
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

     โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นปัจจุบัน 
ถูกต้อง และเป็นธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติ
ให้้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล       
แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นกําหนด 
     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑3 (3) ประกอบมาตรา ๒5 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลในการ
ประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  15  มกราคม 2559  มีมติให้ออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
     ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9” 
      ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับ ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
     ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในหมวดที่ 1 วินัยและการรักษาวินัย หมวดที่ 2 การสอบสวน
และการลงโทษทางวินัย แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ 
เ รื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
               ข้อ ๔ ในประกาศหลักเกณฑ์น้ี  
               พนักงานส่วนตําบล ให้หมายความรวมถึง พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบลและ
บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบลน้ันด้วย 
               คู่กรณี หมายความว่า บุคคลผู้มีเหตุทะเลาะวิวาท ร้องเรียน ฟ้องร้องซึ่งกันและกัน 
หรือเป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใด ๆ เป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียง
ภายในสามช้ัน เป็นญาติเก่ียวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองช้ัน เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้
พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทน เป็นเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ี เป็นนายจ้าง ของคู่กรณี หรือเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาซึ่งมี
สภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณาไม่เป็นธรรม 
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                ตัวการสําคัญ หมายความว่า พนักงานส่วนตําบลผู้ซึ ่งชักชวน โน้มน้าว ล่อลวง    
ขู ่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทําการใด ๆ อันทําให้พนักงานส่วนตําบลผู ้อื ่นจําต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจ
หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้  
               

หมวด ๒ 
วินัยและการรักษาวินัย 

 
      ข้อ ๕ พนักงานส่วนตําบลต้องรักษาวินัยตามที่กําหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดน้ี 
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
     ข้อ  ๖  พนักงานส่วนตําบลต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
     ข้อ ๗ พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม  
     ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
     การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์
ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
     ข้อ ๘ พนักงานส่วนตําบลต้องต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการ 
     ข้อ ๙ พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง
รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 
     การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
     ข้อ ๑๐ พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
     การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
     ข้อ ๑๑ พนักงานส่วนตําบลต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษท่ีจะสนใจและรับทราบเหตุการณ์
เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็ม
ความสามารถ  
     ข้อ ๑๒ พนักงานส่วนตําบลต้องรักษาความลับของทางราชการ 
     การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
     ข้อ ๑๓ พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่ง
น้ันจะทําให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งน้ัน และเมื่อได้เสนอความเห็น
แล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิมเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
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      การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
     ข้อ ๑๔ พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชา
เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้กระทํา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว  
     ข้อ ๑๕ พนักงานส่วนตําบลต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิด
ข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
     การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
     ข้อ ๑๖ พนักงานส่วนตําบลต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง
ราชการ 
     ข้อ ๑๗ พนักงานส่วนตําบลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการมิได้ 
     การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
     ข้อ ๑๘ พนักงานส่วนตําบลต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทําการอย่าง
ใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตําบลด้วยกันและผู้
ร่วมปฏิบัติราชการ 
     ข้อ ๑๙ พนักงานส่วนตําบลต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การ
สงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิ
ให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
     การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
     ข้อ ๒๐ พนักงานส่วนตําบลต้องไม่กระทําการ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน์อัน
อาจทําให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
     ข้อ ๒๑ พนักงานส่วนตําบลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืน
ใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันน้ันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
     ข้อ ๒๒ พนักงานส่วนตําบลต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาท
ทางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 
     ข้อ ๒๓ พนักงานส่วนตําบลต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใด ๆ อันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 
               การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้
จําคุก หรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
หรือกระทําการอ่ืนใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

/หมวด ๓... 
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หมวด  ๓ 
วิธีก่อนการดําเนินการทางวินัยและสถานโทษทางวินัย 

 
     ข้อ ๒๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิ
ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
     การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระทําโดย การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา
ทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 
              การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยให้กระทําโดย การเอาใจใส่ สังเกตการณ์ 
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัยในเร่ืองอันอยู่ในวิสัยที่จะดําเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ 
     เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานส่วนตําบลผู้ ใดกระทําผิดวินัย โดยมี
พยานหลักฐานในเบ้ืองต้นอยู่แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการทางวินัยทันที  
     เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานส่วนตําบลผู้ใด
กระทําผิดวินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
ในเบ้ืองต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
     เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานส่วนตําบลผู้ใดกระทําผิดวินัย ให้ดําเนินการตามวรรคห้า 
เฉพาะกรณีดังต่อไปน้ี 
              (๑) มีการกล่าวหาที่ไม่ได้ระบุช่ือผู้กล่าวหา ไม่ได้ลงลายมือช่ือผู้กล่าวหา แต่ระบุช่ือหรือ
ตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาพนักงานส่วนตําบลผู้ใด 
และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์น้ันเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้ 
              (๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่สงสัยว่าพนักงานส่วนตําบล
ผู้ใดกระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้ 
               ภายใต้บังคับวรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก หากความปรากฏแก่ผู้บังคับบัญชาอ่ืนที่มิใช่นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้ผู้บังคับบัญชาอื่นนั้นรายงานตามลําดับช้ันถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยเร็ว 
               การสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นตามวรรคห้า จะกระทําโดยแต่งต้ังกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้ 
              การกล่าวหาต้องกระทําเป็นหนังสือ ถ้าเป็นการกล่าวหาด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับฟัง
การกล่าวหาจัดให้มีการทําบันทึกเป็นหนังสือ และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพ่ือดําเนินการตาม
วรรคห้า 
               เมื่อได้ดําเนินการตามวรรคห้าแล้ว ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยจึงจะ
ยุติเร่ืองได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ก็ให้ดําเนินการทางวินัยทันที 
                การดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินัยให้ดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์น้ี โดยกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้
ดําเนินการทางวินัยตามข้อ ๒๖ วรรคสาม แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้
ดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗ 
 

/ผู้บังคับ... 
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                ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อน้ี  หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้
ถือว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัย ในกรณีผู้บังคับบัญชาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้ถือว่าไม่ปฏิบัติการตาม
อํานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ  
               ข้อ ๒๕ พนักงานส่วนตําบลผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในหมวดน้ี ผู้น้ันเป็น
ผู้กระทําผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามหมวด ๘ 
              โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
     (๑) ภาคทัณฑ์ 
     (๒) ตัดเงินเดือน 
     (๓) ลดขั้นเงินเดือน 
           (๔) ปลดออก 

    (๕) ไล่ออก     
  

หมวด ๔ 
การดําเนินการทางวินัย 

 
    ข้อ ๒๖ การดําเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนตําบลซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า

กระทําผิดวินัยให้สอบสวนเพ่ือให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า โดยต้องแจ้งข้อกล่าวหา สรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ และต้อง
ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจง รวมท้ังนําสืบแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามหมวด ๖ 
     ในการช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากคําของผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินํา
ทนายความ หรือที่ปรึกษาเข้าฟังการช้ีแจงหรือให้ปากคําของตนได้  
     การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้
ดําเนินการสอบสวนตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นสมควร โดยอาจมอบหมายให้พนักงานส่วนตําบล
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาสอบสวนแทน หรือต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ 
              การสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ วรรคห้า หากได้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลจะสั่งลงโทษตามข้อ ๘๔ โดยไม่ต้องต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงอีกก็ได้ 
              การดําเนินการตามวรรคสาม หากเป็นการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้
ดําเนินการมีสาระสําคัญตามหมวด ๗ โดยอนุโลม 
               ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนตามหมวด ๗ 
     เมื่อดําเนินการตามวรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหกแล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิด
วินัยก็ให้ดําเนินการตามข้อ ๘๔ หรือข้อ ๘๕ แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย จึงจะสั่งยุติ
เร่ืองเป็นหนังสือได้ 
               ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา
ว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามวรรคหก ในเรื่องที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา
ตามข้อ ๖ (๔) หรือข้อ ๗ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 และ
คณะกรรมการสอบสวนตามข้อดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหก จะนําสํานวนการ
สอบสวนตามข้อดังกล่าวมาใช้เป็นสํานวนการสอบสวน และทําความเห็นเสนอผู้สั ่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน โดยถือว่าได้มีการสอบสวนตามวรรคหกแล้วก็ได้ 

/ข้อ ๒๗ ให้... 
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    ข้อ ๒๗ ให้กรรมการสอบสวนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ขอให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้าง

หุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจง หรือ
ให้ถ้อยคําเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 
     (๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลใด ๆ มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 
             ข้อ ๒๘ พนักงานส่วนตําบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําหรือละเว้นกระทําการใดที่พึงเห็น
ได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้น้ัน หรือต่อผู้มี
หน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็น
หนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้น้ัน หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้น้ันจะออกจาก
ราชการไปแล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจดําเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ และดําเนินการทางวินัยตามประกาศหลักเกณฑ์นี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้น้ันยังมิได้ออกจาก
ราชการเว้นแต่กรณีผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัด
เงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ให้งดโทษเสีย 
      การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้น้ันออกจาก
ราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนมิได้ 
              ข้อ ๒๙ พนักงานส่วนตําบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ 
               ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้น้ันมิได้กระทําผิด หรือกระทําผิดไม่ถึงกับจะ
ถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลส่ังให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งในระดับ
เดียวกันที่ผู้น้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน 
      เมื่อได้มีการสั่งให้พนักงานส่วนตําบลผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรค
หน่ึงแล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้น้ันมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ หรือแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นทําการ
สอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามประกาศหลักเกณฑ์น้ีต่อไปได้ 
     ในกรณีสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้
นั้นมีสถานภาพเป็นพนักงานส่วนตําบลตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เสมือนว่าผู้
น้ันเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 
              0การออกคําสั่งตามข้อน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลก่อน  
 
 
 

/เงินเดือน... 
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               เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน และการจ่ายเงินดังกล่าวของ 
ผู้ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการน้ัน 
สําหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้น้ันเป็นผู้ถูกสั่ง
พักราชการ 

    การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการ ระยะเวลาให้
ออกจากราชการไว้ก่อน และการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 
 

หมวด ๕ 
การกันเป็นพยานและการคุ้มครองพยาน 

 
                ข้อ ๓๐ พนักงานส่วนตําบลผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระทําผิดวินัยกับพนักงานส่วนตําบลผู้อ่ืน
และผู้น้ันมิใช่ตัวการสําคัญ อาจได้รับการกันเป็นพยาน และการคุ้มครองพยานตามหมวดน้ี ไม่ว่าจะมีคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนในเร่ืองดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม ถ้าผู้น้ัน 
              (๑) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคําเก่ียวกับการกระทําผิดวินัยที่ได้กระทํามา ต่อ
บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
และข้อมูลหรือถ้อยคําน้ันเป็นเหตุให้มีการดําเนินการทางวินัยกับตัวการสําคัญในเรื่องน้ันได้ 
              (๒) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคําเก่ียวกับการกระทําผิดวินัยที่ได้กระทํามา ต่อ
บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ ซึ่ง
ไม่อาจแสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอ่ืนใด เพ่ือดําเนินการทางวินัยแก่ตัวการสําคัญในเรื่องน้ันได้ 
     ข้อ ๓๑ การกันเป็นพยาน การสิ้นสุดการกันเป็นพยาน การคุ้มครองพยาน และการสิ้นสุดการ
คุ้มครองพยาน เป็นอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยต้องทําเป็นหนังสือ 
     ข้อ ๓๒ การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคําตามข้อ ๓๐ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่เป็น
การเปิดเผยความลับของทางราชการ และไม่เป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
               กรณีผู้บังคับบัญชาอื่นซึ่งมิใช่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับข้อมูล ให้รายงานตามลําดับช้ัน
จนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือดําเนินการต่อไป 
    ข้อ ๓๓ การพิจารณากันพนักงานส่วนตําบลเป็นพยาน ต้องมิได้เกิดจากการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้
สัญญา หรือกระทําการอ่ืนใดโดยมิชอบแก่ผู้ถูกกันเป็นพยานเพ่ือชักจูงให้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคําในเรื่องที่
กล่าวหาน้ัน 
             ข้อ ๓๔ ในระหว่างการสอบสวน หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะกันผู้
ถูกสอบสวนรายใดเป็นพยาน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยเร็วเพ่ือสั่งกันผู้น้ันเป็นพยาน ทั้งน้ี คณะกรรมการสอบสวนต้องมีมติโดยระบุเหตุผลแห่งการพิจารณาไว้ด้วย
ว่าสมควรกันผู้ถูกสอบสวนรายน้ันเป็นพยานเพราะเหตุใด กรณีเช่นน้ีให้ถือว่าการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกกัน
เป็นพยานเป็นอันยุติ เว้นแต่มีกรณีตามข้อ ๓๖  
     ข้อ ๓๕ ภายใต้บังคับข้อ ๓๐ เมื่อความปรากฏแก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งได้มีการ
ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจกันพนักงานส่วนตําบลผู้น้ันเป็นพยานก็ได้ 
 

 
/ข้อ ๓๖ หากผู้... 



-8- 
 
             ข้อ ๓๖ หากผู้ถูกกันเป็นพยานตามข้อ ๓๔ หรือข้อ ๓๕ แล้วแต่กรณี ไม่มาให้ถ้อยคําต่อบุคคล
หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือมา
แต่ไม่ให้ถ้อยคํา หรือให้ถ้อยคําแต่ไม่เป็นประโยชน์ หรือให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือกลับคําให้การ คณะกรรมการ
สอบสวนต้องรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสั่งให้การกันผู้น้ันเป็นพยานสิ้นสุดลง และให้ดําเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้น้ันต่อไป 
             ข้อ ๓๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแจ้งการกันเป็นพยานและการสิ้นสุดการกันเป็น
พยานให้ผู้ถูกกันเป็นพยานและบุคคล หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย
หรือระเบียบของทางราชการทราบ แล้วส่งให้ประธานกรรมการสอบสวนรวมไว้ในสํานวนการสอบสวนด้วย 

    ข้อ ๓๘ ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ให้การคุ้มครอง
พยาน ดังต่อไปนี้ 
     (๑) ไม่เปิดเผยช่ือ หรือข้อมูลใด ๆ ที่จะทําให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคํา 
     (๒) ไม่ใช้อํานาจไม่ว่าในทางใด หรือกระทําการอ่ืนใดอันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม ซึ่ง
อาจมีผลทําให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ของผู้น้ันในทางเสียหาย 
              (๓) มิให้ผู้น้ันถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกข่มขู่เพราะเหตุที่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคํา 
     ข้อ ๓๙ ในกรณีพนักงานส่วนตําบลผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือให้คุ้มครองพยาน ผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันจะพิจารณาดําเนินการอ่ืนใดที่เห็นว่าจําเป็นเพ่ือให้ผู้น้ันได้รับการคุ้มครองแล้วจึงปฏิบัติตาม
ขั้นตอนหรือกระบวนการตามท่ีกฎหมายบัญญัติในภายหลังก็ได้ 
     ข้อ ๔๐ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ พนักงานส่วนตําบลซึ่งเป็นพยานผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันยังมิได้ให้การคุ้มครอง หรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอ ในกรณีเป็นผู้บังคับบัญชาอื่นที่มิใช่นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้น้ันอาจย่ืนคําร้องเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการต่อไปก็ได้ 
              ข้อ ๔๑ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับคําร้องตามข้อ ๔๐ หรือความปรากฏแก่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ถ้ามีมูลน่าเช่ือว่าเป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง ต้องให้การคุ้มครองพยานทันที 
หากมีความจําเป็นเพื่อความปลอดภัยในชีวิต นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจสั่งให้พยานผู้นั้นไปช่วย
ราชการที่สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดโดยความสมัครใจของพยานโดยเร็วก็ได้ 
     ข้อ ๔๒ พนักงานส่วนตําบลซ่ึงเป็นพยานผู้ใดเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลยังมิได้ให้
การคุ้มครองตามหมวดน้ี หรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอ ผู้น้ันอาจย่ืนคําร้องเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลก็ได้ 
     เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้รับคําร้องตามวรรคหน่ึงแล้ว ถ้ามีมูลน่าเช่ือว่าเป็นไป
ตามท่ีพยานกล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีมติให้พยานผู้นั ้นไปช่วยราชการที่สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือทราบ โดยอาจปฏิบัติตาม
ขั้นตอนหรือกระบวนการที่กฎหมายกําหนดในภายหลังก็ได้  
        ข้อ ๔๓ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ 
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาและมีมติให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการที่สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
     ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ดําเนินการตามข้อ ๔๒ ถือว่าไม่ปฏิบัติการตาม
อํานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ หรือในกรณีที่เห็นสมควร ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีมติแจ้งผู้ควบคุม หรือกํากับดูแลดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 
 

/ข้อ ๔๔ การให้... 
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     ข้อ ๔๔ การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดน้ีให้พิจารณาดําเนินการในโอกาสแรกท่ีสามารถ
กระทําได้ และให้เริ่มต้ังแต่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคํา จนกว่าจะมีการส่ังยุติเรื่อง หรือการดําเนินการทางวินัย
แก่ตัวการสําคัญแห่งการกระทําผิดเสร็จสิ้น และเหตุแห่งการคุ้มครองพยานหมดสิ้นไป ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลมีมติให้ผู้ได้รับการคุ้มครองพยานกลับไปปฏิบัติหน้าที่เดิม 
 

        หมวด ๖ 
การกระทําที่ปรากฏชัดแจ้ง 

 
    ข้อ ๔๕ พนักงานส่วนตําบลผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ 

     (๑) กระทําผิดอาญาจนต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้น้ันกระทําผิด และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาน้ันได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว 
     (๒) กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้รับสารภาพในเร่ืองที่ถูกกล่าวหาเป็นหนังสือต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือให้ถ้อยคํารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือ
คณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว 
             ถือเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการทางวินัย
ตามข้อ ๘๔ โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้ 
    ข้อ ๔๖ พนักงานส่วนตําบลผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑) กระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้
จําคุกโดยศาลมิได้รอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้ หรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
              (๓) กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล หรือให้ถ้อยคํารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตาม
หมวด ๗ และได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว  

    ถือเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการทางวินัยตาม
ข้อ ๘๕ วรรคหน่ึง โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้ 
              ข้อ ๔๗ พนักงานส่วนตําบลผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่อง
ต่อหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เห็นว่าถ้าให้ผู้น้ันรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการในกรณีดังต่อไปนี้ 

    (๑) กระทําหรือละเว้นกระทําการใดจนต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้น้ันกระทําผิดแต่ให้รอการ
กําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแล้วแต่ให้รอการลงโทษไว้ และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่าข้อเท็จจริงที่
ปรากฏตามคําพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว 
     (๒) มีกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล หรือให้ถ้อยคํารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวน
ตามหมวด ๗ และได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว    
 

/ถือเป็น... 
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              ถือเป็นกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะสั่งให้ออกจากราชการ
ตามข้อ ๗ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 โดยไม่สอบสวน หรืองด
การสอบสวนก็ได้ 
 

หมวด ๗ 
การสอบสวนพิจารณา 

 
     ข้อ ๔๘ เพ่ือให้ได้ความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาพนักงานส่วนตําบลซึ่งถูก
กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีกรณีถูกกล่าวหาหรือ
มีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้ออกจาก
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ให้เป็นไปตามหมวดน้ี 
      ข้อ ๔๙ การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งต้ังจากพนักงานส่วนตําบลในสังกัด กรณีมี
เหตุผลความจําเป็น หรือเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนพิจารณา หรือเพ่ือความยุติธรรม การแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนอาจแต่งต้ังจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยได้รับความ
ยินยอมจากต้นสังกัดก็ได้ ในการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งต้ังจํานวนอย่างน้อยสามคน 
ประกอบด้วยประธานกรรมการซ่ึงมีตําแหน่งระดับไม่ตํ่ากว่าหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด โดยให้กรรมการคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
               คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับ
การฝึกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดําเนินการทางวินัยอย่างน้อยหน่ึงคน 
     ในกรณีจําเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นพนักงานส่วนตําบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีคุณสมบัติตามวรรคสอง ด้วยก็
ได้ และให้นําข้อ ๕๔ ข้อ ๕๕ และข้อ ๕๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     เมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
คู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดร่วมกับผู้ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
ตรวจสอบ หากพบว่าเป็นความจริง ให้แจ้งขอความยินยอมจากต้นสังกัดแล้วพิจารณาและมีมติคัดเลือก
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออกคําสั่งแต่งต้ังตามมติ                            
              เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ สอบสวนแล้วเสร็จ ให้ทํารายงานการสอบสวนเสนอไป
ยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาแล้วมีมติเป็น
ประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน ทั้งน้ี ให้นําความในข้อ ๗๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
               เมื่อมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะมีตําแหน่งระดับ
ตํ่ากว่า หรือเทียบได้ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ 
     ข้อ ๕๐ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุช่ือและตําแหน่งระดับของผู้ถูกกล่าวหา 
เรื่องที่กล่าวหา ช่ือและตําแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวน และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) 
ทั้งน้ี ให้มีสาระสําคัญตามแบบ สว.๑ ท้ายประกาศหลักเกณฑ์น้ี     
     การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งตั้ง ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
วรรคหน่ึง 
 

/ข้อ ๕๑ เมื่อม.ี.. 
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     ข้อ ๕๑ เมื่อมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
               (๑) แจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวันที่รับทราบ
ไว้เป็นหลักฐาน ในการน้ีให้มอบสําเนาคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหน่ึงฉบับด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบ
คําสั่ง ถ้าได้ทําบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือช่ือผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
ให้ถือวันที่แจ้งน้ันเป็นวันรับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืน ให้ส่ง
สําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นน้ีเมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งสําเนาคําสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้รับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว 
               (๒) ส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน และส่งหลักฐาน
การรับทราบ หรือถือว่ารับทราบตาม (๑) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธาน
กรรมการ และให้ประธานกรรมการลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน 
       ข้อ ๕๒ เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๕๑ (๒) แล้ว ให้ประธานกรรมการดําเนินการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป 
     ข้อ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่การประชุมตามข้อ ๖๑ และข้อ ๗๕ 
ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสอบสวน
ทั้งหมด 
     การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย แต่ในกรณี
จําเป็นที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หน้าที่แทน 
        การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
          ข้อ ๕๔ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าผู้น้ันมีเหตุอย่าง
หน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

    (๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทําการตามเร่ืองที่กล่าวหา 
    (๒) มีประโยชน์ได้เสียในเร่ืองที่สอบสวน 
    (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา 
    (๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วม

บิดาหรือมารดาของผู้กล่าวหา 
    (๕) มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม 
    การคัดค้านผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวนให้ทําเป็นหนังสือย่ืนต่อนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแห่งการ
คัดค้าน โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะทําให้การสอบสวนไม่ได้
ความจริงและความเป็นธรรมอย่างไร ในการน้ีให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลส่งสําเนาหนังสือคัดค้านและ
แจ้งวันที่ได้รับหนังสือคัดค้านดังกล่าวให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ในสํานวนการสอบสวนด้วย 

 
 

/ในการ... 



-12- 
 

     ในการพิจารณาเร่ืองการคัดค้าน ผู้ซึ่งถูกคัดค้านอาจทําคําช้ีแจงได้ หากนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเห็นว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน 
หากเห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ให้สั่งยกคําคัดค้านน้ัน โดยให้สั่งการภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน ทั้งน้ี ให้แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้คัดค้านทราบ แล้วส่งเร่ืองให้คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในสํานวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคํา
คัดค้านให้เป็นที่สุด 
     ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ไม่สั่งการอย่างหน่ึงอย่างใดภายในสิบห้าวันตามวรรค
สาม ให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน และให้เลขานุการกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือดําเนินการตามข้อ ๕๖ ต่อไป  
     การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 
     ในกรณีกรรมการสอบสวนตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ ถูกคัดค้านหรือเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูก
คัดค้าน ให้ดําเนินการตามวรรคสอง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องเสนอคําคัดค้านไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับหนังสือคัดค้าน คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
ต้องพิจารณาคําคัดค้านโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือคัดค้านจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามน้ัน หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลไม่พิจารณาและมีมติภายในสามสิบวันให้ผู้น้ันพ้นจากการเป็น
กรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาและมีมติคัดเลือกกรรมการสอบสวนแทนผู้น้ัน                 
     ในกรณีมีการคัดค้านตามวรรคสอง วรรคหก และข้อ ๕๕ ให้ผู้น้ันหยุดปฏิบัติหน้าที่ช่ัวคราว
จนกว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณี จะพิจารณาสั่งคํา
คัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาคําคัดค้านให้ทราบ 
     ข้อ ๕๕ ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้าน
ตามข้อ ๕๔ วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อ ๕๔ วรรคสอง และให้นํา
ข้อ ๕๔ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ข้อ ๕๖ ภายใต้บังคับข้อ ๔๙ เมื่อได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ้านายก
องค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่ามีเหตุอันสมควร หรือจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดจํานวนผู้ได้รับแต่งต้ัง
เป็นกรรมการสอบสวน ให้ดําเนินการได้โดยต้องแสดงเหตุแห่งการสั่งน้ันไว้ด้วย และให้นําข้อ ๕๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
     การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหน่ึง ไม่กระทบถึงการ
สอบสวนที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 
     ข้อ ๕๗ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนตามหมวดน้ี  เพ่ือแสวงหาความจริงในเร่ือง
ที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการน้ีให้คณะกรรมการสอบสวน
รวบรวมประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จําเป็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณา และจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย     

    ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมทําการสอบสวน 
     ข้อ ๕๘ ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลา ดังน้ี 
     (๑) ดําเนินการประชุมตามข้อ ๕๒ แล้วแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๐ ให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
 
 

/(๒) รวบรวม... 
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     (๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่กล่าวหาเท่าที่มีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
ดําเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ 
     (๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ 
     (๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
ดําเนินการตาม (๓) 
     (๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ 
               ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง 
ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือ
ขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นน้ีให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการ
ได้ไม่เกินสองคร้ัง ๆ ละไม่เกินสามสิบวัน 
     การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
ทราบเพ่ือติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป 
     ข้อ ๕๙ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน ให้กรรมการ
สอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด 
     เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนําต้นฉบับ
มาได้ จะใช้สําเนาที่กรรมการสอบสวน หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสําเนาถูกต้องก็ได้ 
     ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอ่ืน จะให้นํา
สําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 
     ข้อ ๖๐ เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ ๕๒ แล้ว ให้
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ทราบ
ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด  เมื่อใด อย่างไร  ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือด้วยว่าผู้
ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนํา
พยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ตามข้อ ๖๑ 
     การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ท้ายประกาศหลักเกณฑ์น้ี 
โดยทําเป็นสองฉบับ เพ่ือมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหน่ึงฉบับ เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูก
กล่าวหาลงลายมือช่ือรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 
     เมื่อได้ดําเนินการตามวรรคหน่ึง และวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูก
กล่าวหาว่าได้กระทําการตามท่ีถูกกล่าวหรือไม่ อย่างไร แล้วบันทึกถ้อยคําไว้เป็นหลักฐาน 
     ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามท่ีถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการ
สอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใด หรือหย่อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 
อย่างไร หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามท่ีรับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยคํารับสารภาพ  รวมทั้งเหตุผลในการรับ
สารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทําไว้ด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ทําการสอบสวน
ต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเก่ียวกับเรื่องที่กล่าวหาโดย
ละเอียด จะทําการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดําเนินการตามข้อ ๗๕ และข้อ ๗๖ ต่อไป 

/ในกรณี... 
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     ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยคํารับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน
เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วดําเนินการตามข้อ ๖๑ ต่อไป 
     ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบข้อกล่าวหา ถ้าได้ทําบันทึกลงวันที่
และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือช่ือผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งน้ันเป็นวัน
รับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืน หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อ
กล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้
ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูก
กล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ การ
แจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเช่นน้ี ให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ เป็นสามฉบับ เพ่ือเก็บไว้ในสํานวนการ
สอบสวนหน่ึงฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หน่ึงฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลง
ลายมือช่ือและวัน เดือน ปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสํานวนการสอบสวนหน่ึงฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้ส่งบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๒ 
คืน ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคห้า 
       ข้อ ๖๑ เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๖๐ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุมเพ่ือ
พิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็น
ความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ ตามข้อ ๗ ของประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
ให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 หรือไม่ อย่างไร แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกผู้ถูก
กล่าวหามาพบเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตาม
ข้อใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕9 อย่างไร และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ 
และการกระทําที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ 
     การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคหน่ึง ให้ทําบันทึก
มีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ท้ายประกาศหลักเกณฑ์น้ี  โดยทําเป็นสองฉบับ  เพ่ือมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหน่ึง
ฉบับ เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้
เป็นหลักฐานด้วย 
     เมื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นคําช้ีแจงแก้ข้อ
กล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะย่ืนคําช้ีแจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวนให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาย่ืนคําช้ีแจงภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคําเพ่ิมเติม 
รวมทั้งนําสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะย่ืนคําช้ีแจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว 
     การนําสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ้างพยานหลักฐาน
แล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานน้ันมาก็ได้ 

    เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง  ๆ  เสร็จแล้ว ให้ดําเนินการ
ตามข้อ ๗๕ และข้อ ๗๖ ต่อไป 
 

/ในกรณีผู้... 
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    ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบหรือไม่มารับทราบ ถ้าได้ทําบันทกึ

ลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือช่ือผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งน้ัน
เป็นวันรับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยตรงได้ หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืน หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มา
รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมี
สาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่ง
ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้
ถูกกล่าวหาช้ีแจงและนัดมาให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาภายในกําหนดเวลา การแจ้งในกรณีน้ีให้ทํา
บันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ เป็นสามฉบับ เพ่ือเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหน่ึงฉบับ ส่งให้ผู้ถูก
กล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หน่ึงฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือ และ วัน เดือน ปีที่
รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสํานวนการสอบสวนหน่ึงฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่งบันทึกมี
สาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๓ คืน หรือไม่ได้รับคํา
ช้ีแจงจากผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําตามนัด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม  
จะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดําเนินการตามข้อ ๗๕ และข้อ ๗๖ ต่อไป แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามา
ขอให้ถ้อยคําหรือย่ืนคําช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอนําสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอ
สํานวนการสอบสวนตามข้อ ๗๖ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหา
ตามท่ีผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ 
      ข้อ ๖๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๖๑ เสร็จแล้ว ก่อน
เสนอสํานวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อ ๗๖ ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า
จําเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมก็ให้ดําเนินการได้ ถ้าพยานหลักฐานที่ได้เพ่ิมเติมมาน้ันเป็น
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคําหรือนําสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพ่ิมเติมที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาน้ัน ทั้งน้ี ให้นําข้อ ๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
      ข้อ ๖๓ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ย่ืนคําช้ีแจงหรือให้ถ้อยคําแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้วมีสิทธิย่ืนคําช้ีแจง
เพ่ิมเติม หรือขอให้ถ้อยคําหรือนําสืบแก้ข้อกล่าวหาเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ 
     เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนใหม่ตามข้อ ๗๔ ผู้ถูกกล่าวหาจะย่ืนคําช้ีแจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ ใน
กรณีเช่นน้ีให้รับคําช้ีแจงนั้นรวมไว้ในสํานวนการสอบสวนเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
     ข้อ ๖๔ ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด จึงจะสอบสวนได้  
      ข้อ ๖๕ ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดกระทํา
การล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทําการใดเพ่ือจูงใจให้บุคคลน้ันให้ถ้อยคําอย่างใด ๆ 
     ข้อ ๖๖ ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซึ่งจะถูก
สอบปากคําเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่ทนายความหรือที่
ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพ่ือประโยชน์แห่ง
การสอบสวน 
 
 

/การสอบ... 
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     การสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้บันทึกถ้อยคํามีสาระสําคัญตามแบบ สว.๔ หรือ
แบบ สว.๕ ท้ายประกาศหลักเกณฑ์น้ี แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยคําเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟัง หรือ
จะให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ถ้อยคํารับว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ให้ถ้อยคําและผู้บันทึกถ้อยคําลงลายมือช่ือไว้
เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งร่วมสอบสวนลงลายมือช่ือรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคําน้ันด้วย
ถ้าบันทึกถ้อยคํามีหลายหน้า ให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหน่ึงคนกับผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือช่ือกํากับไว้ทุกหน้า   
              ในการบันทึกถ้อยคําห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้
บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหน่ึงคนกับผู้ให้
ถ้อยคําลงลายมือช่ือกํากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม 
    ในกรณีผู้ให้ถ้อยคําไม่ยอมลงลายมือช่ือ ให้บันทึกเหตุน้ันไว้ในบันทึกถ้อยคําน้ัน 
    ในกรณีผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ ให้นํามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
       ข้อ ๖๗ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน ให้บุคคลน้ันมาช้ีแจงหรือ
ให้ถ้อยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด 
     ในกรณีพยานมาแต่ไม่ให้ถ้อยคํา หรือไม่มา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้
ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานน้ันก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุน้ันไว้ในบันทึก
ประจําวันที่มีการสอบสวนตามข้อ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๗๖ 
               ข้อ ๖๘ คณะกรรมการสอบสวนต้องสอบสวนให้หมดประเด็น ในกรณีที่เห็นว่าการสอบสวน
พยานหลักฐานใดจะทําให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จําเป็นหรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ คณะกรรมการ
สอบสวนจะมีมติงดการสอบสวนพยานหลักฐานน้ันก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุน้ันไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการ
สอบสวนตามข้อ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๗๖ 
               ข้อ ๖๙ ในกรณีจะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่หรือส่วนราชการ
นอกการบังคับบัญชาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ
สอบสวนจะรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่น้ัน สอบสวนหรือรวบรวม
พยานหลักฐานแทนก็ได้ โดยกําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้ ในกรณีเช่นน้ีให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่น้ันเลือกพนักงานส่วนท้องถ่ิน หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่อยู่ใน
บังคับบัญชาตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยสามคนมาเป็นคณะทําการสอบสวน 
     ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง ให้คณะทําการสอบสวนมีฐานะเป็นคณะกรรมการสอบสวน
ตามประกาศหลักเกณฑ์น้ี และให้นําข้อ ๕๓ วรรคหน่ึง ข้อ ๕๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๕ ข้อ ๖๖ และข้อ ๖๗ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
      ข้อ ๗๐ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการในเรื่องอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
ให้ประธานกรรมการรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเร็ว  ถ้านายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามรายงาน ให้
สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนโดยจะแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทําการสอบสวน 
หรือจะแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ก็ได้ ทั้งน้ี ให้ดําเนินการตามหมวดนี้ 

/ข้อ 7๑ ในกรณี... 
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               ข้อ ๗๑ ในกรณีการสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานส่วนตําบลผู้อ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
อ่ืน หรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบ้ืองต้นว่าผู้ที่ถูกพาดพิงน้ันมีส่วน
ร่วมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนน้ันด้วยหรือไม่  ถ้าเห็นว่าผู้น้ันมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนน้ันอยู่
ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามควรแก่
กรณีโดยเร็ว 
     ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามรายงาน ให้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน โดยจะแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทําการสอบสวน หรือจะแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ก็ได้ ทั้งน้ี 
ให้ดําเนินการตามหมวดน้ี กรณีเช่นนี้ให้ใช้พยานหลักฐานที่ได้สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้  แต่หากผู้
ถูกพาดพิงเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ง
เป็นหนังสือไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้น้ันเพ่ือดําเนินการต่อไป 
     ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเป็นสํานวนการสอบสวนใหม่ 
ให้นําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการสอบสวนใหม่ หรือ
บันทึกให้ปรากฏว่านําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสํานวนการ
สอบสวนใหม่ด้วย 
     ข้อ ๗๒ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้ึนทําการ
สอบสวนเพ่ือสอบสวนพนักงานส่วนตําบลผู้ใดในเรื่องที่ผู้น้ันหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของประกาศ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่าการ
สอบสวนเร่ืองน้ันมีมูลว่าเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นควรสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนผู้น้ันตามข้อ ๒๖ วรรคหก ให้ดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์น้ี กรณีเช่นน้ี
คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก จะนําสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๗ 
ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 มาประกอบการพิจารณาก็ได้ 
         ข้อ ๗๓ ในกรณีมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับ
เร่ืองที่กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่
แล้ว ให้ถือเอาคําพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องสอบสวนพยานหลักฐานอ่ืนที่
เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 

    ข้อ ๗๔ ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวน
ต่อไปจนเสร็จ แล้วทํารายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ และให้
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนส่งเร่ืองให้ผู้บริหารท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้ถูก
กล่าวหา ทั้งน้ี ให้ผู้บริหารท้องถ่ินสังกัดใหม่ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ 
พร้อมทั้งพิจารณาและดําเนินการตามข้อ ๗๗ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณีต่อไป 

    ข้อ  ๗๕  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  เสร็จแล้ว ให้ประชุม
พิจารณาลงมติ ดังน้ี 
 

/(๑) ผู้ถูก... 
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              (๑) ผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิด เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควร
ได้รับโทษสถานใด 
              (๒) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 หรือไม่ อย่างไร 
              (๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างย่ิงว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การ
สอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการ
เสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘ ของประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 หรือไม่ 
อย่างไร 
    ข้อ ๗๖ เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๗๕ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนทํารายงาน
การสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๖ ท้ายประกาศหลักเกณฑ์น้ี เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ทําความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน โดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของรายงานการสอบสวนด้วย 
              รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
              (๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีไม่ได้สอบสวนพยานตาม    
ข้อ ๖๗ และข้อ ๖๘ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนน้ันให้ปรากฏไว้ ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพ 
ให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย 
    (๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อ
กล่าวหา 
    (๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร ถ้า
ผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตาม   
ข้อ ๗ ของประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 หรือไม่ อย่างไร หรือมีเหตุอันควร
สงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘ ของประกาศ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 หรือไม่ อย่างไร 
     เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทํารายงานการสอบสวนแล้ว ให้เสนอสํานวนการสอบสวน 
พร้อมทั้งสารบาญต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ 
     การแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนในเรื่องใดไปแล้ว จะแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนในเรื่องน้ันอีกมิได้ เว้นแต่กรณีตามข้อ ๗๘ วรรคสอง 
              ข้อ ๗๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสํานวนการสอบสวนมาแล้ว ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลตรวจสอบความถูกต้องของสํานวนการสอบสวนตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ แลว้
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
     (๑) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิด หรือไม่มีเหตุที่จะให้
ออกจากราชการตามข้อ ๗ ของประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 สมควรยุติเรื่อง 
หรือกระทําผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา
และสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับสํานวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน 
 

/(๒) ในกรณี... 
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     (๒) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ และไม่ว่านายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ตาม นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลต้องส่งเร่ืองให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพ่ือพิจารณาตามข้อ ๘๕ ของประกาศหลักเกณฑ์น้ี หรือ
ตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ของประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ภายในสามสิบวัน
นับแต่ได้รับสํานวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน 
               การพิจารณาดําเนินการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหน่ึง ต้องแสดง
ความเห็นเป็นหนังสือ กรณีเห็นแย้งให้อ้างเหตุผลประกอบด้วย 
       ข้อ ๗๘ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นสมควรให้สอบสวนเพ่ิมเติมประการใด ให้
กําหนดประเด็น พร้อมทั้งส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพ่ือดําเนินการสอบสวน
เพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น โดยอาจกําหนดมาตรการเร่งรัดการสอบสอนเพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
     ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทําการสอบสวนได้ หรือนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเห็นเป็นการจําเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้น
ทําการสอบสวนเพ่ิมเติมในประเด็นตามวรรคหน่ึงก็ได้ ในกรณีเช่นน้ีให้นําข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว
ให้ส่งพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพ่ิมเติม ไปให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ิมเติมโดยไม่ต้องทํา
ความเห็น 
       ข้อ ๗๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามที่กําหนดใน
ข้อ ๔๙ ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป  ในกรณีเช่นน้ี ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ขึ้นทําการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง 
     ข้อ ๘๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทําไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนน้ันเสียไป
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตาม      
ข้อ ๕๓ วรรคหน่ึง 
     (๒) การสอบปากคําบุคคล ดําเนินการไม่ถูกต้องตามข้อ ๕๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๕ 
ข้อ ๖๖ วรรคหน่ึง หรือข้อ ๖๙ 
     ในกรณีเช่นน้ี ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหม่
ให้ถูกต้องโดยเร็ว 
     ข้อ ๘๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่มีหนังสือขอให้
ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจง หรือนัดมาให้ถ้อยคําหรือนําสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลส่ังให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงให้ถ้อยคํา
และนําสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ด้วย 
     ข้อ ๘๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทําไม่ถูกต้องตามหมวดน้ี นอกจากที่กําหนด
ในข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ และข้อ ๘๑ ถ้าการสอบสวนตอนน้ันเป็นสาระสําคัญอันจะทําให้เสียความเป็นธรรม ใหน้ายก
องค์การบริหารส่วนตําบลส่ังให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดําเนินการตอนน้ันให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้าการ 
สอบสวนตอนน้ันมิใช่สาระสําคัญอันจะทําให้เสียความเป็นธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะสั่งให้แก้ไข
หรือดําเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ 

/ข้อ ๘๓ การนับ... 
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       ข้อ ๘๓ การนับระยะเวลาตามประกาศหลักเกณฑ์น้ี สําหรับเวลาเร่ิมต้นให้นับวันถัดจากวัน
แรกแห่งเวลาน้ันเป็นวันเร่ิมนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
เดิมเป็นวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป ส่วนเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้
นับวันเริ่มเปิดทําการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 

 
หมวด ๘ 

การลงโทษทางวินัย 
 
      ข้อ ๘๔ พนักงานส่วนตําบลผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอัน
ควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณี
กระทําผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
     ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือน
เป็นหนังสือก็ได้ 
     กรณีการกระทําในเร่ืองเดียวกัน แต่เป็นความผิดวินัยหลายฐานความผิด ให้สั่งลงโทษในสถาน
โทษที่หนักที่สุดเพียงสถานเดียวแห่งการกระทําน้ัน 
               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจลงโทษตัดเงินเดือน และลดข้ันเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบลตามวรรคหน่ึงได้ ดังน้ี  

    (๑) ตัดเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกิน ๕ % และเป็นเวลาไม่เกิน ๓ เดือน  
      (๒) ลดขั้นเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกินหน่ึงข้ัน 

    ข้อ ๘๕ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งต้ังตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล แล้วแต่กรณี เห็นว่าพนักงานส่วนตําบลผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก
หรือไล่ออกจากราชการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพ่ือส่งเรื่อง
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการซึ่งผู้น้ันสังกัดอยู่พิจารณาทํา
ความเห็นเสนอ ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลงโทษตํ่ากว่า
ปลดออกจากราชการ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลส่ังหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน  

    ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามข้อน้ี ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าผู้น้ันลาออกจาก
ราชการ   
     คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง 
ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตาม
ข้อ ๙ วรรคสาม ของประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕9 และให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแต่งต้ังจากบุคคลดังต่อไปน้ี 
     (๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายเป็นประธาน 
              (๒) นายอําเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
จังหวัดจํานวนหน่ึงคน 

    (๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวนหน่ึงคน และพนักงานส่วนตําบลจํานวนหน่ึงคน 

/(๔) ผู้ทรง... 
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               (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวนสองคน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการบริหารงาน
บุคคล หรือด้านการดําเนินการทางวินัย  
               (๕) ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในจังหวัด จํานวนหนึ่งคน เป็น
เลขานุการ 

    การแต่งต้ังและการให้พ้นจากตําแหน่งให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 
    คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล อาจแต่งต้ังหรือมอบหมายเลขานุการกรรมการสอบสวนให้

เป็นผู้นําเสนอรายงานการดําเนินการทางวินัยในการประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล เพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ แต่ห้ามมิให้ผู้น้ันพิจารณาหรือแสดงความเห็นในการประชุม  

    กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีมติแล้ว แต่ยังมิได้มีการปฏิบัติตามมติ ผู้จะถูกลงโทษ
ได้โอนไปสังกัดใหม่ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลสังกัดเดิมส่งรายงานการดําเนินการทางวินัยพร้อมมติ
ไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามวรรคหน่ึง โดย
ไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการสังกัดใหม่
พิจารณาทําความเห็นเสนออีก 

    ข้อ ๘๖ การลงโทษพนักงานส่วนตําบล ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด 
และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในคําสั่งลงโทษให้แสดงให้
ชัดเจนว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยโดยมีข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน พยานหลักฐาน และเหตุผลที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาอย่างไร เป็นการกระทําผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด 

    การลงโทษตามวรรคหน่ึงให้ทําเป็นคําสั่ง และระบุสิทธิในการอุทธรณ์ และระยะเวลาสําหรับ
การอุทธรณ์ไว้ในคําสั่งด้วย วิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
               (๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามข้อ ๘๔ หรือข้อ ๘๗ วรรคหน่ึง
และวรรคสี่ ห้ามมิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกคําสั่ง เว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามหมวด ๓ ของประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕9 และให้ทําคําสั่งตามแบบ ลท.๑ แบบ ลท.๒ หรือแบบ ลท.๓ ท้ายประกาศหลักเกณฑ์น้ี 

    (๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ตามข้อ ๘๕ หรือการสั่งลงโทษปลดออก 
หรือไล่ออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศหลักเกณฑ์น้ีใช้บังคับ จะสั่งให้มีผลต้ังแต่
วันใดให้เป็นไปตามหมวด ๔ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 และ
ให้ทําคําสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๔ ท้ายประกาศหลักเกณฑ์น้ี 
     (๓) การสั่งเพ่ิมโทษ หรือลดโทษ เป็นไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามข้อ ๘๕ หรือเป็น
โทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศหลักเกณฑ์น้ีใช้บังคับ จะสั่ง
ให้มีผลต้ังแต่วันใด ให้นํา (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     (๔) การสั่งเพ่ิมโทษ หรือลดโทษ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ให้สั่งย้อนหลัง
ไปถึงวันที่คําสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ ทั้งนี้ การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ถูก
สั่งลงโทษได้รับแล้ว   

         (๕) การสั่งลดโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ หรือโทษปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการตามกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศหลักเกณฑ์น้ีใช้บังคับ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน 
หรือภาคทัณฑ์ จะสั่งให้มีผลต้ังแต่วันใด ให้นํา (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

    (๖) คําสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษตามข้อ ๘๗ วรรคหน่ึงและวรรคสี่  ให้ทําคําสั่ง
ดังกล่าวตามแบบ ลท.๕ ท้ายประกาศหลักเกณฑ์น้ี 

/(๗) การสั่ง... 
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               (๗) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของประกาศหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕9 ซึ่งเป็นกรณีผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ทําคําสั ่ง
ดังกล่าวตามแบบ ลท.๖ ท้ายประกาศหลักเกณฑ์น้ี 
               (๘) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของประกาศหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕9 ซึ่งเป็นกรณีผิดวินัยอย่างร้ายแรง และการสั่งให้ผู้
อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ ให้ทําคําสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๗ ท้ายประกาศหลักเกณฑ์น้ี 

    (๙) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ให้ทําเป็นคําสั่งมีสาระสําคัญ
แสดงเลขท่ี และวัน เดือน ปี ที่ออกคําสั่งเดิม ข้อความเดิมตอนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และข้อความที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงแล้ว 

     
หมวด ๙ 

การรายงานการดําเนินการทางวินัย 
 
    ข้อ ๘๗ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนตําบล โดย
สั่งลงโทษ หรืองดโทษ ตามข้อ ๘๔ หรือสั่งยุติเรื่องแก่พนักงานส่วนตําบลผู้ใดแล้ว ให้รายงานไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพ่ือส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้
ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ วรรคสาม ทําความเห็นเสนอ และคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลต้องพิจารณามี
มติให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้รับรายงานการ
ดําเนินการทางวินัยจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
             ในกรณีมีเหตุผลความจําเป็นซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้
ออกจากราชการ และคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ไม่อาจพิจารณามีมติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตาม
วรรคหน่ึง ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ๆ ละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องบันทึกเหตุน้ันไว้ในรายงานการ
ประชุมด้วย 
             คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลอาจมีมติในคราวเดียวให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลส่งรายงานการดําเนินการทางวินัยไปให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้
ออกจากราชการพิจารณาทําความเห็นเสนอก่อนการพิจารณาและมีมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลก็ได้ 
             เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่าการลงโทษหรืองดโทษหรือสั่งยุติเร่ือง 
ตามวรรคหน่ึง เป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
สั่งหรือปฎิบัติให้เป็นไปตามน้ัน 
             การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการ
ทางวินัยและการให้ออกจากราชการ หรือของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณี ต้องแสดงเหตุผล
ให้ปรากฏเป็นหนังสือในรายงานการประชุมด้วย 
    ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้สั่งลงโทษ เพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ 
หรือสั่งยุติเร่ือง ตามข้อ ๘๕ วรรคหน่ึง ของประกาศหลักเกณฑ์น้ี หรือสั่งให้พนักงานส่วนตําบลผู้ใดออกจาก
ราชการตามข้อ ๖ (๔) หรือข้อ ๗ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ให้
รายงานการดําเนินการทางวินัย หรือการสอบสวน หรือการให้ออกจากราชการต่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลเพ่ือทราบ 
 
 

/เมื่อนายก... 
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        เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้มีคําสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษถ้าเพ่ิมโทษ
เป็นสถานโทษที่หนักขึ้น หรือลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ คําสั่งลงโทษเดิมให้เป็นอัน
ยกเลิก ถ้าลดโทษเป็นอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษส่วนที่เกินก็ให้เป็นอันยกเลิก ในกรณีที่คําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 
หรือลดข้ันเงินเดือนเป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนที่เกินเป็นอันยกเลิก ให้คืนเงินเดือนที่ได้ตัด หรือลดลงไป
แล้วตามคําสั่งที่เป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนเกินที่เป็นอันยกเลิกน้ันให้แก่ผู้ถูกลงโทษ 
              ข้อ ๘๘ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการทางวินัย หรือพิจารณาลงความเห็น
ให้พนักงานส่วนตําบลออกจากราชการในเรื่องใด ถ้าคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการ
ให้ออกจากราชการ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะต้อง
สอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลพนักงานส่วนตําบลตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ให้มีอํานาจกําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญ
ที่ต้องการทราบไปให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้คณะกรรมการสอบสวนที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลได้แต่งต้ังไว้เดิมทําการสอบสวนเพ่ิมเติมได้ด้วย  
          ในการสอบสวนเพ่ิมเติม ถ้าคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออก
จากราชการ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นเป็นการสมควรส่งประเด็นหรือ
ข้อสําคัญใดที่ต้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ หรืออยู่นอกอํานาจของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล ก็ให้กําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญน้ันไปเพ่ือขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่น้ันทําการสอบสวนแทนได้ และให้นําข้อ ๖๙ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
     ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลส่งประเด็นหรือข้อสําคัญตามวรรคสองไปเพื่อให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่น้ันดําเนินการตามวรรคหน่ึง 
หรือวรรคสอง ในเรื่องเก่ียวกับกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดอย่างร้ายแรงตามข้อ ๒๖ วรรคหก ให้นําการสอบสวน
พิจารณาตามหมวด ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     เมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลว่าการดําเนินการทางวินัยของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลแห่งใดขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไป ต้องดําเนินการตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป         

     ข้อ ๘๙ ในกรณีมีการแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนก่อนวันที่ประกาศหลักเกณฑ์น้ี
ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. ๒๕๔5 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยอนุโลมจนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่วนการพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์น้ี   

    พนักงานส่วนตําบลผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยู่ก่อนวันที่ประกาศหลักเกณฑ์น้ีใช้บังคับ หรือ
พนักงานส่วนตําบลซ่ึงโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนหรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนผู้ใดมีกรณีกระทําผิด
วินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนตําบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการสอบสวน
พิจารณาตามประกาศหลักเกณฑ์น้ี ส่วนการดําเนินการเพ่ือปรับบทความผิดและการสั่งลงโทษ ให้ดําเนินการ
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะกระทําผิด  

 
 

 
/กรณีเป็น... 
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           แบบ สว. ๑ 
 

ครุฑ 
คําสั่ง...(ชื่อองค์การบรหิารสว่นตาํบล) 
ที่........./ ......... (เลขปพีทุธศักราช) 
เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 
 
   ด้วย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ช่ือผู้ถูกกล่าวหา) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง
...............................................ระดับ...............สังกัด.........................................มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรง/หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่จะราชการ/บกพร่องในหน้าที่ราชการ/ประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการในเรื่อง.................................................................................. 
(เรื่องที่กล่าวหา ถ้ากล่าวหาหลายเร่ืองให้ระบุทุกเรื่อง)................................................................................... 
    อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
และความในข้อ ๒๖ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 /ข้อ 
๗ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือ
สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 
            ...........................................(ช่ือและตําแหน่ง).....................................เป็นประธานกรรมการ 
            ...........................................(ช่ือและตําแหน่ง).....................................เป็นกรรมการ 
                ฯลฯ                      ฯลฯ 
           ..........................................(ช่ือและตําแหน่ง).....................................เป็นกรรมการและเลขานุการ
  ..........................................(ช่ือและตําแหน่ง).....................................เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗ ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณาของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว แล้วเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
           อน่ึง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง/หย่อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ/บกพร่องในน้าที่ราชการ/ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่ง
หน้าที่ราชการ ในเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว้ในคําสั่งน้ี หรือในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานส่วน
ตําบลผู้อ่ืนและคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบ้ืองต้นแล้วเห็นว่าพนักงานส่วนตําบลผู้น้ันมีส่วนร่วมกระทํา
การในเร่ืองที่สอบสวนน้ันอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 
         สั่ง ณ วันที่..........เดือน..........................พ.ศ................ 
                 ...............(ลายมือช่ือ)................ผู้สั่ง 
                     (..............................................) 

                                ตําแหน่ง 
หมายเหตุ ๑. การระบุช่ือและตําแหน่งของประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ    
               (ถ้ามี) ให้ระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ตําแหน่งในทางบริหารและตําแหน่งในทางสายงาน ตลอดจนระดับ 
               ตําแหน่ง (ถ้ามี) 
   ๒. การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา ให้ระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ตําแหน่งในทางบริหาร และ  
               ตําแหน่งในสายงานตลอดจนระดับตําแหน่ง (ถ้ามี) 
    ๓. ในกรณีจําเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
   ๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 



           แบบ สว. ๒ 
 

บนัทกึการแจ้งและรบัทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๐ 
ของประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั พ.ศ. ๒๕๕9 

 
เรื่อง การสอบสวน...(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).............................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง/ 
      หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ/บกพร่องในหน้าที่ราชการ/ประพฤติตน 
      ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

 
 
 
       วันที่...........เดือน............................พ.ศ............... 
     คณะกรรมการสอบสวน ตามคําสั่ง..........(ช่ือองค์การบริหารส่วนตําบล)........ที่...../................เร่ือง 
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่..............เดือน..................พ.ศ.............ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้
........(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).........ผู้ถูกกล่าวหาทราบดังน้ี 
       ................(อธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้
กระทําการใด เมื่อใดอย่างไร).............................................................................................................................. 
      ทั้งน้ี  คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วว่า ในการสอบสวนน้ีผู้ถูกกล่าวหามี
สิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อกล่าวหาและมีสทิธิทีจ่ะให้ถ้อยคําหรือช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา  
ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือ นําพยาน หลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 
 
  ......................(ลายมือช่ือ)................................................ประธานกรรมการ 
  (........................................................................................) 
  .......................ลายมือช่ือ.................................................กรรมการ 
  (.......................................................................................) 
                       ฯลฯ  
  ..........................(ลายมือช่ือ)...........................................กรรมการและเลขานุการ 
  (......................................................................................) 
      ข้าพเจ้า.................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)...........ได้ทราบข้อกล่าวหาและได้รับบันทึกน้ี ๑ ฉบับ ไว้แล้ว 
เมื่อวันที่..................... เดือน........................................................พ.ศ..................... 
 
     .................(ลายมือช่ือ)...................ผู้ถูกกล่าวหา 
     (.......................................................................) 
 
หมายเหต ุ ๑. ในกรณีเรียกผูถู้กกล่าวหามาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา ต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมแจ้ง 
                  และอธิบายข้อกล่าวหาไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให ้
                  กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือช่ือในบันทึก ทั้งน้ี ให้ทําบันทึกตามแบบ สว.๒ น้ี เป็น  ๒    
                  ฉบับ มอบให้ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ และให้ผู้ถกูกล่าวหา 
                  ลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 
    ๒. ในกรณีสง่บันทึกตามแบบ สว. ๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ให้ 
                 กรรมการสอบสวนลงลายมือช่ือในบันทึกไมน้่อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวน 
                 ทั้งหมด และให้ทําบันทึกตามแบบ สว.๒ เป็น ๓ ฉบับ เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ ส่ง 
                 ให้ผู้ถูกกล่าวหา ๒ ฉบับ เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือ 
 



 
๒ 

 
                 และวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ   
    ๓. ในกรณผีูถู้กกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสภาพว่าได้กระทําการตามท่ีถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการ 
                 สอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณี 
                 ใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ 
                 ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของประกาศหลักเกณฑ์และ    
                 เง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 อย่างไร หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับ    
                 สารภาพ ให้บันทึกถ้อยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการ 
                 กระทําไว้ด้วย 
             ๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
            แบบ สว. ๓ 
 

บนัทกึการแจ้งและรบัทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุข้อกล่าวหา 
ตามข้อ ๖๑ ของประกาศหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 

 
เรื่อง  การสอบสวน......(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)......ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง/หย่อนความสามารถ 
 ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ/บกพร่องในหน้าที่ราชการ/ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

 
 

วันที่............เดือน........................พ.ศ................... 
 คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง.............(ช่ือองค์การบริหารส่วนตําบล)..............ที่............./..............
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่.........เดือน..................พ.ศ...........ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้
....................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)........ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งและรับทราบขอ้กล่าวหาตามข้อ ๖๑ 
ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่..............เดือน
.................พ.ศ...........น้ัน 
 บัดน้ี  คณะกรรมการสอบสวนได้รวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาเสร็จแล้ว จึงขอแจ้งข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดังน้ี 
 ๑. ข้อกล่าวหา 
     ...................................(ข้อกล่าวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานว่ากรณีใดเป็นความผิดวินัยตามข้อ
ใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรืแประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ 
พ.ศ.๒๕๕9  
อย่างไร).................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................
.................................................................... 
 ๒. สรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อกล่าวหาว่า 
     ...................................(สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบโดยระบุวัน เวลา  
สถานที่  และการกระทําที่มลีักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา)..................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
 
         .........................................(ลายมือช่ือ)............ประธานกรรมการ 
    (.......................................................................) 
    ....................................(ลายมือช่ือ).................กรรมการ 
    (.......................................................................) 

ฯลฯ    ฯลฯ 
......................................(ลายมือช่ือ)...............กรรมการและเลขานุการ 
(.......................................................................) 

 



 
๒ 

 
 ข้าพเจ้า..........(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).......ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อ
กล่าวหา  และได้รับบันทึกน้ี ๑ ฉบับ  ไว้แลว้ เมื่อวันที่..............เดือน..........................พ.ศ...................... 
 

.................(ลายมือช่ือ).............ผู้ถูกกล่าวหา 
(..................................................................) 

 
หมายเหต ุ๑. การประชุมเพ่ือพิจารณาข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑  
                ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 ต้องมี    
                 กรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ   
                 สอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือช่ือในบันทึกน้ี 
   ๒. ในกรณีเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ 
                ทราบให้ทําบันทึกตามแบบ สว.๓ น้ี เป็น ๒ ฉบับ มอบใหผู้ถู้กกล่าวหา ๑ ฉบับ เก็บไว้ในสํานวน 
                การสอบสวน ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน 
                ด้วย 
   ๓. ในกรณสีง่บันทึกตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ถูกกล่าวหา  ใหท้ําบันทึก 
                ตามแบบ สว.๓ น้ีเป็น ๓ ฉบับ เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหา ๒ ฉบับ    
                เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ ๑ ฉบับ และให้ผูถู้กกล่าวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบ 
                สง่กลับคืนมารวมไว้ในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ 
   ๔. ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           แบบ สว. ๔ 
 

บนัทกึถ้อยคาํของผู้ถูกกล่าวหา 
 

เรื่อง  การสอบสวน......(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).....ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดวินัยร้ายแรง/หย่อนความสามารถ 
ให้อันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ/บกพร่องในหน้าที่ราชการ/ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

 
 

        สอบสวนที่............................................. 
      วันที่..............เดือน...............................พ.ศ........................ 

 
 ข้าพเจ้า.........(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)........อายุ.........ปี  สัญชาติ............ศาสนา...........อาชีพ........................... 
ตําแหน่ง...........................................................สังกัด......................................อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่.............
ตรอก/ซอย....................................................ถนน.........................................แขวง/ตําบล.....................................
เขต/อําเภอ............................................................จังหวัด..................................................................................... 
 ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่อง..................(เร่ืองที่กล่าวหา)...........................
ตามคําสั่ง................(ช่ือองค์การบริหารส่วนตําบล).......ที่......../........ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนลง
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..............และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคําตามความสัตย์จริงต่อไปน้ี 
     
.............................................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.................................................................. 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทําการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สญัญาหรือกระทําการใด 
เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําอย่างใด ๆ  และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคําที่อ่านให้ฟัง/ได้อ่านบันทึกถ้อยคําเอง
แล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้องจึงลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 
 
    ............................(ลายมือช่ือ)......................ผู้ถูกกล่าวหา 
    (...................................................................) 
    .............................(ลายมือช่ือ).....................ผู้บันทึกถ้อยคาํ 
    (....................................................................) 
  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า...............(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).....................ได้ให้ถ้อยคําและลงลายมอืช่ือต่อหน้า
ข้าพเจ้า 
    .........................(ลายมือช่ือ)....................ประธานกรรมการ 
    (...............................................................) 
    ........................(ลายมือช่ือ)......................กรรมการ 
    (...............................................................) 
                ฯลฯ                     ฯลฯ 
    ........................(ลายมือช่ือ).......................กรรมการและเลขานุการ 
    (...............................................................) 
    ........................(ลายมือช่ือ).......................ผู้ช่วยเลขานุการ 
    (................................................................) 



๒ 
 
หมายเหต ุ๑. ให้ใช้แบบ สว. ๔ น้ีได้ทั้งการบันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา ตามข้อ ๖๐ วรรคสามและวรรคสี่  
                 ข้อ ๖๑ วรรคสาม และข้อ ๖๖ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษ   
                 ทางวินัย พ.ศ.2559  
    ๒. ในกรณีผูถู้กกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามท่ีถูกกล่าวหา ให้บันทึกถ้อยคํารับ 
                 สารภาพรวมท้ังเหตุผลในการรับสารภาพ  (ถ้ามี)  และสาเหตุแห่งการกระทําไว้ด้วย 
     ๓. การสอบปากคําผู้ถูกกลา่วหาต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวน 
                 กรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือช่ือรับรองไว้ในบันทึก 
                 ถ้อยคําน้ันด้วย 

   ๔. ถ้าผู้บันทกึถ้อยคําเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการใหผู้้บันทึก 
       ถ้อยคําลงลายมือช่ือทั้งในฐานะผู้บันทกึถ้อยคําและผูร้ับรองการให้ถ้อยคํา 
   ๕. ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           แบบ สว. ๕ 
 

บนัทกึถ้อยคาํพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝา่ยผู้ถูกกล่าวหา 
 

เรื่อง การสอบสวน.......(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)....ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง/หย่อนความสามารถ 
ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ/บกพร่องในหน้าที่ราชการ/ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

 
 
       สอบสวนที่......................................................... 
      วันที่................เดือน...............................พ.ศ................... 
     ข้าพเจ้า....................(พยาน)......................อายุ...........ปี    สญัชาติ..............ศาสนา...................... 
อาชีพ..........(ระบุให้ชัดเจนว่าประกอบอาชีพอะไร ที่ใด ถา้เป็นข้าราชการให้ระบุตําแหน่งและสังกัดด้วย)....... 
อยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ที่............ตรอก/ซอย............................ถนน.................................................................... 
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด..................................................... 
     คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า  ข้าพเจ้าเป็นพยานในเรื่อง............................... 
(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)....................................ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร้ายแรง/หย่อนความสามารถในอันที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ/บกพร่องในหน้าที่ราชการ/ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามคําสั่ง
...................(ช่ือองค์การบริหารส่วนตําบล)................ที่........../........เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ลง
วันที่..........เดือน.......................................พ.ศ......................... 
     ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคําตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
     .......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทําการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สญัญาหรือกระทํา
การใด เพ่ือจูงใจ ให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคําที่อ่านให้ฟัง/ได้อ่านบันทึก
ถ้อยคําเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 
 
     ....................................(ลายมือช่ือ)..........................พยาน 
     (...............................................................................) 
     ...................................(ลายมือช่ือ)..........................ผู้บันทึกถ้อยคํา 
     (...............................................................................) 
 
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่า....(ช่ือพยานให้ถ้อยคํา)..........ได้ให้ถ้อยคําและลงลายมือช่ือต่อหน้าข้าพเจ้า 
 
     ..............................(ลายมือช่ือ)...............................ประธานกรรมการ 
     (..............................................................................) 
     ............................(ลายมือช่ือ).................................กรรมการ 
     (..............................................................................) 
           ฯลฯ          ฯลฯ 
     ...........................(ลายมือช่ือ)..................................กรรมการและเลขานุการ 
     (..............................................................................) 
     ...........................(ลายมือช่ือ)...................................ผู้ช่วยเลขานุการ 
     (..............................................................................) 



 
๒ 

 
หมายเหต ุ๑. ให้ใช้แบบ สว.๕  น้ีได้ทั้งการบันทึกถ้อยคําของผู้กล่าวหาและบุคคลอ่ืนซึ่งมาให้ถ้อยคาํเป็นพยาน 
   ๒. การสอบปากคําพยานต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมการสอบสวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน้าของจํานวน 
                กรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือช่ือรับรองไว้ในบันทึก 
                ถอ้ยคําน้ันด้วย 
   ๓. ถ้าผู้บันทกึถ้อยคําเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการใหผู้้บันทึกถ้อยคาํ 
                ลงลายมือช่ือทั้งในฐานะผู้บันทกึถ้อยคําและผูร้ับรองการให้ถ้อยคํา 
   ๔. ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           แบบ สว. ๖ 
 

รายงานการสอบสวน 
 

      วันที่..............เดือน................................พ.ศ.............. 
เรื่อง  การสอบสวน.........(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)...ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง/หย่อนความสามารถ 
        ในอันทีจ่ะปฏิบัติหน้าที่ราชการ/บกพร่องในหน้าที่ราชการ/ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ 
        ราชการ 
เรียน  .............(ผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน)................ 
 
    ตามท่ีได้มคีาํสั่ง.......(ช่ือองค์การบริหารสว่นตําบล)........ที่........./..........เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน ลงวันที่..........เดือน..............................................พ.ศ............เพ่ือสอบสวน...............................(ช่ือผู้ถูก
กล่าวหา).....................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง/หย่อนความสามารถในอันทีจ่ะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ/บกพร่องในหน้าที่ราชการ/ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ ในเรื่อง..............
(เร่ืองที่กล่าวหา  ถ้ากล่าวหาหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง)..............................น้ัน 
     ประธานกรรมการได้รับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว  เมื่อวันที่..............เดือน
........................................พ.ศ...........................และคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนตามหมวด ๗ ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณาของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  เสร็จ
แล้ว จึงขอเสนอรายงานการสอบสวนดังต่อไปนี้ 
     ๑. มลูกรณเีร่ืองน้ีปรากฏข้ึนเน่ืองจาก............................(มีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้รายงานว่าอย่างไร  ใน
กรณีที่ได้มีการสืบสวนหรือสอบสวนได้ความประการใดให้ระบุไว้ด้วย)................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
     ๒. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้.................
(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).........................................ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วโดย.............................(แจ้งและอธิบายข้อ
กล่าวหาให้ผู้ถกูกล่าวหาทราบว่าได้กระทําการใด  เมื่อใด  อย่างไร  และแจ้งโดยวิธีใด)....................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
      ๓. .........(ช่ือผู้กล่าวหา).........ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้ถ้อยคําในเบ้ืองต้นว่า...............................................  
(ให้ถ้อยคําในเบ้ืองต้นว่าอย่างไร  หรือไม่ได้ให้ถ้อยคําในเบ้ืองต้นด้วยเหตุผลอย่างไร).......................................... 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
      ๔. คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วได้ความว่า
.....................(อธิบายว่าได้ความอย่างไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใดตามข้อ  ๖๗  
หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามข้อ ๖๘ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559   ให้ระบุพยานที่ไม่สอบสวนหรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนน้ัน  พร้อมทั้ง
เหตุผลไว้ด้วย)........................................................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 



๒ 
 
      ๕. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้..... 
(ช่ือผู้กล่าวหา)...................................ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ลงวันที่...............เดือน.......................พ.ศ...................โดย.................................(อธิบาย
วิธีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา).............................................................. 
      ๖. คณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาทีจ่ะย่ืนคําช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาหรือขอให้
ถ้อยคํา หรือขอนําสืบแข้อกล่าวหาแล้ว...........(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)...............ผู้ถูกกล่าวหาได้ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา/  
ให้ถ้อยคํา/นําสืบแก้ข้อกล่าวหา.....................(รายละเอียดเก่ียวกับคําช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา  หรือการให้ถ้อยคํา  
หรือการนําสืบแก้ข้อกล่าวหาว่าอย่างไร และในกรณีที่ไม่ได้ดําเนินการดังกล่าวเน่ืองจากเหตุผลอย่างไร  และได้
นําสืบข้อกล่าวหาโดยอ้างพยานหลักฐาน  ซึง่คณะกรรมการสอบสวนได้ดําเนินการสอบสวนตามคําขอของผู้ถูก
กล่าวหาได้ความโดยสรุปว่าอย่างไร หรือไม่ได้มีการนําสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วยเหตุผลอย่างไร ในกรณทีี่คณะ 
กรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใดตามข้อ ๖๗ หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามข้อ ๖๘  ของของ
ประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  ให้ระบุพยานที่ไม่สอบสวน
หรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนพร้อมทั้งเหตุผลไว้ด้วย  และในกรณีทีผู่้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพ ให้
บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ  (ถ้ามี)  ไว้ด้วย................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
      ๗. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้ว  เห็นว่า....................................................
(สรุปข้อเท็จจรงิที่ได้จากการสอบสวน  กําหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อ
กล่าวหากับพยานหลักฐานทีห่ักล้างข้อกล่าวหาว่าจะรับฟังพยานหลักฐานใดได้หรือไม่  เพียงใด  โดยอาศัย
เหตุผลอย่างไร และผูถู้กกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างไรหรือไม่ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใดตามข้อใด และ
ควรได้รับโทษสถานใด หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออก
จากราชการ  หรือไม่อย่างไร หรือมีเหตุผลอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการ
เสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการพ.ศ. ๒๕๕9 
หรือไม่ อย่างไร) 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..................... 
 
     คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  
    ...................(ลงลายมือช่ือ)....................ประธานกรรมการ 
    (........................................................................................) 
    ...................(ลายมือช่ือ)........................กรรมการ 
    (.............................................................) 
           ฯลฯ      ฯลฯ 
    ...................(ลายมือช่ือ).........................กรรมการและเลขานุการ 



    (.............................................................) 
๓ 
 

หมายเหต ุ๑. การประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๗๕ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การ    
                 ลงโทษทางวินัย  พ.ศ. ๒๕๕9 ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและ 
                 ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลง 
                 ลายมือช่ือในบันทึกน้ี หากกรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้ง ให้ทําความเห็นแย้งแนบไว้กับ 
                 รายงานการสอบสวน 
    ๒. ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ตัดออก 
  
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           แบบ ลท. ๑ 

ครุฑ 
คําสั่ง....(ระบชุื่อองคก์ารบรหิารส่วนตําบล) 

ที่......./.......(เลข พ.ศ.) 
เรื่อง  ลงโทษภาคทณัฑ์ 

 
 

   ด้วย.....(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).......พนักงานส่วนตําบล............ตําแหน่ง.................... 
...........................ระดับ............................สังกัด.......................ตําแหน่งเลขที่................................รับเงินเดือนใน
อันดับ..............ขั้น..........................................บาท ได้กระทําความผิดวินัยในกรณี...............................(ระบุกรณี
กระทําผิดโดยสรุป  ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทกุกรณี).............................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐาน...................................
ตามข้อ.............................................ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทาวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕9 สมควรได้รับโทษภาคทัณฑ์ 
    ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา 15 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๘๔ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวิ นัย พ .ศ .  2559  จึ งให้ลงโทษภาคทัณฑ์ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ระบุ ช่ือผู้ ถูก
ลงโทษ)........................................ 
    หาก........(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)..............ประสงค์จะอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
    ทั้งน้ี  ต้ังแต่........................................................พ.ศ...................เป็นต้นไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่...........................................พ.ศ...................... 
    (ลงช่ือ)  
                (....................ช่ือผู้สั่ง........................................) 
                ....................(ตําแหน่ง)..................................... 
 
หมายเหต ุ๑. แบบ ลท. ๑ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลงโทษภาคทณัฑ์ ตามข้อ ๘๔ ของประกาศ 

       หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559    
๒. การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกลงโทษ ให้ระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ตําแหน่งในการบริหารงาน และ             

                ตําแหน่งในสายงาน ถ้าผู้ถูกลงโทษเป็นผู้ถกูสั่งให้ประจําองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ระบุฐานะ 
                ดังกล่าวแทนตําแหน่งและระดับ 
   ๓. การระบุขอ้ความผิด ถ้าผิดหลายข้อใหร้ะบุทุกข้อ ถ้าข้อใดมีหลายวรรคให้ระบุวรรคด้วย  และให้ 
                ระบุตามประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 
   ๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 



 
 
           แบบ ลท. ๒ 

ครุฑ 
คําสั่ง...........(ระบุชื่อองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล) 

ที่.........../.........(เลข  พ.ศ.) 
เรื่อง  ลงโทษตดัเงินเดือน 

 
 

 
    ด้วย..........(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)..พนักงานส่วนตําบล..........ตําแหน่ง....................... 
ระดับ.........................สังกัด.................................ตําแหน่งเลขที่.........................รับเงินเดือนในอันดับ..................
ขั้น............................บาท ได้กระทําผิดวินัยในกรณี..................................................(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป  
ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)............................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................เป็นการกระทําผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงฐาน.....................................................................................ตามข้อ.......................................ของ
ประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทาวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 สมควรได้รับโทษตัดเงินเดือน
.................% เป็นเวลา........................เดือน 
    ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา 15 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๘๔ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย พ .ศ . 2559  จึงให้ลงโทษตัดเ งินเดือน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ระบุ ช่ือผู้ถูก
ลงโทษ)........................................ 
    หาก.........................(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)........................ประสงค์จะอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้อุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
    ทั้งน้ี  ต้ังแต่....................................................พ.ศ...................เป็นต้นไป 
  
    สั่ง  ณ  วันที่.........................พ.ศ............ 
     (ลงช่ือ) 
               (.............................ช่ือผู้สั่ง..........................) 
               ............................(ตําแหน่ง)........................ 
 
 
 
หมายเหต ุ๑. แบบ ลท.๒ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ลงโทษตัดเงินเดือน ตามข้อ ๘๔ ของประกาศ 
                 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย  พ.ศ. ๒๕๕9 
   ๒.  การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกลงโทษ ให้ระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ตําแหน่งในการบริหารงาน  และ 
                 ตําแหน่งในสายงาน ถ้าผู้ถูกลงโทษเป็นผู้สัง่ให้ประจําองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ระบุฐานะ 
                 ดังกล่าวแทนตําแหน่งและระดับ 
   ๓. การระบุขอ้ความผิด ถ้าผิดหลายข้อใหร้ะบุทุกข้อ ถ้าข้อใดมีหลายวรรคให้ระบุวรรคด้วย  และให้ 
                ระบุตามของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย  พ.ศ. ๒๕๕9 
   ๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 



 
 
           แบบ  ลท. ๓ 

ครุฑ 
คําสั่ง.......(ระบชุื่อองคก์ารบรหิารส่วนตําบล) 

ที่........./.......(เลข  พ.ศ.) 
เรื่อง  ลงโทษลดข้ันเงนิเดือน 

 
 

    ด้วย.......(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).........พนักงานส่วนตําบล...............ตําแหน่ง............. 
...............................ระดับ.........................สังกัด.................................ตําแหน่งเลขที่.........................รับเงินเดือน
ในอันดับ................ขั้น..............................บาท ได้กระทําผิดวินัยในกรณี..............................................(ระบุกรณี
กระทําผิดโดยสรุป  ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทกุกรณี)............................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..........................เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐาน.................................................................................
ตามข้อ..............ของของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย  พ.ศ. ๒๕๕9 
สมควรได้รับโทษลดขั้นเงินเดือน........................ขั้น 
    ฉะน้ัน อาศยัอํานาจมาตรา  ๑๕  ประกอบมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และข้อ ๘๔ ของของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย  พ.ศ. ๒๕๕9  จึงให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือน.................................(ระบุช่ือผู้ถูก
ลงโทษและอัตราลงโทษ)............ขั้น 
    หาก..........(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).........ประสงค์จะอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
 
    ทั้งน้ี  ต้ังแต่..................................................พ.ศ........................เป็นต้นไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่.......................................................พ.ศ..................... 
                  (ลงช่ือ) 
                 (................................ช่ือผู้สั่ง...............................) 
                 ............................(ตําแหน่ง)................................. . 
 
หมายเหต ุ ๑. แบบ ลท. ๓ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ตามข้อ ๘๔ ของ 
                  ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย  พ.ศ. ๒๕๕9 
    ๒. การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกลงโทษ ให้ระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ตําแหน่งในการบริหารงาน และ 
                 ตําแหน่งในสายงาน ถ้าผู้ถูกลงโทษเป็นผู้ถกูสั่งให้ประจําองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ระบุฐานะ 
                 ดังกล่าวแทนตําแหน่งและระดับ 
    ๓. การระบุข้อความผิด ถา้ผิดหลายข้อให้ระบุทุกข้อ ถา้ข้อใดมีหลายวรรคให้ระบุวรรคด้วย และให้ 
                 ระบุตามประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทาวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 หรือ 
                 กฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะกระทาํผิด 
    ๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 



 
           แบบ  ลท. ๔ 

ครุฑ 
คําสั่ง.....(ระบชุื่อองคก์ารบรหิารส่วนตําบล) 

ที่...../..... (เลข พ.ศ.) 
เรื่อง  ลงโทษ....ออกจากราชการ 

 
 
 

      ด้วย.........(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).....พนักงานส่วนตําบล...ตําแหน่ง...................... 
.........................ระดับ............................สังกัด..................ตําแหน่งเลขที่.......................................รับเงินเดือนใน
อันดับ............ขั้น.......................................บาท ได้กระทําผดิวินัยในกรณี..................................(ระบุกรณีกระทํา
ผิดโดยสรุป ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)......................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.......................เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐาน......................................................................................
ตามข้อ..........................ของของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย  พ.ศ. ๒๕๕9 (หรือ
ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะกระทําผิด) และคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล...................(ระบุช่ือ)..................
ในการประชุมครั้งที่......./......(เลข  พ.ศ.) เมื่อวันที่..........................................พ.ศ......................ได้มีมติให้ลงโทษ
.........(ระบุสถานโทษและช่ือผู้ถูกลงโทษ).........ออกจากราชการ 
      ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๕ ประกอบมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๘๕ ของของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย  พ.ศ. ๒๕๕9  จึงให้ลงโทษ.............................................(ระบุช่ือผู้ถูก
ลงโทษ).............ออกจากราชการ 
      หาก..........(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)...........ประสงค์จะอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
      ทั้งน้ี  ต้ังแต่..........................................................พ.ศ.................เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่......................................................................พ.ศ............................. 
        (ลงช่ือ) 
         (........................................ช่ือผู้สั่ง.......................................) 
          ......................................(ตําแหน่ง)................................... 
 
หมายเหต ุ๑. แบบ ลท.๔ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามข้อ ๘๕  ของ 
                 ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย  พ.ศ. ๒๕๕9 
   ๒. การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกลงโทษ ให้ระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ตําแหน่งในการบริหารงาน  และ 
                ตําแหน่งในสายงาน  ถ้าผู้ถูกลงโทษเป็นผู้ถกูสั่งให้ประจําองค์การบริหารส่วนตําบล ถกูสั่งพัก 
                ราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ ๒๙ ให้ระบุฐานะดังกล่าวไว้ด้วย 
   ๓. การระบุขอ้ความผิด ถ้าผิดหลายข้อใหร้ะบุทุกข้อ ถ้าข้อใดมีหลายวรรคให้ระบุวรรคด้วย และให้ 
                ระบุตามของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย  (หรือ 
                กฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะกระทาํผิด) 
   ๔. การกําหนดโทษถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะระบุไว้ในคําสั่งด้วยก็ได้ 
   ๕. การสั่งให้คําสั่งมีผลบังคับต้ังแต่วันใด ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ว่าด้วยวันออกจากราชการองค์การ 
                บริหารส่วนจังหวัดของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 



   ๖. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
           แบบ ลท. ๕ 

ครุฑ 
คําสั่ง........(ระบเุรื่ององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล) 

ที่......./.......(เลข พ.ศ.) 
เรื่อง  เพิ่มโทษ/ลดโทษ/งดโทษ/ยกโทษ 

 
 

      ตามคําสั่ง.....(ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนตําบล)......ที่......./...........ลงวันที่......................................
พ.ศ..............................ลงโทษ..................(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).............................พนักงานส่วนตําบล
...............................................ตําแหน่ง........................................................................ระดับ....................สังกัด
..................................................................ตําแหน่งเลขที่.....................รับเงินเดือนในอันดับ......................ขั้น
.........................................บาท ซึ่งกระทําผิดวินัยในกรณี.............................(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป  ถ้ามี
หลายกรณีให้ระบุทุกกรณี) ................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................
...................................................................... 
อันเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐาน......................................................................................................
ตามข้อ................ของของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย  พ.ศ. ๒๕๕9 
โดยให้ลงโทษภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน....................% เป็นเวลา..........เดือน/ลดข้ันเงินเดือน............................ขั้น  
และได้รายงานการลงโทษต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล น้ัน 
     ....................................(ระบุคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล)........................................................ 
................ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การลงโทษดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง/เหมาะสม โดย......................................
(ระบุความเห็นโดยสรุป)......................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................(ระบุ
ช่ือผู้ถูกลงโทษ)............สมควรได้รับการเพ่ิมโทษ/ลดโทษเป็นลดขั้นเงินเดือน.......ขั้น/ตัดเงินเดือน...................% 
เป็นเวลา..........เดือน/ภาคทัณฑ์ 
     ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕  ประกอบมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และข้อ ๘๔ และข้อ ๘๗ วรรคหน่ึงและวรรคสี่ ของประกาศ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย  พ.ศ. ๒๕๕9  จึงให้เพ่ิมโทษ/ลดโทษ.............(ระบุ
ช่ือผู้ถูกลงโทษ).... . . .จาก .....................(ระบุสถานโทษและอัตราโทษเดิม)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .เป็น
...............................(ระบุสถานโทษและอัตราโทษที่เพ่ิมหรือลด  และสําหรับกรณีลดข้ันเงินเดือนให้ระบุด้วยว่า 
โดยให้ลดจากรับเงินเดือนในอันดับใด ขั้นใด เป็นให้รับเงินเดือนในอันดับใด ขั้นใด)........................ 
       หาก......................(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).............ประสงค์จะอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
       ทั้งน้ี ต้ังแต่................................................................................เป็นต้นไป 
  สั่ง  ณ  วันที่..............................................................พ.ศ.................................. 
 
   (ลงช่ือ) 
             (.......................................ช่ือผู้สั่ง.....................................) 
              .......................................(ตําแหน่ง)................................. 
 
 



 
 
 

๒ 
 
หมายเหต ุ ๑. แบบ ลท. ๕ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมติคณะกรรมการ 
                 พนักงานส่วนตําบล ตามข้อ ๘๗ วรรคหน่ึง ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทาวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 
    ๒. ถ้าเป็นกรณีลงโทษตามข้อ ๘๗ วรรคหน่ึง ที่ไม่ใช่เป็นการเพ่ิมโทษ หรือลดโทษให้ใช้ ลท.๑ แบบ   
                 ลท. ๒ หรือแบบ ลท. ๓ แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม 
   ๓. คําสั่งงดโทษ หรือยกเว้นโทษ ไม่ต้องใช้คําว่า “ทั้งน้ี ต้ังแต่...........................................เป็นต้นไป” 
   ๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
           แบบ ลท. ๖ 
 

ครุฑ 
คําสั่ง.....(ระบชุื่อองคก์ารบรหิารส่วนตําบล) 

ที่....... /........(เลข  พ.ศ.) 
เรื่อง  ยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษ/เพิม่โทษ 

 
 

     ตามคําสั่ง.....(ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนตําบล)...........ที่............./..............ลงวันที่.................... 
พ.ศ..............................ลงโทษ...............(ระบุโทษและอัตราโทษ)......แก่................(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)..............
พนักงานส่วนตําบล................................ตําแหน่ง..................................ระดับ................สังกัด..............................
ตําแหน่งเลขที่.........................รับเงินเดือนในอันดับ...............................ขั้น............................บาท  ซึ่งกระทําผิด
วินัยในกรณี..................................................(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป  ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี) 
...............................................................................อันเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐาน
....................................................................................................................................................ตามข้อ..............
ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทาวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 น้ัน 
        .............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)........................ได้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษดังกล่าว  และคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล......................................ในการประชุมคร้ังที่............................................/(เลข พ.ศ.) เมื่อ
วันที่.........................................พ.ศ...................ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้ว  เห็นว่า.........................(ระบุความเห็น
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล)............................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
จึงมีมติให้....................................(ระบุมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล)................... 
       ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๙ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕9  จึงให้....................................................................................... 
       หาก......................(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).............ประสงค์จะย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองให้ย่ืนฟ้องได้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
 
       ทั้งน้ี  ต้ังแต่..........................................................................................เป็นต้นไป 
    สั่ง  ณ  วันที่.....................................................พ.ศ......... 
  
     (ลงช่ือ) 
                (............................ช่ือผู้สั่ง.................................) 
                 ...............................(ตําแหน่ง).......................... 
 
หมายเหต ุ๑. แบบ ลท. ๖ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมติคณะกรรมการ 
                พนักงานส่วนตําบลตามข้อ ๕ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการอุทธรณ์  และการร้อง   
                ทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕9 
   ๒. การเพ่ิมโทษหรือลดโทษให้ระบุด้วยว่าเพ่ิมหรือลดจากสถานโทษและอัตราโทษใดเป็นสถานโทษ 
                และอัตราโทษใดและสําหรับกรณีลดขั้นเงินเดือน  ให้ระบุด้วยว่าให้ลดจากรับเงินเดือนในอันดับใด  
                ขัน้ใด เป็นให้รับเงินเดือนในอันดับใด ขั้นใด 
   ๓. คําสั่งงดโทษ หรือยกโทษ ไม่ต้องใช้คําว่า “ทั้งน้ี ต้ังแต่.................................................เป็นต้นไป” 



   ๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 
           แบบ ลท. ๗ 

ครุฑ 
คําสั่ง.....(ระบชุื่อองคก์ารบรหิารส่วนตําบล) 

ที่......./.......(เลข  พ.ศ.) 
เรื่อง  ยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษ/เพิม่โทษ 

และใหก้ลบัเขา้รบัราชการ 
 
 

      ตามคําสั่ง......(ระบุช่ือองค์การบริหารสว่นตําบล)..........ที่........./..............ลงวันที่............................
พ.ศ.........................ลงโทษ......................(ระบุโทษและอัตราโทษ)..........แก่...........(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)..............
พนักงานส่วนตําบล......................ตําแหน่ง.........................................ระดับ....................สังกัด.............................
ตําแหน่งเลขที่.......................................รับเงินเดือนในอันดับ..............ขั้น.........................บาท   ซึ่งกระทําผิด
วินัยในกรณี.................(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถ้าหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)......................... 
...............................................................................................................................................................................
อันเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐาน..............................................................................................ตามข้อ
................ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 น้ัน..............(ระบุ
ช่ือผู้ถูกลงโทษ).......................ได้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษดังกล่าว  และคณะกรรรมการพนักงานส่วนตําบล
..................................ในการประชุมคร้ังที่......./.......(เลข  พ.ศ.) เมื่อวันที่..............พ.ศ............ได้พิจารณา
อุทธรณ์แล้วเหน็ว่า...........................(ระบุมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล)............................................... 
     ฉะน้ัน อาศยัอํานาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ้ ๙ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕9 จงึให้................................................และให้ .......................................................... 
(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)..............................กลับเข้ารับราชการในตําแหน่ง..............................................................
ระดับ................................สังกัด................................ตําแหน่งเลขที่..................................รับเงินเดือนในอันดับ
....................................ขั้น...................บาท 
       หาก......................(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).............ประสงค์จะย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองให้ย่ืนฟ้องได้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
 
      ทั้งน้ี  ต้ังแต่.............................................................................................เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ วันที่.............................................................พ.ศ............. 
 
     (ลงช่ือ) 
                (...............................ช่ือผู้สั่ง...............................) 
                 ..............................(ตําแหน่ง)........................... 
 
หมายเหต ุ๑.  แบบ ลท. ๗ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมติคณะกรรมการ 
                  พนักงานส่วนตําบลตามข้อ ๙ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการอุทธรณ์  และการร้อง 
                  ทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕9 
    ๒.  การเพ่ิมโทษหรือลดโทษให้ระบุด้วยว่าเพ่ิมหรือลดจากสถานโทษและอัตราโทษใดเป็นสถานโทษ 
                  และอัตราโทษใดและสําหรบักรณีลดขั้นเงินเดือน  ให้ระบุด้วยว่าให้ลดจากรับเงินเดือนในอันดับ 
                  ใด ขั้นใด เป็นให้รับเงินเดือนในอันดับใด ขัน้ใด 
    ๓.  คําสั่งงดโทษ  หรือยกโทษ  ไม่ต้องใช้คําว่า  “ทั้งน้ี   ต้ังแต่........................................เป็นต้นไป” 
    ๔.  ข้อความใดที่ไมใ่ช้ให้ตัดออก 
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