกเลิก ใหคื นเงินเดือนที่ไดตัด หรื อลดลงไปแลวตามคําสั่ ง
ที่เปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษส5วนเกินที่เปนอันยกเลิกนั้นใหแก5ผูถูกลงโทษ
ขอ ๘๘ เมื่อนายกเทศมนตรีไดดําเนินการทางวินัย หรือพิจารณาลงความเห็นใหพนักงานเทศบาล
ออกจากราชการในเรื่องใด ถาคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ
หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแต5กรณี พิจารณาเห็นเปนการสมควรที่จะตองสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชน%แห5งความเปนธรรม หรือเพื่อประโยชน%ในการกํากับดูแลพนักงานเทศบาลตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส5วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ใหมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบไปให
นายกเทศมนตรีเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่นายกเทศมนตรีไดแต5งตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมไดดวย
ในการสอบสวนเพิ่มเติม ถาคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจาก
ราชการ หรือคณะกรรมการพนั กงานเทศบาล แลวแต5 กรณี พิ จ ารณาเห็ น เปนการสมควรส5 งประเด็ น หรื อ
ขอสํ าคั ญใดที่ ตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู5 ต5างทองที่ หรื ออยู5นอกอํ านาจของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ก็ใหกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญนั้นไปเพื่อขอใหนายกเทศมนตรี หรือหัวหนาส5วนราชการ
หรือหัวหนาหน5วยงานในทองที่นั้นทําการสอบสวนแทนได และใหนําขอ ๖๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีนายกเทศมนตรีส5งประเด็นหรือขอสําคัญตามวรรคสองไปเพื่อใหนายกเทศมนตรี หรือหัวหนา
ส5วนราชการ หรือหัวหนาหน5วยงานในทองที่นั้นดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ในเรื่องเกี่ยวกับกรณี
กล5าวหาว5ากระทําผิดอย5างรายแรงตามขอ ๒๖ วรรคหก ใหนําการสอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
เมื่ อ ความปรากฏแก5 ค ณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาลว5 า การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ของ
นายกเทศมนตรี หรือการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแห5งใด
ขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไป ตองดําเนินการตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห5งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส5วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ต5อไป
ขอ ๘๙ ในกรณีมีการแต5งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนก5อนวันที่หลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้
ใชบังคับ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
การใหออกจากราชการ การอุทธรณ% และการรองทุกข% ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544 โดยอนุโลมจนกว5าจะแลวเสร็จ
ส5วนการพิจารณาสั่งการใหดําเนินการตามหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้
พนั กงานเทศบาลผู ใดมีกรณี กระทํ าผิ ด วินั ยอยู5ก5อนวัน ที่ห ลั กเกณฑ%และเงื่ อนไขนี้ ใชบังคับ หรื อ
พนักงานเทศบาลซึ่งโอนมาจากพนักงานส5วนทองถิ่นอื่นหรือขาราชการตามกฎหมายอื่นผูใดมีกรณีกระทําผิด
วิ นั ย อยู5 ก5 อนวั น โอนมาบรรจุ เ ปนพนั กงานเทศบาล ใหนายกเทศมนตรี ดํ า เนิ น การสอบสวนพิ จ ารณาตาม
หลั กเกณฑ% แ ละเงื่ อนไขนี้ ส5 ว นการดํ า เนิ น การเพื่ อปรั บ บทความผิ ด และการสั่ งลงโทษ ใหดํ า เนิ น การตาม
กฎหมายที่ใชบังคับอยู5ในขณะกระทําผิด
/กรณี…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-๒4กรณี เปนเรื่ องที่ อยู5 ในระหว5างการสืบ สวนหรื อสอบสวนของผูบังคับบั ญชาเดิ มก5 อนวั นโอน ก็ให
สืบสวนหรือสอบสวนต5 อไปจนแลวเสร็ จ แลวส5งเรื่องใหนายกเทศมนตรีสั งกัด ป1จจุบั นพิจารณาดําเนิ นการ
ตามวรรคหนึ่ง
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน
.

กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

