ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําพูน
เรื่อง หลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีการปรั บปรุงประกาศคณะกรรมการพนั กงานสวนตํ าบลจังหวั ด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ'และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ'
และการรองทุ ก ข' ลงวั น ที่ 18 มกราคม 2545 ใหเปนป4 จ จุ บั น ถู ก ตอง และเปนธรรม กอปรกั บ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
กําหนดหลักเกณฑ'และเงื่อนไขในการอุทธรณ' และการรองทุกข' ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจ
หนาที่ขององค'การบริหารสวนตําบล แตจะตองอยูภายใตกรอบมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบมาตรา 25 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลสวนทองถิ่ น พ.ศ. 2542 และมติ ค ณะกรรมการกลางพนั ก งานสวนตํ า บล
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหออกประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําพูน ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จึงมีมติใหมีประกาศ ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กวา “ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ า บลจั ง หวั ด ลํ า พู น เรื่ อ ง
หลักเกณฑ'และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ า บลจั 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 18
มกราคม 2545
(๒) ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ า บลจั ง หวั ด ลํ า พู น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ' แ ละเงื่ อ นไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ' และการรองทุกข' (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 18
เมษายน 2548
/(๓) ประกาศ…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-2(๓) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย (แกไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2548
(๔) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2551
(๕) ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ า บลจั ง หวั ด ลํ า พู น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ' แ ละเงื่ อ นไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ' และการรองทุกข' (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 4
กรกฎาคม 2557
(6) ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ า บลจั ง หวั ด ลํ า พู น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ' แ ละเงื่ อ นไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ' และการรองทุกข' (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 28
เมษายน 2558
ขอ ๔ ในประกาศนี้
พนั กงานสวนตํ า บล ใหหมายความรวมถึ ง พนั กงานครู องค'การบริ ห ารสวนตํา บลและบุ คลากร
ทางการศึกษาในองค'การบริหารสวนตําบลนั้นดวย
คูกรณี หมายความวา บุคคลผูมีเหตุทะเลาะวิวาท รองเรียน ฟUองรองซึ่งกันและกัน หรือเปนคูหมั้น
หรือคูสมรส เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ เปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น
เปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษ'หรือผูแทน
หรือตัวแทน เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ เปนนายจาง ของคูกรณี หรือเปนผูมีอํานาจพิจารณาซึ่งมีสภาพรายแรงอัน
อาจทําใหการพิจารณาไมเปนธรรม
ตัวการสําคัญ หมายความวา พนักงานสวนตําบลผูซึ่งชักชวน โนมนาว ลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา
หรือกระทําการใด ๆ อันทําใหพนักงานสวนตําบลผูอื่นจําตองปฏิบัติตามโดยไมอาจหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได
หมวด ๒
วินัยและการรักษาวินัย
ขอ ๕ พนั ก งานสวนตํ า บลตองรั กษาวิ นั ย ตามที่ กํา หนดเปนขอหามและขอปฏิ บั ติไ วในหมวดนี้
โดยเครงครัดอยูเสมอ
ขอ ๖ พนักงานสวนตําบลตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
ขอ ๗ พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย'สุจริตและเที่ยงธรรม
หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม
หาประโยชน'ใหแกตนเองหรือผูอื่น
การปฏิบั ติ ห รือละเวนการปฏิ บัติ ห นาที่ ร าชการโดยมิ ชอบ เพื่ อใหตนเองหรื อผู อื่ น ไดประโยชน'
ที่มิควรไดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๘ พนักงานสวนตําบลตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ
ขอ ๙ พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษา
ประโยชน'ของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิด
วินัยอยางรายแรง
/ขอ ๑๐…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-3ขอ ๑๐ พนั กงานสวนตํา บลตองปฏิ บัติ หนาที่ ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บของ
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไมใหเสียหายแกราชการ
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี
หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๑๑ พนักงานสวนตําบลตองถือวาเปนหนาที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ'เคลื่อนไหว
อั น อาจเปนภยั น ตรายตอประเทศชาติ แ ละตองปU อ งกั น ภยั น ตรายซึ่ ง จะบั ง เกิ ด แกประเทศชาติ จ นเต็ ม
ความสามารถ
ขอ ๑๒ พนักงานสวนตําบลตองรักษาความลับของทางราชการ
การเป\ดเผยความลับของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิด
วินัยอยางรายแรง
ขอ ๑๓ พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบ
ดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะ
ทําใหเสีย หายแกราชการ หรื อจะเปนการไมรั กษาประโยชน'ของทางราชการ หรื อเปนคํ าสั่ งที่ไมชอบดวย
กฎหมาย ตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว
ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิมเปนหนังสือ ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง
ขอ ๑๔ พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทํา หรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
ขอ ๑๕ พนักงานสวนตําบลตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกป\ดขอความซึ่ง
ควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
ขอ ๑๖ พนักงานสวนตําบลตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
ขอ ๑๗ พนักงานสวนตําบลตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ
มิได
การละทิ้ งหรื อทอดทิ้ งหนาที่ ราชการโดยไมมี เหตุ ผลอั นสมควร อันเปนเหตุใหเสี ยหายแกราชการ
อยางรายแรง หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณ'อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง
ขอ ๑๘ พนักงานสวนตําบลตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใดที่
เปนการกลั่นแกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางพนักงานสวนตําบลดวยกันและผูรวม
ปฏิบัติราชการ

/ขอ ๑๙…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-4ขอ ๑๙ พนักงานสวนตําบลตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะห'
แกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชา และดวยความสุภาพเรียบรอย หามมิใหดูหมิ่น
เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหง ประชาชนผูติดตอราชการ
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
ขอ ๒๐ พนักงานสวนตําบลตองไมกระทําการ หรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชน'อันอาจ
ทําใหเสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
ขอ ๒๑ พนักงานสวนตําบลตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มี
ลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
ขอ ๒๒ พนักงานสวนตําบลตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ และใน
การปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททาง
การเมืองของขาราชการโดยอนุโลม
ขอ ๒๓ พนักงานสวนตําบลตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
หรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ
กระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
หมวด ๓
วิธีกอนการดําเนินการทางวินัยและสถานโทษทางวินัย
ขอ ๒๔ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ปUองกันมิใหผูอยู
ใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย
การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยใหกระทําโดย การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
การฝ_กอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก
และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย
การปUองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยใหกระทําโดย การเอาใจใส สังเกตการณ' และ
ขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการปUองกันตามควรแกกรณีได
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาพนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐาน
ในเบื้องตนอยูแลว ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลดําเนินการทางวินัยทันที
เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาพนักงานสวนตําบลผูใดกระทํา
ผิดวินัย โดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลรีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาใน
เบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม
เมื่อมีกรณีเปนที่สงสัยวาพนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัย ใหดําเนินการตามวรรคหา เฉพาะ
กรณีดังตอไปนี้
/(๑) มีการ…
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-5(๑) มีการกลาวหาที่ไมไดระบุชื่อผูกลาวหา ไมไดลงลายมือชื่อผูกลาวหา แตระบุชื่อหรือตําแหนงของ
ผูถูกกลาวหา หรือขอเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบวากลาวหาพนักงานสวนตําบลผูใด และขอเท็จจริง
หรือพฤติการณ'นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนตอไปได
(๒) มีขอเท็จจริงหรือพฤติการณ'ปรากฏตอผูบังคับบัญชาอันเปนที่สงสัยวาพนักงานสวนตําบลผูใด
กระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนตอไปได
ภายใตบั งคั บวรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก หากความปรากฏแกผูบั งคั บบั ญชาอื่น ที่มิใชนายก
องค'การบริหารสวนตําบล ใหผูบังคับบัญชาอื่นนั้นรายงานตามลําดับชั้นถึงนายกองค'การบริหารสวนตําบล
โดยเร็ว
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนตามวรรคหา จะกระทําโดยแตงตั้งกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
กรรมการสอบสวนขอเท็จจริง หรือกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงก็ได
การกลาวหาตองกระทําเปนหนังสือ ถาเปนการกลาวหาดวยวาจาใหผูบังคับบัญชาผูไดรับฟ4งการ
กลาวหาจัดใหมีการทําบันทึกเปนหนังสือ และใหผูกลาวหาลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานเพื่อดําเนินการตามวรรคหา
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหาแลว ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติ
เรื่องได ถาเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที
การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยให
ดําเนินการตามประกาศนี้ โดยกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหดําเนินการทางวินัย
ตามขอ ๒๖ วรรคสาม แตถาเปนกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการสอบสวน
พิจารณาตามหมวด ๗
ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามขอนี้ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริต ใหถือวา
ผูนั้นกระทําผิดวินัย ในกรณีผูบังคับบัญชาเปนนายกองค'การบริหารสวนตําบลใหถือวาไมปฏิบัติการตามอํานาจ
หนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
ขอ ๒๕ พนั กงานสวนตํ าบลผูใดฝ` าฝaน ขอหามหรื อไมปฏิ บัติต ามขอปฏิบั ติในหมวด 2 ผูนั้น เปน
ผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามหมวด ๘
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ'
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไลออก

/หมวด 4…
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-6หมวด ๔
การดําเนินการทางวินัย
ขอ ๒๖ การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิด
วินัยใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา โดยตองแจงขอกลาวหา สรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ ซึ่งจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได และตองใหโอกาสผูถูก
กลาวหาชี้แจง รวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหา เวนแตเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามหมวด ๖
ในการชี้แจงแกขอกลาวหาและการใหปากคําของผูถูกกลาวหา ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความ
หรือที่ปรึกษาเขาฟ4งการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหดําเนินการ
สอบสวนตามที่นายกองค'การบริหารสวนตําบลเห็นสมควร โดยอาจมอบหมายใหพนักงานสวนตําบลผูอยูใต
บังคับบัญชาสอบสวนแทน หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรงก็ได
การสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ ๒๔ วรรคหา หากไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว นายกองค'การ
บริหารสวนตําบลจะสั่งลงโทษตามขอ ๘๔ โดยไมตองตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรงอีกก็ได
การดําเนินการตามวรรคสาม หากเปนการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง ใหดําเนินการ
มีสาระสําคัญตามหมวด ๗ โดยอนุโลม
ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนตามหมวด ๗
เมื่อดําเนินการตามวรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหกแลว ถาฟ4งไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยก็ให
ดําเนินการตามขอ ๘๔ หรือขอ ๘๕ แลวแตกรณี ถายังฟ4งไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย จึงจะสั่งยุติเรื่องเปน
หนังสือได
ในกรณีนายกองค'การบริหารสวนตําบลไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย อยางรายแรงตามวรรคหก ในเรื่อ งที่ไ ดมีก ารแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู ถูกกลาวหา
ตามขอ ๖ (๔) หรือขอ ๗ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการ
สอบสวนตามขอดังกลาวไดสอบสวนไวแลว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหก จะนําสํานวนการสอบสวนตาม
ขอดังกลาวมาใชเปนสํานวนการสอบสวน และทําความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยถือวาได
มีการสอบสวนตามวรรคหกแลวก็ได
ขอ ๒๗ ใหกรรมการสอบสวนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ขอใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน
บริษัท ชี้แจงขอเท็ จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เ กี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกั ดมาชี้แจง หรือให
ถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรียกผูถูกกลาวหา หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

/ขอ ๒๘...
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-7ขอ ๒๘ พนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็นไดวา
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอผูมีหนาที่
สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือ
โดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟUองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว
เวนแตออกจากราชการเพราะตาย นายกองค'การบริหารสวนตําบลมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
ตามขอ ๒๔ และดําเนินการทางวินัยตามประกาศนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการเวนแตกรณี
ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้ นกระทํ าผิ ดวิ นัยที่จะตองลงโทษภาคทั ณฑ' ตั ดเงิ นเดือน หรื อลดขั้ น
เงินเดือน ก็ใหงดโทษเสีย
การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง นายกองค'การบริหารสวนตําบลตองสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นทําการสอบสวนตามขอ ๒๖ วรรคหก ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นออกจากราชการ หากพน
ระยะเวลาดังกลาวจะสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนมิได
ขอ ๒๙ พนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน หรือถูกฟUองคดีอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ นายกองค'การบริหารสวนตําบลมีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อ
รอฟ4งผลการสอบสวนพิจารณาได
ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิด หรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูก
ลงโทษปลดออก หรือไลออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหนายกองค'การบริหารสวน
ตําบลสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับ
เดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
เมื่อไดมีการสั่งใหพนักงานสวนตําบลผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตามวรรคหนึ่งแลว
ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอื่นอีก นายกองค'การบริหารสวน
ตําบลมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ ๒๔ หรือแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนตาม
ขอ ๒๖ วรรคหก ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามประกาศนี้ตอไปได
ในกรณีสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหผูนั้น
มีสถานภาพเปนพนักงานสวนตําบลตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน เสมือนวาผูนั้น
เปนผูถูกสั่งพักราชการ
การออกคําสั่งตามขอนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกอน
เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือนและเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงินดังกลาวของผูถูกสั่ง
พักราชการ และผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับ
ผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพัก
ราชการ
การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน ระยะเวลาใหพักราชการ ระยะเวลาใหออก
จากราชการไวกอน และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ใหเปนไปตามประกาศ
เกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
/หมวด 5…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-8หมวด ๕
การกันเปนพยานและการคุมครองพยาน
ขอ ๓๐ พนักงานสวนตําบลผูใดมีสวนรวมในการกระทําผิดวินัยกับพนักงานสวนตําบลผูอื่นและผูนั้น
มิใชตัวการสําคั ญ อาจไดรั บการกั นเปนพยาน และการคุ มครองพยานตามหมวดนี้ ไมวาจะมีคําสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนในเรื่องดังกลาวแลวหรือไมก็ตาม ถาผูนั้น
(๑) ไดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยที่ไดกระทํามา ตอบุคคล
หรือคณะบุคคลผูมีหนาที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และ
ขอมูลหรือถอยคํานั้นเปนเหตุใหมีการดําเนินการทางวินัยกับตัวการสําคัญในเรื่องนั้นได
(๒) ไดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยที่ไดกระทํามา ตอบุคคล
หรือคณะบุคคลผูมีหนาที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ ซึ่งไม
อาจแสวงหาขอมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใด เพื่อดําเนินการทางวินัยแกตัวการสําคัญในเรื่องนั้นได
ขอ ๓๑ การกัน เปนพยาน การสิ้นสุ ดการกั นเปนพยาน การคุมครองพยาน และการสิ้ นสุด การ
คุมครองพยาน เปนอํานาจของนายกองค'การบริหารสวนตําบลโดยตองทําเปนหนังสือ
ขอ ๓๒ การใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๓๐ ใหถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ ไมเปนการ
เป\ดเผยความลับของทางราชการ และไมเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
กรณีผูบังคับบัญชาอื่นซึ่งมิใชนายกองค'การบริหารสวนตําบลไดรับขอมูล ใหรายงานตามลําดับชั้นจนถึง
นายกองค'การบริหารสวนตําบลเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ ๓๓ การพิจารณากันพนักงานสวนตําบลเปนพยาน ตองมิไดเกิดจากการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา
หรือกระทําการอื่นใดโดยมิชอบแกผูถูกกันเปนพยานเพื่อชักจูงใหใหขอมูลหรือใหถอยคําในเรื่องที่กลาวหานั้น
ขอ ๓๔ ในระหวางการสอบสวน หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะกันผูถูก
สอบสวนรายใดเปนพยาน ใหประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค'การบริหารสวนตําบลโดยเร็ว
เพื่อสั่งกันผูนั้นเปนพยาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนตองมีมติโดยระบุเหตุผลแหงการพิจารณาไวดวยวา
สมควรกันผูถูกสอบสวนรายนั้นเปนพยานเพราะเหตุใด กรณีเชนนี้ใหถือวาการดําเนินการทางวินัยแกผูถูกกัน
เปนพยานเปนอันยุติ เวนแตมีกรณีตามขอ ๓๖
ขอ ๓๕ ภายใตบั งคั บ ขอ ๓๐ เมื่ อความปรากฏแกนายกองค' ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลซึ่ ง ไดมี การ
ตรวจสอบและพิจารณาแลว นายกองค'การบริหารสวนตําบลอาจกันพนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนพยานก็ได
ขอ ๓๖ หากผูถูกกันเปนพยานตามขอ ๓๔ หรือขอ ๓๕ แลวแตกรณี ไมมาใหถอยคําตอบุคคลหรือ
คณะบุคคลผูมีหนาที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแต
ไมใหถอยคํา หรือใหถอยคําแตไมเปนประโยชน' หรือใหถอยคําอันเปนเท็จ หรือกลับคําใหการ คณะกรรมการ
สอบสวนตองรายงานนายกองค'การบริหารสวนตําบลสั่งใหการกันผูนั้นเปนพยานสิ้นสุดลง และใหดําเนินการ
ทางวินัยแกผูนั้นตอไป
ขอ ๓๗ ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลแจงการกันเปนพยานและการสิ้นสุดการกันเปนพยานให
ผูถูกกันเปนพยานและบุคคล หรือคณะบุคคลผูมีหนาที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการทราบ แลวสงใหประธานกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย

/ขอ 38…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-9ขอ ๓๘ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและนายกองค'การบริหารสวนตําบลมีหนาที่ใหการคุมครองพยาน
ดังตอไปนี้
(๑) ไมเป\ดเผยชื่อ หรือขอมูลใดๆ ที่จะทําใหทราบวาผูใดเปนผูใหขอมูลหรือใหถอยคํา
(๒) ไมใชอํานาจไมวาในทางใด หรือกระทําการอื่นใดอันเปนการกลั่นแกลงหรือไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผล
ทําใหกระทบสิทธิหรือหนาที่ของผูนั้นในทางเสียหาย
(๓) มิใหผูนั้นถูกกลั่นแกลง หรือถูกขมขูเพราะเหตุที่มีการใหขอมูลหรือใหถอยคํา
ขอ ๓๙ ในกรณี พ นั ก งานสวนตํ า บลผู ใดรองขอเปนหนั ง สื อ ใหคุ มครองพยาน ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลําดับชั้น จะพิจารณาดํ าเนินการอื่น ใดที่เห็นวาจํ าเปนเพื่อใหผูนั้นไดรับการคุมครองแลวจึงปฏิบัติตาม
ขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัติในภายหลังก็ได
ขอ ๔๐ ภายใตบังคับขอ ๓๙ พนักงานสวนตําบลซึ่งเปนพยานผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ยังมิไดใหการคุมครอง หรือใหการคุมครองยังไมเพียงพอ ในกรณีเปนผูบังคับบัญชาอื่นที่มิใชนายกองค'การบริหาร
สวนตําบล ผูนั้นอาจยื่นคํารองเปนหนังสือตอนายกองค'การบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปก็ได
ขอ ๔๑ เมื่อนายกองค'การบริหารสวนตําบลไดรับคํารองตามขอ ๔๐ หรือความปรากฏแกนายก
องค'การบริหารสวนตําบล ถามีมูลนาเชื่อวาเปนไปตามที่พยานกลาวอาง ตองใหการคุมครองพยานทันที หากมี
ความจําเปนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต นายกองค'การบริหารสวนตําบลอาจสั่งใหพยานผูนั้นไปชวยราชการที่
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดโดยความสมัครใจของพยานโดยเร็วก็ได
ขอ ๔๒ พนักงานสวนตําบลซึ่งเปนพยานผูใดเห็นวานายกองค'การบริหารสวนตําบลยังมิไดใหการ
คุมครองตามหมวดนี้ หรือใหการคุมครองยังไมเพียงพอ ผูนั้นอาจยื่นคํารองเปนหนังสือตอคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลก็ได
เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งแลว ถามีมูลนาเชื่อวาเปนไปตามที่
พยานกลาวอาง ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติใหพยานผูนั้นไปชวยราชการที่สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด แลวแจงนายกองค'การบริหารสวนตําบลเพื่อทราบ โดยอาจปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ
กระบวนการที่กฎหมายกําหนดในภายหลังก็ได
ขอ ๔๓ ในกรณีนายกองค'การบริหารสวนตําบลเปนคูกรณีกับผูถูกกลาวหาตามขอ ๔๙ วรรคสี่ ให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจ ารณาและมีมติใหพยานผู นั้น ไปชวยราชการที่ สํานั กงานสงเสริ มการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
ในกรณีนายกองค'การบริหารสวนตําบลไมดําเนินการตามขอ ๔๒ ถือวาไมปฏิบัติการตามอํานาจ
หนาที่ โดยถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ และขอบังคับของทางราชการ หรือในกรณีที่เ ห็นสมควร ให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติแจงผูควบคุม หรือกํากับดูแลดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
ขอ ๔๔ การใหความคุมครองพยานตามหมวดนี้ ใหพิจารณาดํ าเนินการในโอกาสแรกที่ส ามารถ
กระทําได และใหเริ่มตั้งแตมีการใหขอมูลหรือใหถอยคํา จนกวาจะมีการสั่งยุติเรื่อง หรือการดําเนินการทางวินัย
แกตั วการสํ าคั ญแหงการกระทํา ผิด เสร็ จสิ้ น และเหตุแหงการคุ มครองพยานหมดสิ้น ไป ใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลมีมติใหผูไดรับการคุมครองพยานกลับไปปฏิบัติหนาที่เดิม

/หมวด ๖…
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-10หมวด ๖
การกระทําที่ปรากฏชัดแจง
ขอ ๔๕ พนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงในกรณีดังตอไปนี้
(๑) กระทําผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นกระทําผิด และนายกองค'การบริหารสวน
ตําบลเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษานั้นไดความประจักษ'ชัดอยูแลว
(๒) กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และไดรับสารภาพในเรื่องที่ถูกกลาวหาเปนหนังสือตอนายก
องค' ก ารบริ ห ารสวนตํ า บล หรื อ ใหถอยคํ า รั บ สารภาพตอผู มี ห นาที่ สื บ สวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรื อ
คณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพไวเปนหนังสือแลว
ถือเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง ซึ่งนายกองค'การบริหารสวนตําบลจะดําเนินการทางวินัยตามขอ ๘๔
โดยไมสอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได
ขอ ๔๖ พนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีดังตอไปนี้
(๑) กระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
โดยศาลมิไดรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไว หรือใหลงโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน และนายกองค'การบริหาร
สวนตําบลไดดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ'อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ
(๓) กระทําผิดวินัยอยางรายแรง และไดรับสารภาพเปนหนังสือตอนายกองค'การบริหารสวนตําบล
หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗
และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพไวเปนหนังสือแลว
ถือเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง ซึ่งนายกองค'การบริหารสวนตําบลจะดําเนินการทางวินัยตามขอ ๘๕
วรรคหนึ่ง โดยไมสอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได
ขอ ๔๗ พนักงานสวนตําบลผูใดหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองตอ
หนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และนายกองค'การบริหารสวนตําบล
เห็นวาถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการในกรณีดังตอไปนี้
(๑) กระทํา หรื อละเวนกระทํ า การใดจนตองคํ า พิพากษาถึ งที่สุ ด วาผู นั้ นกระทํา ผิ ด แตใหรอการ
กําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแลวแตใหรอการลงโทษไว และนายกองค'การบริหารสวนตําบลเห็นวาขอเท็จจริง
ที่ปรากฏตามคําพิพากษานั้นไดความประจักษ'ชัดอยูแลว
(๒) มีกรณีหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และไดรับสารภาพเปนหนังสือตอนายกองค'การบริหารสวน
ตําบล หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตาม
หมวด ๗ และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพไวเปนหนังสือแลว
ถือเปนกรณีที่ปรากฏชัดแจงซึ่งนายกองค'การบริหารสวนตําบลจะสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๗
ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยไมสอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได
/หมวด ๗…
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-11หมวด ๗
การสอบสวนพิจารณา
ขอ ๔๘ เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาพนักงานสวนตํ าบลซึ่งถู ก
กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามขอ ๒๖ วรรคหก หรือพนักงานสวนตําบลซึ่งมีกรณีถูกกลาวหาหรือ
มีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ ๗ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหเปนไปตามหมวดนี้
ขอ ๔๙ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหแตงตั้งจากพนักงานสวนตําบลในสังกัด กรณีมีเหตุผล
ความจําเปน หรือเพื่อประโยชน'ในการสอบสวนพิจารณา หรือเพื่อความยุติธรรม การแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนอาจแตงตั้งจากพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการฝ`ายพลเรือน โดยไดรับความยินยอมจาก
ตนสั ง กั ด ก็ ไ ด ในการแตงตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนใหแตงตั้ ง จํ า นวนอยางนอยสามคน ประกอบดวย
ประธานกรรมการซึ่งมีตําแหนงระดับไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา ตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบลกําหนด โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ
คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผูไดรับ
การฝ_กอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผูมีประสบการณ'ดานการดําเนินการทางวินัยอยางนอย
หนึ่งคน
ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการซึ่งเปนพนักงานสวนตําบล หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือ
ขาราชการฝ`ายพลเรือน หรือลูกจางประจําหรือพนักงานจางตามภารกิจที่มีคุณสมบัติตามวรรคสอง ดวยก็ได
และใหนําขอ ๕๔ ขอ ๕๕ และขอ ๕๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อความปรากฏแกคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลวานายกองค'การบริหารสวนตําบลเปนคูกรณี
กับ ผูถู กกลาวหา หรือถู กกลาวหาวากระทํ าผิ ด รวมกั บผู ถูกกลาวหา ใหคณะกรรมการพนั กงานสวนตํา บล
ตรวจสอบ หากพบวาเปนความจริ ง ใหแจงขอความยิ นยอมจากตนสั งกั ด แลวพิ จ ารณาและมี มติ คัด เลื อก
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลออกคําสั่งแตงตั้งตามมติ
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ สอบสวนแลวเสร็จ ใหทํารายงานการสอบสวนเสนอไปยัง
คณะกรรมการพนั กงานสวนตํ าบลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพนั กงานสวนตํา บลพิจารณาแลวมีมติ เปน
ประการใด ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๗๗ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว แมภายหลังประธานกรรมการจะมีตําแหนงระดับต่ํากวา
หรือเทียบไดต่ํากวาผูถูกกลาวหา ก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการ
ขอ ๕๐ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองระบุชื่อและตําแหนงระดับของผูถูกกลาวหา เรื่องที่
กลาวหา ชื่อและตําแหนงระดับของผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน และผูชวยเลขานุการ (ถามี) ทั้งนี้ ใหมี
สาระสําคัญตามแบบ สว.๑ ทายประกาศนี้
การเปลี่ยนแปลงตําแหนงระดับของผูไดรับแตงตั้ง ไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง

/ขอ ๕๑ …
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-12ขอ ๕๑ เมื่ อ มี คํ า สั่ ง แตงตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนแลว ใหนายกองค' ก ารบริ ห ารสวนตํ า บล
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) แจงคําสั่งใหผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็ว โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว
เปนหลักฐาน ในการนี้ใหมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับดวย ในกรณีผูถูกกลาวหาไมยอมรับทราบคําสั่ง
ถาไดทําบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจงและลงลายมือชื่อผูแจง พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือ
วันที่แจงนั้นเปนวันรับทราบ กรณีไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบโดยตรงได หรือมีเหตุจําเปนอื่น ใหสงสําเนา
คําสั่งทางไปรษณีย'ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของ
ทางราชการ ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่สงสําเนาคําสั่งดังกลาว ใหถือวาผูถูกกลาวหาได
รับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว
(๒) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวน และสงหลักฐานการ
รับทราบ หรือถือวารับทราบตาม (๑) พรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาใหประธานกรรมการ
และใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปcที่รับทราบไวเปนหลักฐาน
ขอ ๕๒ เมื่อไดรับเรื่องตามขอ ๕๑ (๒) แลว ใหประธานกรรมการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป
ขอ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะเปนองค'ประชุม เวนแตการประชุมตามขอ ๖๑ และขอ ๗๕ ตองมี
กรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย แตในกรณีจําเปนที่
ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่แทน
การลงมติ ข องที่ ป ระชุ มคณะกรรมการสอบสวนใหถื อเสี ย งขางมาก ถาคะแนนเสี ย งเทากั น ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๔ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณ'ในขณะกระทําการตามเรื่องที่กลาวหา
(๒) มีประโยชน'ไดเสียในเรื่องที่สอบสวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูถูกกลาวหา
(๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดา
หรือมารดาของผูกลาวหา
(๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม
การคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนใหทําเปนหนังสือยื่นตอนายกองค'การบริหารสวน
ตําบลภายในเจ็ดวันนับแตวันรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแหงการคัดคาน
โดยแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริง
และความเปนธรรมอยางไร ในการนี้ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลสงสําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่
ไดรับหนังสือคัดคานดังกลาวใหประธานกรรมการทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย

/ในการ…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-13ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน ผูซึ่งถูกคัดคานอาจทําคําชี้แจงได หากนายกองค'การบริหารสวน
ตําบลเห็นวาหนังสือคัดคานมีเหตุผลรับฟ4งได ใหสั่งใหผูซึ่งถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน หาก
เห็นวาหนังสือคัดคานไมมีเหตุผลพอที่จะรับฟ4งไดใหสั่งยกคําคัดคานนั้น โดยใหสั่งการภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือคัดคาน ทั้งนี้ ใหแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกลาวดวย พรอมทั้งแจงเปนหนังสือ
ใหผูคัด คานทราบ แลวสงเรื่องใหคณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยก
คําคัดคานใหเปนที่สุด
ในกรณีนายกองค'การบริหารสวนตําบล ไมสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวันตามวรรคสาม ให
ผูถู กคั ดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน และใหเลขานุการกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายก
องค'การบริหารสวนตําบลเพื่อดําเนินการตามขอ ๕๖ ตอไป
การพนจากการเปนกรรมการสอบสวน ไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว
ในกรณีกรรมการสอบสวนตามขอ ๔๙ วรรคสี่ ถูกคัดคานหรือเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคาน ให
ดําเนินการตามวรรคสอง โดยนายกองค'การบริหารสวนตําบลตองเสนอคําคัดคานไปยังคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลภายในเจ็ดวันนับแตวันรับหนังสือคัดคาน คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลตองพิจารณาคําคัดคาน
โดยเร็ว แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือคัดคานจากนายกองค'การบริหารสวนตําบล เมื่อผลการ
พิจารณาเปนประการใด ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น หากคณะกรรมการ
พนั กงานสวนตํ า บลไมพิ จ ารณาและมี มติ ภ ายในสามสิบ วั น ใหผู นั้ น พนจากการเปนกรรมการสอบสวน ให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาและมีมติคัดเลือกกรรมการสอบสวนแทนผูนั้น
ในกรณีมีการคัดคานตามวรรคสอง วรรคหก และขอ ๕๕ ใหผูนั้นหยุดปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวจนกวา
นายกองค'การบริหารสวนตําบล หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี จะพิจารณาสั่งคําคัดคาน
และแจงผลการพิจารณาคําคัดคานใหทราบ
ขอ ๕๕ ในกรณีผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานตามขอ ๕๔
วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นรายงานตอนายกองค'การบริหารสวนตําบลตามขอ ๕๔ วรรคสอง และใหนําขอ ๕๔ วรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๕๖ ภายใตบังคับขอ ๔๙ เมื่อไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ถานายกองค'การ
บริหารสวนตําบลเห็นวามีเหตุอันสมควร หรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจํานวนผูไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการสอบสวน ใหดําเนินการไดโดยตองแสดงเหตุแหงการสั่งนั้นไวดวย และใหนําขอ ๕๑ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบถึงการสอบสวนที่ได
ดําเนินการไปแลว
ขอ ๕๗ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหมวดนี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่
กลาวหาและดู แลใหบั งเกิ ดความยุ ติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวน
รวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่จําเปนเพื่อประกอบการ
พิจารณา และจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไวทุกครั้งดวย
ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน หามมิใหบุคคลอื่นเขารวมทําการสอบสวน

/ในกรณี…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-14ขอ ๕๘ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) ดําเนินการประชุมตามขอ ๕๒ แลวแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ ๖๐ ใหผูถูกกลาวหา
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลั กฐานที่ เ กี่ ย วของกั บ เรื่ องที่ กลาวหาเทาที่ มีภายในสามสิ บวั นนั บแตวั นที่ ได
ดําเนินการตาม (๑) แลวเสร็จ
(๓) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๖๑ ใหผูถูกกลาวหา
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (๒) แลวเสร็จ
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการ
ตาม (๓)
(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอตอนายกองค'การบริหารสวนตําบล
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (๔) แลวเสร็จ
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอนายกองค'การบริหารสวนตําบล เพื่อ
ขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนนี้ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการ
ไดไมเกินสองครั้ง ๆ ละไมเกินสามสิบวัน
การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน ให
ประธานกรรมการรายงานเหตุใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลทราบ
เพื่อติดตามเรงรัดการสอบสวนตอไป
ขอ ๕๙ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน ใหกรรมการสอบสวน
บันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนําตนฉบับมาได
จะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวน หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได
ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะใหนําสําเนา
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได
ขอ ๖๐ เมื่ อ ไดพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ ก ลาวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามขอ ๕๒ แลว ให
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหาใหทราบ
วาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงเปนหนังสือดวยวา
ผูถูกกลาวหามีสิทธิไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนํา
พยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดตามขอ ๖๑
การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ทายประกาศนี้ โดยทําเปนสองฉบับ
เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ
รับทราบไวเปนหลักฐานดวย
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวา
ไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหรือไม อยางไร แลวบันทึกถอยคําไวเปนหลักฐาน

/ในกรณี…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-15ในกรณี ผู ถู กกลาวหาใหถอยคํ ารั บสารภาพวาไดกระทํ าการตามที่ ถูกกลาวหา ใหคณะกรรมการ
สอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเปนความผิดวินัยกรณีใด หรือหยอน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ ๗ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยางไร หากผูถูก
กลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี)
และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอไปก็ได หรือถา
เห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงและพฤติการณ'อันเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาโดยละเอียด จะทําการ
สอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได แลวดําเนินการตามขอ ๗๕ และขอ ๗๖ ตอไป
ในกรณีผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพื่อ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตามขอ ๖๑ ตอไป
ในกรณีผูถูกกลาวหามาแลวแตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหา ถาไดทําบันทึกลงวันที่และ
สถานที่ที่แจงและลงลายมือชื่อผูแจง พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันรับทราบ
กรณีไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบโดยตรงได หรือมีเหตุจําเปนอื่น หรือผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหา
ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย'ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูก
กลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหา
แจงใหทราบ พรอมทั้ งมี ห นั งสือสอบถามผู ถู กกลาวหาวาไดกระทํ า การตามที่ ถูกกลาวหาหรื อไม การแจง
ขอกลาวหาในกรณีเชนนี้ ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ เปนสามฉบับ เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวน
หนึ่งฉบับ สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับโดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและ
วัน เดือน ปcที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ได
สงบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย'ลงทะเบียนตอบรับ แมจะไมไดรับแบบ สว.๒ คืน ใหถือวา
ผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคหา
ขอ ๖๑ เมื่ อไดดํ า เนิ น การตามขอ ๖๐ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนดํ า เนิ น การประชุ มเพื่ อ
พิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และเปน
ความผิดวินัยกรณีใด ตามขอใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองใน
หนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ตามขอ ๗ ของประกาศเกี่ยวกับการให
ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม อยางไร แลวใหคณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกผูถูกกลาวหา
มาพบเพื่อแจงขอกลาวหาโดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามขอใด
หรือหยอนความสามารถในอัน ที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรื อบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติต น
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ ๗ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
อยางไร และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการ
กระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได
การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง ใหทําบันทึกมี
สาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทายประกาศนี้ โดยทําเปนสองฉบับ เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ เก็บไวใน
สํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปcที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย
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-16เมื่ อดํ า เนิ น การดั งกลาวแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผู ถู กกลาวหาวาจะยื่ น คํ า ชี้ แจงแก
ขอกลาวหาเปนหนังสือหรือไม ถาผูถูกกลาวหาประสงค'จะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการสอบสวน
ใหโอกาสผู ถู กกลาวหายื่ น คํ า ชี้แจงภายในเวลาอั น สมควร แตอยางชาไมเกิ น สิ บ หาวั น นั บแตวั น ที่ไดทราบ
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําเพิ่มเติม
รวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย ในกรณีผูถูกกลาวหาไมประสงค'จะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการใหผูถูกกลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว
การนําสืบแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอางพยานหลักฐานแลว
ขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลว ใหดําเนินการตามขอ ๗๕
และขอ ๗๖ ตอไป
ในกรณี ผูถูกกลาวหามาแลวแตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบหรือไมมารับ ทราบ ถาไดทํ าบันทึ ก
ลงวันที่และสถานที่ที่แจงและลงลายมือชื่อผูแจง พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้น
เปนวันรับทราบ กรณีไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยตรงได หรือมีเหตุจําเปนอื่น หรือผูถูกกลาวหาไมมา
รับ ทราบขอกลาวหาและสรุป พยานหลักฐานที่ สนั บ สนุ น ขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบั น ทึ ก
มีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย'ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่ง
ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือขอให
ผูถูกกลาวหาชี้แจงและนัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาภายในกําหนดเวลา การแจงในกรณีนี้ใหทํา
บัน ทึกมีส าระสํ าคั ญตามแบบ สว.๓ เปนสามฉบั บ เพื่อเก็ บไวในสํ านวนการสอบสวนหนึ่ งฉบับ สงใหผู ถู ก
กลาวหาสองฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ และ วัน เดือน ปcที่
รับทราบสงกลั บคืนมารวมไวในสํ านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อลวงพนสิ บหาวันนับ แตวั นที่ไดสงบันทึ ก
มีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย'ลงทะเบียนตอบรับ แมจะไมไดรับแบบ สว.๓ คืน หรือไมไดรับ
คําชี้แจงจากผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัด ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหา
และสรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ขอกลาวหาแลว และไมประสงค' ที่ จ ะแกขอกลาวหา ในกรณี เ ชนนี้
คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติม
จะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได แลวดําเนินการตามขอ ๗๕ และขอ ๗๖ ตอไป แตถาผูถูกกลาวหามา
ขอใหถอยคําหรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือขอนําสืบแกขอกลาวหากอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอ
สํานวนการสอบสวนตามขอ ๗๖ โดยมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูกกลาวหา
ตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ
ขอ ๖๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ ๖๑ เสร็จแลว กอนเสนอ
สํานวนการสอบสวนตอนายกองค'การบริหารสวนตําบลตามขอ ๗๖ ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาจําเปน
จะตองรวบรวมพยานหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ก็ ใ หดํ า เนิ น การได ถาพยานหลั ก ฐานที่ ไ ดเพิ่ ม เติ ม มานั้ น เปน
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาวใหผูถูกกลาวหา
ทราบ และใหโอกาสผู ถู กกลาวหาที่ จ ะใหถอยคํ า หรื อนํ า สื บ แกเฉพาะพยานหลั ก ฐานเพิ่ มเติ มที่ ส นั บ สนุ น
ขอกลาวหานั้น ทั้งนี้ ใหนําขอ ๖๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
/ขอ ๖3…
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-17ขอ ๖๓ ผูถูกกลาวหาซึ่งไดยื่นคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลวมีสิทธิยื่นคําชี้แจงเพิ่มเติม
หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอนการสอบสวนแลวเสร็จ
เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของนายกองค'การบริหารสวนตําบล หรือ
นายกองค'การบริหารสวนตําบลคนใหมตามขอ ๗๔ ผูถูกกลาวหาจะยื่นคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ได ในกรณี
เชนนี้ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๖๔ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได
ขอ ๖๕ ในการสอบปากคํา ผูถูกกลาวหาและพยาน หามมิใหกรรมการสอบสวนผู ใดกระทําการ
ลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรือกระทําการใดเพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใด ๆ
ขอ ๖๖ ในการสอบปากคํา ผู ถู กกลาวหาและพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนเรี ยกผู ซึ่ งจะถู ก
สอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน หามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน เวนแตทนายความหรือ
ที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหา หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวนเพื่อประโยชน'แหง
การสอบสวน
การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหบันทึกถอยคํามีสาระสําคัญตามแบบ สว.๔ หรือแบบ
สว.๕ ทายประกาศนี้ แลวแตกรณี เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอานใหผูใหถอยคําฟ4ง หรือจะใหผูใหถอยคํา
อานเองก็ได เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลวใหผูใหถอยคําและผูบันทึกถอยคําลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
และใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวยถาบันทึก
ถอยคํามีหลายหนา ใหกรรมการสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกหนา
ในการบันทึกถอยคําหามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไขขอความที่ไดบันทึกไวแลว
ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อ
กํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม
ในกรณีผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือชื่อ ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น
ในกรณี ผู ใหถอยคํ าไมสามารถลงลายมื อชื่ อได ใหนํ า มาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย' มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๖๗ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยาน ใหบุ คคลนั้นมาชี้แจงหรือให
ถอยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด
ในกรณีพยานมาแตไมใหถอยคํา หรือไมมา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไมไดภายใน
เวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจํา
วันที่มีการสอบสวนตามขอ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามขอ ๗๖
ขอ ๖๘ คณะกรรมการสอบสวนตองสอบสวนใหหมดประเด็ น ในกรณี ที่ เ ห็ น วาการสอบสวน
พยานหลั ก ฐานใดจะทํ า ใหการสอบสวนลาชาโดยไมจํ า เปนหรื อ มิ ใ ชพยานหลั ก ฐานในประเด็ น สํ า คั ญ
คณะกรรมการสอบสวนจะมีมติงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจํา
วันที่มีการสอบสวนตามขอ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามขอ ๗๖

/ขอ 69…

กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-18ขอ ๖๙ ในกรณีจะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่หรือสวนราชการนอก
การบังคับบัญชาของนายกองค'การบริหารสวนตําบลผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ
สอบสวนจะรายงานตอนายกองค'การบริหารสวนตําบลผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอใหนายก
องค'การบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานในทองที่นั้น สอบสวนหรือรวบรวม
พยานหลั กฐานแทนก็ ได โดยกํา หนดประเด็น หรื อขอสําคั ญที่ จะตองสอบสวนไปให ในกรณีเ ชนนี้ ใหนายก
องค' การบริ ห ารสวนตํ า บลผู สั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนขอใหนายกองค' การบริห ารสวนตํา บล หรื อ
หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานในทองที่นั้นเลือกพนักงานสวนทองถิ่น หรือขาราชการฝ`ายพลเรือน
ที่อยูในบังคับบัญชาตามที่เห็นสมควรอยางนอยสามคนมาเปนคณะทําการสอบสวน
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทําการสอบสวนมีฐานะเปนคณะกรรมการสอบสวนตาม
ประกาศนี้ และใหนําขอ ๕๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๕๗ วรรคสอง ขอ ๖๔ ขอ ๖๕ ขอ ๖๖ และขอ ๖๗ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ ๗๐ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
หรือหยอนความสามารถในอัน ที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรื อบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติต น
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ใหประธานกรรมการรายงานไปยังนายกองค'การบริหารสวนตําบลโดยเร็ว ถานายกองค'การบริหารสวนตําบล
เห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามรายงาน
ใหสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการขึ้ นทํ าการสอบสวนโดยจะแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิ มเปนผู ทํ า การ
สอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมก็ได ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามหมวดนี้
ขอ ๗๑ ในกรณีการสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานสวนตําบลผูอื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่น
หรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องตนวาผูที่ถูกพาดพิงนั้นมีสวนรวม
กระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นดวยหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย
ใหประธานกรรมการรายงานไปยังนายกองค'การบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี
โดยเร็ว
ในกรณีนายกองค'การบริหารสวนตําบลเห็นวา กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
หรื อหยอนความสามารถในอั นที่ จะปฏิ บั ติ หนาที่ ราชการ หรื อบกพรองในหนาที่ ราชการ หรื อประพฤติ ตน
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามรายงาน ใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน โดยจะแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูทําการสอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมก็ได ทั้งนี้
ใหดําเนินการตามหมวดนี้ กรณีเชนนี้ใหใชพยานหลักฐานที่ไดสอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได แตหาก
ผูถูกพาดพิงเปนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบล
แจงเปนหนังสือไปยังผูบังคับบัญชาของผูนั้นเพื่อดําเนินการตอไป
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการสอบสวนใหม ใหนํา
สําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการสอบสวนใหม หรือบันทึกให
ปรากฏวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสํานวนการสอบสวนใหมดวย

/ขอ ๗2…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-๑9ขอ ๗๒ ในกรณีนายกองค'การบริหารสวนตําบลไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวน
เพื่อสอบสวนพนักงานสวนตําบลผูใดในเรื่องที่ผูนั้นหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ
บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ ๗ ของประกาศ
เกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และนายกองค'การบริหารสวนตําบลเห็นวาการสอบสวนเรื่องนั้น
มีมูลวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ซึ่งนายกองค'การบริหารสวนตําบลเห็นควรสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นทําการสอบสวนผูนั้นตามขอ ๒๖ วรรคหก ใหดําเนินการตามประกาศนี้ กรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวน
ตามขอ ๒๖ วรรคหก จะนําสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๗ ของประกาศเกี่ยวกับ
การใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาประกอบการพิจารณาก็ได
ขอ ๗๓ ในกรณีมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับเรื่อง
ที่กลาวหา ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาไดความประจักษ'ชัดอยูแลว ให
ถื อเอาคํ า พิ พ ากษานั้ น เปนพยานหลั กฐานที่ ส นั บ สนุ น ขอกลาวหาโดยไมตองสอบสวนพยานหลั กฐานอื่ น
ที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ และแจงขอกลาวหาและสรุป พยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๖๑ ใหผูถูกกลาวหาทราบดวย
ขอ ๗๔ ในระหวางการสอบสวน แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของนายก
องค'การบริหารสวนตําบลผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไป
จนเสร็จ แลวทํารายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอนายกองค'การบริหารสวนตําบลผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน เพื่อตรวจสอบความถูกตองตามขอ ๗๙ ขอ ๘๐ ขอ ๘๑ และขอ ๘๒ และใหนายก
องค'การบริหารสวนตําบลผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสงเรื่องใหผูบริหารทองถิ่นสังกัดใหมของผูถูก
กลาวหา ทั้งนี้ ใหผูบริหารทองถิ่นสังกัดใหมตรวจสอบความถูกตองตามขอ ๗๙ ขอ ๘๐ ขอ ๘๑ และขอ ๘๒
พรอมทั้งพิจารณาและดําเนินการตามขอ ๗๗ (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณีตอไป
ขอ ๗๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลว ใหประชุมพิจารณา
ลงมติ ดังนี้
(๑) ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม ถาผิด เปนความผิดวินัยกรณีใด ตามขอใด และควรไดรับโทษ
สถานใด
(๒) ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ ๗ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม อยางไร
(๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวน
ไมไดความแนชัดพอที่จะฟ4งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหาย
แกราชการตามขอ ๘ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม อยางไร
ขอ ๗๖ เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ ๗๕ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนทํารายงานการ
สอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๖ ทายประกาศนี้ เสนอตอนายกองค'การบริหารสวนตําบล กรรมการ
สอบสวนผูใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน โดยถือเปนสวนหนึ่งของ
รายงานการสอบสวนดวย
/ขอ ๗๗…

กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-20รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
(๑) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง ในกรณีไมไดสอบสวนพยานตามขอ ๖๗
และขอ ๖๘ ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว ในกรณีผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพ ให
บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย
(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวหา
(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม อยางไร ถาผิด
เปนความผิดวินัยกรณีใด ตามขอใด และควรไดรับโทษสถานใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตาม
ขอ ๗ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม อยางไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่ง
วาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟ4งลงโทษปลดออก
หรือไลออกจากราชการ ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการตามขอ ๘ ของประกาศเกี่ยวกับ
การใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม อยางไร
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวนการสอบสวน พรอมทั้ง
สารบาญตอนายกองค'การบริหารสวนตําบล และใหถือวาการสอบสวนแลวเสร็จ
การแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนในเรื่องใดไปแลว จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใน
เรื่องนั้นอีกมิได เวนแตกรณีตามขอ ๗๘ วรรคสอง
ขอ ๗๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลว ใหนายกองค'การบริหาร
สวนตําบลตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ ๗๙ ขอ ๘๐ ขอ ๘๑ และขอ ๘๒ แลว
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด หรือไมมีเหตุที่จะใหออกจาก
ราชการตามขอ ๗ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ สมควรยุติเรื่อง หรือกระทําผิดที่ยัง
ไมถึงขั้นเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลพิจารณาและสั่งการภายใน
สามสิบวันนับแตไดรับสํานวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
(๒) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนายก
องค'การบริหารสวนตําบลพิจารณาวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือไม และไมวานายกองค'การ
บริหารสวนตําบลจะเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไมก็ตาม นายกองค'การบริหารสวน
ตําบลตองสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อพิจารณาตามขอ ๘๕ ของประกาศนี้ หรือตามขอ ๗
หรือขอ ๘ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในสามสิบวันนับแตไดรับสํานวนการ
สอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
การพิจารณาดําเนินการของนายกองค'การบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ตองแสดงความเห็น
เปนหนังสือ กรณีเห็นแยงใหอางเหตุผลประกอบดวย

/ขอ ๘๑…
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-21ขอ ๗๘ ในกรณีน ายกองค'การบริห ารสวนตํา บลเห็นสมควรใหสอบสวนเพิ่มเติมประการใด ให
กําหนดประเด็น พรอมทั้งสงเอกสารที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดําเนินการสอบสวน
เพิ่มเติมไดตามความจําเปน โดยอาจกําหนดมาตรการเรงรัดการสอบสอนเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได หรือนายกองค'การบริหารสวน
ตําบลเห็นเปนการจําเปน นายกองค'การบริหารสวนตําบลอาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมขึ้นทําการ
สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นตามวรรคหนึ่งก็ได ในกรณีเชนนี้ใหนําขอ ๔๙ และขอ ๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแลวใหสง
พยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติม ไปใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลเพิ่มเติมโดยไมตองทําความเห็น
ขอ ๗๙ ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามที่กําหนดในขอ ๔๙ ให
การสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเชนนี้ ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการ
สอบสวนใหมใหถูกตอง
ขอ ๘๐ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง ใหการสอบสวนตอนนั้นเสียไปเฉพาะ
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมครบตามขอ ๕๓
วรรคหนึ่ง
(๒) การสอบปากคําบุคคล ดําเนินการไมถูกตองตามขอ ๕๗ วรรคสอง ขอ ๖๔ ขอ ๖๕ ขอ ๖๖
วรรคหนึ่ง หรือขอ ๖๙
ในกรณีเ ชนนี้ ใหนายกองค' การบริ ห ารสวนตํ า บลสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดํ าเนิ น การใหม
ใหถูกตองโดยเร็ว
ขอ ๘๑ ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไมเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบขอกลาวหาและ
สรุ ป พยานหลั กฐานที่ ส นั บ สนุ น ขอกลาวหา หรื อไมสงบั น ทึ กการแจงขอกลาวหาและสรุ ป พยานหลั กฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณีย'ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา หรือไมมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหา
ชี้แจง หรือนั ดมาใหถอยคํ าหรื อนํา สืบ แกขอกลาวหาตามขอ ๖๑ ใหนายกองค'การบริหารสวนตํา บลสั่ งให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงใหถอยคําและนําสืบ
แกขอกลาวหาตามขอ ๖๑ ดวย
ขอ ๘๒ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามหมวดนี้ นอกจากที่กําหนดใน
ขอ ๗๙ ขอ ๘๐ และขอ ๘๑ ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม ใหนายก
องค'การบริหารสวนตําบลสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนแกไขหรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว แตถาการ
สอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม นายกองค'การบริหารสวนตําบลจะสั่งใหแกไข
หรือดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได
ขอ ๘๓ การนับระยะเวลาตามประกาศนี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานั้น
เปนวันเริ่มนับระยะเวลา แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิมเปนวันเริ่ม
ระยะเวลาที่ขยายออกไป สวนเวลาสิ้นสุด ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการใหนับวันเริ่มเป\ด
ทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา
/หมวด ๘…
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-22หมวด ๘
การลงโทษทางวินัย
ขอ ๘๔ พนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบล
สั่งลงโทษภาคทัณฑ' ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณี ใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควร
ลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑ'ใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิด
วินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอนซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ในกรณีกระทําผิ ดวินั ยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยวากลาวตักเตือนเปน
หนังสือก็ได
กรณีการกระทําในเรื่องเดียวกัน แตเปนความผิดวินัยหลายฐานความผิด ใหสั่งลงโทษในสถานโทษ
ที่หนักที่สุดเพียงสถานเดียวแหงการกระทํานั้น
นายกองค'การบริหารสวนตําบลมีอํานาจลงโทษตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ตามวรรคหนึ่งได ดังนี้
(๑) ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน ๕ % และเปนเวลาไมเกิน ๓ เดือน
(๒) ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่งขั้น
ขอ ๘๕ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนที่แตงตั้งตามขอ ๒๖ วรรคหก หรือนายกองค'การบริหาร
สวนตําบล แลวแตกรณี เห็นวาพนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือ
ไลออกจากราชการ ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อสงเรื่องให
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการซึ่งผูนั้นสังกัดอยูพิจารณาทํา
ความเห็นเสนอ ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลงโทษต่ํากวา
ปลดออกจากราชการ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติเปนประการใด ใหนายกองค'การบริหาร
สวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ผูใดถูกลงโทษปลดออกตามขอนี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ตอง
ไมเปนกรรมการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข' ตาม
ขอ ๙ วรรคสาม ของประกาศเกี่ ยวกั บการอุทธรณ' และการรองทุกข' พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลแตงตั้งจากบุคคลดังตอไปนี้
(๑) รองผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
เปนประธาน
(๒) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่ในจังหวัด
จํานวนหนึ่งคน
(๓) ผูแทนองค'การบริหารสวนตําบลในจังหวัด ซึ่งประกอบดวยนายกองค'การบริหารสวนตําบล
จํานวนหนึ่งคน และพนักงานสวนตําบลจํานวนหนึ่งคน
(๔) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวนสองคน ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณ'ดานการบริหารงานบุคคล
หรือดานการดําเนินการทางวินัย
(๕) ขาราชการสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในจังหวัด จํานวนหนึ่งคน เปนเลขานุการ
/การแตงตั้ง…
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-23การแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงใหเปนไปตามมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล อาจแตงตั้งหรือมอบหมายเลขานุการกรรมการสอบสวนใหเปน
ผูนําเสนอรายงานการดําเนินการทางวินัยในการประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือของคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได แตหามมิใหผูนั้นพิจารณาหรือแสดงความเห็นในการประชุม
กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติแลว แตยังมิไดมีการปฏิบัติตามมติ ผูจะถูกลงโทษไดโอน
ไปสังกัดใหม ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลสังกัดเดิมสงรายงานการดําเนินการทางวินัยพรอมมติไปยัง
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นสังกัดใหมเพื่อพิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยไม
ตองสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการสังกัดใหมพิจารณา
ทําความเห็นเสนออีก
ขอ ๘๖ การลงโทษพนักงานสวนตําบล ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด และมิให
เปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริต หรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด ในคําสั่งลงโทษใหแสดงใหชัดเจนวา
ผูถู กลงโทษกระทํ า ผิด วิ นัย โดยมีขอเท็ จ จริ งที่ไดจากการสอบสวน พยานหลักฐาน และเหตุผ ลที่ส นั บสนุ น
ขอกลาวหาอยางไร เปนการกระทําผิดวินัยกรณีใด ตามขอใด
การลงโทษตามวรรคหนึ่งใหทําเปนคําสั่ง และระบุสิทธิในการอุทธรณ' และระยะเวลาสําหรับการ
อุทธรณ'ไวในคําสั่งดวย วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ' ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามขอ ๘๔ หรือขอ ๘๗ วรรคหนึ่งและ
วรรคสี่ หามมิใหสั่งลงโทษยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแตการสั่งลงโทษผูถูกสั่งพักราชการ หรือสั่งใหออก
จากราชการไวกอน ใหเปนไปตามหมวด ๓ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ใหทําคําสั่งตามแบบ ลท.๑ แบบ ลท.๒ หรือแบบ ลท.๓ ทายประกาศนี้
(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ตามขอ ๘๕ หรือการสั่งลงโทษปลดออก หรือ
ไลออกจากราชการตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ จะสั่งใหมีผลตั้งแตวันใดใหเปนไป
ตามหมวด 5 ของประกาศเกี่ ย วกั บ การใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหทํ า คํ า สั่ ง ดั ง กลาวตาม
แบบ ลท.๔ ทายประกาศนี้
(๓) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เปนไลออก หรือปลดออกจากราชการตามขอ ๘๕ หรือเปนโทษ
ไลออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ จะสั่งใหมีผลตั้งแต
วันใด ใหนํา (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๔) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เปนลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ' ใหสั่งยอนหลังไปถึง
วันที่คําสั่งลงโทษเดิมใชบังคับ ทั้งนี้ การสั่งยอนหลังดังกลาวไมมีผลกระทบถึงสิทธิและประโยชน'ที่ผูถูกสั่ง
ลงโทษไดรับแลว
(๕) การสั่งลดโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการตามขอ ๘๕ หรือโทษปลดออก หรือไลออกจาก
ราชการตามกฎหมายที่ ใ ชบั ง คั บ อยู กอนวั น ที่ ป ระกาศนี้ ใ ชบั งคั บ เปนลดขั้ น เงิ น เดื อ น ตั ด เงิ น เดื อ น หรื อ
ภาคทัณฑ' จะสั่งใหมีผลตั้งแตวันใด ใหนํา (๑) มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๖) คําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษตามขอ ๘๗ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ใหทําคําสั่ง
ดังกลาวตามแบบ ลท.๕ ทายประกาศนี้
(๗) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผูอุทธรณ'ตามขอ ๙ ของประกาศเกี่ยวกับการอุทธรณ'
และการรองทุก ข' พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปนกรณีผิด วินัย อยางไมรายแรง ใหทํา คํา สั่งดัง กลาวตามแบบ ลท.๖
ทายประกาศนี้
/(๘) การสั่ง…
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-๒4(๘) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผูอุทธรณ'ตามขอ ๙ ของประกาศเกี่ยวกับการอุทธรณ'
และการรองทุกข' พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปนกรณีผิดวินัยอยางรายแรง และการสั่งใหผูอุทธรณ'กลับเขารับราชการ
ใหทําคําสั่งดังกลาวตามแบบ ลท.๗ ทายประกาศนี้
(๙) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ใหทําเปนคําสั่งมีสาระสําคัญแสดง
เลขที่ และวั น เดื อ น ปc ที่ อ อกคํ า สั่ ง เดิ ม ขอความเดิ ม ตอนที่ แ กไขเปลี่ ย นแปลง และขอความที่ แ กไข
เปลี่ยนแปลงแลว
หมวด ๙
การรายงานการดําเนินการทางวินัย
ขอ ๘๗ เมื่อนายกองค'การบริหารสวนตําบลไดดําเนินการทางวินัยแกพนักงานสวนตําบล โดยสั่ง
ลงโทษ หรืองดโทษ ตามขอ ๘๔ หรือสั่งยุติเรื่องแกพนักงานสวนตําบลผูใดแลว ใหรายงานไปยังคณะกรรมการ
พนั กงานสวนตํ า บลเพื่ อสงเรื่ องใหคณะอนุ กรรมการพิ จ ารณาการดํ า เนิ นการทางวิ นั ย และการใหออกจาก
ราชการตามขอ ๘๕ วรรคสาม ทําความเห็นเสนอ และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลตองพิจารณามีมติให
แลวเสร็ จ ภายในเกาสิ บ วั น นั บ แตวั น ที่ เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ า บลไดรั บ รายงานการ
ดําเนินการทางวินัยจากนายกองค'การบริหารสวนตําบล
ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออก
จากราชการ และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ไมอาจพิจารณามีมติใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองครั้ง ๆ ละไมเกินสามสิบวัน แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในรายงานการ
ประชุมดวย
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลอาจมีมติในคราวเดียวใหเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลสงรายงานการดําเนินการทางวินัยไปใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให
ออกจากราชการพิจารณาทําความเห็นเสนอกอนการพิจารณาและมีมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลก็ได
เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาเห็นวาการลงโทษหรืองดโทษหรือสั่งยุติเรื่อง ตาม
วรรคหนึ่ง เปนการไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม และมีมติเปนประการใด ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลสั่ง
หรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัย
และการใหออกจากราชการ หรือของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี ตองแสดงเหตุผลใหปรากฏ
เปนหนังสือในรายงานการประชุมดวย
ในกรณีนายกองค'การบริหารสวนตําบลไดสั่งลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ หรือสั่ง
ยุติเรื่อง ตามขอ ๘๕ วรรคหนึ่ง ของประกาศนี้ หรือสั่งใหพนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการตามขอ ๖ (๔)
หรือขอ ๗ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหรายงานการดําเนินการทางวินัย หรือการ
สอบสวน หรือการใหออกจากราชการตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อทราบ

/เมื่อ…
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-25เมื่อนายกองค'การบริหารสวนตําบลไดมีคําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษถาเพิ่มโทษเปน
สถานโทษที่หนักขึ้น หรือลดโทษเปนสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ คําสั่งลงโทษเดิมใหเปนอันยกเลิก
ถาลดโทษเปนอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษสวนที่เกินก็ใหเปนอันยกเลิก ในกรณีที่คําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือ
ลดขั้นเงินเดือนเปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนที่เกินเปนอันยกเลิก ใหคืนเงินเดือนที่ไดตัด หรือลดลงไปแลว
ตามคําสั่งที่เปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนเกินที่เปนอันยกเลิกนั้นใหแกผูถูกลงโทษ
ขอ ๘๘ เมื่อนายกองค'การบริหารสวนตําบลไดดําเนินการทางวินัย หรือพิจารณาลงความเห็นให
พนักงานสวนตําบลออกจากราชการในเรื่องใด ถาคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการ
ใหออกจากราชการ หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี พิจารณาเห็นเปนการสมควรที่จะตอง
สอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน'แหงความเปนธรรม หรือเพื่อประโยชน'ในการกํากับดูแลพนักงานสวนตําบลตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ใหมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญ
ที่ตองการทราบไปใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่นายกองค'การบริหารสวน
ตําบลไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมไดดวย
ในการสอบสวนเพิ่มเติม ถาคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจาก
ราชการ หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี พิจารณาเห็นเปนการสมควรสงประเด็นหรือ
ขอสํ าคั ญใดที่ ตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู ตางทองที่ หรื ออยูนอกอํ านาจของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ก็ใหกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญนั้นไปเพื่อขอใหนายกองค'การบริหารสวนตําบล หรือ
หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานในทองที่นั้นทําการสอบสวนแทนได และใหนําขอ ๖๙ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ในกรณีน ายกองค' การบริ ห ารสวนตํ า บลสงประเด็ น หรือขอสํ าคั ญ ตามวรรคสองไปเพื่ อใหนายก
องค'การบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานในทองที่นั้นดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิดอยางรายแรงตามขอ ๒๖ วรรคหก ใหนําการสอบสวน
พิจารณาตามหมวด ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อความปรากฏแกคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลวาการดําเนินการทางวินัยของนายก
องค'การบริหารสวนตําบล หรือการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยของคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลแหงใดขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไป ตองดําเนินการตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตอไป
ขอ ๘๙ ในกรณีมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ให
คณะกรรมการสอบสวนดํ า เนิ น การตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ า บลจั ง หวั ด ลํ า พู น เรื่ อ ง
หลักเกณฑ'และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ' และการรองทุกข'
ลงวัน ที่ 18 มกราคม 2545 โดยอนุ โลมจนกวาจะแลวเสร็ จ สวนการพิจ ารณาสั่งการใหดํ าเนิน การตาม
ประกาศนี้
พนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ หรือพนักงานสวน
ตําบลซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือขาราชการตามกฎหมายอื่นผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอน
วันโอนมาบรรจุเปนพนักงานสวนตําบล ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลดําเนินการสอบสวนพิจารณาตาม
ประกาศนี้ สวนการดําเนินการเพื่อปรับบทความผิดและการสั่งลงโทษ ใหดําเนินการตามกฎหมายที่ใชบังคับอยู
ในขณะกระทําผิด
/กรณี...
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-๒6กรณี เปนเรื่ องที่ อยู ในระหวางการสืบ สวนหรื อสอบสวนของผูบังคับบั ญชาเดิ มกอนวั นโอน ก็ให
สืบสวนหรือสอบสวนตอไปจนแลวเสร็จ แลวสงเรื่องใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลสังกัดป4จจุบันพิจารณา
ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําพูน

กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

