
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ 
 

๑. วินัยและการรักษาวินัย 

หัวข้อ/ประเด็น ขอบเขต/เน้ือหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัต/ิอธิบาย 
กฎหมาย/มาตรฐานและ
หนังสือสั่งการฯท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.  ค าว่า “วินัย” 
 
 
 
 
 

๑.๑ ความหมาย 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ ประเภท 
 
 
 
๑.๓ ฐานความผิด 
 
 

 
๑.๔ สถานโทษ 
 
 
ข้อสังเกต  
สถานโทษใน (๓)  
ข้าราชการพลเรือน 
เป็น“ลดเงินเดือน” 
 

มี ๒ ความหมาย คือ 
   ๑.๑.๑ ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความ 
            ประพฤติที่ก าหนดให้ข้าราชการต้อง 
            ยึดถือปฏิบัติ 
   ๑.๑.๒ ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมา 
            ว่าสามารถควบคุมตนเองให้อยูใ่น 
            กรอบของวินัยได้ 
มี ๒ ประเภท คือ 
   ๑.๒.๑ วินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
   ๑.๒.๒ วินัยอย่างร้ายแรง 
   
มี ๑๘ ฐาน (ดูข้อ ๒ ประกอบ) 
 
 
 
มี ๕ สถาน ได้แก ่
๑.๔.๑ วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
         (๑)  ภาคทัณฑ ์
         (๒)  ตัดเงินเดือน 
         (๓)  ลดขั้นเงินเดือน 
๑.๔.๒ วินัยอย่างร้ายแรง 
         (๔)  ปลดออก 
         (๕)  ไล่ออก    

๑.๑ คู่มือการด าเนินการทาง  
      วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น  
      พ.ศ.๒๕๔๕ หน้า ๒ 
 
 
 
 
๑.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัย และการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๒๒ วรรค ๓ 
๑.๓ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัย และการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๒-๑๙ 
๑.๔ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัย และการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๒๑ วรรค ๒ 
 
 

๒. ฐานความผิดทางวินัย  
    

มีทั้งสิ้น ๑๘ ฐาน 
หรือ ๑๘ ข้อ 
ข้อสังเกต  
๑. ฐานล่วงละเมิด  
    หรือคุกคามทาง 
    เพศ และฐาน  
    ผิดจริยธรรม ยัง 
    มิได้ประกาศใช้  
    หากมีการกระ  
    ท าผิดเกิดขึ้น  
    สามารถลงโทษ  
    “ฐานประพฤต ิ
    ช่ัว” ได้ 
 
 

ได้แก ่
๒.๑ ฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบ 
      ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รง 
      เป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
๒.๒ ฐานไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีหน้าที่ราชการ 
        ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยไม่ซื่อสัตย ์
            สุจริตและเที่ยงธรรม 
      ฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจ 
      หน้าท่ีราชการของตนหาประโยชน ์
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีหน้าที่ราชการ 
        ๒. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจ 
            หน้าท่ีราชการของตน 

 
๒.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัยฯ  
      ข้อ ๒ 
๒.๒ ข้อ ๓ วรรค ๑ 
 
 
 
 
      ข้อ ๓ วรรค ๒ 
 
 
 
 
 



๒. ยกองค์ประกอบ 
    ความผิดในฐาน 
    ที่ส าคัญ ๆ พอ 
    สังเขป 
๓. “องค์ประกอบ 
    ความผิด”  มีทั้ง 
     องค์ประกอบภาย 
    นอก ได้แก่พฤติ  
    กรรมหรือการ 
    แสดงออกในการ 
    กระท า และองค ์
    ประกอบภายใน  
    คือ จิตใจ ความ   
    รู้ส านึกในการ 
    กระท า 
 

        ๓. หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
      ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ี 
      โดยมิชอบ “ฐานทุจริต” เป็นความผิดวินัย 
      อย่างร้ายแรง 
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีหน้าที่ราชการ 
        ๒. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ี 
            ราชการโดยมิชอบ 
        ๓. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์  
            ที่มิควรได้   
        ๔. มีเจตนาทุจริต 
๒.๓ ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลด ีหรือ  
      ความก้าวหน้าแก่ราชการ 
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีหน้าที่ราชการ 
        ๒. ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการใหเ้กิด 
            ผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
๒.๔ ฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ 
      อุตสาหะ/ไม่เอาใจใส/่ไม่ระมัดระวังรักษา 
      ประโยชน์ของราชการ/ฐานประมาทเลิน 
      เล่อในหน้าท่ีราชการ  
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีหน้าที่ราชการ 
        ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยไม่มคีวาม 
            อุตสาหะ/ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยไม ่
            เอาใจใส่/ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยไม ่
            ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของ 
            ราชการ/ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย 
            ความประมาทเลินเล่อ 
      ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ  
      เป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอย่างร้าย  
      แรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีหน้าที่ราชการ 
        ๒. ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 
        ๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง 
            ร้ายแรง                
๒.๕ ฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกฎหมาย 
      ระเบียบของทางราชการ มติ ค.ร.ม. และ  
      นโยบายของรัฐบาล 
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีหน้าที่ราชการ 
        ๒. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย 
            ระเบียบของทางราชการ มติ ค.ร.ม.  
            หรือนโยบายของรัฐบาล และเกิด 

 
      ข้อ ๓ วรรค ๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ ข้อ ๔ 
 
 
 
 
 
๒.๔ ข้อ ๕ วรรค ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ข้อ ๕ วรรค ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๕ ข้อ ๖ วรรค ๑ 
 
 
 
 
 
 
 



            ความเสียหายแก่ราชการ                
      ฐานจงใจไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตาม 
      กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ  
      ค.ร.ม. หรือนโยบายของรัฐบาล เป็นเหต ุ
      ใหเ้สียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น 
      ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีหน้าที่ราชการ 
        ๒. จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม 
            กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ  
            มติ ค.ร.ม.หรือนโยบายของรัฐบาล  
        ๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง                
            ร้ายแรง      
๒.๖ ฐานไม่สนใจและรับทราบเหตกุารณ ์ 
      เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อ 
      ประเทศชาติ และไม่ปูองกันภยันตรายนั้น  
      จนเต็มความสามารถ 
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. ไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ ์
            เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตราย และ 
        ๒. ไม่ปูองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่  
            ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
 ๒.๗ ฐานไม่รักษาความลับของทางราชการ 
       - องค์ประกอบความผิด 
         ๑. มีความลับของทางราชการ              
         ๒. น าความลับของทางราชการไป  
             เปิดเผย 
       ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ  
       เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง 
       ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
       - องค์ประกอบความผิด 
         ๑. มีความลับของทางราชการ              
         ๒. น าความลับของทางราชการไป 
             เปิดเผย 
         ๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง 
             ร้ายแรง 
 ๒.๘ ฐานขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
       - องค์ประกอบความผิด 
         ๑. มีค าสั่งของผู้บังคับบัญชา              
         ๒. เป็นการสั่งในหน้าท่ีราชการ 
         ๓. เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือ 
             ระเบียบของทางราชการ 
         ๔. มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไม ่
             ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
       - แต่หากเห็นว่าการปฏิบัติจะท าให้เสีย  

 
      ข้อ ๖ วรรค ๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๖ ข้อ ๗ 
     
 
 
 
 
 
 
 
๒.๗ ข้อ ๘ วรรค ๑ 
 
 
 
 
      ข้อ ๘ วรรค ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๘ ข้อ ๙ วรรค ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



         หาย หรือไม่รักษาประโยชน์ของทาง 
         ราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนงัสือ 
         ทันทีให้ทบทวนก็ได้ ถ้าผู้บังคับบัญชา 
         ยืนยันตามค าสั่งเดิมต้องปฏิบัติตาม (ไม ่
         ผิดวินัยฐานนี/้เป็นเหตุลดหย่อนโทษได้)          
       ฐานขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นเหต ุ
       ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น 
       ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
       - องค์ประกอบความผิด 
         ๑. มีค าสั่งของผู้บังคับบัญชา              
         ๒. เป็นการสั่งในหน้าท่ีราชการ 
         ๓. เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
             หรือระเบียบของทางราชการ 
         ๔. มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไม ่
             ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
         ๕. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง 
             ร้ายแรง 
๒.๙ ฐานกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีการปฏิบัติราชการ              
        ๒. การปฏิบัติราชการนั้นเป็นการกระท า   
             การข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
       - เว้นแต ่
         ๑. ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให ้
             กระท า หรือ 
          ๒. ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว  
๒.๑๐ ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 
        - องค์ประกอบความผดิ 
          ๑.  ต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา              
          ๒. การรายงานนั้นมีข้อความอันเป็น 
              เท็จ หรือมีลักษณะปกปิดข้อความ 
              จริงซึ่งควรต้องแจ้งด้วย 
        ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เป็น 
        เหตุให้เสียหายแกร่าชการอย่างร้ายแรง  
        เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
        - องค์ประกอบความผิด 
          ๑.  ต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา              
          ๒. การรายงานนั้นมีข้อความอันเป็น 
              เท็จ หรือมีลักษณะปกปิดข้อความ 
              จริงซึ่งควรต้องแจ้งด้วย 
          ๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง 
              ร้ายแรง 
๒.๑๑ ฐานไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและ      
        แบบธรรมเนียมของทางราชการ        
        - องค์ประกอบความผิด 

 
 
 
 
 
      ข้อ ๙ วรรค ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๙ ข้อ ๑๐ 
  
 
 
 
 
 
 
    
๒.๑๐ ข้อ ๑๑ วรรค ๑ 
 
 
 
 
 
        ข้อ ๑๑ วรรค ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑๑ ข้อ ๑๒ 
 
 



          ๑.  มีระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง 
                  ราชการ              
          ๒. ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและ 
              แบบธรรมเนียมของทางราชการนั้น 
๒.๑๒ ฐานละทิ้งหน้าท่ีราชการ  
        - องค์ประกอบความผิด 
          ๑. มีหน้าที่ราชการ              
          ๒. มีการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าท่ี 
              ราชการนั้น 
          ฐานละทิ้งหน้าท่ีราชการ เป็นเหตุให ้
          เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็น 
          ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ตั้งแต่ครึ่ง 
          วันข้ึนไป) 
          - องค์ประกอบความผิด 
            ๑. มีหน้าที่ราชการ              
            ๒. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าท่ีราชการ 
                นั้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
            ๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ 
                อย่างร้ายแรง 
        ฐานละทิ้งหน้าท่ีราชการติดต่อในคราว 
        เดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มี 
         เหตุผลอันสมควร หรือโดยมพีฤติการณ์อัน 
        แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ  
        ทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่าง 
        ร้ายแรง 
        - องค์ประกอบความผิด 
          ๑. ละทิ้งหน้าท่ีราชการ              
          ๒. ติดต่อกันในคราวเดียวกันเปน็เวลา 
               เกินกว่า ๑๕ วัน  
          ๓. โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดย  
              มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม ่
               ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
๒.๑๓ ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย/ 
        ฐานไม่รักษาความสามัคค/ี 
         ฐานไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ 
         - องค์ประกอบความผิด 
           ๑.  ไม่สุภาพเรียบร้อยระหว่างข้าราช 
               การและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ              
           ๒. ไม่รักษาความสามัคคีระหว่าง 
                 ข้าราชการและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ              
           ๓. กลั่นแกล้งกัน 
           ๔. ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ 
               ปฏิบัติราชการ 
๒.๑๔ ฐานไม่ต้อนรับ/ 
        ฐานไม่ให้ความสะดวก/ 

 
 
 
 
๒.๑๒ ข้อ ๑๓ วรรค ๑ 
 
 
 
 
         ข้อ ๑๓ วรรค ๒ 
         (ลกัษณะที่ ๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ข้อ ๑๓ วรรค ๒ 
        (ลักษณะที่ ๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑๓ ข้อ ๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑๔ ข้อ ๑๕ วรรค ๑ 
 



        ฐานไม่ให้ความเป็นธรรม/ 
        ฐานไม่ให้การสงเคราะห/์ 
        ฐานดูหมิ่น/เหยียดหยาม/กดขี/่ข่มเหง...  
        ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
        - องค์ประกอบความผิด 
          ๑.  ไมต่้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให ้
                 ความเป็นธรรม ไม่ให้การสงเคราะห์  
                 ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหง              
          ๒. กระท าต่อประชาชนผู้มาติดต่อ 
                ราชการเกี่ยวกับหน้าท่ีของตน 
        ฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี ่หรือ 
        ข่มเหงอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย 
        อย่างร้ายแรง 
        - องค์ประกอบความผิด 
          ๑. ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่  หรือข่ม  
              เหงอย่างร้ายแรง 
          ๒. เป็นการกระท าต่อประชาชนผู้ มา 
              มาติดต่อราชการ  
          ๓. กระท าโดยมีเจตนา (กระท าโดยรู้ 
              ส านึกในการกระท า ) 
๒.๑๕  ฐานกระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท า 
         การหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสีย 
         ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรต ิ
         ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
๒.๑๖  ฐานเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ 
         หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะ 
         คล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
๒.๑๗  ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมืองใน 
         การปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการ 
         ปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน 
         กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทาง 
         ราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง 
         ของข้าราชการด้วย 
๒.๑๘  ฐานไม่รักษาช่ือเสียงของตนและรักษา 
         เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
         ของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระท าการอัน 
         ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว (ประพฤติชั่ว 
         ไม่ร้ายแรง ประพฤติตนไม่สมควร) 
         - แนวทางพิจารณาความผิดฐาน 
           ประพฤติชั่วทั้งอย่างร้ายแรง และ 
           อย่างไม่ร้ายแรง ดังนี้ 
           ๑. เกียรติของข้าราชการ 
           ๒. ความรู้สึกของสังคม 
           ๓. เจตนาในการกระท า (มีจิตส านึกใน 
               การกระท า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ข้อ ๑๕ วรรค ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑๕ ข้อ ๑๖ 
       
 
 
๒.๑๖ ข้อ ๑๗ 
    
  
๒.๑๗ ข้อ ๑๘ 
 
 
 
 
 
๒.๑๘ ข้อ ๑๙ วรรค ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ฐานกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก 
        หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษา  
        ถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนัก 
        กว่าจ าคุก (เว้นประมาท/ลหุโทษ) หรือ 
        กระท าการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติ 
        ช่ัวอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง 
        ร้ายแรง 
        - เรียงฐานความผิด เป็นดังนี้ 
          ๑. ฐานกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษ 
              จ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดย 
                ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้ 
              รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก  
          ๒. กระท าการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ 
                ประพฤตช่ัิวอย่างร้ายแรง 

        ข้อ ๑๙ วรรค ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
๑. ยกมาเพียงสังเขป หากสนใจ 
    ให้ศึกษารายละเอียดในแต ่ 
    ละข้อเพิ่มเติมดังอ้าง 
๒. องค์ประกอบความผิด 
    สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดใ้น  
    หนังสือแนวทางการลงโทษ 
    ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราช  
    การพลเรือนฯ กรกฎาคม  
    ๒๕๕๐ 

๓. จะถือว่าเป็นความผิด  
    ทางวินัยฐานใดได้ พฤติ  
    การณ์ที่กระท าหรือละ 
    เว้นการกระท าต้องครบ 
    องค์ประกอบความผิด 
    ในฐานน้ันด้วย  
     

หากไม่ครบองค์ 
ประกอบความผิด 
จะถือว่าเป็นความ 
ผิดทางวินัยฐานนั้น
ไม่ได ้
 
 
 
 

๓.๑ ตัวอย่าง เช่น   
      “ความผิดฐานทจุริตต่อหน้าท่ีราชการ”  
      ตามวินัยข้อ ๓ วรรค ๓ มีองค์ประกอบ 
      ความผิด ๔ ประการ  คือ 
      (๑) มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัต ิ
      (๒) ปฏิบัติหรือละเว้นการหน้าที่น้ันโดย 
           มิชอบ 
      (๓) เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ท่ี 
           มคิวรได ้
      (๔) เจตนาทุจริต 
๓.๒ หากไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐาน 
      ทุจริต อาจผิดวินัยฐานอื่น เช่น ประมาท 
      เลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือประพฤติช่ัว 
      อย่างร้ายแรง ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อเท็จ  
      จริงเป็นเรื่อง ๆ ไป 

๓. คู่มือการด าเนินการทางวินัย  
    พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
    ๒๕๔๕ หน้า ๖ 
 
 
 
หมายเหตุ  ส าหรับความผิดทาง
วินัยฐานอื่นก็เช่นกัน ใหต้รวจดู
จากคู่มือการด าเนินการทางวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หน้า ๕-๒๒ หรือหนังสือแนวทาง 
การลงโทษตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนฯ กรกฎาคม 
๒๕๕๐ หน้า ๑-๙๕ 
(ดูข้อ ๔ ประกอบ) 

๔. หลักในการพิจารณา 
    ความผิดทางวินัย  
    “ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
    ราชการ”  

ต้องมีพยานหลัก 
ฐานชัดเจนพอสม 
ควร ดังน้ี 
ก. มีหน้าที่ราชการ 
ข. ปฏิบัติหรือละ 
    เว้นการปฏิบัต ิ

โดย 
๔.๑ ผู้นั้นมีเถยจิตหรือเจตนาทุจริตต่อหน้าท่ี 
      ราชการ 
๔.๒ โทษท่ีจะลงควรลงโทษเป็นไล่ออกจาก 
      ราชการ 
๔.๓ การน าเงินท่ีทุจริตไปแล้วมาคืน หรือมีเหต ุ

๔. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร  
    ๐๗๐๙.๒/ป ๖๘๖ ลง ๑๓  
    ก.ค.๓๗ ในหนังสือตอบข้อ 
    หารือเกี่ยวกับวินัยข้าราช  
    การพลเรือนฯ ตุลาคม  
    ๒๕๔๐ หน้า ๑๐๒  



    หน้าท่ีนั้นมิชอบ 
ค. เพื่อให้ตนเอง 
    หรือผู้อื่นได ้
    ประโยชน์ที่ 
    มิควรได ้
ง.  มีเจตนาทุจริต 
 

      ควรลดหย่อนอื่นใด ก็ไม่อาจลดโทษเหลือ 
      เป็นปลดออกจากราชการได ้
๔.๔ ความหมาย คือ “ไล่ออกจากราชการ”  
      สถานเดียว กล่าวคือ 
      (๑) ลงโทษน้อยกว่าไล่ออกไม่ได ้
      (๒) อ้างเหตุลดหย่อนโทษไม่ได ้
      (๓) ไม่ระบุจ านวนเงินว่า “มากหรือ 
           น้อยเพียงใด”  
      (๔) ให้ดทูีเ่จตนา (พฤติกรรมส่อเจตนา) 

    (ดูข้อ ๓ ประกอบ) 
 
 
๔.๔ หนังสือส านักงานเลขาธิการ  
      ครม.ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔  
      ลง ๒๔ ธ.ค.๓๖ ในคูม่ือการ 
      ด าเนินการทางวินัยพนักงาน  
      ส่วนท้องถิ่นฯ หน้า ๑๘๘     

๕. การลงโทษกรณีปลอม 
    ลายมือช่ือเพื่อนข้าราช  
    การหาประโยชน์ 

ถือเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

ให้ลงสถานโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ๕. หนังสือส านักเลขาธิการ  
    ครม.ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๒๒  
    ลง ๒๒ ก.พ. ๓๒ ในคู่มือการ  
    ด าเนินการทางวินัยพนักงาน 
    ส่วนท้องถิ่นฯ หน้า ๑๙๐ 

๖. การลงโทษกรณีข้าราช  
    การทุจริตในการสอบ 

กระท าผิดในขณะ
เป็นข้าราชการ 

๖.๑ ต้องก าชับผู้บังคับบัญชา 
๖.๒ ให้ลงโทษทางวินัยสถานหนัก 

๖. หนังสือส านักเลขาธิการ  
    ครม.ที่ สร ๐๔๐๑/ว.๕๐  
    ลง ๑๒ เม.ย.๑๑ ในคู่มือการ 
    ด าเนินการทางวินัยพนักงาน 
    ส่วนท้องถิ่นฯ หน้า ๒๐๗ 

๗. การเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง  
    ค่าพาหนะเดินทางและ 
    เงินอ่ืนในท านองเดียว  
    กันเป็นเท็จ 

เป็นความผิดทางวินัย ๗.๑ ให้พิจารณารายละเอียดพฤติการณ์เป็น 
      ราย ๆ ไป 
๗.๒ ถ้าเจตนาทุจริตฉ้อโกงแน่ชัด ผิดฐานประ 
      พฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
๗.๓ ต้องลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง (ปลด/ไล)่  
ข้อสังเกต  เป็นกรณีไม่มีหน้าท่ีในการเบิกจ่าย  
              หากมีหน้าที่จะเป็นความผิดฐาน 
              ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

๗. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร   
    ๐๗๐๙.๒/ว ๘ ลง ๒๖ ก.ค. 
    ๓๖ ในคู่มือการด าเนินการ 
    ทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ  
    หน้า ๒๓๐ 

๘. การปฏิบัติงานล่าช้า เป็นความผิดทางวินัย ๘.๑ งานคั่งค้าง หรือล่าช้า 
๘.๒ เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
๘.๓ และไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
๘.๔ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษตามควรแก ่
      กรณี 

๘. หนังสือกรมเลขาธิการ ครม. 
    ที่ นว ๒๙๓/๒๔๙๕ ลง ๒๗  
    พ.ย.๙๕ ในคู่มือการด าเนิน  
    การทางวินัยพนักงานส่วน 
    ท้องถิ่นฯ หน้า ๒๑๔ 

๙. การลงโทษกรณีข้าราช   
    การใช้เวลาราชการไป 
    หาความส าราญส่วนตัว 

เป็นเหตุให้งานใน
หน้าท่ีคั่งค้าง 

๙.๑ นับเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
๙.๒ ควรให้พิจารณาลงโทษสถานหนัก คือปลด 
      ออกหรือไล่ออกจากราชการ เพื่อมิให้เป็น 
      เยี่ยงอย่าง 

๙. หนังสือกรมสารบัญ ครม.ที่  
    นว.๒๖๔/๒๔๙๘ ลง ๑๕  
    ธ.ค.๙๘ ในคู่มือการด าเนิน  
    การทางวินัยพนักงานส่วน 
    ท้องถิ่นฯ หน้า ๒๑๐ 

๑๐. เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ 
      เวลาราชการไปประ  
      กอบอาชีพส่วนตัว       

เป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชากวดขันมิให้มีการใช้เวลาราช 
การไปประกอบอาชีพส่วนตัว 

๑๐. หนังสือส านักเลขาธิการ  
      ครม.ที่ สร ๐๒๐๓/ว.๓๗  
      ลง ๑ มี.ค.๒๑ ในคู่มือการ 
      ด าเนินการทางวินัยพนัก 
      งานส่วนท้องถิ่นฯ หน้า  
      ๒๐๒     

๑๑. การจัดเวรรักษาราชการ ๑๑.๑ ให้ผู้บังคับ      (๑)  ถ้าปรากฏว่า เวรละทิ้งหน้าท่ีให้ถือเป็น ๑๑.๑ หนังสือกรมเลขาธิการ  



       ประจ าสถานท่ีราชการ            บัญชาคอย 
        สอดส่อง 
        ตรวจตรา 
 
 
๑๑.๒ หากละทิ้ง 
        หน้าท่ีเวร  
        ถือเป็นความ  
        ผิดทางวินัย 

      ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๒)  หากเกิดอัคคีภัยเป็นทั้งวินัยและอาญา 
        
 
 
(๑)  ให้นายก อปท.ด าเนินการทางวินัย 
(๒)  นายก อปท.พิจารณาโทษให้เหมาะสมกับ 
      ความผิด  

        ครม.ด่วนมาก ท่ี น.ว.  
        ๑๐๑/ว๒๔๙๕ ลง ๑๘ 
        เม.ย.๙๕ ในคู่มือการด า 
        เนินการทางวินัยพนักงาน  
        ส่วนท้องถิ่นฯ หน้า ๓๒๓ 
๑๑.๒ หนังสือส านักเลขาธิการ  
        ครม. ที่ นร ๐๒๐๑/ว  
        ๑๐๓ ลง ๔ ม.ิย.๒๘  ใน 
        คู่มือการด าเนินการทาง 
        วินัยฯ หน้า ๑๙๗ 
หมายเหตุ หนังสือข้อ ๑๑.๒เป็น  
             หลัก และข้อ ๑๑.๑  
             เป็นส่วนประกอบโดย 
             ต้องพิจารณาข้อเท็จ  
             จริงเป็นเรื่อง ๆ ไป 

๑๒. ไม่มาปฏิบตัิหน้าที่เวร 
      รักษาการณ์ในวันหยุด  
      ราชการ 

ซึ่งเป็นหน้าที่ท่ีผู้บัง 
คับบัญชามอบหมาย 

๑๒.๑ โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
๑๒.๒ ถือว่าผิดวินัย ฐาน 
        (๑) ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา และ 
        (๒) ละทิ้งหน้าท่ีราชการ 

๑๒. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  
      นร ๐๗๐๙.๒/ป๓๗๐ ลง  
      ๒๑ ม.ิย.๓๘ ในหนังสือ 
      ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
      ข้าราชการพลเรือนฯ  
      ตุลาคม ๒๕๔๐หน้า ๑๔๒ 

๑๓. การอยู่เวรรักษาสถาน  
      ที่ราชการของสตรี 

ให้จัดสตรีปฏิบัติ
หน้าท่ีเฉพาะในเวลา
กลางวัน 

๑๓.๑ เป็นไปตามหนังสือส านักเลขาธิการ ครม.  
        ที่ สร ๐๒๐๕/๐๕๘ ลง ๑๙ เม.ย.๓๖ 
๑๓.๒ เว้นแต่ผู้มีหน้าที่โดยเฉพาะที่จะต้องปฏิบัติ 
        ในเวลากลางคืนเท่าน้ัน เช่น แพทย์  
        พยาบาล เป็นต้น 

๑๓. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  
      นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐ ลง ๔  
      ก.ค.๔๐ ในหนังสือตอบข้อ 
      หารือเกี่ยวกับวินัยข้าราช  
      การพลเรือนฯ ตุลาคม  
      ๒๕๔๐ หน้า ๒๘๗ 

๑๔. การอุทิศเวลาของตน 
      ให้แก่ราชการ  

ตามข้อ ๑๓ ของ
มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยฯ 

ได้แก ่
๑๔.๑ การอุทิศหรือสละเวลาทั้งหมดปฏิบัต ิ
        ราชการ 
๑๔.๒ ตามที่ทางราชการต้องการ 
๑๔.๓ รวมถึงเวลานอกเหนือจากเวลาปฏิบัต ิ
        ราชการตามปกติในกรณีราชการมีงาน 
        เร่งด่วนจ าเป็นด้วย 

๑๔. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  
      นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐ ลง ๔  
      ก.ค.๔๐ ในหนังสือตอบข้อ 
      หารือเกี่ยวกับวินัยข้าราช  
      การพลเรือนฯ ตุลาคม  
      ๒๕๔๐ หน้า ๒๘๗ 

๑๕. การวินิจฉัยค าว่า  
      “ละทิ้ง” กับค าว่า  
      “ทอดทิ้ง” หน้าท่ี 
      ราชการ 

มีลักษณะต่างกัน ๑๕.๑ ละทิ้ง หมายถึง ตัวไม่อยู่ปฏิบัติงานตาม 
         หน้าท่ี จะลงช่ือหรือไม่ก็ตาม  (การลงช่ือ 
         เป็นเพียงระเบียบและแบบธรรมเนียมของ 
         ทางราชการ ตามข้อ ๑๒ ของมาตรฐานท่ัว  
         ไปเกี่ยวกับวินัยฯ) 
๑๕.๒ ทอดทิ้ง หมายถึง ไม่เอาเป็นธุระ ไม่เอา 
         ใจใส่ ตัวอยู่แต่ไม่ท างาน    

๑๕. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  
      นร ๐๗๐๙.๒/๒๒๙ ลง๑๐ 
      พ.ค.๓๗ ในคู่มือการด าเนิน 
      การทางวินัยพนักงานส่วน 
        ท้องถิน่ฯ  หน้า  ๒๑๗ 

๑๖. จะถือว่าขาดราชการ 
       ต้องเป็นกรณีไม่มา 
       ท างาน ต้ังแต่ครึ่งวัน 

ไม่ถึงครึ่งวันยังไม่
ถือว่าเป็นการขาด
ราชการ 

แต่เป็นการกระท าผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
(มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ ข้อ ๑๒) 

๑๖. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  
      นร ๐๗๐๙.๒/ป ๗๓๗ ลง  
      ๑๙ ต.ค.๓๘ ในหนังสือ 



       ขึ้นไป        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
      ข้าราชการพลเรือนฯ  
      ตุลาคม  ๒๕๔๐ หน้า ๑๕๙ 

๑๗. การลงโทษผู้กระท า 
      ผิดวินัยฐานละทิ้งหน้า 
      ราชการติดต่อในคราว 
      เดียวกันเป็นเวลาเกิน 
      กว่า ๑๕ วัน โดยไม่ม ี
      เหตุผลอันสมควร  
      (ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 
      เพียง ๗ วัน)  
        

๑๗.๑ กรณีไม่กลับ  
        มาปฏิบัติ 
        ราชการอีก     
        เลย 
 
๑๗.๒ กรณีกลับมา 
        ปฏิบัติราช 
        การอีก 
        
  
        
๑๗.๓ ทั้งสองกรณ ี
        ให้นับวัน     
        หยุดราชการ 
        รวมด้วย 

(๑) มีโทษสถานเดียวคือ “ไล่ออกจากราชการ” 
(๒) ลงโทษน้อยกว่าไล่ออกไม่ได ้
(๓) อ้างเหตุลดหย่อนโทษไม่ได ้
(๔) ให้ลงโทษย้อนหลังไปถึงวันเริม่ขาดราชการ 
 
(๑) สถานโทษเป็นไปตามข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 
     ในทางสอบสวน 
(๒) จะลงโทษย้อนหลังไม่ได้  (เว้นแต่ถูกสั่งพัก/ 
     สั่งให้ออกไว้ก่อน/ถูกจับกุม/คุมขัง ฯลฯ ให ้
     สั่งลงโทษย้อนหลังไปถึงวันถูกสั่งพัก/สั่งให ้
     ออกไว้ก่อน ฯลฯ นั้น) 
  

๑๗.๑ หนังสือส านักงานเลขาธิ  
        การ ครม.ที่ นร ๐๒๐๕  
        /ว ๒๓๔ ลง ๒๔ ธ.ค.๓๖ 
        ในคู่มือการด าเนินการ 
        ทางวินัยฯ  หน้า ๑๘๘ 
๑๗.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๖๙ มาตรฐาน 
        ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออก 
        จากราชการ ข้อ ๓๐ 
๑๗.๓ หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  
        นร ๐๗๐๙.๒/๑๐๐๐ ลง  
        ๒๙ พ.ย.๓๗ ในคู่มือการด า  
           เนินการทางวินัยพนักงาน  
         ส่วนท้องถิ่นฯ หน้า ๒๑๘ 

๑๘. ลาศึกษาแล้วไม่เดิน  
      ทางกลับมารับราช   
      การตามก าหนดที่ได ้
      รับอนุมัติ 

เมื่อครบก าหนดต้อง
กลับมารับราชการ 

หากหลีกเลี่ยงหรือไม่มา ถือว่าละทิ้งหน้าท่ีราช 
การ (อาจเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้า
เกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร) 

๑๘. หนังสือส านักเลขาธิการ  
      ครม.ที่ สร ๐๔๐๑/ว ๔๐  
      ลง ๒๒ พ.ค.๑๐ ในคู่มือ 
      การด าเนินการทางวินัย 
      พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ  
      หน้า ๒๐๕ 

๑๙. ข้าราชการเล่นการพนัน  
      สลากกินรวบ (หวย) 

ทั้งในฐานะเป็นเจ้า 
มือ, ผู้เดินขาย หรือ
ผู้เล่น 

๑๙.๑ ให้มีการด าเนินคดีอาญาอย่างจริงจัง  
        มิให้เห็นแก่หน้าผู้ใด 
๑๙.๒ ให้พิจารณาลงโทษทางปกครองอย่าง 
        น้อยให้ออกจากราชการ (โทษทางปก  
        ครองกรณีนี้คือโทษทางวินัย ตาม พ.ร.บ. 
        พลเรือนฯ ปี ๙๗) 

๑๙. หนังสือกรมสารบัญ ครม.ที่  
      น.ว. ๒๘๐/๒๔๙๘ ลง ๒๙  
      ธ.ค.๙๘ ในคู่มือการด าเนิน  
      การทางวินัยพนักงานส่วน 
      ท้องถิ่นฯ หน้า ๒๑๑ 

๒๐. ข้าราชการเล่นการ 
      พนันและเสพสุรา 

๒๐.๑ เล่นการพนัน 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แยกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) การพนันประเภทท่ีกฎหมายห้ามขาด ควร 
     วางโทษปลดถึงไล่ออกจากราชการ 
(๒) การพนันประเภทท่ีกฎหมายให้เล่นได้ เมื่อ 
     ได้รับอนุญาตจากทางการ  
             
    (ก) เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
          ถ้าผู้เล่นมีหน้าที่ปราบปรามโดยตรง  
          ครู เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการวัฒนธรรม  
          หรือท่ีมีข้อห้ามวางไว้เป็นพิเศษ ให ้
          พิจารณาโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
          ตามข้อ (๑) ถ้าเป็นข้าราชการอื่น ให ้
          พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณ ี

๒๐.หนังสือกรมเลขาธิการ ครม. 
      ที่ น.ว. ๒๐๘/๒๔๙๖ ลง ๓ 
      ก.ย.๙๖ ในคู่มือการด าเนิน  
      การทางวินัยฯ หน้า ๒๑๓ 
 
 
หมายเหตุ  ๑. ประเภทท่ี
กฎหมายห้ามขาด (บัญชี ก.)
เช่น หวย ก.ข., ถั่ว, แปดเก้า,  
จับยี่กี่, ต่อแต้ม, ไพ่สามใบ, การ
เล่นซึ่งมีการทรมานสัตว,์ ปฺอก, 
บิลเลียดร,ู น้ าเต้า,ไฮโลว,์อีก้อย, 
ป่ันแปะ, บาการา และสล๊อท



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐.๒ เสพสุรา 

 
    (ข) เล่นโดยได้รับอนุญาต  
         ถ้าเป็นบุคคลตาม (ก) อาจพิจารณาโทษ 
         ตามข้อ (๑) ได้ ถ้าเป็นข้าราชการอื่นจะ 
         เป็นความผิดต่อเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นหมก 
         มุ่นต่อการพนันเป็นเหตุให้เสื่อมเสยีแก ่
         ราชการ และให้พิจารณาลงโทษตาม 
         ควรแก่กรณ ี
 
 
 
 
(๑) เสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ ซึ่ง 
     อาจท าให้เสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้า  
     ที่ราชการ ให้ลงโทษตามควรแก่กรณี 
(๒) เสพสุราหรือเมาสุราในกรณีต่อไปนี้ อาจถูก 
     ลงโทษสถานหนักถึงปลดออกหรือไล่ออก 
     จากราชการ เช่น 
      ๑. เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
      ๒. เมาสุราเสียราชการ 
      ๓. เมาสุราในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหาย 
          หรือเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที ่
          ราชการ 

แมชีน เป็นต้น 
              ๒. ประเภทท่ีกฎ 
หมายให้เล่นได้ เมื่อได้รับ
อนุญาต (บัญชี ข.) เช่น  การ 
ละเล่นท่ีมีสัตว์ต่อสู้ (ชนโค, 
ชนไก่, กัดปลา, แข่งม้า) วิ่งวัว
คน, ชกมวย, มวยปล้ า, แข่งเรือ, 
โยนสตางค์หรือวัตถุลงใน
ภาชนะ,ตกเบ็ด, จับสลาก   
เป็นต้น 
ที่มา  พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 
๒๔๗๘           
 

๒๑. หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชา 
      ด้านวินัย 

๒๑.๑ ผู้บังคับบัญชา 
        ทุกระดับ 

มีหน้าที ่
(๑)  เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
      มีวินัย โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ให้  
      การฝกึอบรม จูงใจ สร้างขวัญและก าลังใจ  
      หรือการอื่นใดในการเสริมสร้างพัฒนาทัศนคต ิ
      และจิตส านึกให้มีวินัย 
(๒)  ปูองกันมใิห้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิด 
      วินัย โดยเอาใจใส่ สังเกตการณ์และขจัด 
      เหตุที่อาจก่อให้เกิดการท าผิดวินัย 
(๓)  ด าเนินการทางวินัยทันทีเมื่อมีมูลที่ควร 
      กล่าวหาว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิด 
      วินัย (กรณีเป็นผู้บังคับบัญชาอ่ืนท่ีมิใช่ 
      นายก อปท.จะต้องได้รับมอบอ านาจจาก 
      นายก อปท.ก่อน) 

๒๑.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๒๐ 
 
 
 
 
 
(๓) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงาน 
     บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
     ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ วรรค ๒ 

๒๒. มีการร้องเรียนกล่าวหา 
      ว่าพนักงานส่วนท้องถิ่น 
      ผู้ใดกระท าผิดวินัย  
      โดยมีพยานหลักฐาน 
      ในเบื้องต้นอยู่แล้ว 

ใหด้ าเนินการทาง
วินัยทันที  
(ค าว่า “ทันที” คือ
ในขณะนั้นเอง) 

๒๒.๑ กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
        ให้สอบสวนตามที่นายก อปท.เห็นสมควร  
๒๒.๒ กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
        ให้นายก อปท.แต่งตั้งกรรมการขึ้นท า 
        การสอบสวน (ดูข้อ ๔๗.๒ ประกอบ) 

๒๒. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  
      และการรักษาวินัยและการ 
      ด าเนินการทางวินัย ข้อ ๒๐  
      วรรค ๔, ข้อ ๒๒ วรรค ๓  
      และหนังสือส านักงาน ก. 
      อบต., ก.ท. และ ก.จ.ที่ มท  
      ๐๘๐๙.๒/ว ๑๙๕ ลง ๘ ก.ย. 



      ๔๘ และหนังสือส านักงาน  
      ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่  
      มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๔๓ ลง  
      ๖ ก.พ.๔๖ 

๒๓. (๑) เมื่อมีการกล่าวหา 
           โดยปรากฏตัวผู ้
           กล่าวหา หรือ 
      (๒) มีกรณีเป็นที่สงสัย 
           ว่ากระท าผิดวินัย 
           โดยยังไม่มีพยาน 
           หลักฐานเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
      (๓) เมื่อข้าราชการถูก 
           ร้องเรียนกล่าวโทษ  
           ว่ากระท าผิดวินัย 
 
 
 
 
 
 
 

ให้นายก อปท.รีบ
สืบสวนหรือพิจารณา 
ในเบื้องต้นว่า  
“มีมูล” หรือไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ขั้นตอนในการ 
    ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
ข. การร้องเรียนที่ม ี
    ลักษณะเป็นบัตร 
    สนเท่ห์ 
       

๒๓.๑ การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นอาจ  
        กระท าได้ โดย 
        (๑) มอบหมายให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
             สืบสวนแทนแล้วเสนอความเห็น 
        (๒) แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
๒๓.๒ ถ้าเห็นว่าไม่มีมูล ให้ยุติเรื่อง 
๒๓.๓ ถ้าเห็นว่ามีมลู ให้ด าเนินการทางวินัย 
        ทันที 
๒๓.๔ กรณีผู้บังคับบัญชาอ่ืนท่ีมิใช่นายก อปท. 
        ได้รับเรื่องกล่าวหาหรือสงสัยว่าผู้อยู่ใต ้
        บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ต้องรายงาน 
        นายก อปท.เพื่อสืบสวนหรือพิจารณาใน 
        เบื้องต้น 
(๑) เมื่อได้รับเรื่องราวกล่าวโทษ ให้ผู้บังคับ  
     บัญชาถือเป็นความลับของทางราชการ 
(๒) ให้ผู้บังคับบัญชาสืบสวนทางลับว่ามีมูล 
     หรือไม่ ถ้าไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง และให ้
     ด าเนินการโดยเร็ว  
(๓) ถ้ามีมูล ให้ด าเนินการทางอาญา และวินัย 
(๔) ให้คุ้มครองพยาน อย่าให้ต้องรับภยั 
(๕) กรณีมีเหตุละเมิด ก็ให้ด าเนินการทาง 
     ละเมิดไปพร้อมกันด้วย 
ให้พิจารณาเฉพาะรายที ่
(๑) ระบุหลักฐาน 
(๒) มีกรณีแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง 
(๓) หรือท่ีมีการช้ีพยานบุคคลที่แน่นอนเท่านั้น 

๒๓. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัยและการ 
      ด าเนินการทางวินัย ข้อ  
      ๒๐ วรรค ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
   ด่วนมาก ท่ี มท ๐๒๐๘.๓/ว  
   ๒๐๗ ลง ๒๕ ม.ค. ๔๒  ในคู่มือ  
   การด าเนินการทางวินัยฯ 
   หน้า ๒๕๐ 
 
 
 
 
ข. หนังสือส านักเลขาธิการ 
   ครม.ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘  
   ลง ๒๕ ธ.ค.๔๑ ในหนังสือ 
   รวมมติ ครม. มติ ก.พ.และ         
   ระเบียบที่เกี่ยวกับวินัยฯ  
   กรกฎาคม ๒๕๕๒ หน้า ๒๑๕ 

๒๔.  ผู้บังคับบัญชาผู้ใด 
       ละเลยไม่ปฏิบัตหิรือ  
       ปฏิบัติไม่สุจริต  
       ในข้อ ๒๑-๒๓ (๑-๒) 

ให้ถือว่าผู้นั้นกระท า
ผิดวินัยเสียเอง 

๒๔.๑ กรณเีป็นข้าราชการ ให้นายก อปท.ด า 
        เนินการทางวินัยอีกส่วนหน่ึงต่างหาก 
๒๔.๒ กรณเีป็นผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้ก ากับดูแล 
        ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง อปท.แต่ละ 
        ฉบับว่าด้วยการก ากับ ควบคุม ดูแล 

๒๔. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย 
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๒๐ วรรค ๗ 
 

๒๕. การสอบข้อเท็จจริง   
      เมื่อ อบต.,เทศบาล,  
      อบจ. หรือเมืองพัทยา  
      ถูกร้องเรียน 

ให้จังหวัดเป็นผู้ตรวจ 
สอบข้อเท็จจริง 

โดยตั้งกรรมการตรวจสอบจากข้าราชการส่วน
อื่นที่มิใช่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนั้น 
๒๕.๑ กรณี อบต.หรือเทศบาลต าบล จังหวัด 
        อาจมอบให้อ าเภอด าเนินการ 
 
๒๕.๒ กรณีที่เป็นเทศบาลเมือง, เทศบาลนคร,  
        อบจ. หรือเมืองพัทยา จังหวัดต้อง 

 
 
๒๕.๑ หนังสือกรมส่งเสริมการ 
        ปกครองท้องถิ่น ด่วน 
        ที่สุด ท่ี มท ๐๘๐๙.๒/ว  
        ๑๕๔๘ ลง ๙ ส.ค.๔๘ 
๒๕.๒ พ.ร.บ.จัดตั้ง เช่น อบจ. 



        ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงเอง         ม. ๗๗ เทศบาล ม.๗๑  
        และ อบต. ม.๙๐ 

๒๖. การชี้มูลความผิดทาง 
      วินัย 

เป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการทาง  
วินัยซึ่งนายก อปท. 
ไม่ต้องสอบข้อเท็จ 
จริงใหม่อีก 
(เว้นแต่การชี้มูลซึ่ง
ไม่ปรากฏชื่อผู้ถูกช้ี
มูล อาจตรวจสอบ
ช่ือจากเอกสารได)้ 

๒๖.๑ ช้ีมูลว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
        ให้ด าเนินการสอบสวนตามที่นายก อปท. 
        เห็นสมควร ตามข้อ ๓๔.๑ 
๒๖.๒ ช้ีมูลว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให ้
         นายก อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 
         ท าการสอบสวน (แบบ สว.๑) ตามข้อ  
         ๓๔.๒      

๒๖. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๒๐ วรรค ๔  
      และข้อ ๒๒ วรรค ๓    

๒๗. ลักษณะการช้ีมูล 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗.๑ ช้ีมูลความผิด 
        โดยหน่วย  
        งานของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๗.๒ ช้ีมูลโดย 
        เอกชน  
        (มีพยาน  
        หลักฐาน 
        ในเบื้องต้น 
        อยู่แล้ว) 
 

๒๗.๑.๑ ป.ป.ช.ช้ีมูล ตามมาตรา ๙๒ พ.ร.บ.  
           ป.ป.ช.ให้นายก อปท.ใช้เป็นส านวน 
           การสอบสวนทางวินัยพิจารณาลงโทษ 
           ผู้ถูกกล่าวหาได้เลยภายใน ๓๐ วัน  
           นับแต่วันรับเรื่อง (ส่งให้ ก.จังหวัด 
           เห็นชอบก่อน) และส่งค าสั่งลงโทษไป 
           ยัง ป.ป.ช.ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน 
           ออกค าสั่งลงโทษ 
๒๗.๑.๒ สตง.ช้ีมูลตามมาตรา ๔๖ แห่ง พ.ร.บ. 
           สตง.และให้รายงานภายใน ๙๐ วัน  
           เป็นการชี้มูลฐานทุจริต (เป็นวินัย 
           อย่างร้ายแรง) นายก อปท.ต้องแต่ง  
           ตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน  
           (ตามแบบ สว.๑) ตามข้อ ๓๔.๒  
๒๗.๑.๓ สตง.ช้ีมูลตามมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. 
           สตง. และให้รายงานภายใน ๖๐ วัน  
           คือการชี้มูลฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
           นายก อปท.ต้องแต่งตั้งกรรมการสอบ  
           สวนทางวินัย  
           (ร้ายแรงหรือไม่อยู่ที่การช้ีมูล 
           ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นวินัยไม่ร้ายแรง) 
๒๗.๑.๔ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อ าเภอ 
           ช้ีมูลตามกฎหมายนั้น ๆ  นายก อปท. 
           ต้องตรวจสอบว่าหนังสือแจ้งให้ด าเนิน  
           การทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม ่
           ร้ายแรง ซึ่งต้องด าเนินการตามนั้น 
๒๗.๒.๑ ให้ด าเนินการ ตามข้อ ๓๔.๑ หรือข้อ  
           ๓๔.๒ แล้วแต่กรณ ี
 

๓๒.๑.๑ พ.ร.บ.ป.ป.ช.มาตรา  
           ๙๒ และ ๙๓ 
 
หมายเหตุ  ขณะอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ ก.จังหวัด ให้ราย 
งาน ป.ป.ช.ทราบ เพราะอาจ
เกินก าหนด เวลา ๓๐ วัน 
 
๒๗.๑.๒ พ.ร.บ.สตง.มาตรา ๔๖ 
 
 
 
 
 
๒๗.๑.๓ พ.ร.บ.สตง.มาตรา ๔๔ 
 
 
 
 
 
 
๒๗.๑.๔ พ.ร.บ.จัดตั้งแต่ละฉบับ  
           เช่น พ.ร.บ.อบจ.ม.๗๗, 
           เทศบาล ม.๗๑, อบต. 
           ม. ๙๐ เป็นต้น 
 
๒๗.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัยข้อ ๒๐ วรรค ๔และ 
        ข้อ ๒๒วรรค ๓ ประกอบ 
        หนังสือส านักงาน ก.อบต.,  
        ก.ท.และ ก.จ.ที่ มท ๐๘๐๙.๒  



           /ว ๑๙๕ ลง ๘ ก.ย.๔๘  
        และหนังสือส านักงาน  
        ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.ที่  
        มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๔๓  
        ลง ๖ ก.พ.๔๖ 

๒๘. ลักษณะการส่งเรื่อง ๒๘.๑ ส่งเรื่องโดย 
        หน่วยงาน 
        ของรัฐ 
 
 
๒๘.๒ ส่งเรื่องโดย 
        เอกชน 

๒๘.๑.๑ ป.ป.ช.ส่งเรื่อง ใหด้ าเนินการตามข้อ  
           ๒๓.  
 
๒๘.๑.๒ สตง.,กระทรวง กรม จังหวัด อ าเภอ  
           ส่งเรื่อง ให้ด าเนินการตามข้อ ๒๓.  
๒๘.๒.๑ ให้ด าเนินการ ตามข้อ ๒๓.  
 

๒๘.๑.๑ ประกาศ คปค.ฉบับท่ี  
            ๓๑ ข้อ ๖ 
 
๒๘.๑.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
           วินัยและการรักษาวินัย 
           และการด าเนินการทาง 
           วินัย ข้อ ๒๐ วรรค ๕         

๒. การด าเนินการทางวินัย 

หัวข้อ/ประเด็น ขอบเขต/เน้ือหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัต/ิอธิบาย 
กฎหมาย/มาตรฐาน และ

หนังสือสั่งการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๒๙.  ค าว่า  
      “การด าเนินการทางวินัย” 
 
 
 
 
 

๒๙.๑ ปรัชญาของ 
        การด าเนินการ   
        ทางวินัย มี 
        ๓ ประการ 
 
 
 
๒๙.๒  คุณสมบัตขิอง 
          ผู้ด าเนินการ 
        ทางวินัย มี  
        ๓ ประการ 
๒๙.๓ สิทธิของ 
        ผู้ด าเนินการ 
        ทางวินัย มี  
        ๓ ประการ 
๒๙.๔ บทบาทของ 
        ผู้ด าเนินการ 
        ทางวินัย มี 
        ๓ ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้แก ่
(๑) หลักความยุติธรรม (Justice) 
(๒) หลักความเป็นธรรม (Fairness) 
(๓) หลักความรวดเร็ว (Promtness) 
หมายเหตุ  Justice  delayed  is  justice 
denied  =  ความยุติธรรมที่ล่าช้า   
                คือความอยุติธรรม 
ได้แก ่
(๑) มีความรอบรู ้ (knowledge) 
(๒) มีคุณธรรม (Morality)  
(๓) มีความกล้าหาญ (Fearlessly) 
ได้แก ่
(๑) สิทธิรายงานข้อเท็จจริง 
(๒) สิทธิใช้ดุลพินิจวินิจฉัยข้อเท็จจริง 
(๓) สิทธิใช้ดุลพินิจเสนอแนะการลงโทษ 
ได้แก ่
ก. บทบาทอย่างแข็ง 
    (๑) ผู้ท าตามกฎหมาย 
    (๒) ผู้ปราบปราม 
    (๓) ผู้รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
    (๔) ผู้รักษาอาญาสิทธ์ิ 
    (๕) ผู้แสวงประโยชน ์
ข. บทบาทอย่างกลาง คือ 
    ผู้ทรงไว้ซ่ึงความยุติธรรม 
ค. บทบาทอย่างอ่อน 
    (๑) ผู้ท าตามนโยบาย 
    (๒) ผู้ประนีประนอม 
    (๓) ผู้รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
    (๔) ผู้รักษาตัวรอด 

๒๙. แนวทาง ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๒๙.๕ ความหมาย 
 
 
 
 
 
๒๙.๖ ประเภท 
 
 
 
 
 
 
๒๙.๗ ผลของการ 
        “ต้ังเรื่อง” 
 
 
 

    (๕) ผู้แสวงบุญ 
หมายเหตุ ให้ถือบทบาทอย่างกลาง 
๒๙.๕.๑  การด าเนินการทั้งหลายที่กระท าเป็น 
            วิธีการตามกฎหมาย เมื่อมีกรณีถูก 
            กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย กล่าวคือจะ 
            ถือว่ามีการด าเนินการทางวินัยก็ต่อ 
            เมื่อ ได้เริ่ม “ต้ังเรื่อง” เพื่อด าเนินการ 
            ทางวินัยแล้ว 
๒๙.๖.๑ การตั้งเรื่ องกล่าวหา  
๒๙.๖.๒ การสืบสวนหรือสอบสวน  
๒๙.๖.๓ การพิจารณาความผิดและโทษ 
๒๙.๖.๔ การสั่งลงโทษหรืองดโทษ 
๒๙.๖.๕ การด าเนินการต่าง ๆ ระหว่างการสอบ  
           สวนพิจารณา เช่น การสั่งพักราชการ 
           และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๒๙.๗.๑ ถ้าฟังไดว้่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย  
           ก็ให้ออกค าสั่งลงโทษอย่างไม่ร้ายแรง 
           หรืออย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณ ี
๒๙.๗.๒ ถ้ายังฟังไม่ไดว้่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิด  
           จึงจะยุติเรื่องได ้
๒๙.๗.๓ ผลของการตั้งเรื่องเพื่อด าเนินการทาง 
           วินัยจะออกมาอย่างไรก็ตาม ต้องราย 
           งานไปยัง ก.จังหวัด ทุกเรื่อง 
           (ดูข้อ ๓๕.๓.๑ ประกอบ)  

 
 
๒๙.๕.๑ คู่มือการด าเนินการ    
           ทางวินัยพนักงานส่วน 
           ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕  
           หน้า ๒๕ 
 
 
๒๙.๖.๑ คู่มือฯ หน้า ๒๙ 
๒๙.๖.๒ คู่มือฯ หน้า ๒๕, ๓๑ 
๒๙.๖.๓ คู่มือฯ หน้า ๙๗ 
๒๙.๖.๔ คู่มือฯ หน้า ๑๐๑ 
๒๙.๖.๕ คู่มือฯ หน้า ๘๕, ๙๑ 
 
 
๒๙.๗ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๒๒ วรรค ๔ 
 
๒๙.๗.๓ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
           วินัยและการรักษาวินัย 
            และการด าเนินการทาง 
           วินัย ข้อ ๗๐ วรรค ๑ 

๓๐. ค าว่า  
     “กระบวนการทางวินัย” 

๓๐.๑ ความหมาย 
 
 
 
๓๐.๒ ประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐.๑.๑ เริ่มแต่มีการตั้งเรื่องกล่าวหาจนราย 
           งานเสร็จสิ้นและไม่ต้องท าสิ่งใดอีก 
 
 
๓๐.๒.๑ แยกเป็น  
           (๑) การตั้งเรื่องกล่าวหา  
           (๒) การสืบสวนหรือสอบสวน  
            (๓) การพิจารณาความผิดและโทษ 
           (๔) การสั่งลงโทษหรือสั่งงดโทษ 
           (๕) การด าเนินการต่าง  ๆ  ระหว่างการ 
                สอบสวนพิจารณา เช่น การสั่ง 
                พักราชการและการสั่งให้ออกจาก 
                ราชการไว้ก่อน (เฉพาะตั้งกรรม  
                การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง) 
          (๖)  การรายงานการด าเนินการทาง              
                วินัย  
          (๗) การพิจารณารายงานการด าเนิน  
               การทางวินัยของ ก.จังหวัด 
          (๘) การรายงานสรุปประวัติและข้อ 
               เท็จจริง (แบบ สป.๑) ไป ก.กลาง 

๓๐.๑.๑ คู่มือการด าเนินการ    
           ทางวินัยพนักงานส่วน 
           ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  
           หน้า ๒๕ 
๓๐.๒.๑ คู่มือฯ หน้า ๒๙ 
๓๐.๒.๒ คู่มือฯ หน้า ๒๕, ๓๑ 
๓๐.๒.๓ คู่มือฯ หน้า ๙๗ 
๓๐.๒.๔ คู่มือฯ หน้า ๑๐๑ 
๓๐.๒.๕ คู่มือฯ หน้า ๘๕, ๙๑  



๓๐.๓ ขั้นตอน แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน (ดู ๓๐.๒ ข้างต้น) 
       (๑) ขั้นตอนของนายก อปท.ข้อ (๑) - (๖) 
       (๒) ขั้นตอนของ ก.จังหวัด ข้อ (๗) 
       (๓) ขั้นตอนของ ก.กลาง ข้อ (๘) 

๓๑. ค าว่า  
     “การสอบสวนพิจารณา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑.๑ เพื่อให้ได ้
        ความจริง 
        และความ 
        ยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
๓๑.๒ ผลของการ 
        สอบสวน 
        พิจารณา 
        (ของนายก 
        อปท.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสอบสวนพิจารณาต่อไปนี้ ใช้หลักเกณฑ์
การสอบสวนเดียวกัน คือ 
      (๑)  ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง 
            ร้ายแรง 
      (๒)  ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่าหยอ่นความ  
            สามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าที ่
            ราชการ 
      (๓)  บกพร่องในหน้าท่ีราชการ 
      (๔)  ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
            หน้าท่ีราชการ 
ผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
      (๑)  ถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 
            หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนท้ังร้าย  
            แรงและไม่ร้ายแรง เลื่อนขั้นเงินเดือน 
            ได้ทุกต าแหน่งและทุกระดับ 
      (๒)  เมื่อการสอบสวนพิจารณาแล้วเสร็จ 
            และถูกลงโทษไม่หนักกว่าภาคทัณฑ ์
            เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ทุกต าแหน่งและ 
            ทุกระดับ 
      (๓)  เมื่อการสอบสวนพิจารณาแล้วเสร็จ 
            และถูกลงโทษหนักกว่าภาคทัณฑ ์
            เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ได้ทุกต าแหน่ง 
            และทุกระดับ (โทษตัดเงินเดือนและ 
            ลดขั้นเงินเดือน) 
      (๔)  เมื่อการสอบสวนพิจารณาแล้วเสร็จ 
            และถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
            จากราชการ ห้ามเลื่อนขั้นเงินเดือน 
            ทุกต าแหน่งและทุกระดับ  
ผลต่อการเลื่อนระดับ 
      (๑)  ถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 
            อย่างไม่ร้ายแรง  เลื่อนระดับได้ทุก 
            ต าแหน่งและทุกระดับ 
     (๒)  ถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 
           (อย่างร้ายแรง) ต าแหน่งสายงานผู ้
           ปฏิบัติ เลื่อนระดับได้ทุกต าแหน่งและ 
           ทุกระดับ 
     (๓)  ถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 
           (อย่างร้ายแรง) ต าแหน่งสายงานผู ้
           บริหาร เลื่อนระดับไม่ได้ทุกต าแหน่ง 
           และทุกระดับ 

๓๑.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๓๐ 
 
 
 
 
 
 
๓๑.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ  
        พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
เลื่อนระดับฯ พ.ศ.๒๕๔๔ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ค าว่า “การสอบสวน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีวัตถุประสงค์  
๔ ประการ คือ 

     (๔)  เมื่อการสอบสวนพิจารณาแล้วเสร็จ 
           และถูกลงโทษไม่หนักกว่าภาคทัณฑ ์
           เลื่อนระดับได้ทุกต าแหน่งและทุก 
           ระดับ 
     (๕)  เมื่อการสอบสวนพิจารณาแล้วเสร็จ 
           และถูกลงโทษหนักกว่าภาคทัณฑ ์
           เลื่อนระดับไม่ได้ทุกต าแหน่งและทุก 
           ระดับ (โทษตัดเงินเดือนและลดขั้น 
           เงินเดือน) 
     (๖)  เมื่อการสอบสวนพิจารณาแล้วเสร็จ 
           และถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
           จากราชการ ห้ามเลื่อนระดบัทุก 
           ต าแหน่งและทุกระดับ 
เพ่ือ 
(๑) ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้แก้ตัว 
(๒) รวบรวมพยานหลักฐาน 
(๓) พิสูจน์ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ 
(๔) ค้นหาความจริงและความยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทาง ก.พ. 
 
 
 

๓๒. การสอบสวนทางวินัย หากจะน าผลการ
สอบสวนไปใช้ลง  
โทษทางวินัย ต้องมี
องค์ประกอบ ๓  
ประการ ดังนี้ 

(๑) ต้องแจ้งข้อกล่าวหา 
(๒) ต้องสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ 
     กล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
(๓) ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง และน า 
     สืบแก้ข้อกล่าวหา  

๓๒. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๒๒ วรรค ๑ 
 

๓๓. การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 
     หรือการให้ปากค า 
     หรือการสอบปากค า 

๓๓.๑ ผู้ถูกกล่าวหา 
 
 
 
 
 
 
๓๓.๒ พยาน 

มีสิทธิน าบุคคลต่อไปนี้ เข้าฟัง ค าช้ีแจงหรือให้
ถ้อยค าของตนได้ คือ 
(๑) ทนายความ 
(๒) ที่ปรึกษา 
(๓) หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
     สอบสวนให้อยู่ในท่ีสอบสวน เพื่อประโยชน์ 
     แห่งการสอบสวน 
ผู้ที่ได้รับการยกเว้นให้อยู่ในท่ีสอบสวนได้ คือ 
(๑) ทนายความของผู้ถูกกล่าวหา 
(๒) ที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา 
(๓) หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
     สอบสวนเพ่ือประโยชน์แห่งการสอบสวน 

๓๓.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๒๒ วรรค ๒  
        ประกอบข้อ ๔๘ วรรค ๑ 
 
 
๓๓.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๔๘ วรรค ๑ 

๓๔. วิธีการสอบสวนทางวินัย ๓๔.๑ วินัยอย่างไม ่
        ร้ายแรง 
 
 
 
 
 
๓๔.๒ วินัยอย่าง 
        ร้ายแรง 

ให้สอบสวนตามที่นายก อปท.เห็นสมควร เช่น 
(๑) สอบสวนเอง 
(๒) มอบหมายให้ผู้อื่นสอบสวนแทน 
(๓) ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จริง (เพื่อลงโทษ 
     วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ถ้าครบองค์ประกอบใน 
      การสอบสวน ตามข้อ ๓๒) 
(๔) ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
หมายเหตุ ทุกวธิีต้องมีองค์ประกอบ ตามข้อ ๓๒ 
ให้นายก อปท.สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการ

๓๔.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๒๒ วรรค ๓  
         
 
 
๓๔.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  



 
 

สอบสวน (ใช้แบบ สว.๑) (ดูข้อ ๔๗ ประกอบ)         และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๒๒ วรรค ๓ 

๓๕.  “การต้ังเรื่องกล่าวหา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕.๑ เป็นเรื่องที่  
         กล่าวหาจริง ๆ  
         นั่นคือพฤติ  
         กรรมที่กระท า 
๓๕.๒ มิใช่ “ฐาน 
         ความผิด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓๕.๓  เป็นจุดเริ่มต้น  
          ของการด า 
        เนินการทาง 
          วินัย 
 

๓๕.๑.๑ เรื่องที่กล่าวหา เช่น ท าอะไร ที่ไหน  
           อย่างไร เมื่อไร 
 
 
๓๕.๒.๑ “เรื่องท่ีกล่าวหา”  กับ “ฐานความผิด”  
           แตกต่างกัน คือ “เรื่องท่ีกล่าวหา”  
           เป็นสิ่งแรกที่ต้องกล่าวถึงเมื่อต้อง 
           ด าเนินการทางวินัย ซึ่งจะปรากฏอยู ่
           ในค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
           (กรณีวินัยร้ายแรง คือ สว.๑) ส่วน  
           “ฐานความผิด” จะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อ 
           ได้รวบรวมพยานหลักฐานไประยะ 
           หนึ่งแล้ว (กรณีวินัยร้ายแรง คือ ตั้งแต่  
           สว.๓ เป็นต้นไป) 
๓๕.๓.๑ เมื่อตั้งเรื่องกลา่วหาแล้ว ผลจะออกมา 
           อย่างไรก็ตาม ต้องรายงานไปยัง ก. 
           จังหวัดทุกเรื่อง  
           (ดูข้อ ๒๙.๗.๓ ประกอบ)  

๓๕.๑.๑ คู่มือการด าเนินการ    
           ทางวินัยพนักงานส่วน 
           ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  
           หน้า ๒๙ 
๓๕.๒.๑  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
           วินัยและการรักษาวินัย  
           และการด าเนินการทาง 
              วินัย ข้อ ๓๒ (แบบค าสั่ง 
             แต่งตั้งกรรมการสอบ  
             สวน/สว.๑) ข้อ ๔๓  
           แบบ สว.๓ 
 
 
 
๓๕.๓.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว  
           กับวินัยและการรักษา 
           วินัย และการด าเนิน 
           การทางวินัย ข้อ ๗๐  
           วรรค ๑ 

๓๖. วิธีการตั้งเรื่องกล่าวหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบ่งเป็น ๒ วิธี คือ ๓๖.๑ กรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม ่
        ร้ายแรง 
        (๑)  จัดท าเป็นบันทึกข้อความว่า ใครถูก 
              กล่าวหาว่ากระท าผิดอะไร ที่ไหน  
              อย่างไร เมื่อใด เป็นต้น หรือ 
        (๒)  จัดท าเป็นรูปแบบค าสั่ง เช่น ค าสั่ง 
              แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
              (เพื่อลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง) หรือ 
              ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนสวน 
              วินัยอย่างไม่ร้ายแรง เป็นต้น 
              (ดูข้อ ๓๔.๑ ประกอบ) 
๓๖.๒ กรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้าย 
        แรง ต้องออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
        สอบสวน (แบบ สว.๑) เท่านั้น 
        (ดูข้อ ๔๗ ประกอบ) 

๓๖.๑ แนวทาง ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓๖.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ  
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๓๒ 

๓๗. ตั้งกรรมการสอบสวนวินัย 
      อย่างร้ายแรงซ้ ากับการ 
      ตั้งกรรมการสอบสวนใน 
      เรื่องอื่น 

และคณะกรรมการ
สอบสวนในเรื่องอื่น
นั้นได้สอบสวนไว้แล้ว 
ได้แก ่เรื่อง 
(๑) ไม่สนับสนุนการ 
     ปกครองระบอบ  
     ประชาธิปไตย 
(๒) หย่อนความ  

๓๗.๑ คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้าย  
        แรงจะน าส านวนการสอบสวนในเรื่องนั้น 
         มาใช้เป็นส านวนการสอบสวนทางวินัย 
๓๗.๒ และท าความเห็นเสนอนายก อปท. 
๓๗.๓ โดยถือว่าได้มีการสอบสวนทางวินัยแล้ว 
         ก็ได้ 
         (ดูข้อ ๓๘ ประกอบ) 

๓๗. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ  
      วินัยและการรักษาวินัย 
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๒๒ วรรค ๕ 



     สามารถในอัน 
     ที่จะปฏิบัติ 
     หน้าท่ี 
(๓) บกพร่องในการ 
     ปฏิบัติหน้าท่ี 
(๔) ประพฤติตนไม ่
     เหมาะสม 

๓๘. ตั้งกรรมการสอบสวน   
      ในเรื่องหย่อน/ 
      บกพร่อง/ประพฤติไม ่
      เหมาะสมไว้แล้ว  

นายก อปท.เห็นว่า 
มีมูลที่ควรกล่าวหา
ว่ากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงใน
เรื่องนั้นด้วย 

๓๘.๑ ให้นายก อปท.ออกค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ   
        สอบสวนทางวินัยขึ้นอีก ๑ ค าสั่ง 
๓๘.๒  กรรมการสอบสวนทางวินัย จะน าส านวนการ 
          สอบสวนกรณีหย่อน/บกพร่อง/ประพฤติไม่ 
          เหมาะสมนั้นมาประกอบการพิจารณาทาง 
          วินัยก็ได้  
          (ดูข้อ ๓๗ และข้อ ๘ ให้ออก ประกอบ) 

๓๘. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย 
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๕๔ 
 
 

๓๙. อ านาจหน้าที่ของคณะ 
       กรรมการสอบสวน 
 
 
 
 
 
 

๓๙.๑ อ านาจ 
 
๓๙.๒ อ านาจ 
        หน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓๙.๓  คณะกรรม 
         การสอบสวน  
         มีหน้าที ่๕  
         ประการ  

กรรมการสอบสวนไม่มีสถานภาพเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมาย (ดูข้อ ๔๐ ประกอบ) 
๓๙.๒.๑ ขอให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราช 
           การ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของ 
           รัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จ 
           จริง ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยว 
           ข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลมาช้ีแจง 
           หรือให้ถ้อยค า 
๓๙.๒.๒ เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มา  
           ช้ีแจงหรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอก  
           สารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที ่
           สอบสวน 
เพื่อ... 
๓๙.๓.๑ สอบสวนตามหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด 
๓๙.๓.๒ แสวงหาความจริง 
๓๙.๓.๓ ดูแลให้บังเกิดความยุติธรรม 
๓๙.๓.๔ รวบรวมประวัติและความประพฤต ิ
           ของผู้ถูกกล่าวหา 
๓๙.๓.๕ จัดท าบันทึกประจ าวันทุกครั้งท่ีมีการ 
           สอบสวน            

 
 
๓๙.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๒๓  
 
 
 
 
 
 
๓๙.๓ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๓๙ 

๔๐. กรรมการสอบสวน 
      ปฏิบัติหรือละเว้นการ 
      ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 

เพื่อให้เกิดหรืออาจ 
จะเกิดความเสียหาย
ต่อผู้อื่น 

๔๐.๑ เมื่อถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล  
        กฎหมายอาญา 
๔๐.๒ อาจเป็นความผิดทางวินัยได้ และอาจ 
        เป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย 
        อาญา ม.๑๕๗ ได้อีกเช่นกัน 
 
ข้อสังเกต การเป็นกรรมการสอบสวนทางวินัย
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ยังไม่ถือว่า
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
(ดูข้อ ๓๙ ประกอบ)  

๔๐. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่
       นร ๐๗๐๙.๒/๑๑๙ ลง  
       ๑๙ ม.ีค.๔๐ ในหนังสือ 
       ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
       ข้าราชการพลเรือนฯ  
       ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๒๕๘ 
 



๔๑. อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ 
      วินัย 

 

๔๑.๑ อ านาจใน 
        การด าเนิน  
        การทางวินัย 
 
 
 
 
 
๔๑.๒ อ านาจใน 
        การพิจารณา 
        รายงานการ 
        ด าเนินการ 
        ทางวินัย 

๔๑.๑.๑ เป็นอ านาจของนายก อปท. 
๔๑.๑.๒ ต้องเป็นนายก อปท.ซึ่งเป็นผู้บังคับ  
           บัญชา ณ วันท่ีออกค าสั่ง (แต่งตั้ง 
           กรรมการ/ลงโทษ)  
๔๑.๑.๓ ผู้บังคับบัญชาอ่ืนอาจมีอ านาจได้ หาก 
           นายก อปท.มอบอ านาจ 
 
 
๔๑.๒.๑ กรณี ก.จังหวัด ต้องเป็น ก.จังหวัดเจ้า 
           สังกัด ณ วันท่ีพิจารณาและมีมต ิ
                 

๔๑.๑.๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร 
           งานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
           พ.ศ. ๒๕๔๒ ม. ๑๕  
            
๔๑.๑.๓ พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร 
           งานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
           พ.ศ. ๒๕๔๒ ม. ๑๕  
           วรรค ๒ 
๔๑.๒.๑ ม. ๑๕ วรรค ๒ ประ 
           กอบมาตรฐานทั่วไป 
           เกี่ยวกับวินัยฯ ข้อ ๖๗ 
 

๔๒. ลักษณะเฉพาะของ 
      “วินัย” 

มี ๓ ประการ ดังน้ี (๑) การด าเนินการทางวินัย ไม่มีอายุความ  
     (นายก อปท.สามารถด าเนินการได้ตลอดเวลา  
     ที่ยังรับราชการอยู่) 
(๒) ผู้ถูกด าเนินการทางวินัยต้องมีสถานภาพ 
     เป็นข้าราชการ 
     (เว้นแต่ออกจากราชการไปแล้ว แต่ถูก 
     กล่าวหาว่ากระท าผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 
     เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าท่ี 
     สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายก่อนออก 
     จากราชการ) 
(๓) นายก อปท.สังกัดปัจจุบันเท่านั้นจึงม ี
     อ านาจออกค าสั่ง 
     (ดูข้อ ๘๕ และ ๔๗ ให้ออก ประกอบ) 
 

(๑) แนวทาง ก.พ. 
 
 
(๒) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
     วินัยและการรักษาวินัย  
     และการด าเนินการทางวินัย  
     ข้อ ๒๔ 
 
 
 
(๓) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
     วินัยและการรักษาวินัย  
     และการด าเนินการทาง 
     วินัย ข้อ ๖๘ วรรค ๒ 

๔๓. จะด าเนินการทางวินัย 
      ผู้ออกจากราชการไป  
      แล้ว ได้หรือไม่ 

ต้องถูกกล่าวหาไว้
ก่อนออกจาก 
ราชการ จึงจะ
ด าเนินการทาง 
วินัยได้ 

โดย 
๔๓.๑ กล่าวหาเป็นหนังสือ 
๔๓.๒ ต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีหน้าท่ีสืบสวน 
        สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย 
๔๓.๓ ว่ากระผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
        (แต่ถ้าถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง 
        ไม่ร้ายแรง นายก อปท.ไม่สามารถด า 
        เนินการทางวินัยได้) หรือถูกฟูองคดีอา  
        ญาหรือต้องหาคดีอาญา (เว้นแต่ประมาท  
        หรือลหุโทษ) 
๔๓.๔ นายก อปท.สามารถด าเนินการทางวินัย 
        ได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ 
๔๓.๕ หากผลการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู ้
        นั้นจะถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
        (ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงิน  
        เดือน) ก็ให้งดโทษเสีย  

๔๓. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินยั ข้อ ๒๔ 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   (๑) เว้นแต่ออก
จากราชการ เพราะตาย 
               (๒) กรณีต้องการ
ทราบว่าเรื่องใดถูกกล่าวหาไว้
ก่อนออกจากราชการ หรือไม่ 
ต้องตรวจสอบจากเอกสารการ 
กล่าวหา กับ วันท่ีผู้ถูกกล่าวหา



ออกจากราชการว่า วันใดเกิด
ก่อน  หากวันออกจากราชการ 
เกิดก่อนการกล่าวหา นายก 
อปท.ก็ไม่สามารถด าเนินการ
ทางวินัยได้ 

๔๔. เพียงใดจึงถือว่ากล่าว  
      หาไว้ก่อนออกจาก 
      ราชการ 

อันเป็นเหตุให้ด า 
เนินการทางวินัยได้ 

๔๔.๑ ต้องมีการระบุช่ืออย่างชัดเจน 
๔๔.๒ หากไม่ปรากฏชื่อ ไม่เข้าความหมายใน 
        ข้อนี้ จะตั้งกรรมการสอบสวนมิได ้
๔๔.๓ กรณี สตง.ช้ีมูล โดยไม่ระบุชื่อก็ไม่อาจ 
        ตั้งกรรมการสอบสวนได ้
        (ดูข้อ ๔๓ ประกอบ) 

๔๔. หนังสือส านักงาน ก.พ. 
      ที่ นร  

๔๕. หน้าท่ีประธานกรรม  
      การสอบสวน 
    

เรียกประชุมเพื่อ
พิจารณาวางแนว 
ทางสอบสวน  

เมื่อรับทราบค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
สอบสวนและรับเรื่องแล้ว ให้ประธานกรรมการ
สอบสวนด าเนินการประชุมครั้งแรก (ภายใน 
๑๕ วัน นับแต่ประธานรับทราบค าสั่ง) 

๔๕. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๓๔ 
      (ดูข้อ ๖๒.๑ ประกอบ) 

๔๖.  การยืมตัวกรรมการ 
       สอบสวนจากสังกัดอื่น 

(๑) กรณีจ าเป็น 
     หรือเพื่อความ 
     ยุติธรรม 
 
(๒) ต้องได้รับความ 
     ยินยอมจากต้น 
     สังกัดของผู้นั้น 
     ก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖.๑ ประสานภายในกับเจ้าตัวผู้ที่ต้องการ 
        ขอตัว 
๔๖.๒ หากเจ้าตัวไม่ขัดข้อง ให้ประสานภายใน  
        กับผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นด้วย   
๔๖.๓ หากไม่ขัดข้อง ให้ส่งหนังสือขอตัวอย่าง  
        เป็นทางการ 
๔๖.๔ เมื่อได้รับหนังสือตอบยินยอมจึงออก 
        ค าสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนได ้
๔๖.๕ อย่าออกค าสั่งก่อนวันได้รับหนังสือยินยอม  
          เป็นอันขาด (เพราะอาจมีปัญหาว่าเป็นค าสั่ง 
          ที่มิชอบในภายหลัง) 
หมายเหตุ เป็นข้อแนะน า มิใช่ข้อกฎหมาย 

(๑) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
     วินัยและการรักษาวินัย  
     และการด าเนินการทาง 
     วินัย ข้อ ๓๑ วรรค ๑ 
(๒) หนังสือส านักงาน ก.อบต.,  
     ก.ท. และ ก.จ.ที ่มท  
     ๐๘๐๙.๒/ ว ๒๐๕ ลง ๒๐  
     ก.ย.๔๘ 
หมายเหตุ  ๑. “ต้นสังกัด” 
หมายถึง นอภ.หรือ ผวจ.หรือ
นายก อปท.ที่ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ที่จะขอตัว 
               ๒. ระหว่างปฏิบัติ
ราชการในฐานะกรรมการสอบ 
สวน ให้ถือเสมือนหนึ่งว่ากรรม 
การนั้นสังกัด อปท.เจ้า ของ
ค าสั่งจนเสร็จการ (น.ว.๑๗๘/
๒๔๙๒ ลง ๑๐ ต.ค.๙๒) 
(ดูข้อ ๑๔๐ ประกอบ) 

๔๗.  นายก อปท.เป็นคู่กรณี  
       กับผู้ถูกสอบสวน หรือ  
       ถูกกล่าวหาว่ากระท า 
       ผิดร่วมกับพนักงาน 
       ส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 

๔๗.๑ เป็นคู่กรณ ี
     (๑) อาจฟูอง   
          ร้องหรือ 
          ร้องเรียน 
          กันเป็นท่ี 
          ประจักษ์  
     (๒) รวมถึงม ี
          พฤติกรรม 
          หรือเหตุ  

๔๗.๑.๑ เรื่องปรากฏต่อ ก.จังหวัดโดยทางใด 
           ทางหนึ่ง 
๔๗.๑.๒ ก.จังหวัดต้องตรวจสอบ 
๔๗.๑.๓ หากเป็นความจริง ให้มีมติคัดเลือก 
             กรรมการสอบสวนให้ 
๔๗.๑.๔ ส่งรายชื่อที่มีมติคัดเลือกแล้วให้นายก  
           อปท.ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
           สอบสวน  
๔๗.๑.๕ แจ้งต้นสังกัดของผู้ได้รับคัดเลือกเป็น 

๔๗.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว  
       กับวินัยและการรักษา 
       วินัย และการด าเนิน  
       การทางวินัย ข้อ ๓๑  
       วรรค ๕ และหนังสือ 
       ส านักงาน ก.อบต., ก.ท.  
       ที่ มท ๐๘๐๙.๖/๑๓๒,  
       ๑๓๓  ลง ๓๐ ม.ิย.๕๒ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

          การณ์เป็น 
          ปฏิปักษ์ม ี
          สภาพร้าย  
          แรง 
๔๗.๒ ถูกกล่าวหา 
        ว่ากระท า 
        ผิดร่วมกัน 
 
 
๔๗.๓ เมื่อคณะ 
        กรรมการ 
        สอบสวน 
        แล้วเสร็จ 

           กรรมการสอบสวนทราบ (เป็นการ 
           ยกเว้นข้อ ๓๑ วรรค ๑ ที่ไม่ต้องขอ 
             ความยินยอมก่อน) 
 
๔๗.๒.๑ ด าเนินการเช่นเดียวกบัข้อ ๔๗.๑ 
 
 
 
 
๔๗.๓.๑ ต้องรายงานผลการสอบสวนให้ ก. 
           จังหวัดพิจารณา 
๔๗.๓.๒ เมื่อ ก.จังหวัดมีมติเป็นประการใด ให ้
           นายก อปท.สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 

ข้อสังเกต  กรณีนี้ฝุายเลขาฯ  
              ก.จังหวัด ควรประ 
              สานภายในกับผู้ที ่
              ได้รับการเสนอช่ือ 
              และต้นสังกัดก่อน 
              เสนอช่ือให้ ก. 
              จังหวัดพิจารณา 
              คัดเลือก  
             (ข้อแนะน า) 
๔๗.๓ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๓๑ วรรค ๖ 

๔๘. การออกค าสั่งแต่งตั้ง 
      คณะกรรมการสอบ  
      สวน (สว.๑) 

๔๘.๑ คุณสมบัต ิ
        ของคณะ 
        กรรมการ 
        สอบสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔๘.๒ รูปแบบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
๔๘.๓ การแจ้งค า  

๔๘.๑.๑ เลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด 
           ก่อน หากจ าเป็นจึงเลือกจากข้าราช  
           การนอกสังกัด อปท.นั้น 
๔๘.๑.๒ ข้าราชการ ทหาร เป็นกรรมการสอบ  
           สวนวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้ 
๔๘.๑.๓ มีจ านวนอย่างน้อย ๓ คน 
๔๘.๑.๔ ประธานต้องมีต าแหน่งระดับ (ซี) ไม ่
           ต่ ากว่าผู้ทีถู่กกล่าวหา   
๔๘.๑.๕ ในจ านวน ๓ คนนั้น อย่างน้อย ๑ คน 
           ต้อง 
           (๑) เป็นนิติกร 
            (๒) จบปริญญาทางกฎหมาย 
            (๓) ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการ 
                    ด าเนินการทางวินัย 
           (๔) มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการ 
                ทางวินัย 
๔๘.๑.๖  ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  
๔๘.๑.๗  แม้ภายหลังประธานจะมีระดับ (ซี) ต่ า 
            กว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ 
            ได้ท าไปแล้ว 
๔๘.๒.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
           (แบบ สว.๑) ต้องระบุ ๓ ส่วนประกอบ  
           ดังนี้  
           (๑) ช่ือและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
           (๒) เรื่องที่กล่าวหา 
           (๓) ช่ือและต าแหน่งของกรรมการ 
                สอบสวน 
           ส่วนประกอบนี้จะขาดส่วนหน่ึงส่วนใด 
           ไปมิได้ แต่จะให้มีผู้ช่วยเลขานกุารหรือ 
           ไม่ก็ได ้
๔๘.๓.๑ นายก อปท.ต้องแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะ  

๔๘.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ  
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง  
        วินัย ข้อ ๓๑ วรรค ๑-๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔๘.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ  
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๓๒     
 
 
 
 
 
 
๔๘.๓ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ  



        สั่งแต่งตั้ง 
        กรรมการ 
        สอบสวน 
 

           กรรมการสอบสวน พร้อมส าเนา ๑   
           ฉบับให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยเร็ว 
           (๑) ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงช่ือรับทราบไว้ 
                เป็นหลักฐาน 
           (๒) หากแจ้งไมไ่ด้ ให้ส่งทางไปรษณีย ์
                ลงทะเบียนตอบรับ เมื่อพ้น ๑๕ วัน  
                ถือว่ารับทราบแล้ว 
๔๘.๓.๒ นายก อปท.ส่งค าสั่งแต่งตั้งใหค้ณะ  
           กรรมการสอบสวนทราบ พร้อมเอกสาร 
           การรับทราบข้อกล่าวหาของผู้ถูก 
           กล่าวหา 
๔๘.๓.๓ ประธานกรรมการลงนามรับทราบ 
           ระยะเวลาการสอบสวนเริ่มนับ ๑..๒..๓ 

        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง  
        วินัย ข้อ ๓๓ 
 
หมายเหตุ เจ้าหน้าท่ีผู้เป็นจ้า 
             ของเรื่องจะท าหน้าท่ี 
             แทนนายก อปท.  
   

๔๙. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
      สอบสวนจะยกเลิกมิได้ 

๔๙.๑ ตรวจสอบให ้
        รอบคอบ  
        ก่อนออก 
        ค าสั่ง 
        (อย่าผลีผลาม) 
 
 
 
 
 
 
 
๔๙.๒ เมื่อออกแล้ว 
         จะยกเลิก 
          มิได ้
 
 
๔๙.๓ หากจ าเป็น  
        ต้องเปลี่ยน  
        แปลงแก้ไข  
          สามารถ 
        ด าเนินการ 
        ได้ตามข้อ  
        ๕๐ 

๔๙.๑.๑ พิจารณาว่า ณ วันท่ีจะออกค าสั่งแต่ง  
           ตั้งกรรมการสอบสวน มีมูลเพียงพอว่า 
           ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือไม ่
 
           (๑) หากมีมูลเพียงพอ ให้ด าเนินการ 
                ทางวินัยทันที 
 
 
          (๒) หากมูลยังไม่เพียงพอ ต้องแสวงหา  
               ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเสียก่อน 
 
 
๔๙.๒.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
           ทางวินัย อาจยกเลิกได้เฉพาะค าสั่งที ่
           สั่งผิดในสาระส าคัญ เช่น ผิดตัวบุคคล 
           ผิดเรื่องที่กล่าวหา หรือไม่มีชื่อและ 
           ต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
 

๔๙. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัยฯ  
      ข้อ ๓๑ วรรค ๗ 
 
(๑) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๒๐ วรรค ๔ 
(๒) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๒๐ วรรค ๕ 
 
 
 
 
 
๔๙.๓ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๓๘ 

๕๐.  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
       สอบสวนอาจเปลี่ยน  
       แปลงได้ 

ยกเลิกไม่ได ้แต่อาจ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 

๕๐.๑ นายก อปท.เห็นว่า 
           (๑) มีเหตุอันสมควร หรือ 
           (๒) จ าเป็นจะต้องเปลี่ยน เพิ่ม ลด  
                จ านวนกรรมการสอบสวน 
๕๐.๒ ให้สามารถด าเนินการได้ แตต่้องแสดงเหตุ 
           แห่งการนั้นไว้ด้วย 

๕๐. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย 
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๓๘ 

๕๑. ผู้ถูกกล่าวหาถึงแก ่ ให้การสอบสวน คณะกรรมการสอบสวน ต้อง ๕๑. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 



      กรรม (ตาย) ระหว่าง 
      การสอบสวน 

เป็นอันยุติลง ๕๑.๑ รวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มี 
๕๑.๒ วินิจฉัยว่าผู้ตายกระท าผิดวินัยอย่างร้าย  
         แรงหรือไม่   
๕๑.๓ ถ้าผิด จะลงโทษปลดหรือไล่ออก 
๕๒.๔ ปลดออกได้รับบ าเหน็จบ านาญ ไล่ออกไม่ได้ 
 
ข้อสังเกต  หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๐๔/
๑๔๕๕๖  ลง  ๒๕ พ.ค.๒๐ ใหท้ าการสอบสวนต่อ 
ไป  น่าจะหมายถึง เพียงการรวบรวมพยานหลักฐาน
อื่นที่มิใช่การสอบปากค าบุคคล 

      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๒๔ และหนังสือ 
      ส านักงาน ก.พ. ที่ นร  
      ๐๗๐๙.๒/๕๗๙ ลง ๔  
      ก.ค.๔๐ 
หมายเหตุ  หากใหส้อบปากค า
พยานบุคคลและมีกรณีพาดพิง
ผู้ตาย ท าให้ผู้ตายไม่มีโอกาส
ต่อสู้ 

๕๒. เมื่อเกิดกรณีหนึ่งกรณ ี
      ใด หรือทุกกรณี  
      ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถูกตั้งคณะ 
     กรรมการ 
     สอบสวน (วินัย 
     อย่างร้ายแรง) 
(๒) ถูกฟูองคด ี 
     อาญา 
(๓) ต้องหาคดี  
     อาญา 

๕๒.๑ นายก อปท.อาจสั่งพักราชการ หรือสั่ง 
        ให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยความ 
        เห็นชอบของ ก.จังหวัดได้ ถ้ามีเหตุหนึ่ง 
        เหตุใด ใน (๑) - (๓)  
        (ดูข้อ ๑๕ ให้ออก ประกอบ) 
๕๒.๒  ผลการสอบสวนพิจารณาไม่ถึงกับจะต้องลง 
          โทษปลด/ไล ่หรือให้ออก ต้องสั่งกลับเข้ารับ 
          ราชการในต าแหน่งเดิม หรือระดับเดียวกัน 
๕๒.๓  ให้ถือว่ามีสถานภาพเป็นพนักงานส่วนท้อง  
          ถิ่นตลอดเวลา 

๕๒. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๒๕ 

๕๓. การด าเนินการทาง 
      วินัย กรณีการกระท า 
      ที่ปรากฏชัดแจ้ง 

นายก อปท.จะด า 
เนินการทางวินัย 
โดย 
๑. ไม่สอบสวนหรือ 
๒. งดการสอบสวน  
    ก็ได้  
 
 
 
๓. กรณีหย่อน/ 
    บกพร่อง/ 
    ประพฤติไม ่
    เหมาะสม ก ็
    เช่นเดียวกัน 

๕๓.๑ ปกตินายก อปท.จะด าเนินการทางวินัย 
        ต้องมีการสอบสวนก่อนทุกครั้งจึงสั่งลง  
        โทษทางวินัยได้ 
๕๓.๒ หากมีค าสั่งลงโทษ โดยไม่มีการสอบสวน  
        ค าสั่งลงโทษน้ันย่อมเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบ 
๕๓.๓ แต่ถ้าเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จะ 
        ไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวน กล็ง 
        ลงโทษทางวินัยได้ 
        (หรือให้ออกจากราชการได)้ 
 
ข้อสังเกต ศาลปกครองสูงสุด ได้มีค าพิพากษา
ว่า ต้องต้ังเรื่อง เพื่อด าเนินการทางวินัย แล้ว 
จึงจะไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนได ้
(ดูข้อ ๓๕ ประกอบ) 

๕๓. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินยั ข้อ ๒๗-๒๙ 
 
 
 
 
 
 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๖/๒๕๕๔ 

๕๔. การกระท าท่ีปรากฏ 
      ชัดแจ้ง 

๕๔.๑ วินัยไม่ร้าย  
        แรง 
 
 
 
 
 
 
๕๔.๒ วินัยอย่าง 
        ร้ายแรง 

มีเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
(๑) ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดทาง 
     อาญา และนายก อปท.เห็นว่าค าพิพากษา 
     ประจักษ์ชัดแล้ว 
(๒) รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายก อปท.หรือ  
     ผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือกรรมการสอบสวน  
     และบันทึกค ารับสารภาพนั้นเป็นหนังสือไว ้
     แล้ว 
มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี ้
(๑)  ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก (จริง ๆ)  

๕๔.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๒๗ 
 
 
 
 
๕๔.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕๔.๓ หย่อน/ 
        บกพร่อง/ 
        ไม่เหมาะสม 

      โดยไม่รอ (เว้นประมาท/ลหุโทษ) 
(๒)  ละทิ้งหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกัน 
      เกินกว่า ๑๕ วัน โดยนายก อปท.สืบสวน 
      แล้วว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติ  
      การณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม 
      ระเบียบ 
(๓)  รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายก อปท.  
      หรือผู้มีหน้าท่ีสืบสวนหรือกรรมการสอบ  
      สวน และบันทึกค ารับสารภาพเป็นหนังสือ 
      ไว้แล้ว (ผู้สืบสวนหรือสอบสวนทางวินัย) 
มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี ้
(๑) หย่อนความสามารถ 
(๒) บกพร่องต่อหน้าท่ีราชการ     
(๓) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง และ 
     นายก อปท.เห็นว่าหากให้อยู่ในราชการ    
     ต่อไปจะเป็นการเสียหายแกร่าชการจะสั่ง 
     ให้ออกจากราชการโดยไม่สอบสวนก็ได ้ถ้า 
(๑)  ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดทาง 
      อาญาแต่ใหร้อ และนายก อปท.เห็นว่าค า 
      พิพากษาประจักษ์ชัดแล้ว 
(๒)  รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายก อปท.  
      หรือผู้มีหน้าท่ีสืบสวนหรือกรรมการสอบ  
      สวน และบันทึกค ารับสารภาพเป็นหนังสือ 
      ไว้แล้ว 

        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๒๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕๔.๓ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๒๙ 

๕๕. แจ้ง สว.๑, ๒ และ ๓  
      ไม่ได ้ต้องท าอย่างไร 

๕๕.๑ สว.๑ (ค าสั่ง 
        แต่งตั้งคณะ  
        กรรมการ 
        สอบสวน) 
 
 
 
๕๕.๒ สว.๒ (แบบ  
        การแจ้งและ 
        อธิบายข้อ 
        กล่าวหา)   
 
 
 
 
 
๕๕.๓ สว.๓ (แบบ 
        สรุปพยาน  
        หลักฐานที ่
        สนับสนุน 

๕๕.๑.๑ กรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่รับทราบ หรือไม ่
           อาจแจ้งได้ 
๕๕.๑.๒  ให้ส่งส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลง  
           ทะเบียนตอบรับไปยังท่ีอยู่ท่ีปรากฏ 
           ตามหลักฐานของทางราชการ  
๕๕.๑.๓ เมื่อพ้น ๑๕ วัน นับแต่วันส่ง ถือว่า 
           รับทราบแล้ว  
๕๕.๒.๑ กรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่รับทราบ หรือไม่มา 
           รับทราบ 
๕๕.๒.๒   ให้ท า สว.๒ เป็น ๓ ฉบับ  อีก ๑ ฉบับ 
               ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง 
           ที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานของทาง 
           ราชการ หรือสถานท่ีผู้ถูกกล่าวหาแจ้ง 
           ให้ทราบ  
๕๕.๒.๓ เมื่อพ้น ๑๕ วัน นับแต่วันส่ง  ถือว่า 
           รับทราบแล้ว (แม้ไม่ได้รับ สว.๒ คืน  
           ก็ตาม) 
๕๕.๓.๑ กรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่รับทราบ หรือไม่มา 
           รับทราบ 
๕๕.๓.๒   ให้ท า สว.๓ เป็น ๓ ฉบับ  อีก ๑ ฉบับ 

๕๕.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๓๒ (๑) 
 
 
 
๕๕.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๔๒ วรรค ๖ 
 
 
 
 
 
 
๕๕.๓ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 



        ข้อกล่าวหา)                     ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับไป 
            ยังท่ีอยู่ท่ีปรากฏตามหลักฐานของ 
            ทางราชการ หรือสถานท่ีผู้ถูกกล่าว  
            หาแจ้งให้ทราบ  
๕๕.๓.๓ เมื่อพ้น ๑๕ วัน นับแต่วันส่ง ถือว่า 
           รับทราบแล้ว (แม้ไม่ได้รับ สว.๓ คืน  
           ก็ตาม) 
           (ดูข้อ ๕๖ ประกอบ) 
       

        วินัย ข้อ ๔๓ วรรค ๖ 
 
 
 
๕๕.๓.๓ หนังสือส านักงาน ก.พ. 
           ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ล 
           ๑๐๖ ลง ๒๒ มี.ค.๓๙ 
ข้อสังเกต  ไม่ค านึงถึงผลของ
การส่งว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับ
หรือไม่ เพื่อให้การสอบสวน
สามารถด าเนินการต่อไปได้ 

๕๖. สว.๒ หรือ สว.๓  
      สามารถแจ้งวันเดียว  
      กันได้ 

มาตรฐานทั่วไปมิได้
ห้ามไม่ให้แจ้งในวัน
เดียวกัน 

ที่ก าหนดเช่นนี้เพราะต้องการให้คณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด
ไว้เท่าน้ัน 
(ดูข้อ ๕๕ ประกอบ) 

เทียบเคียง 
๕๖. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  
      นร ๐๗๐๙.๒/๑๑๙ ลง  
      ๑๙ ม.ีค.๔๐ ในหนังสือ 
      ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
      ข้าราชการพลเรือนฯ  
      ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๒๕๘ 

๕๗. กรรมการไม่ได้แจง้  
      สว.๓ เลย ต้องท า 
      อย่างไร 

นายก อปท.ต้องสั่ง
ให้คณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการ
ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

มี ๒ กรณี ดังนี ้
(๑)  ไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบบันทึก  
      สว.๓ 
(๒)  ไม่ส่งบันทึก สว.๓ 
(๓)  ไม่มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหามาช้ีแจง 
(๔)  ไม่นัดให้มาช้ีแจงหรือน าสืบ  

๕๗. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย 
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๖๓ 

๕๘. การประชุมครั้งแรก 
      ของคณะกรรมการ 
      สอบสวน 

เพื่อวางแนวทางการ
สอบสวน 

๕๘.๑ เมื่อประธานกรรมการได้ลงลายมือช่ือ 
        และวันเดือนปรีับทราบค าสั่งแล้ว  
        (ระยะเวลาการสอบสวนเริ่มนับ ในวัน 
        ถัดไปให้นับเป็น ๑) 
๕๘.๒ ให้ประธานกรรมการด าเนินการประชุม  
        (ครั้งแรก)          
๕๘.๓ เพื่อวางแนวทางการสอบสวน 

๕๘. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย 
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๓๔ 
      (ดูข้อ ๔๘.๓.๓ ประกอบ) 

๕๙. องค์ประชุมกรรมการ 
      สอบสวน 
        

๕๙.๑ การประชุม 
๕๙.๒ การสอบสวน 

(๑)  ทุกครั้งต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 
      กรรมการทั้งหมด 
(๒)  เสียงเท่ากันประธานออกเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 
      เป็นเสียงช้ีขาด  
(๓)  แต่หากจะแจ้ง สว.๓ และประชุมลงมติท า  
      สว.๖ ต้องไม่น้อยกว่า ๓ คนด้วย 

๕๙. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๓๕ และ ๔๖ 
 

๖๐. กรรมการสอบสวนไม ่
      ครบองค์ประชุมย่อม 
      เสียไปเฉพาะสว่น 

จะน าส่วนท่ีเสียไป
นั้นมาใช้ลงโทษไม่ 
ได้ 

๖๐.๑ กรรมการสอบสวนท่ีมิได้ร่วมสอบ มาลง 
        ลายมือช่ือในภายหลังเพื่อให้ครบองค ์
        ประชุม 
๖๐.๒ ไม่อาจท าให้การสอบสวนดังกล่าวเป็น 
        การสอบสวนท่ีถูกต้องขึ้นมาได้  และ 
๖๐.๓ ถือว่ากรรมการสอบสวนผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
        ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ       

๖๐. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  
      นร ๐๗๐๙.๒/ป ๑๐๖๖  
      ลง ๑๕ พ.ย.๓๗ ในหนังสือ 
      ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
      ข้าราชการพลเรือนฯ  
      ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๑๒๕ 



๖๑.  การคัดค้านกรรมการ 
        สอบสวน 
        

๖๑.๑ โดยตัวผู้ถูก 
         กล่าวหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖๑.๒ โดยกรรมการ  
        สอบสวนเอง 
 

๖๑.๑.๑ มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งใด 
           (๑) รู้เห็นเหตุการณ ์
           (๒) มีประโยชน์ได้เสีย 
           (๓) โกรธเคือง 
           (๔) ญาติผู้กล่าวหา 
           (๕) เหตุเสียความเป็นธรรมอื่น 
๖๑.๑.๒ ผู้ถูกกล่าวหายื่นค าคัดค้านเป็นหนังสือ 
           ต่อนายก อปท.ผู้สั่งแต่งตั้งภายใน ๗  
           วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งแต่งตั้ง 
           กรรมการ 
๖๑.๑.๓ เมื่อได้รับหนังสือคัดค้านแล้ว นายก  
           อปท.ต้องสั่งค าคัดค้านนั้น ภายใน  
           ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือคัดค้าน  
           ด้วย ๒ วิธี ดังนี้ 
           (๑) สั่งให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็น 
                กรรมการสอบสวน 
           (๒) ยกค าคัดค้าน 
๖๑.๑.๔ ค าสั่งของนายก อปท.ที่ยกค าคัดค้าน 
           ให้เป็นท่ีสุด  
๖๑.๑.๕ หากนายก อปท.ไม่สั่งการอย่างใด 
            อย่างหนึ่ง ให้ผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจาก 
            การเป็นกรรมการสอบสวน (ห้ามนั่ง 
            ร่วมท าการสอบสวน เพราะเป็นผู้อื่น) 
๖๑.๑.๖. เมื่อนายก อปท.ได้สั่งค าคัดค้านแล้ว 
            ให้แจ้งผู้คัดค้านทราบด้วย 
๖๑.๑.๗  นายก อปท.ต้องส่งเรื่องการคัดค้าน 
            ให้กรรมการสอบสวนรวบรวมไว้ใน 
            ส านวนโดยเร็ว 
๖๑.๒.๑ ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๖๑.๑  
           (ดูข้อ ๖๒ ประกอบ) 
          

๖๒. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินยัและการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๓๖ และ ๓๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๑) กรณีนี้ให้แต่งตั้งกรรมการ 
     ทดแทน ตามข้อ ๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖๑.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๓๗ 

๖๒. นายก อปท.ไม่สั่งค า 
      คัดค้านภายใน ๑๕  
      วัน 

ผู้ถูกคัดค้านพ้นจาก
การเป็นกรรมการ
สอบสวน 

๖๒.๑ ถือว่าการคัดค้านนั้นมีเหตุรับฟังได ้
๖๒.๒ การสอบสวนหลังจากน้ันซึ่งมีผู้ถูกคัด 
        ค้านร่วมอยู่ด้วยเป็นการไม่ชอบ 
๖๒.๓ หากจะลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง จะท า 
        ให้การสอบสวนและมติของกรรมการที ่
        ไม่ครบองค์ประชุมเสียไปด้วย 
๖๒.๔ นายก อปท.ควรมีค าสั่งให้ผู้ถูกคัดค้าน 
        พ้นจากการเป็นกรรมการเสียแล้ว 
๖๒.๕ แต่งตั้งผู้อื่นที่เหมาะสมเป็นกรรมการ 
        แทนต่อไป 
๖๒.๖ แต่ถ้าจะลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
        นายก อปท.สามารถพิจารณาสั่งลงโทษ 

๖๒. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  
      นร ๐๗๐๙.๒/ล๓๗๐ ลง  
      ๒๖ พ.ย.๓๙ ในหนังสือ 
      ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
      ข้าราชการพลเรือนฯ  
      ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๒๓๓ 
 
 
 
 
๖๒.๖ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัยฯ  



        ได้ตามควรแก่กรณี   
       (ดูข้อ ๖๑ ประกอบ) 

        ข้อ ๒๒ วรรค ๓ 

๖๓. การนับระยะเวลาการ 
       สอบสวน 

๖๓.๑  อ านาจของ 
         กรรมการ 
๖๓.๒  อ านาจของ 
         นายก อปท. 
 
๖๓.๓  อ านาจของ 
         ก.จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
๖๓.๔ ผู้มีหน้าที่ยื่น 
        ขอขยายเวลา 
        คือประธาน 
        กรรมการสอบ 
        สวนโดยยื่นต่อ 
        นายก อปท. 
         เพื่อใหอ้นุญาต 

๖๓.๑.๑ มีก าหนด ๑๒๐ วัน 
 
๖๓.๒.๑ ขยายได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน  
           ๓๐ วัน เป็น ๖๐ วัน (รวม ๑๘๐ วัน) 
 
๖๓.๓.๑ เมื่อครบ ๑๘๐ วันแล้ว ให้นายก  
           อปท.รายงาน ก.จังหวัด จ านวนวัน 
           ขึ้นอยู่ท่ีความเหมาะสมและเป็นดุล 
           พินิจของ ก.จังหวัด 
           (กรรมการสอบสวนควรระบุด้วยว่า 
           เหลือการรวบรวมพยานหลักฐานใด  
           บ้าง และจะใช้เวลากี่วัน เพื่อประกอบ  
           การพิจารณา) 

๖๓. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๔๐ 
 
หมายเหตุ  ๑. เงื่อนเวลาตาม
ข้อนี้ ให้ค านึงถึงเวลารวมเป็น
หลัก เวลาย่อยเป็นเพียงส่วน 
ประกอบ 
              ๒. ระยะเวลาการ 
ด าเนินการทางวินัย มักจะไม่
ก าหนด นอกเหนือจากข้อ ๔๐ 
หากจะมีระยะเวลาจะใช้ค าว่า 
ทันท,ี โดยไม่ชักช้า, โดยเร็ว, 
หรือโดยพลัน แทน 
               ๓. เงื่อนเวลาการ 
สอบสวนเป็นเพียงเง่ือนเวลา
เร่งรัด ไม่ใช่เงื่อนเวลาบังคับ
กรรมการต้องสอบสวนให้อยู่
ภายในเงื่อนเวลาดังกล่าว 

๖๔.  ต้องนับระยะเวลาการ 
       สอบสวนอย่างต่อเนื่อง 

ไม่ต้องหยุดนับ ๖๔.๑  การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบ 
         สวนไม่กระทบระยะเวลาเดิมที่นับแล้ว 
๖๔.๒  กรรมการชุดใหม่ต้องนับระยะเวลาต่อ 
         เนื่องจากชุดเดิม 
๖๔.๓  เมื่อครบก าหนดให้ขอขยายระยะเวลา 
         ตามปกติ 

๖๔. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  
      นร ๐๗๐๙.๒/ป๗๖๘ ลง  
      ๓๑ ต.ค.๓๘ ในหนังสือ 
      ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
      ข้าราชการพลเรือนฯ  
      ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๑๖๑ 

๖๕. คณะกรรมการสอบ  
      สวนท าการสอบสวน 
      เกินระยะเวลาที ่
      ก าหนด โดยมิได้ขอ 
      ขยายเวลาการ 
      สอบสวน  

ไม่ถือเป็นสาระส า 
คัญอันจะท าให้เสีย
ความเป็นธรรมแต่
อย่างใด 

นายก อปท.จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการขอขยายเวลาให้เป็นการถูกต้อง
หรือไม่ก็ได ้
 
ข้อสังเกต  เป็นกรณีไม่มีเจตนาให้เกิดความล่า 
ช้า แต่หากมีเจตนากรรมการอาจมีความผิดได้ 

๖๕. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  
       นร ๐๗๐๙.๒/ป๒๒  ลง  
       ๑๗ ม.ค.๓๙ ในหนังสือ 
       ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
       ข้าราชการพลเรือนฯ  
       ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า๑๗๗ 

๖๖. การอ้างพยานหลัก  
      ฐาน 

พยานเอกสาร/
พยานวัตถุ 

๖๖.๑ ให้กรรมการสอบสวนบันทึกว่า ได้มาอย่างไร   
          จากผู้ใด และเมื่อใด 
๖๖.๒  ให้ใช้ต้นฉบับ 
๖๖.๓  หากไม่อาจน าต้นฉบับมาได้ จะใช้ส าเนาที่ 
          กรรมการหรือผู้รับผิดชอบรับรองก็ได้ 
๖๖.๔  ถ้าต้นฉบับสูญหาย/ถูกท าลาย จะให้น า 
          ส าเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 
 
 

๖๖. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย         
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๔๑ 
หมายเหตุ  กรณีกรรมการสอบ 
สวนจะใช้ส านวนการสอบข้อ 
เท็จจริงมาเป็นหลักฐานใน
ส านวนการสอบสวน ต้อง 
    (๑) มีมติน ามาใช้ 
    (๒) สอบสวนพยานบุคคล 



         ทุกปากเพื่อยืนยันการ 
         ให้ถ้อยค าท่ีเคยให้ไว้  
         หรือท่ีเรียกว่า  
         “สอบยัน” 
         ปากใดสอบยันไม่ได้  
         ให้ตัดพยานปากน้ัน 

๖๗. การสอบสวนเพ่ิมเติม ๖๗.๑ ในช้ันของ 
        กรรมการ 
        สอบสวน 
 
๖๗.๒ ในช้ันของ 
        นายก อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖๗.๓ ในช้ันของ  
        ก.จังหวัด  

๖๗.๑.๑ ก่อนกรรมการสอบสวนเสนอส านวน 
           การสอบสวนต่อนายก อปท.กรรมการ 
           สอบเพิ่มเติมได ้
 
๖๗.๒.๑ นายก อปท.เห็นสมควรสอบสวนเพ่ิม  
           เติม ต้องก าหนดประเด็นและข้อส า 
           คัญส่งไปให้กรรมการสอบสวนชุดเดิม 
           สอบสวนเพ่ิมเติม 
๖๗.๒.๒ เมื่อกรรมการสอบสวนเสร็จ ส่งผลการ 
            สอบให้นายก อปท.โดยไม่ต้องท าความ  
           เห็นซ้ าอีก 
๖๗.๒.๓ กรณีกรรมการสอบสวนชุดเดิมไม่อาจ 
           สอบสวนได้ หรือเห็นเป็นการสมควร  
           นายก อปท.จะตั้งกรรมการสอบสวน  
           ชุดใหม่ขึ้นท าการสอบสวนก็ได ้
๖๗.๓.๑ ก.จังหวัดเห็นสมควรให้สอบสวนเพ่ิม  
            เติม ต้องก าหนดประเด็นและข้อส า  
            คัญส่งไปให้กรรมการสอบสวนชุดเดิม 
            สอบสวนเพ่ิมเติม 
๖๗.๓.๒  เมื่อกรรมการสอบสวนเสร็จ ให้ส่งผล 
             การสอบให้ ก.จังหวัด  โดยไม่ต้องท า 
            ความเห็นซ้ าอีก 
๖๗.๓.๓  กรณีกรรมการสอบสวนชุดเดิมไม่อาจ 
            สอบสวนได้ หรือเห็นเป็นการสมควร  
            นายก อปท.จะตั้งกรรมการสอบสวน  
            ชุดใหม่ขึ้นท าการสอบสวนก็ได้ 

๖๗.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนนิการทาง 
        วินัย ข้อ ๔๔ 
๖๗.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง  
        วินัย ข้อ ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๖๗.๓ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๖๐ และข้อ 
        ๗๑ วรรค ๑ 
 
 
๖๗.๓.๓ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว 
           กับวินัยและการรักษา 
           วินัย และการด าเนิน 
           การทางวินัย ข้อ ๖๐  
           วรรค ๒ 

๖๘. การชี้แจง การให้ถ้อย  
      ค าและการน าสืบแก ้
      ข้อกล่าวหาเพิ่มเติม 

เป็นสิทธิของผู้ถูก
กล่าวหาที่จะท าได้ 

ด าเนินการได้ ๒ ขั้นตอน ดังนี ้
(๑)  เมื่อกรรมการสอบสวนยังสอบสวนไม่แล้ว 
      เสร็จ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการสอบสวน 
(๒)  เมื่ออยู่ระหว่างการพิจารณาของนายก  
      อปท. (รวมทั้งนายก อปท.สังกัดใหม่กรณ ี
      โอนด้วย) ให้ยื่นต่อนายก อปท.ผู้ที ่ 
      พิจารณานั้น และให้นายก อปท.ผู้นั้นรับ  
      ค าช้ีแจงรวมไว้ในส านวนเพื่อประกอบการ 
      พิจารณาด้วย 

๖๘. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย 
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๔๕ 

๖๙. การสอบสวนเสียไป 
      หรือไม่ 

ใน  ๒ ประเด็น ดังนี ้
๖๙.๑ ระยะเวลาการ 

 
๖๙.๑.๑ เป็นเพียงเง่ือนเวลาเร่งรัด แม้จะล่วง  

 
 



        สอบสวน 
 
 
 
๖๙.๒ คุณสมบัตขิอง 
        คณะกรรมการ  
        สอบสวน 

           เลยเวลาไปบ้าง ก็ไม่ท าให้การสอบ  
           สวนท้ังหมดเสียไป ซึ่งกรรมการสอบ  
           สวนต้องด าเนินการสอบสวนให้แลว้ 
           เสร็จโดยเร็ว (ดูข้อ ๖๕ ประกอบ) 
๖๙.๒.๑ ท าให้การสอบสวนท้ังหมดเสียไป ต้อง 
           แต่งตั้งคณะกรรมการขั้นท าการสอบ  
           สวนใหม่ให้ถูกต้อง (ข้อพึงระวัง) 

 
 
 
 
๖๙.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๖๑ 

๗๐. การสอบสวนเสียไป 
       เฉพาะส่วน 

นายก อปท.ต้องสั่ง
ให้คณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการ
ใหม่ให้ถูกต้องโดย 
เร็ว 

มี ๒ กรณี ดังนี ้
 (๑)  องค์ประชุมไม่ครบ  
 (๒)  สอบปากค าบุคคลไม่ถูกต้อง  
        (ผู้อื่นร่วมสอบ/กรรมการน้อย 
        กว่ากึง่/ล่อลวง ขู่เข็ญ/ผู้อื่นอยู ่
        ในที่สอบสวน/คณะกรรมการ  
        สอบสวนด าเนินการไม่ถูกต้อง) 

๗๐. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย 
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๖๒ 

๗๑. การสอบสวนตอนใด 
      ท าไม่ถูกต้อง  (นอก  
      จากตามวินยั ข้อ ๖๑) 

กรณีต่อไปนี้เป็น
ดุลพินิจของนายก 
อปท.ว่าจะสั่งให้
กรรมการสอบสวน
แก้ไขหรือไม่ 

๗๑.๑ ถ้าเป็นสาระส าคัญอันจะท าให้เสียความ 
        เป็นธรรม ให้นายก อปท.สั่งให้คณะ  
        กรรมการด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
        โดยเร็ว 
๗๑.๒ ถ้ามิใช่สาระส าคัญอันจะท าให้เสยีความ 
        เป็นธรรม นายก อปท.จะสั่งให้แก้ไข 
        หรือไม่ก็ได้ 

๗๑. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย 
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๖๔ 

๗๒. ผู้ถูกกล่าวหาโอน 
      ระหว่างการสอบสวน 

ให้กรรมการสอบ 
สวนท าการสอบ     
สวนต่อไปจนเสรจ็ 

๗๒.๑ ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอส านวนการ 
         สอบสวนต่อนายก อปท.สังกัดเดิม 
๗๒.๒ ให้นายก อปท.สังกัดเดิมตรวจสอบความถูก 
         ต้องของส านวน จากน้ันส่งต่อไปยังนายก 
         อปท.สังกัดใหม่ (สังกัดปัจจุบัน) 
๗๒.๓ นายก อปท.สังกัดใหม่ ตรวจสอบความถูกต้อง 
         อีกครั้ง  แล้วให้ใช้ส านวนนั้นพิจารณาลงโทษ 
         เลย 
         (ข้อพึงระวัง ตั้งกรรมการสอบใหม่อีกไม่ได้  
         เพราะจะเป็นการด าเนินการทางวินัยซ้ าใน 
         ความผิดเดียวกัน) 

๗๒. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๕๖  
 
หมายเหตุ  ไม่ให้โอนระหว่าง
การสอบสวน โดยอ้างว่าถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน อาจขัด 
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ 
(เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู)่   
             

๗๓. ข้ออนุญาตและข้อ 
      ห้ามในการสอบสวน 
      ของคณะกรรมการ 
      สอบสวน 

๗๓.๑ ข้ออนุญาต 
 
 
 
๗๓.๒ ข้อห้าม 
 
 
 
 
๗๓.๓ วิธีการสอบ  
        สวน 

๗๓.๑.๑  ผู้ที่อยู่ในท่ีสอบสวนได้ 
             (๑) ทนายความของผู้ถูกกล่าวหา 
             (๒) ที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา 
             (๓) บุคคลที่กรรมการอนุญาต 
๗๓.๒.๑  มิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมท าการสอบสวน 
๗๓.๒.๒  มิให้บุคคลอื่นอยู่ในท่ีสอบสวน 
๗๓.๒.๓  มิให้ล่อลวง ขู่เข็ญ สัญญา จูงใจ 
 
 
ให้คณะกรรมการสอบสวน 
๗๓.๓.๑  รวบรวมประวัติ/ความประพฤติของผู้ถูก 

๗๓.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๔๘ วรรค ๑ 
๗๓.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๓๙ วรรค ๑,  
        ๔๗ และ ๔๘ วรรค ๑ 
๗๓.๓ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  



 
 
 

              กล่าวหา   
๗๓.๓.๒  จัดท าบันทึกประจ าวันทุกครั้ง 
๗๓.๓.๓  ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีจะท าการสอบ  
             สวน 
๗๓.๓.๔  ให้เรียกผู้ที่จะถูกสอบสวนเข้ามาในท่ีสอบ  
             สวนทีละคน 

        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๙  
        วรรค ๑ 
 
        ข้อ ๔๘ วรรค ๑ 
 

๗๔. วิธีการสอบพยาน 
       บุคคล 

เป็นการสอบปากค า
พยาน 
 
 
 

๗๔.๑  ให้ใช้ สว.๕ ในการบันทึกถ้อยค า 
๗๔.๒  บันทึกแล้วอ่านให้เขาฟัง หรือให้อ่านเอง   
          แล้วให้ผู้นั้นและกรรมการทุกคนลงช่ือก ากับ 
๗๔.๓  กรณีมีบันทึกหลายหน้า ให้ผู้นั้นและกรรม  
          การอย่างน้อย ๑ คน ลงช่ือก ากับทุกหนา้ 
๗๔.๔  ห้ามขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ 
๗๔.๕  ถ้าจะแก้ไข ให้ขีดฆ่าหรือตกเติมแล้วให้ผู้นั้น  
          และกรรมการอย่างน้อย ๑ คน ลงช่ือก ากับ 
          ทุกแห่ง 
๗๔.๖  กรณีผู้ให้ถ้อยค าไม่ลงลายมือช่ือ ให้บันทึก 
          เหตุไว้ในบันทึกนั้น 
๗๔.๗  ผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ ให้ใช้  
          ป.พ.พ.มาตรา ๙ (เช่น แกงได เป็นต้น) 

๗๔. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๔๘  

๗๕. การตัดพยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕.๑ กรรมการจะไม่ 
         สอบสวน 
         พยานปากนั้น 
         ก็ได ้ถ้า... 
 
๗๕.๒ กรรมการจะ 
        งดการสอบ  
        สวนพยาน  
        หลักฐานนั้น 
        ก็ได้  ถ้า... 

๗๕.๑.๑  พยานมา แต่ไม่ให้ถ้อยค า 
๗๕.๑.๒  พยานไม่มา 
๗๕.๑.๓  กรรมการเรียกพยานไม่ได้ภายในเวลาอัน 
             สมควร 
๗๕.๑.๔  แต่ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวัน 
๗๕.๒.๑  หลักฐานใด จะท าให้การสอบสวนล่าช้า 
             โดยไม่จ าเป็น 
๗๕.๒.๒  มิใช่หลักฐานในประเด็นส าคัญ 
๗๕.๒.๓  แต่ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวัน 

๗๕.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๔๙ วรรค ๒ 
 
๗๕.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๕๐ 

๗๖. การสอบสวนหรือรวบ  
      รวมพยานหลักฐาน 
      ต่างท้องที่ 

อาจท าได ้๒ วิธี  
๗๖.๑ ส่งประเด็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๗๖.๑.๑  กรรมการก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญที่ 
             จะสอบสวน 
๗๖.๑.๒  ประธานกรรมการสอบสวนรายงานนายก  
             อปท.ที่สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน 
๗๖.๑.๓  นายก อปท.ที่สั่งแต่งตั้งฯ  ขอให้หัวหน้า 
             ส่วนราชการในท้องที่จะสอบ ท าการสอบ  
             สวนหรือรวบรวมแทนก็ได้ 
๗๖.๑.๔  โดยเลือกข้าราชการในบังคับบัญชาอย่าง 
             น้อย ๒ คน ร่วมเป็น  “คณะท าการสอบ 
             สวน” 
๗๖.๑.๕  คณะท าการสอบสวน มีฐานะเป็นกรรมการ 
             สอบสวน 
 
 

 
๗๖.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๕๑ วรรค ๑ 
 
 
 
 
 
 
๗๖.๑.๕ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว 
           กับวินัยและการรักษา 
           วินัย และการด าเนิน 
           การทางวินัย ข้อ ๕๑  



 
๗๖.๒ เดินทางไป  
        สอบสวนเอง 

 
๗๖.๒.๑  เป็นการสอบสวนเช่นเดียวกับสอบสวนใน 
             ท้องที่ ซึ่งต้องมีการขออนุมัติเดินทางไป 
             ราชการตามระเบียบ 
๗๖.๒.๒  ไม่ควรเรียกพยานมาสอบ เพราะจะสร้าง 
             ภาระให้พยานเกินจ าเป็น 

           วรรค ๒ 
 
 
 
หมายเหตุ เนื่องจากไม่อาจเบิก 
             เงินค่าพยานได้         

๗๗. กรรมการสอบสวนพบ 
      เรื่องอื่น นอกจากท่ีได้ 
      ระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้ง 
      กรรมการสอบสวน  
      (สว.๑) ท าอย่างไร 

กรรมการจะสอบ 
สวนในเรื่องอื่นนั้น 
ไม่ได ้

๗๗.๑  ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานนายก  
          อปท.เจ้าของค าสั่งนั้นโดยเร็ว 
๗๗.๒  ถ้านายก อปท.เห็นว่ากรณีมีมูล ให้แต่งตั้ง 
           คณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนั้น จากกรรม  
           การคณะเดิม หรือคณะใหม่ก็ได้ 

๗๗. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๕๒ 

๗๘. กรรมการสอบสวน 
      พบว่ามีการพาดพิง 
      ข้าราชการผู้อื่น (นอก  
      จากท่ีได้ระบุในค าสั่ง 
      แต่งตั้งคณะกรรมการ 
      สอบสวน (สว.๑) 

กรรมการจะสอบ 
สวนผู้อื่นน้ันใน
ฐานะเป็นผู้ถูก
กล่าวหาไม่ได ้

๗๘.๑  ให้กรรมการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมีส่วน 
          ร่วมในการกระท าเรื่องนั้นด้วยหรือไม่ 
๗๘.๒  ถ้ามี  ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงาน 
          นายก อปท.ผู้สั่งตั้งเพื่อด าเนินการโดยเร็ว 
๗๘.๓  หากนายก อปท.เห็นว่ากรณีมีมูลหรือหย่อน/ 
          บกพร่อง/ประพฤติไม่เหมาะสม ให้แต่งตั้ง 
          คณะกรรมการสอบสวนจากกรรมการคณะ 
          เดิมหรือคณะใหม่ก็ได้ 
๗๘.๔ กรณีกรรมการสอบสวน  สอบแยกเป็นส านวน 
          ใหม่ ให้น าส าเนาพยานในส านวนเดิมมารวม 
          ด้วยหรือบันทึกว่าน าพยานหลักฐานใดจาก 
          ส านวนเดิมมาประกอบในส านวนใหม่ด้วย 

๗๘. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว 
      กับวินัยและการรักษา 
      วินัย และการด าเนินการ  
      ทางวินัย ข้อ ๕๓ 
      ข้อ ๕๓ วรรค ๒ 
 
 
 
      ข้อ ๕๓ วรรค ๓ 

๗๙. กรณีมีค าพิพากษาถึง 
      ที่สุดว่ากระท าผิดก่อน  
      การสอบสวนทางวินัย 
      จะแล้วเสร็จ 

ถ้ากรรมการเห็นว่า
ข้อเท็จจริงตามค า 
พิพากษาประจักษ์
ชัดอยู่แล้ว 

ให้ถือเอาค าพิพากษาน้ันเป็นพยานหลัก ฐานท่ีสนับ 
สนุนข้อกล่าวหา  โดยไม่ต้องสอบสวนพยานหลัก 
ฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา  แต่... 
(๑)  ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
(๒)  นอกจากน้ันยังต้องแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่ 
       สนับสนุนข้อกล่าวหา ( สว.๓ ) ให้ผู้ถูกกล่าวหา 
       ทราบด้วย 

๗๙. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๕๕ 

๘๐. การประชุมเพื่อลงมติ   
      เมื่อรวบรวมพยาน  
      หลักฐานต่าง ๆ เสร็จ 
      แล้ว 

ต้องพิจารณามีมติ
ใน ๓ ประเด็น คือ 

๘๐.๑  ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิด  
          ผิดกรณีใด ข้อใด และโทษสถานใด 
๘๐.๒  ผู้ถูกกล่าวหาหย่อน/บกพร่อง/ประพฤติไม่ 
          เหมาะสม หรือไม่ อย่างไร 
๘๐.๓  กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูก 
          กล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การ 
          สอบสวนไม่ชัดพอที่จะลงโทษปลดหรือไล่ 
          ออกได้ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเสียหาย 
          หรือไม่ อย่างไร 

๘๐. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย 
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๕๗ 
 
 
 

๘๑. การอ้างเหตุลดหย่อน 
      ในการสั่งลงโทษทาง 
      วินัย 

ต้องวางระดับโทษ
ที่จะลงไว้ก่อน 

๘๑.๑ ให้กรรมการสอบสวนหรือนายก อปท. 
        ระบุโทษที่จะลงไว้ด้วย 
๘๑.๒ มีเหตุอันควรลดหย่อนอย่างไร 
๘๑.๓ เมื่อลดแล้วให้ได้รับโทษสถานใด  
        (ดูข้อ ๑๔๑ ประกอบ) 

๘๑. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  
      นร ๐๖๑๑/ว ๓ ลง ๒๕  
      มี.ค.๒๘ ในคู่มือการด าเนิน  
      การทางวินัยพนักงานส่วน 
      ท้องถิ่นฯ หน้า ๑๙๘ 



๘๒. การท ารายงานการ 
      สอบสวน (สว.๖) 

๘๒.๑ ขั้นตอน 
 
 
 
๘๒.๒ กรรมการ 
        สอบสวนผู้  
        ใดมีความ 
          เห็นแย้ง  
๘๒.๓ รูปแบบ 
 
 
 
๘๒.๔ การสอบสวน 
       แล้วเสร็จ 
 
 
 

เมื่อกรรมการประชุมลงมติแล้ว ต้อง 
๘๒.๑.๑ ท ารายงานการสอบสวน 
๘๒.๑.๒ เสนอนายก อปท. 
 
๘๒.๒.๑  ให้กรรมการสอบสวนผู้นั้นท าความเห็นแย้ง  
             แนบไว้กับรายงานการสอบสวน 
๘๒.๒.๒  ให้ถือความเห็นแย้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ 
             รายงานการสอบสวนด้วย 
ต้องมีสาระส าคัญ ดังนี ้
๘๒.๓.๑ สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
๘๒.๓.๒  วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน 
๘๒.๓.๓  ความเห็นของกรรมการสอบสวน 
๘๒.๔.๑  เมื่อท ารายงานการสอบสวนแล้ว 
๘๒.๔.๒  ให้เสนอส านวนการสอบสวนพร้อมทั้ง 
              สารบาญ    
๘๒.๔.๓  ต่อนายก อปท. (ผู้ด ารงต าแหน่งในขณะนั้น) 
๘๒.๔.๔  ให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ 

๘๒.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๕๘ วรรค ๑ 
 
 
 
 
๘๒.๓ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๕๘ วรรค ๒ 
๘๒.๔ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบั                    
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๕๘ วรรค ๓ 

๘๓ การเสนอส านวนการ 
      สอบสวน 

เมื่อกรรมการสอบ 
สวนแล้วเสร็จ  ให้
เสนอส านวนการ      
สอบสวนต่อนายก 
อปท.โดยตรง 

ไม่ต้องเสนอผ่านตามล าดับชั้น เพราะ 
๘๓.๑ เป็นความลับทางราชการ 
๘๓.๒ เป็นความรับผิดชอบระหว่างกรรมการ 
        สอบสวนกับนายก อปท. 
๘๓.๓ นายก อปท.อาจใช้ดุลพินิจปรึกษาผู้รู้ก ็
        ได้ แต่ต้องระมัดระวังมิให้เป็นการเปิด  
        เผยความลับของทางราชการ 

๘๓. หนังสือส านักงาน ก.อบต. 
      ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๑๓๙  
      ลง ๕ ก.ย. ๔๙ 

๘๔. อ านาจหน้าที่ของ 
      นายก อปท.เกี่ยวกับ 
      ส านวนการสอบสวน 

๘๔.๑ ตรวจสอบ 
        ส านวนการ 
        สอบสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๘๔.๒ พิจารณาสั่ง 
        ส านวนการ 
        สอบสวน 

ให้นายก อปท.ตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้ 
๘๔.๑.๑ คุณสมบัติของกรรมการสอบสวน 
           ถูกต้องหรือไม่ 
๘๔.๑.๒ องค์ประชุมไม่ครบ การสอบปากค า 
           บุคคลไม่ถูกต้อง ให้เสียไปเฉพาะส่วน  
           นายก อปท.ต้องสั่งให้กรรมการสอบ  
           สวนด าเนินการใหม่เฉพาะส่วนน้ัน 
           โดยเร็ว 
๘๔.๑.๓ กรณีไม่ได้แจ้ง สว.๓  ต้องสัง่ให้กรรม  
           การด าเนินการแจ้งโดยเร็ว 
๘๔.๑.๔ การสอบสวนตอนใดไม่ถูกต้อง ถ้าเป็น 
           สาระส าคัญให้ นายก อปท.สั่งให้กรรม  
           การ ด าเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว  
           แต่หากมิใช่สาระส าคัญให้อยู่ในดุล  
           พินิจสั่งการของนายก อปท. 
เมื่อส านวนการสอบสวนถูกต้องแล้ว 
๘๔.๒.๑ กรณีกรรมการสอบสวนเห็นว่าไม่ผิด  
           หรือไม่มีเหตุที่จะให้ออกจากราชการ  
           ก็ให้นายก อปท.สั่งยุติเรื่อง  
๘๔.๒.๒ กรณีกรรมการสอบสวนเห็นว่าผิดวินัย 

๘๔. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ข้อ ๕๙ (๑) 
 
 
 



           ไม่ร้ายแรง ให้นายก อปท.สั่งการโดย  
           เรว็ (ออกค าสั่งลงโทษ) 
๘๔.๒.๓ กรณีกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็น 
           ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายก  
           อปท.ส่งเรื่องให้ ก.จังหวัดพิจารณา 
           ก่อนออกค าสั่งตามมต ิ
              (ดูข้อ ๘๕ ประกอบ) 

 
 
             ข้อ ๕๙ (๒) 

๘๕. การพิจารณาโทษทาง 
      วินัยของนายก อปท.  
       และการพิจารณาราย  
       งานการด าเนินการทาง 
       วินัยของ ก.จังหวัด 
 

๘๕.๑ กรณีสอบสวน 
         ตามวิธีที ่
       นายก อปท. 
         เห็นสมควร  
         (วินัยอย่าง 
         ไม่ร้ายแรง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๕.๒ กรณีแต่งตั้ง 
         คณะกรรมการ 
         ขึ้นท าการ 
         สอบสวน  
         (วินัยอย่าง 
         ร้ายแรง)  
         (ตามแบบ  
         สว.๑) 

(๑)   กรรมการสอบสวนเห็นว่าไม่ผิดให้ยุติเรื่อง  
       หรือเห็นว่าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ควร 
       ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลด 
       ขั้นเงินเดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  
(๒)   หากนายก อปท.เห็นด้วย ก็ให้นายก  
       อปท.สั่งยุติเรื่อง หรือเห็นว่าผิดวินัยอย่าง 
       ไม่ร้ายแรง ก็ให้ออกค าสั่งลงโทษวินัย 
       อย่างไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ/์ตัดเงินเดือน  
       /ลดขั้นเงินเดือน) อย่างใดอย่างหนึ่งตาม  
       ที่นายก อปท.เห็นได้ (ซ่ึงสถานโทษอาจ 
       ไม่เหมือนกับความเห็นของกรรมการสอบ  
       สวน แต่เป็นวินัยระดับอย่างไม่ร้ายแรง 
       เหมือนกัน) 
(๓)   กรรมการสอบสวน หรือนายก อปท.เห็น      
       ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๔)   ให้นายก อปท.ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะ  
       กรรมการขึ้นท าการสอบสวน (วินัยอย่าง 
       ร้ายแรง) ใหม่ (ตามแบบ สว.๑) 
 

(๑)  กรรมการสอบสวนเห็นว่าไม่ผิดให้ยุติเรื่อง  
      หรือเห็นว่าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ควร 
      ลงโทษภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงิน       
      เดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  
(๒)  หากนายก อปท.เห็นด้วย ก็ให้นายก อปท. 
      สั่งยุติเรื่อง หรือเห็นว่าผิดวินัยอย่างไม ่
      ร้ายแรงก็ให้ออกค าสั่งลงโทษวินัยอย่าง 
      ไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ/์ตัดเงินเดือน/ลด 
      ขั้นเงินเดือน) อย่างใดอย่างหนึ่งตามที ่
      นายก อปท.เห็นได้ (ซ่ึงสถานโทษอาจไม ่
       เหมือนกับความเห็นของกรรมการสอบ   
      สวน แต่เป็นวินัยระดับอย่างไม่ร้ายแรง 
      เหมือนกัน) 
(๓)  กรรมการสอบสวนและนายก อปท.หรือ 
      เพียงฝุายใดฝุายหนึ่ง หรือท้ังสองฝุายเห็น 
      ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง นายก  
      อปท.ยังออกค าสั่งลงโทษไม่ได้ 
(๔)  ให้นายก อปท.ส่งเรื่องไปยัง ก.จังหวัด  
      เพื่อพิจารณา 

(๑-๒) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ  
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๓-๔) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ  
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนนิการทาง 
        วินัย ข้อ ๒๒ วรรค ๓ 
 
 

(๑-๒) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ  
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๓)-(๖) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ  
          วินัยและการรักษาวินัย 
          และการด าเนินการทาง 
          วินัย ข้อ ๖๘ วรรค ๒  
 
 



(๕)  เมื่อ ก.จังหวัดไดร้ับเรื่องต้องส่งให้อนวุินัย 
      พิจารณาท าความเห็น แล้วสนอไปยัง ก. 
      จังหวัดเพื่อพิจารณามีมต ิ
(๖)  เมื่อ ก.จังหวัดพิจารณามีมติเป็นประการ   
      ใด ให้นายก อปท.สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป 
      ตามนั้น (เมื่อ ก.จังหวัดรับเรื่องแล้ว ม ี
      เงื่อนเวลาพิจารณา ซึ่งนายก อปท.ต้อง 
      สั่งตามมติภายในเงื่อนเวลาด้วย) 
(๗)  ผู้ถูกปลดออก รับบ าเหน็จฯ ได ้ส่วนไล ่ 
      ออกไม่ได้รับบ าเหน็จ 
(๘)  ก.จังหวัด สามารถมีมติได้ทั้งยุติเรื่อง  
      ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน  
      ปลดออก ไล่ออก หรือสอบสวนเพิ่มเตมิ  
      (ทั้งน้ี จะต้องมีเหตุผลตามข้อ ๑๑๓ ทุก 
      ครั้ง) 

 
 
 
(หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท๐๘๐๙.๑/
๓๔๕ ลง ๑๘ ธ.ค.๔๕) 
 
 
 
 
(๘) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
     วินัยและการรักษาวินัย  
     และการด าเนินการทาง 
     วินัย ข้อ ๖๘ ข้อ ๗๐ และ   
     ข้อ ๗๑ 

๘๖. การรับบ าเหน็จ 
      บ านาญของ 
      ข้าราชการซึ่งมีกรณ ี
      หรือต้องหาว่ากระท า 
      ผิดวินัยแล้วออกจาก 
      ราชการโดยกรณียังไม ่
      ถึงที่สุด 

สามารถขอรับได้ 
โดยให้มีการประ 
กันด้วยบุคคลหรือ
ทรัพย์สิน 

๘๖.๑ ให้ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยม ี
        กรณีหรือต้องหาว่ากระท าความผิดวินยั 
        หรืออาญา แต่กรณีหรือคดียังไม่ถึงที่สุด  
        และได้ยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จจัดหา 
        บุคคลหรือทรัพย์สินไว้เป็นประกัน 
๘๖.๒ เมื่อมีการสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญแล้ว ให ้
        หน่วยงานเจ้าสังกัดบันทึกหลังฎีกาเบิก 
        เงินให้ชัดเจนว่า ผู้ขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
        ได้จัดท าหนังสือสัญญาการใช้เงินคืนหรือ 
        สัญญาค้ าประกันแล้ว 
๘๖.๓ เมื่อกรณีหรือคดีถึงที่สุดถูกไล่ออกหรือ 
        ถูกลงโทษจ าคุก ให้เรียกเงินบ าเหน็จ 
        บ านาญคืนทั้งนี้ภายในก าหนด ๓ ปี 
๘๖.๔ เมื่อใกล้ครบ ๓ ปี หากกรณีหรือคดียังไม ่
        ถึงที่สุด ให้หน่วยงานเจ้าสังกัดรีบแจ้งผู ้
        ขอรับบ าเหน็จบ านาญด าเนินการ 
        ประกันต่อเนื่อง ซึ่งต้องด าเนินการให ้
        แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๘๖. หนังสือกระทรวงการคลัง  
      ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว ๔ ลง  
      ๑๑ ม.ค.๔๒ ในคู่มือการ 
      ด าเนินการทางวินัยพนัก  
      งานส่วนท้องถิ่นฯ หน้า  
      ๒๕๕ 

๘๗. การด าเนินการทาง 
      วินัย และการด าเนิน  
      คดีอาญา (รวมถึงคด ี
      ละเมิดด้วย) 

ให้รีบด าเนินการไป
พร้อมกัน 

๘๗.๑ กฎหมายก าหนดเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 
        จากกัน 
๘๗.๒ การด าเนินการทางวินัยไม่จ าต้องรอผล 
        ทางคดีอาญาแต่อย่างใด 
๘๗.๓ เมื่อกรณีหรือคดีถึงที่สุด ผลอาจต่างกัน 
        ได้ เพราะการรับฟังพยานหลักฐานอาจ 
        ต่างกัน 
๘๗.๔ แม้ศาลจะเห็นต่าง ผู้บังคับบัญชาก็หา 
        ต้องรับผิดไม่ ถ้าลงโทษไปโดยสุจริต  
        (ดูข้อ ๑๓๗ ประกอบ) 
 

๘๗. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  
      สร ๐๙๐๕/ว ๔ ลง ๑๘  
      มี.ค.๐๙ ในคู่มือการด าเนิน  
      การทางวินัยพนักงานส่วน 
      ท้องถิ่นฯ หน้า ๒๖๒  กับ 
      หนังสือส านักงาน ก.อบต. 
      ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๗๔๐  
      ลง ๑๑ พ.ค.๔๗ หนังสือ 
      ส านักงาน ก.อบต.ที่ มท  
      ๐๘๐๙.๖/๗๐๒๙ ลง ๑๗  
      พ.ย.๕๑ และหนังสือกระ  



 
 
 
๘๗.๔ ถ้าการสอบสวนทางวินัยยังฟังไม่ได้ว่าผู ้
        ถูกกล่าหากระท าผิดวินัย สมควรรอการ 
        สั่งการเด็ดขาดทางวินัยไว้ก่อนจนกว่าจะ 
        ทราบผลทางคดีอาญา 

      ทรวงมหาดไทย ลับ ท่ี  
      ๑๓๓๓๓/๒๔๙๘ ลง ๘  
      ก.ค.๙๘ 
๘๗.๔ หนังสือส านักงาน ก.พ.   
        ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลง  
        ๖ ต.ค.๐๙ ในคู่มือการ 
        ด าเนินการทางวินัย  
        พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ  
        หน้า ๒๖๓ 

๘๘. ข้าราชการต่างสังกัด 
      กระท าผิดร่วมกัน 

ให้แต่ละสังกัดแต่ง 
ตั้งกรรมการสอบ 
สวนเป็นบุคคลชุด
เดียวกัน 

๘๘.๑ ให้แต่ละสังกัดปรึกษาหารือกันในการ 
        สอบสวนพิจารณาโทษให้ได้ระดับ 
        เดียวกัน 
๘๘.๒ ให้แต่ละสังกัดแต่งตั้งกรรมการสอบสวน 
        ประกอบด้วยตัวบุคคลชุดเดียวกันเท่าที ่
        จะท าได้เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏไปใน 
        ทางเดียวกัน          
๘๘.๓ กรณีกรรมการสอบสวนสอบพาดพิงถึง 
        ผู้อื่นที่อยู่ในสังกัดนั้น ให้กรรมการสอบ  
        สวนรายงานเจ้าสังกัดเพื่อเพิ่มเติมข้อ  
        กล่าวหา แต่ถ้าผู้ถูกพาดพิงอยู่ในสังกัด 
        อื่น ให้กรรมการสอบสวนมีการรายงาน 
        ไปยังเจ้าสังกัดอื่นน้ันเพื่อออกค าสั่งแต่ง  
        ตั้งกรรมการสอบสวนผู้ถูกพาดพิงนั้นโดย 
        กรรมการชุดเดิมหรือจะแต่งตั้งสมทบก ็
        ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควร 
๘๘.๔ ให้ใช้ส านวนการสอบสวนร่วมกัน โดยให ้
        เจ้าสังกัดแต่ละแห่งติดต่อหารือกันเพื่อ  
        ให้ได้ระดับโทษเดียวกัน       

๘๘. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่   
       นว ๓/๒๔๙๔ ลง ๒๙  
      ม.ค.๙๔ ในคู่มือการด าเนิน  
      การทางวินัยพนักงานส่วน 
      ท้องถิ่นฯ หน้า ๒๖๔ 
        

๘๙. ส านวนการสอบสวน 
      ทางวินัยสูญหาย 

เป็นการสูญหาย
โดยยังไม่มีการสั่ง
การ 

๘๙.๑ ผู้มีอ านาจยังมิได้วินิจฉัยสั่งการให้เสร็จ 
        ไป 
๘๙.๒ ถ้าไม่มีส านาส านวนการสอบสวน หรือ 
๘๙.๓ ส าเนารายงานการสอบสวน หรือ 
๘๙.๔ เอกสารใด ๆ ท่ีจะยืนยันได้ว่าส านวน 
        การสอบสวนท่ีสูญหายไปนั้นมีพยาน  
        หลักฐานอย่างไรบ้างพอท่ีจะวินิจฉัยได ้
        อยู่เลย 
๘๙.๕ ควรใหค้ณะกรรมการท าการสอบสวน 
        ใหม่ หรือ 
๘๙.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบ  
        สวนใหม่ และพิจารณาให้เสร็จสิ้นไป   

๘๙. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  
      สร ๑๐๐๖/๑๔๐๐๗๔ ลง  
      ๒๙ ต.ค.๑๙ ในคู่มือการ 
      ด าเนินการทางวินัยพนัก  
      งานส่วนท้องถิ่นฯ หน้า  
      ๓๐๐ 

๙๐. การด าเนินการทาง 
      วินัยซ้ า 

ท าไม่ได้ ๙๐.๑ กรณีเป็นเรื่องเดียวกัน 
๙๐.๒ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งกรรมการ 
        สอบสวนไว้แล้ว 
๙๐.๓ จะออกค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน 

๙๐. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  
      นร ๐๗๐๙.๒/ล๔๗ ลง ๑๙  
      ก.พ.๓๖ ในคู่มือตอบข้อ 
      หารือเกี่ยวกับวินัยข้าราช  



         ในเรื่องนั้นอีกไม่ได ้
๙๐.๔ เพราะเป็นการด าเนินการซ้ า 
๙๐.๕ ต้องยกเลิกค าสั่งหลัง แล้วด าเนินการ 
        ตามค าสั่งแรกต่อไป 
        (ดูข้อ ๗๒ ประกอบ)  

      การพลเรือนฯ ตุลาคม  
      ๒๕๔๐ หน้า ๒๙ 
 

๙๑. อ านาจการด าเนินการ 
      ทางวินัยและการ 
      พิจารณารายงานการ 
      ด าเนินการทางวินัย 
      กรณีโอน      
 

เป็นอ านาจของ 
ผู้บังคับบัญชาและ 
ก.จังหวัดสังกัดใหม่  

๙๑.๑ หากผู้บังคับบัญชาเดิมได้ด าเนินการทาง 
        วินัย หรือ ก.จังหวัดเดิมพิจารณาราย  
        งานการด าเนินการทางวินัยภายหลังที่ม ี
         การโอนไปแล้ว 
๙๑.๒ การด าเนินการทางวินัยของผู้บังคับ  
        บัญชาเดิม หรือมติของ ก.จังหวัดเดิมนั้น 
        ไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย 
๙๑.๓ ผู้บังคับบัญชาเดิมต้องส่งเรื่องการด าเนิน  
        การทางวินัยไปให้ผู้บังคับบญัชาใหม่  
        หรือ ก.จังหวัดเดิมต้องส่งเรื่องรายงาน 
        การด าเนินการทางวินัยไปให้ ก. จังหวัด 
        สังกัดใหม่ด าเนินการต่อไป 

เทียบเคียง 
๙๑. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  
      นร ๐๗๐๙.๒/ป๑๕๑ ลง  
      ๑๖ ม.ิย.๔๐  และที่ นร  
      ๐๗๐๙.๓/๔๔๕ ลง ๑๙  
      ก.ค.๓๖  ในคู่มือตอบข้อ 
      หารือเกี่ยวกับวินัยข้าราช  
      การพลเรือนฯ ตุลาคม  
      ๒๕๔๐ หน้า ๒๘๒ และ  
      ๕๔ และมาตรฐานทั่วไป 
      เกี่ยวกับวินัยและการรักษา 
      วินัยและการด าเนินการ 
      ทางวินัย ข้อ ๒๖ และ ๕๖ 
     (ดูข้อ ๔๑ และข้อ ๔๘ ให ้
      ออก ประกอบ)     

๙๒. การสั่งให้ชะลอการ 
      สืบสวน 

เป็นการสั่งการที่ไม่
สอดคล้องกับหลัก 
การของกฎหมาย 

๙๒.๑ เป็นกรณีให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการ 
        สืบสวนพิจารณาและ 
๙๒.๒ ต้องด าเนินการทางวินัยทันทีหากมีมูล 
๙๒.๓ จะชะลอการสืบสวนทางวินัยไม่ได้ 

๙๒. หนังสอืส านักงาน ก.พ.  
      ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๔๖๘        
      ลง ๒๑ ส.ค.๓๘ ใน 
      หนังสือตอบข้อหารือ 
      เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
      พลเรือนฯ ตุลาคม  
      ๒๕๔๐ หน้า ๑๕๖ 

๙๓. ถือว่ามี  “การด าเนิน 
      การทางวินัย” แล้ว 

ให้พิจารณาจาก ๙๓.๑ ต้องตั้งเรื่องกล่าวหาโดยแจ้งให้ผู้นั้น 
        ทราบว่าเขาตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ถูก 
        กล่าวหาว่ากระท าผิดทางวินัยแล้ว 
๙๓.๒ ให้โอกาสช้ีแจงเหตุผลแก้ข้อกล่าวหา 
        ด้วย 
๙๓.๓ ผลเป็นประการใดก็ตาม ถือว่ามีการ 
        ด าเนินการทางวินัยตามกระบวนการ 
        ของกฎหมายแล้ว 

๙๓. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  
      นร ๐๗๐๙.๒/ป๑๑๑๘ ลง  
      ๒๙ พ.ย.๓๗ ในหนังสือ 
      ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
      ข้าราชการพลเรือนฯ  
      ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๑๓๐ 

๙๔. การตั้งกรรมการสอบ  
      สวนข้อเท็จจริงใน 
      เรื่องที่ สตง.ช้ีมูล 

เป็นการด าเนินการ
ทางวินัยแล้ว 

๙๔.๑ เนื่องจากมีการกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท า 
        ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๙๔.๒ ต้องสอบสวนตามวิธีท่ีนายก อปท.เห็น  
        สมควร 
๙๔.๓ ถือว่าเป็นการด าเนินการทางวินัย ตาม 
        ข้อ ๒๒ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยฯ แล้ว 
๙๔.๔  สตง.สามารถน าผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 
        มาเป็นข้อยุติในเรื่องนี้ได้ 

เทียบเคียง 
๙๔. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  
      นร ๐๗๐๙.๒/ล๓๓๘ ลง ๑  
      ธ.ค.๓๘ ในหนังสือตอบข้อ 
      หารือเกี่ยวกับวินัยข้าราช  
      การพลเรือนฯ ตุลาคม  
      ๒๕๔๐ หน้า ๑๖๗ 



๙๕. ตั้งกรรมการสอบสวน 
      วินัยไม่ร้ายแรงแล้ว 
       ต่อมามีการช้ีมูลว่า 
      กระท าผิดวินัยอย่าง 
      ร้ายแรงในเรื่องเดียว  
      กันน้ันอีก 

ผู้บังคับบัญชาต้อง
ตั้งกรรมการสอบ 
สวนทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงในเรื่องนั้น
ใหม่ 

๙๕.๑ ครั้งแรกถูกด าเนินการทางวินัยอย่างไม ่
        ร้ายแรง 
๙๕.๒ ตอ่มามีการชี้มูลว่ากระท าผิดวินัยอย่าง 
        ร้ายแรงในเรื่องเดียวกันนั้น 
๙๕.๓ เป็นกรณีกล่าวหาแตกต่างเรื่องเดียวกัน 
๙๕.๔ ผู้บังคับบัญชาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ 
        ขึ้นท าการสอบสวน (วินัยอย่างร้ายแรง)  
        ตามที่มีการช้ีมูลนั้น 

๙๕. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  
      นร ๐๗๐๙.๒/ล๘๕ ลง ๒๘  
      ก.พ.๓๙ ในหนังสือตอบข้อ 
      หารือเกี่ยวกับวินัยข้าราช  
      การพลเรือนฯ ตุลาคม  
      ๒๕๔๐ หน้า ๑๘๑ 

๙๖. มติของ ก.จังหวัดที ่
      เห็นชอบให้ลงโทษลด 
      ขั้นเงินเดือน ๓ ขั้น  
      (หรือตัดเงินเดือน ๑๐  
      % เป็นเวลา ๔ เดือน) 

เป็นมติที่ไม่อาจใช้
บังคับได้ 

๙๖.๑ เพราะอัตราโทษเกินกว่าที่กฎหมาย 
        ก าหนด 
๙๖.๒ อัตราโทษที่ ก.จังหวัดสามารถมีมติให ้
        ลงโทษได้เกี่ยวกับเงินเดือน ดังนี ้(ตาม 
        อัตรานายกฯ) 
        (๑) ตัดเงินเดือนไม่เกิน ๕ % ไม่เกิน ๓  
             เดือน 
        (๒) ลดขั้นเงินเดือนไม่เกิน ๑ ขั้น 
          (๓) หากพิจารณาว่าโทษตัดเงินเดือนไม่ 
               เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าเป็น 
               ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ก็อาจมี 
               มตใิห้ลดขั้นเงินเดือนได้ แต่ต้องไม่เกิน   
               ๑ ขั้น 

๙๖. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  
       นร ๐๗๐๙.๒/ป๘๒๗ ลง  
        ๓๑ ส.ค.๓๖ และที่ นร  
        ๐๗๐๙.๒/ล๓๗๐ ลง ๒๖  
        พ.ย.๓๙ ในหนังสือตอบ 
        ข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
        ข้าราชการพลเรือนฯ  
        ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๕๘  
        และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว  
        กับวินัยและการรักษา 
        วินัยฯ ข้อ ๖๗ วรรค ๓ 

๙๗. อ านาจในการ 
         - พิจารณาความผิด   
         - ก าหนดโทษ  
         - สั่งลงโทษ  
       เป็นอ านาจของนายก  
       อปท. 

หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจ ตามมาตรา 
๑๕ วรรค ๒ แห่ง
พ.ร.บ.บุคคลฯ ปี 
๒๕๔๒ 

๙๗.๑ กรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นความผิด 
        วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๙๗.๒ หากนายก อปท.เห็นด้วยสามารถมีค าสั่ง  
        ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลด 
        ขั้นเงินเดือน ตามควรแก่กรณีให้เหมาะ  
        สมกับความผิดได้ 
๙๗.๓ ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประ  
        กอบการพิจารณาลดโทษกรณีเป็นวินัย 
        เล็กน้อยก็ได้ 

๙๗. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  
       นร ๐๗๐๙.๒/ล๓๓๓ ลง  
       ๑๕ พ.ย.๓๗ ในหนังสือ 
       ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
       ข้าราชการพลเรือนฯ  
       ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า  
       ๑๒๓ 

๙๘. อย่างไรเรียกว่ากระ  
      ท าผิดวินัยเล็กน้อย 

ที่จะน ามาลดหย่อน
โทษทางวินัยได้ 

๙๘.๑ ให้เทียบเคียงจากแนวทางการลงโทษ 
        ของ ก.พ. 
๙๘.๒ กล่าวคือให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็น 
        เรื่อง ๆ ไป 
 
 

๙๘. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  
      นร ๐๗๐๙.๒/๒๐๘๓ ลง  
      ๒๔ ต.ค.๓๙ ในหนังสือ 
      ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
      ข้าราชการพลเรือนฯ  
      ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๒๑๐ 

๙๙. การกล่าวหาว่ากระ  
      ท าผิดวินัยอย่างร้าย  
      แรงในเรื่องอื่น  
      ระหว่างถูกสั่งใหอ้อก 
      จากราชการไว้ก่อน 

ย่อมไม่มีผลให้ผู้บัง 
คับบัญชาต้องด าเนิน 
การตามกฎหมายได้ 

๙๙.๑ เมื่อมีการสั่งให้กลับเข้ารับราชการ 
        เช่นเดิมแล้ว 
๙๙.๒ ผู้บังคับบัญชาปัจจุบันจึงจะมีอ านาจ 
        ด าเนินการทางวินัยในเรื่องนั้นได ้
๙๙.๓ หากผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
        ได้รับอนุญาตใหล้าออกจากราชการ   
        ผู้บังคับบัญชาไม่อาจด าเนินการทางวินัย 
        ผู้นั้น ตามข้อ ๒๔ ต่อไปได้ 

เทียบเคียง 
๙๙. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  
      นร ๐๗๐๙.๒/ล๑๗๑ ลง  
      ๑๙ ก.ค.๓๘ ในหนังสือ 
      ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 
      วินัยข้าราชการพลเรือนฯ  
      ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๑๔๗ 



๑๐๐. การมีค าสั่งลงโทษ 
        โดยส าคัญผิดในข้อ 
        เท็จจริง 

เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏขึ้นภายหลัง 

๑๐๐.๑ ผู้บังคับบัญชาสามารถเพิกถอนค าสั่ง 
          ลงโทษน้ันได้ และ 
๑๐๐.๒ ต้องรายงานไปยัง ก.จังหวัดเพื่อทราบ  
          อันเป็นผลให้เป็นการเพิกถอนมติเดิม 
          ด้วย 
 
ข้อสังเกต  ตามตัวอย่างเป็นกรณีวินัยอย่างไม ่
              ร้ายแรง 

เทียบเคียง 
๑๐๐. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ป๑ 
        ๕๖๓ ลง ๒๕ ธ.ค.๓๙  
        ในหนังสือตอบข้อหารือ  
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ        
        พลเรือนฯ ตุลาคม            
        ๒๕๔๐ หน้า ๒๔๖   

๑๐๑. การสั่งเพิ่มโทษจาก 
        ตัดเงินเดือน/ลดขั้น 
        เงินเดือน เป็นปลด/ 
        ไล่ออกจากราชการ 
 
  

เป็นการสั่งตามมติ  
ก.จังหวัด 

๑๐๑.๑ ค าสั่งลงโทษเดิม (ให้เป็นอันยกเลิก)  
          ย่อมไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย 
          มาแต่ต้น           
๑๐๑.๒ ผู้บังคับบัญชาอาจมีค าสั่งยกเลิกค าสั่ง 
          ลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงิน  
          เดือนนั้นเสีย และ 
๑๐๑.๓ ต้องคืนเงินเดือนส่วนท่ีตัดหรือลดนั้น 
          ให้แก่ผู้ถูกลงโทษไป 

๑๐๑. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ป๓๓๓ 
        ลง ๑ มิ.ย.๓๘ ในหนังสือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 
        วินัยข้าราชการพลเรือนฯ  
        ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า  
        ๑๓๖ และมาตรฐานทั่ว  
        ไปเกี่ยวกับวินัยฯ ข้อ ๗๐  
        วรรค ๔ 

๑๐๒. ก.จังหวัดพิจารณา 
        รายงานการด าเนิน  
        การทางวินัยและม ี
        มติให้แต่งตั้งคณะ 
        กรรมการขึ้นท าการ 
        สอบสวน (เป็นกรณ ี
        การพิจารณาราย  
        งานการด าเนินการ 
        ทางวินัยอย่างไม่ 
        ร้ายแรง) 

กระบวนการด าเนิน 
การทางวินัยย่อมถือ
เป็นการเริ่มต้นใหม่ 
 
หมายเหตุ แตย่ังไม ่
ต้องออกค าสั่งยกเลิก 
ค าสั่งลงโทษเดิม 
 

๑๐๒.๑ นายก อปท.ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ 
          ขึ้นท าการสอบสวนตามมติ ก.จังหวัด  
๑๐๒.๒ จากนั้นให้ด าเนินการทางวินัยไปตาม 
          ขั้นตอนตามปกติ (ไม่ต้องมีความเห็น) 
๑๐๒.๓ เป็นกรณีการด าเนินการทางวินัยได ้
          ผ่านขั้นตอนของความเห็นขัดแย้งไป 
          แล้ว หรือ 
๑๐๒.๔ ผ่านขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย 
          ของนายก อปท.แล้ว 

เทียบเคียง 
๑๐๒. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ป๗๙๐        
        ลง ๑๐ พ.ย.๓๘ ใน 
        หนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกบัวินัยข้าราชการ 
        พลเรือนฯ ตุลาคม  
        ๒๕๔๐ หน้า ๑๖๓ 

๑๐๓. กรรมการสอบสวน  
        (วินัยอย่างร้ายแรง)  
        มิได้แจ้งสรุปพยาน  
        หลักฐานที่สนับสนุน 
        ข้อกล่าวหา (สว.๓) 

แต่เสนอความเห็นไป
ยังนายก อปท.เพื่อ
สั่งให้ออกเพราะมี
มลทิน หรือมวัหมอง
ในเรื่องที่สอบสวน 

๑๐๓.๑ ไม่สามารถเสนอความเห็นได ้
๑๐๓.๒ กรรมการสอบสวนต้องด าเนินการสอบ  
          สวนใหม่ หรือสอบสวนเพ่ิมเติมให้ถูก  
          ต้องเสียก่อนจึงจะเสนอความเห็นดัง  
          กล่าวได้ 

๑๐๓. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ล๓๕๑        
        ลง ๖ พ.ย.๓๙ ใน 
        หนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือนฯ ตุลาคม  
        ๒๕๔๐ หน้า ๒๑๗ 

๑๐๔. การสั่งลงโทษตัดเงิน  
        เดือนผู้เกษียณอาย ุ
        ราชการ 

ต้องสั่งย้อนหลังไป
ตั้งแต่วันท่ี ๓๐
กันยายน ซึ่งเป็นวัน
ก่อนวันออกจาก
ราชการ 

๑๐๔.๑ ไม่จ าต้องค านึงถึงผลว่าจะท าให้ตัดเงิน  
          เดือนได้ครบจ านวนตามค าสั่งลงโทษ 
          หรือไม่ 
๑๐๔.๒ เพียงเป็นการแสดงการลงโทษให ้
          ปรากฏก็เพียงพอแล้ว 

๑๐๔. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ล๓๒๑  
        ลง ๒๓ ส.ค.๓๖ ใน 
        หนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือนฯ ตุลาคม  
        ๒๕๔๐ หน้า ๕๕ 

๑๐๕. การสั่งลงโทษลดขั้น 
        เงินเดือนต่ ากว่าข้ัน 
        ต่ าของระดับต า  

สามารถกระท าได้ ๑๐๕.๑ แต่มิอาจลงโทษลดขั้นเงินเดือนกรณีรับ 
          เงินเดือนในระดับต่ าสุดอยู่แล้ว และ 
๑๐๕.๒ ไม่มีขั้นเงินเดือนท่ีต่ ากว่านั้นอีก 

๑๐๕. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๑๔๐๖  
        ลง ๗ ก.ย.๓๖ ใน 



        แหน่ง หรือวุฒกิาร 
        ศึกษา 

 
หมายเหตุ  มิให้ลดอันดับหรือช้ัน (ลดซีไม่ได)้ 

        หนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือนฯ ตุลาคม  
        ๒๕๔๐ หน้า ๖๐ 

๑๐๖. การแต่งตั้งคณะ  
        กรรมการสอบสวน 
        ชุดใหม่ในเรื่องเดิม 
        แตม่ิได้ระบใุนค าสั่ง 
        ใหมว่่าเป็นการ 
        เปลี่ยนแปลงคณะ  
        กรรมการสอบสวน 

ถือเป็นสาระส าคัญ
อันจะท าให้เสีย
ความเป็นธรรม 

๑๐๖.๑ นายก อปท.หรือ ก.จังหวัด ต้องแก้ไข 
           หรือมีมติให้แก้ไขค าสั่งหลัง 
๑๐๖.๒ โดยระบุข้อความและเหตุผลเกี่ยวกับ 
          การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการให ้
          ชัดเจนไว้ในค าสั่งหลัง 

๑๐๖. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ป 
        ๑๐๖๖ ลง ๑๕ พ.ย.๓๗ 
        ในหนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือนฯ ตุลาคม  
        ๒๕๔๐ หน้า ๑๒๕ 

๑๐๗. คณะกรรมการสอบ  
        สวนจะรวบรวม 
        พยานหลักฐานที ่
        สนับสนุนข้อกล่าว  
        หาเพิ่มเติม 
         

ต้องสรุปพยานหลัก 
ฐานน้ัน (สว.๓) ให้ผู้
ถูกกล่าวหาทราบ
เพิ่มเติม 

๑๐๗.๑ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา ใหถ้้อยค า 
           และน าสืบหักล้างพยานหลักฐานที่เพ่ิม  
          เติมนั้นด้วย 
๑๐๗.๒ หากการสอบสวนแล้วเสร็จ และยังอยู ่
           ระหวา่งการพิจารณาของนายก อปท.  
          (อาจเป็นสังกัดเดิมหรือสังกัดใหม)่ 
๑๐๗.๓ ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นค าช้ีแจงเป็นหนัง  
          สือต่อนายก อปท.นั้นก็ได้ 
๑๐๗.๔ นายก อปท.นั้นต้องรับค าชี้แจงเข้า 
          ส านวนการสอบสวนไว้เพื่อประกอบ  
          การพิจารณาด้วย 

๑๐๗. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๑๑๙       
        ลง ๑๙ ม.ีค.๔๐ ใน 
        หนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือนฯ ตุลาคม  
        ๒๕๔๐ หน้า ๒๕๘ 

๑๐๘. คณะกรรมการสอบ  
        สวนใช้ดุลพินิจไม ่
        สอบสวนพยานหรือ 
        งดการสอบสวน 
         พยานได้  

เมื่อการสอบสวนแล้ว
เสร็จ (เสนอส านวน
การสอบสวนต่อ
นายก อปท.ไวแ้ล้ว) 

๑๐๘.๑ นายก อปท.เห็นสมควรให้สอบสวน 
          เพิ่มเติม 
๑๐๘.๒ คณะกรรมการก็ต้องท าการสอบสวน 
          เพิ่มเติมตามนั้น 

๑๐๘. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยฯ ข้อ ๔๙ วรรค ๒  
        และข้อ ๕๐ 
เทียบเคียง 
        หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  
        นร ๐๗๐๙.๒/๑๑๙ ลง  
        ๑๙ มี.ค.๔๐ 

๑๐๙. นายก อปท.มี  
        อ านาจสั่งลงโทษลด 
        ขั้นเงินเดือนครึ่งข้ัน 
        ได้  

กฎหมายใช้ค าว่า 
“ไม่เกิน” 

๑๐๙.๑ จึงสามารถลงโทษลดขั้นเงินเดือนใน 
           ระดับใดก็ได้ที่เหมาะสม แต่ต้องไม่เกิน  
          ๑ ขั้น 
๑๐๙.๒ กรณีตัดเงินเดือนก็เช่นเดียวกันตัดได้ไม ่
          เกิน ๕ % และไม่เกิน ๓ เดือน (ตัด 
          น้อยกว่านี้ท้ังจ านวนเงินและจ านวนวัน 
          ก็ได้) 

๑๐๙. หนังสือส านักงาน ก.พ. 
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๒๑๖๑       
        ลง ๑๑ พ.ย.๓๙ ใน 
        หนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือนฯ ตุลาคม  
        ๒๕๔๐ หน้า ๒๒๗ 

๑๑๐. ค าว่า “ถูกลงโทษ   
        ทางวินัย” 

มีความหมายเพียง 
ใด 

๑๑๐.๑ การที่ผู้ถูกลงโทษได้รับโทษจริง หรือ 
๑๑๐.๒ ค าสั่งลงโทษมีผลใช้บังคับ 
๑๑๐.๓ ทั้งสองข้อข้างต้น ถือว่าถูกลงโทษทาง 
          วินัยแล้ว 

๑๑๐. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๕๗       
        ลง ๔ ก.พ.๔๐  ใน 
        หนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือนฯ ตุลาคม  
        ๒๕๔๐ หน้า ๒๕๑ 

๑๑๑. การพิจารณาโทษ อ านาจการพิจารณา ๑๑๑.๑ ทั้งในช้ันกรรมการสอบสวน  ช้ันนายก  เทียบเคียง 



        ทางวินัยกรณีผู้ม ี
        อ านาจเห็นต่างกัน 

มีหลายช้ัน           อปท. ช้ันอนุวินัย และช้ัน ก.จังหวัด 
๑๑๑.๒ มีความเห็นแตกต่างกันในการวินิจฉัย 
          ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย การ 
          ก าหนดโทษ หรือการอื่นใด 
๑๑๑.๓ ให้ผู้ที่เห็นต่าง บันทึกแสดงเหตุผลใน 
          การวินิจฉัยไว้โดยละเอียด และ 
๑๑๑.๔ ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ให้แน่ชัดให ้
          ปรากฏเป็นหลักฐานในส านวน หรือ 
          รายงานการประชุม 
๑๑๑.๕ หากจะท าให้รายงานการประชุมยาว 
          มาก อาจท าเป็นบันทึกความเห็นแบบ 
          รายงานการประชุมก็ได้ 

๑๑๑. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  
        นร ๐๖๑๒/ว ๕ ลง ๙  
        ก.ค.๒๙ ในหนังสือรวม 
        มติ ค.ร.ม. มติ ก.พ.และ 
        ระเบียบที่เกี่ยวกับวินัยฯ  
         กรกฎาคม ๒๕๕๒ หน้า  
        ๓๘๗ 

๑๑๒. การนั่งพิจารณาของ 
        อนุวินัย อนุอุทธรณ์  
        และ ก.จังหวัด 

ทั้ง ๓ คณะ จะเป็น
บุคคลคนเดียวกัน
ไม่ได้ 

๑๑๒.๑ หนึ่งคนเป็นอนุวินัย อนุอุทธรณ์ หรือ ก. 
          จังหวัด ได้เพียงคณะเดียวในประเภท 
          เดียวกัน (ต่างประเภท อปท.ไม่ม ี
          ข้อห้าม) 
๑๑๒.๒ กรณีประธาน ก.จังหวัด มอบให้รอง  
          ผวจ.ประชุมแทน ต้องให้ท่ีประชุม 
          เลือกประธานในท่ีประชุมครั้งนั้น ๑  
          คน เพื่อท าหน้าท่ีประธาน (การท า 
          หน้าท่ีประธานโดยไม่มีการเลือก อาจ 
          มีปัญหาในข้อกฎหมาย) 
๑๑๒.๓ กรณีรอง ผวจ.(หรือกรรมการคนใดคน 
          หนึ่ง) เคยนั่งประชุมพิจารณาเรื่องใด 
          ในช้ันของอนุวินัย หรืออนุอุทธรณ์แล้ว
๑๑๒.๔ เมื่อ ก.จังหวัดพิจารณาในเรื่องนั้น  
          บุคคลในขอ้ ๑๑๒.๓ ไม่อาจเข้าร่วม 
          ประชุมและพิจารณาในเรื่องนั้นได้ 

๑๑๒. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๖๘ วรรค ๔ 
 
 
 
 
 
 
(๑๑๒.๓-๔) ค าพิพากษาศาล 
                ปกครองสูงสุด ที ่
                อ.๒๔๔-๒๔๖/ 
                ๒๕๕๒   
 

๑๑๓. ค าสั่งลงโทษต้อง 
        เหมาะสมกับความผิด   
        โดย... 

ก. ไม่พยาบาท 
ข. ไม่อคต ิ
ค. ไม่โทสจริต 
ง. ไม่ลงโทษผู้ไม่มี 
   ความผิด 
 

๑๑๓.๑ การลงโทษต้องท าเป็นค าสั่งระบุให ้
          ชัดเจนว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรผิดกรณ ี
          ใด ตามข้อใด 
๑๑๓.๒ ในค าสั่งต้องระบุสิทธิในการอุทธรณ์  
          และระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ด้วย  
          (หากไม่ระบุเง่ือนเวลาไว้ ระยะเวลา 
          การอุทธรณ์ จะขยายเป็น ๑ ปี ตาม  
          พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
          พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๐) 
๑๑๙.๓ ห้ามมิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวัน 
          ออกค าสั่ง เว้นแต่ 
          (๑) ถูกสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออก 
               จากราชการไว้ก่อน ให้สั่งย้อนหลัง 
               ไปถึงวันถูกสั่งพักหรือสั่งให้ออกไว้ 
               ก่อนนั้น 
          (๒) ถูกจับกุม คุมขัง และไม่ได้รับ 

๑๑๓. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๖๙ 



               อนุญาตให้ประกันตัว ให้สั่งย้อน  
               หลังไปถึงวันถูกจับกุม คุมขัง นั้น 
          (๓) ขาดราชการโดยไม่กลับมาปฏิบัต ิ
               หน้าท่ีราชการอีกเลย ให้สั่งย้อน  
               หลังไปถึงวันท่ีเริ่มขาดราชการ 
         (๔) เพิ่มโทษจากปลดออกเป็นไล่ออก 
              จากราชการ หรือลดโทษจากไล ่
              ออกเป็นปลดออกจากราชการ ให ้
              สั่งย้อนหลังไปถึงวันท่ีค าสั่งเดิมมีผล 
              ใช้บังคับ 
         (๕) เพิ่มโทษหรือลดโทษ เป็นลดขั้นเงิน  
              เดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์  
              ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันท่ีค าสั่งเดิม 
              มีผลใช้บังคับ แต่ไม่กระทบสิทธ ิ
              และประโยชน์ที่ผู้น้ันได้รับไปแล้ว 
         (๖) ลดโทษจากปลดออกหรือไล่ออก 
              จากราชการ เป็นลดขั้นเงินเดือน  
              ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ์ ให้สั่งโดย 
              พิจารณาจาก (๑) และ (๒) 

๑๑๔. การแก้ไขเปลี่ยน  
        แปลงข้อความใน 
        ค าสั่งลงโทษ 

ให้ท าเป็นค าสั่งเช่น 
กัน  (ห้ามลบข้อ 
ความเดิมแล้วแกไ้ข
ทับเป็นอันขาด) 

๑๑๔.๑ ในค าสั่งนั้นให้มีสาระส าคัญแสดงเลข  
          ที ่และวัน เดือน ปี ที่ออกค าสั่งเดิม 
๑๑๔.๒ ข้อความเดิมตอนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง  
๑๑๔.๓ ข้อความใหม่ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว 

๑๑๔. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัยข้อ ๖๙ วรรค ๒ (๙) 

๑๑๕. เมื่อใดจึงถือว่า “พ้น 
       จากต าแหน่งเดิม”  
          

ตั้งแต่วันท่ีระบุใน
ค าสั่ง 

๑๑๕.๑ แม้จะยังมิได้มอบหมายการงาน หรือ 
๑๑๕.๒ ยังมิไดถู้กส่งตัวไปก็ตาม 
๑๑๕.๓ ผู้บังคับบัญชาเดิมไม่มีอ านาจด าเนิน  
          การทางวินัยผู้นี้อีก 
๑๑๕.๓ หากผู้บังคับบัญชาเดิมสั่งลงโทษย่อม 
          ไม่ถูกต้อง จึงต้องยกเลิกค าสั่งนั้นเสีย 
 
 
 
 
๑๑๕.๔ แล้วด าเนินการตามกฎหมายกล่าวคือ  
          ช้ีมูลไปให้ผู้บังคับบัญชาสังกัดใหม ่
          ด าเนินการทางวินัยต่อไป 

๑๑๕. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ป๖๒๑       
        ลง ๒๘ ม.ิย.๓๖  และที ่
        นร ๐๗๐๙.๒/ล ๓๑๙  
        ลง ๑๘ ต.ค.๓๗ ใน 
        หนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือนฯ ตุลาคม  
          ๒๕๔๐ หน้า 
          ๔๙ และ ๑๑๔ 
๑๑๕.๔ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว  
          กับวินัยและการรักษา 
          วินัยข้อ ๒๐ วรรค ๔ 

๑๑๖. ผู้บังคับบัญชาสังกัด 
        เดิมสั่งพักราชการ 
        โดยไม่มีอ านาจ 

วันท่ีออกกค าสั่งพัก
ราชการ ผู้นี้ไดโ้อน 
ไปสังกัดใหม่แล้ว 

๑๑๖.๑ ผู้บังคับบัญชาสังกัดใหม่มีอ านาจสั่ง 
           แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
๑๑๖.๒ และสั่งพักราชการใหม ่
๑๑๖.๓ โดยสั่งย้อนหลังไปตั้งแต่วันให้พัก 
          ราชการตามค าสั่งเดิมได้ 

๑๑๖. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ป๗๒๓        
        ลง ๒๐ ก.ค.๓๕  ใน 
        หนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือนฯ ตุลาคม  
        ๒๕๔๐ หน้า ๓ 

๓. การรายงานการด าเนินการทางวินัย 



หัวข้อ/ประเด็น ขอบเขต/เน้ือหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัต/ิอธิบาย 
กฎหมาย/มาตรฐาน และ

หนังสือสั่งการฯ ทีเ่กี่ยวข้อง 
๑๑๗. การรายงานการ 
        ด าเนินการไปยัง  
        ก.จังหวัด 

เมื่อมีการตั้งเรื่อง
เพื่อด าเนินการทาง
วินัยแล้ว “ต้องราย 
งานการด าเนินการ
ทางวินยั” ไปยัง ก.
จังหวัดทุกเรื่อง แม้
นายก อปท.จะสั่ง
ให้ยุติเรื่องก็ตาม 

๑๑๗.๑ เมื่อนายก อปท.ไดต้ั้งเรื่องเพื่อด าเนิน  
          การทางวินัยแล้ว 
๑๑๗.๒ ผลการด าเนินการทางวินัยอาจสั่งยุต ิ
          เรื่อง ท าทัณฑ์บน ว่ากล่าวตักเตือน  
          ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงิน  
          เดือน  
          (ปลดออก/ไล่ออก เป็นการรายงาน 
          เพื่อทราบ เพราะ ก.จังหวัดเห็นชอบ 
          ก่อนออกค าสั่งลงโทษแล้ว) 
๑๑๗.๓ นายก อปท.ต้องรายงานการด าเนิน  
          การทางวินัยไปยัง ก.จังหวัด ทุกเรื่อง 
๑๑๗.๔ ก.จังหวัด อาจเห็นชอบ หรือไม่เห็น  
          ชอบ อยู่ท่ีข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป 
๑๑๗.๕ หาก ก.จังหวัดเห็นชอบ ถือว่าการ 
          ด าเนินการทางวินัยกรณีนั้นเป็นอัน 
          เสร็จสิ้น 
๑๑๗.๖ แต่ถ้า ก.จังหวัดมีมติเปลี่ยนแปลง เช่น  
          ให้ลงโทษ ให้เพิ่มโทษ ให้ลดโทษ หรือ 
          สั่งเป็นประการอื่นใด (ภายในกรอบ 
          กฎหมาย) นายก อปท.ต้องสั่งหรือ 
          ปฏิบัติให้เป็นไปตามนัน้ 

๑๑๗. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๗๐ และ ๗๑  
 

๑๑๘. หน้าท่ีของฝุาย 
        เลขานุการ  
        ก.จังหวัด 

เป็นหน้าที ่
(เท่านั้น) 

๑๑๘.๑ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ ก.จังหวัด  
           (อนุวินยั และอนุอุทธรณ)์ 
๑๑๘.๒ น าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อ 
           กฎหมายต่อ ก.จังหวัด (อนุวินัย และ 
           อนุอุทธรณ์) 
๑๑๘.๓ ปฏิบัติหน้าท่ีธุรการให้กับ ก.จังหวัด  
           (อนุวินัย และอนุอุทธรณ)์  
๑๑๘.๔ ขอเอกสารที่มีอยู่แล้วเพิ่มเติม 
๑๑๘.๕ ประสาน อปท.ก่อนเสนอรายชื่อต่อ ก. 
          จังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็น 
          กรรมการสอบสวน กรณีนายก อปท. 
          เป็นคู่กรณีกับผู้ถูกสอบสวน หรือ 
          นายก อปท.ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด 
          ร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๑๑๘.๖ รายงานไป ก.กลาง ตามแบบ สป.๑ 

๑๑๘. พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร  
        งานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
        ประกอบกับมาตรฐาน 
        ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ  

๑๑๙. หน้าท่ีของอนุวินัยฯ เป็นหน้าที ่
(เท่านั้น) 

๑๑๙.๑ พิจารณาท าความเห็นเสนอในเรื่องการ 
          รายงานการด าเนินการทางวินัย และ 
          การให้ออกจากราชการ 
๑๑๙.๒ เสนอความเห็นนั้นต่อ ก.จังหวัดเพื่อ 
          พิจารณา 
๑๑๙.๓ ขอเอกสารที่มีอยู่เพิ่มเติม 

๑๑๙. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๗๐  



๑๑๙.๔ กรณีที่จ าเป็นเพื่อด าเนินการอื่นใดเพิ่ม  
          เติม ให้เสนอ ก.จังหวัดเพื่อมีมติให ้
          ด าเนินการตามความเห็นนั้น 
๑๑๙.๕ ระยะเวลาการพจิารณาต้องด าเนินการ 
           โดยเร็ว  

๑๒๐. อ านาจหน้าที่ของ 
        อนุอุทธรณ์ฯ 

มีทั้งอ านาจและ
หน้าท่ี 

๑๒๐.๑ พิจารณาท าความเห็นเสนอในเรื่องการ 
          อุทธรณ์โทษทางวินัยและการพิจารณา 
          เรื่องร้องทุกข์อ่ืนใด 
๑๒๐.๒ เสนอความเห็นนั้นต่อ ก.จังหวัดเพื่อ 
          พิจารณา 
๑๒๐.๓ ขอเอกสารที่มีอยู่เพิ่มเติม 
๑๒๐.๔ กรณีจ าเป็นและสมควรจะด าเนินการ 
          อื่นใดท่ีกฎหมายก าหนดเพิ่มเติม ก็ให ้
          สามารถกระท าได้ 

๑๒๐. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์และการ 
        ร้องทุกข์ ข้อ ๑๕ 

๑๒๑. อ านาจหน้าที่ของ  
        ก.จังหวัด 

เป็นทั้งอ านาจ 
และเป็นทั้งหน้าท่ี 

๑๒๑.๑ พิจารณาความเห็นท่ีอนุวินัย หรือ 
          อนุอุทธรณ์เสนอมา 
๑๒๑.๒ มีมติในเรื่องนั้น 
 
๑๒๑.๓ ก.จังหวัด อาจมีมติมอบอ านาจให ้
          อนุวินัยหรืออนุอุทธรณ์ด าเนินการใน 
          เรื่องที่อยู่ในอ านาจของตนได้ 
๑๒๑.๔ ระยะเวลาการพิจารณารายงานการ 
            ด าเนินการทางวินัยโดยเร็ว            
๑๒๑.๕ ระยะเวลาการพิจารณาเรือ่งอุทธรณ์ มี 
          ก าหนด ๙๐ วัน (รวมกับอนุอุทธรณ)์  
          นับแต่ได้รับหนังสืออุทธรณ ์
๑๒๑.๖ ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  
          มีก าหนด ๓๐ วัน นับแต่รับเรื่องจาก 
          อนุอุทธรณ์ 

๑๒๑. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๗๐ และ ๗๑ 
๑๒๑.๓ พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร  
          งานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
          พ.ศ. ๒๕๔๒ ม. ๑๑ 
 
 

๑๒๒. การรายงานสรุป 
        ประวัติและข้อเท็จ  
        จริง ตามแบบ สป.๑  
        ไปยัง ก.กลาง 

เป็นหน้าที่ ๑๒๒.๑ ฝุายเลขานุการ ก.จังหวัด ต้องเป็นผู ้ 
          รายงานตามแบบ สป.๑ 
๑๒๒.๒ ให้สรุปสาระส าคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
          วินัยและเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข ์
๑๒๒.๓ รายงานไปเพื่อศึกษาวิจัย ให้ค าปรึกษา 
           แนะน าช้ีแจง หรือเพื่อด าเนินการให้ 
           ถูกต้องเหมาะสม 

๑๒๒. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ  
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๗๐  

๔. ปกิณกะ 

หัวข้อ/ประเด็น ขอบเขต/เน้ือหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัต ิ
กฎหมาย/มาตรฐาน และ

หนังสือสั่งการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑๒๓. ให้หน่วยงานของรัฐ 
        ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
        ข้อมูลข่าวสารของ 
        ราชการ 

เป็นมติ ค.ร.ม.เมื่อ 
๙ มีนาคม ๒๕๔๒ 

(๑) เมื่อได้รับค าปรึกษา แนะน า หรือความเห็น  
     จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ แล้ว 
     ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และด่วนที่สุด
(๒) เมื่อ สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ  
     ขอความร่วมมือ ต้องให้ความส าคัญและให ้

๑๒๓. หนังสือส านักเลขาธิการ  
        ค.ร.ม. ที่ นร ๐๒๐๖/ว  
        ๔๐ ลง ๑๑ ม.ีค.๔๒ ใน 
        หนังสือรวมมติ ค.ร.ม.  
        มติ ก.พ.และระเบียบที ่



     ความร่วมมือ 
(๓) เมื่อคณะกรรมการฯ ได้มีค าวินิจฉัย ให้ถือ 
     ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดภายใน ๗ วันนับ  
     แต่วันรับทราบค าวินิจฉัย 
(๔) หากมีปัญหาอุปสรรค ต้องแจ้งให ้สนง. 
     คณะกรรมการฯ ทราบโดยเร็ว 
(๕) เจ้าหน้าท่ีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ให้ความ 
     ร่วมมือ โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ผู้บังคับ  
     บัญชาด าเนินการทางวินัยทุกกรณี 

        เกี่ยวกับวินัยฯ 
        กรกฎาคม ๒๕๕๒ หน้า  
        ๒๒๓ 

๑๒๔. การสอบข้อเท็จจริง   ผู้มีอ านาจต้องการ
ทราบความเป็นไป
ในเรื่องนั้น 

๑๒๔.๑ เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของผู้ตั้ง 
          กรรมการสอบข้อเท็จจริง 
๑๒๔.๒ ไม่มีกฎหมายบัญญัติถึงกระบวนการ 
          หรือวิธีการสอบไว ้
๑๒๔.๓ แสวงหาได้เท่าที่ไม่ข้ดกฎหมาย 

๑๒๔. หากจ าเป็นต้องท าการ 
        สอบ มักน าแนวทางของ 
        กระบวนการทางวินัยมา 
        ใช้โดยอนุโลม 

๑๒๕. เงินสมนาคุณคณะ 
        กรรมการสอบสวน 

เบิกได้เฉพาะการ
แต่งตั้งกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

๑๒๕.๑ เบิกจาก อปท.เจ้าของค าสั่ง 
๑๒๕.๒ สอบสวนตามปกติครั้งละ ๒๕๐ บาท  
          ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่ประชุมครั้งแรก 
๑๒๕.๓ สอบเพื่อมีมติ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๓๐๐ บาท 

๑๒๕. หนังสือส านักงาน ก. 
        อบต., ก.ท. และ ก.จ. 
        ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว  
        ๓๘๑ ลง ๑๙ ม.ีค.๔๖ 
หมายเหตุ ยังปรับเพิ่มเติมไม่ได้ 

๑๒๖. มติ ก.พ.,มติ ค.ร.ม.,  
        ความเห็นกฤษฎีกา 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
วินัย 

๑๒๖.๑ มีอยู่แล้ว 
๑๒๖.๒ หรือจะมีขึ้นในอนาคต 
๑๒๖.๓ ให้น ามาใช้กับข้าราชการหรือพนักงาน 
           ส่วนท้องถิ่นด้วย 
๑๒๖.๔ เว้นแต่ในเรื่องเดียวกันนั้น ก.กลาง 
          ก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 

๑๒๖. หนังสือส านักงาน ก.จ.,  
        ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท  
        ๐๓๑๓.๓/ว ๘๘๙ ลง  
        ๓๐ ส.ค.๔๕ 

๑๒๗. การปฏิบัติตามมติ  
        ค.ร.ม. 

เจ้าหน้าท่ีต้องยึด 
ถือและปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรี
โดยเคร่งครัด 
  

๑๒๗.๑ กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามได ้
๑๒๗.๒ ให้ขอทบทวนมติ 
๑๒๗.๓ หากฝุาฝืนให้พิจารณาลงโทษทางวินัย 
          ทุกราย     

๑๒๗. หนังสือส านักงานเลขาธิ  
        การ ครม.ที่ นร ๐๒๐๒/ 
        ว ๑๘๐ ลง ๒๔ พ.ย.๓๑  
        ในคู่มือการด าเนินการ 
        ทางวินัยพนักงานส่วน 
        ท้องถิ่นฯ หน้า ๓๐๐       

๑๒๘. การไปเป็นพยาน 
        ตามหมายศาล 

จะถือว่าเป็นการไป
ปฏิบัติราชการหรือ 
ไม่ ต้องพิจารณาเป็น
กรณ ีๆ   ไป 

๑๒๘.๑ กรณีส่วนราชการ/อัยการเป็นโจทก์ 
          หรือจ าเลย หรือไปในฐานะผู้เชี่ยวชาญ  
          หรือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการ ให ้
          ถือว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๑๒๘.๒ กรณีนอกเหนือจากข้อ ๑๒๘.๑ ไม่ถือ 
          ว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต ่
          ให้ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ไปได้ โดย 
          ไม่ถือเป็นวันลา 

๑๒๘. หนังสือส านักเลขาธิการ  
        ค.ร.ม. ที่ สร ๐๒๐๑/ว 
        ๕๖ ลง ๑๘ เม.ย.๒๖ ใน 
        หนังสือรวมมติ ค.ร.ม.  
        มติ ก.พ.และระเบียบที ่
        เกี่ยวกับวินัยฯ กรกฎาคม  
        ๒๕๕๒ หน้า ๑๒๘  

๑๒๙. การไปให้ถ้อยค าต่อ 
        พนักงานสอบสวน 

จะถือว่าเป็นการไป
ปฏิบัติราชการหรือ 
ไม่ ให้พิจารณาเช่น 
เดียวกับข้อ ๑๒๘. 

๑๒๙.๑ กรณีส่วนราชการเป็นผู้เสียหายหรือ 
          ผู้ต้องหา มีการกล่าวอ้างเป็นพยาน  
          และพนักงานสอบสวนได้เรียกไปให ้
          ถ้อยค าให้ถือว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้า            
          ที่ราชการ 

๑๒๙. หนังสือส านักเลขาธิการ  
        ค.ร.ม. ที่ สร ๐๒๐๑/ว 
        ๓๐ ลง ๑๐ ม.ีค.๓๕ ใน 
        หนังสือรวมมติ ค.ร.ม.  
        มติ ก.พ.และระเบียบที ่



๑๒๙.๒ กรณีนอกเหนือจากข้อ ๑๒๙.๑ ไม่ถือ 
          ว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต ่
           ให้ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ไปได้ โดย 
           ไม่ถือเป็นวันลา 

        เกี่ยวกับวินัยฯ กรกฎาคม 
         ๒๕๕๒ หน้า ๑๗๑ 
          (เป็นการขยายขอบเขต 
         เดิมให้ครอบคลุม) 

๑๓๐. การให้ถ้อยค า 
        กลับไปกลับมา 

ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาโทษทาง
วินัย 

๑๓๐.๑ เป็นผู้กล่าวหาหรือพยานให้ถ้อยค าเป็น 
          เท็จหลายครั้งไม่ตรงกัน 
๑๓๐.๒ มีเจตนาปิดบังความจริง ไม่ว่าในขั้น  
          ตอนการด าเนินการทางวินัยหรือขั้น 
          ตอนการอุทธรณ์ 
๑๓๐.๓ ท าให้ไม่ได้ความจริงและยุติธรรม  
          เสียหายแก่ราชการ 
๑๓๐.๔ บางกรณีอาจเป็นวินัยอย่างร้ายแรงถึง 
          ขั้นลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก 
          ราชการได้ 

๑๓๐. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๖๑๒/ว ๑ ลง  
        ๒๔ ม.ค.๒๙ ในหนังสือ 
        รวมมติ ค.ร.ม. มติ ก.พ. 
        และระเบียบทีเ่กี่ยวกับ  
         วินัยฯ กรกฎาคม ๒๕๕๒  
         หน้า ๓๘๖    

๑๓๑. การให้ถ้อยค าใน 
        การสอบสวนอัน 
        เป็นเท็จ 

๑๓๑.๑ ในฐานะผู้ถูก 
           กล่าวหา 
 
 
 
๑๓๑.๒ ในฐานะ 
           พยาน 

๑๓๑.๑.๑ ถือเป็นความผิดทางวินัย 
๑๓๑.๑.๒ ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงขึ้นอยู่กับ 
             ข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป 
๑๓๑.๑.๓ ให้นายก อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
             สอบสวนทางวินัยตามควรแก่กรณ ี
๑๓๑.๒.๑ ด าเนินการเช่นข้อ ๑๓๑.๑  

๑๓๑. หนังสือส านักงาน ก.พ. 
        ที่ นร ๐๖๑๒/ว ๑ ลง  
        ๒๔ม.ค.๒๙ ในคู่มือการ 
        ด าเนินการทางวินัย 
        พนักงานส่วนท้องถิ่น  
        พ.ศ. ๒๕๔๕ หน้า ๑๙๒ 

๑๓๒. การด าเนนิคดีอาญา 
        ซึ่งรัฐเป็นโจทก์หรือ 
        จ าเลย 

ต้องสอบสวนข้อเท็จ 
จริงให้ประจักษ์ก่อน 

๑๓๒.๑ กรณีมีเหตุสงสัยว่าข้าราชการในสังกัด 
          กระท าการทุจริต 
๑๓๒.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาสอบสวนข้อเท็จจริง 
          ให้ประจักษ์เสียก่อนทุกคราวก่อนแจ้ง 
          ความหรือมอบเรื่องให้พนักงานสอบ  
          สวนด าเนินการต่อไป 

๑๓๒. หนังสือกรมเลขาธิการ  
        ค.ร.ม.ที่ น.ว.๑๖/๒๔๘๖  
        ลง ๒๓ ม.ค.๘๖ ในหนัง  
        สือรวมมติ ค.ร.ม. มติ  
        ก.พ.และระเบียบทีเ่กี่ยว  
         กับวินัยฯ กรกฎาคม  
        ๒๕๕๒ หน้า ๓ 

๑๓๓. ข้าราชการต้องหา 
        คดีอาญา หรือถูก 
        ฟูองคดีอาญา 

๑๓๓.๑ นายก อปท. 
           ต้องด าเนิน  
           การทางวินัย 
           ไปพร้อมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๓๓.๒ หากการสอบ  
           สวนทาง 

๑๓๓.๑.๑ การด าเนินคดีอาญากับการด าเนิน  
             การทางวินัยเป็นคนละกระบวนการ 
๑๓๓.๑.๒ ผู้ใช้อ านาจในการด าเนินการแตก  
             ต่างกัน 
๑๓๓.๑.๓ ผลของคดีถึงที่สุด อาจไม่จะเหมือน  
             กัน เช่น วินัยผิด แต่อาญาไม่ผิด  
             หรืออาญาผิด แต่วินัยไม่ผิด 
๑๓๓.๑.๔ เหตุผลเพราะกระบวนการ และการ 
             รับฟังยานหลักฐานอาจไม่เหมือนกัน 
 
 
 
 
  
๑๓๓.๒.๑ กรณีเช่นนี้ สมควรรอการสั่งเด็ดขาด 
             ทางวินัยไว้ก่อน จนกว่าจะทราบผล 

๑๓๓.๑ หนังสือส านักงาน  
           ก.พ.ที่ สร ๐๙๐๕/ 
           ว ๔ ลง ๑๘ มี.ค.๐๙  
           และหนังสือกระทรวง  
           มหาดไทย ลับ ท่ี  
           ๑๓๓๓๓/๒๔๙๘  
           ลง ๘ ก.ค.๙๘ กับ  
           ส านักงาน  ก.อบต.ที่  
           มท ๐๘๐๙.๒/ว  
           ๗๔๐ ลง ๑๑ พ.ค. 
           ๔๗ รวมถึงค า 
           พิพากษาศาล   
           ปกครองสูงสุด ที่ อ. 
           ๓๗๐/๒๕๕๐ 
๑๓๓.๒ หนังสือส านักงาน  
          ก.พ.ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ 



           วินัยยังฟัง 
           ไม่ได้ว่าผู้นั้น 
           กระท าผิด 
๑๓๓.๓ ฐานความผิด 
           ทางวินัยท่ี 
           จะลงแก่ผู ้
           กระท าความ  
           ผิดอาญา 
           ด้วย  ได้แก่  
          “ฐาน 
          ประพฤติชั่ว”        

             ทางคดีอาญา 
 
 
๑๓๓.๓.๑ นายก อปท.จะด าเนินการทางวินัย 
             ได้ก็ต่อเมื่อ 
             (๑) กรณีต้องหาคดีอาญา เมื่อลง 
                  นามรับทราบข้อกล่าวหาของ 
                  พนักงานสอบสวน 
             (๒) กรณีถูกฟูองคดีอาญา เมื่อศาล 
                  ประทับรับฟูอง (กรณีผู้เสียหาย 
                  ฟูองคดีเอง) 

          ลง ๖ ต.ค.๐๙ ในคู่มือ 
          การด าเนินการทางวินัย 
          พนักงานส่วนท้องถิ่น  
          พ.ศ.๒๕๔๕ หน้า ๒๖๓ 
            

๑๓๔. ถูกฟูองคดีอาญา 
        หรือต้องหาว่ากระ  
        ท าความผิดอาญา 
        ตามกฎหมายต่าง  
        ประเทศ 

กฎหมายไทยก็ถือว่า
เป็นความผิดทาง
อาญาด้วย 

๑๓๔.๑ ผู้บังคับบัญชาสั่งพักราชการได ้
๑๓๔.๒ เสนอ ก.จังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบ 
          ก่อนออกค าสั่งพักราชการ 

๑๓๔. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ป 
        ๑๐๒๘ ลง ๒๘ ต.ค.๓๗   
        ในหนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือนฯ ตุลาคม  
        ๒๕๔๐ หน้า ๑๒๑ 

๑๓๕. เมื่อมีการรับโทษ 
        หรือรับทัณฑ์ตาม 
        กฎหมายว่าด้วยวินัย 
        โดยเฉพาะแล้ว  
        (กรณีกรมราชทัณฑ ์
        หรือส านักงานต ารวจ 
         แห่งชาต)ิ 

ผู้บังคับบัญชาไม่อาจ
ลงโทษสถานเบาตาม
มาตรฐานวินัยได้อีก 

๑๓๕.๑ จะเป็นการลงโทษสองครั้งในความผิด 
          เดียว 
๑๓๕.๒ ท าไม่ได้ 
 
หมายเหตุ ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายคนละ 
             ฉบับ 

๑๓๕. หนงัสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ป ๒๐        
        ลง ๑๖ ม.ค.๓๙ ใน 
        หนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือนฯ ตุลาคม  
        ๒๕๔๐ หน้า ๑๗๓ 

๑๓๖. ข้าราชการถูกแต่ง  
        ตั้งกรรมการสอบ 
        ข้อเท็จจริงความ 
        รับผิดทางละเมิด 

นายก อปท.ต้อง
ด าเนินการทางวินัย
ด้วย 

๑๓๖.๑ ด าเนินการทางวินัยตามปกติทั่วไป 
๑๓๖.๒ กรณีนายก อปท.ร่วมกระท าด้วยให ้
          ด าเนินการตามข้อ ๔๗ 
๑๓๖.๓ กรรมการสอบละเมิดกับกรรมการ 
          สอบสวนทางวินัย ระเบียบมิได้ก าหนด 
         ว่าเป็นชุดเดียวกันได้หรือไม่  จึงต้อง 
          พิจารณามิให้ขัดกับระเบียบโดยค านึง  
          ถึงประโยชน์ในการสอบสวนเป็นส าคัญ 

 

๑๓๗. พนักงานส่วนท้อง  
        ถิ่นเสพ/ผลิต/ค้า  
        ยาเสพติด  

นายก อปท.ต้อง
ด าเนินการทางวินัย
(ทุกคด)ี 
 

๑๓๗.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (แบบ  
          สว.๑)  
๑๓๗.๒ เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด 
          เพื่อสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ทุก 
          เรื่อง) 
๑๓๗.๓ ผลการสอบสวนพิจารณาของนายก  
          อปท.จะเป็นอย่างไร ก.กลาง มิได้วาง 
          แนวทางไว้ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาจาก 
          ข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป  

๑๓๗. หนังสือส านักงาน ก. 
        อบต., ก.ท. และ ก.จ.  
        ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๗๓๓  
        ลง ๑๒ พ.ค.๔๖ 
 
 

๑๓๘. พนักงานส่วนท้อง  
        ถิ่นติดยาเสพติด 

ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณ 
สมบัติในการเป็น

๑๓๘.๑ นายก อปท.ต้องเสนอขอความเห็น  
          ชอบไปยัง ก.จังหวัด เพื่อให้ออกจาก 

๑๓๘. หนังสือส านักงาน ก. 
        อบต., ก.ท. และ  ก.จ.  



ข้าราชการหรือพนัก 
งานส่วนท้องถิ่น 

          ราชการไว้ก่อน 
๑๓๘.๒ เมื่อ ก.จังหวัดเห็นชอบแล้วให้นายก  
          อปท.ออกค าสั่งให้ผู้นั้นออกจาก 
          ราชการเพราะขาดคุณสมบัติ 

        ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว   
        ๗๓๓ ลง ๑๒ พ.ค.๔๖ 
        ข้อ ๒ 
 

๑๓๙. ข้าราชการเกี่ยวข้อง 
        กับยาเสพติด เช่น  
        สนับสนุน ช่วยเหลือ  
        ส่งเสริม (รวมถึงเป็น 
        ผู้ประกันตัวในคดียา 
        เสพติด) 

ต้องให้ออกจากราช 
การไว้ก่อน 

นายก อปท.ต้อง 
๑๓๙.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
๑๓๙.๒ แจ้งความด าเนินคดีอาญา 
๑๓๙.๓ เสนอขอความเห็นชอบไปยัง ก.จังหวัด  
          เพื่อให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๑๓๙.๔ เมื่อ ก.จังหวัดเห็นชอบแล้วใหน้ายก  
          อปท.ออกค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราช 
          การไว้ก่อน 

๑๓๙. หนังสือส านักงาน ก. 
        อบต., ก.ท. และ  ก.จ.  
        ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว   
        ๗๓๓ ลง ๑๒ พ.ค.๔๖ 
        ข้อ ๔ 
        และระเบียบส านักนายก 
        รัฐมนตรีว่าด้วยการปูอง  
        กันเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยว  
        ข้องกับยาเสพติด พ.ศ.  
        ๒๕๔๒ 

๑๔๐. เงื่อนไขค าสั่งที่จะ 
        สามารถแก้ไขได้ 

เมื่อค าสั่งนั้นออก
โดยไม่ถูกต้องตาม 
(ก) ข้อกฎหมาย 
(ข) ข้อเท็จจริง 

๑๔๐.๑ ปกติเมื่อมีการออกโดยชอบแล้วจะ 
           แก้ไขไม่ได้ ยกเว้นเข้าเงื่อนไข (ก)  
           และ (ข) 
๑๔๐.๒ หากเข้าเงื่อนไขตาม ๑๔๐.๑ แล้ว 
          สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ทั้งข้อ 
          กฎหมายและข้อเท็จจริง 

๑๔๐. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ล๘๕        
        ลง ๒๘ ก.พ.๓๙ ในคู่มือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 
        วินัยข้าราชการพลเรือนฯ  
        ตุลาคม๒๕๔๐ หน้า๑๘๑ 

๑๔๑. ก่อนลดหย่อนโทษ 
        ต้องระบุโทษที่ควร 
        จะได้รับไว้ด้วย     
        ทุกครั้ง 

ต้องระบุไว้ในค าสั่ง
ลงโทษ 

๑๔๑.๑ ระบุว่าควรได้รับโทษระดับใด 
๑๔๑.๒ มีเหตุอันควรลดหย่อนอย่างไร 
๑๔๑.๓ เมื่อลดหย่อนแล้วให้ได้รับโทษสถานใด 
          (ดูข้อ ๘๑ ประกอบ) 

๑๔๐. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๖๑๑/ว.๓ ลง  
        ๒๕ มี.ค.๒๘ ในหนังสือ 
        รวมมติ ครม. มติ ก.พ. 
        และระเบียบที่เกี่ยวกับ 
        วินัยฯ กรกฎาคม  
        ๒๕๕๒ หน้า ๓๘๕ 

๑๔๒. รายงานการด าเนิน  
        การทางวินัยหรือสั่ง 
        ให้ออกจากราชการ 
        ต้องรายงานรวม 
        เป็นเรื่องเดียวกัน 

เมื่อมีผู้กระท าผิด
ร่วมกันหลายคน 

๑๔๒.๑ ถ้ารายงานเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้ 
          ให้แจ้งด้วยว่ามีผู้ใดบ้าง 
๑๔๒.๒ แต่ละคนได้รับโทษอะไร  

๑๔๒. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๑ ลง  
        ๒๗ ก.ย.๐๘ ในหนังสือ 
        รวมมติ ครม. มติ ก.พ. 
        และระเบียบที่เกี่ยวกับ 
        วินัย กรกฎาคม ๒๕๕๒        
        หน้า ๓๕๖ 

๑๔๓. การไว้ผมและแต่ง 
        กายของข้าราชการ  
        (เจ้าหน้าท่ีของรัฐ)  

ให้รักษาวัฒนธรรม
โดยด าเนินการเป็น
ตัวอย่างแก่ประชา 
ชนท่ัวไป 

๑๔๓.๑ ชายไม่ให้ไว้ผมยาวปิดตีนผม 
๑๔๓.๒ หญิงไม่ให้สวมกระโปรงสั้นเหนือเข่า  
๑๔๓.๓ ชายหญิงไม่ให้คาดเข็มขัดใต้สะดือ 

๑๔๓. ระเบียบส านักนายก  
        รัฐมนตรี ลง ๖ มิ.ย.๑๖ 
        ตามหนังสือส านักเลขา  
        ครม.ที่ สร ๐๒๐๓/ว  
        ๕๕ ลง ๘ มิ.ย.๑๖ 

๑๔๔. ห้ามเชิญแขกมางาน 
        เลี้ยง (เป็นนโยบาย 
        รัฐบาลและแบบ 
        ธรรมเนียมของทาง 
        ราชการ) 

อันเป็นการท าเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว 

หากฝุาฝืนถือว่ามีมูลเป็นความผิดทางวินัย เช่น  
๑๔๔.๑ งานวันเกิด เลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง  
๑๔๔.๒ ฉลองยศหรือต าแหน่ง 
๑๔๔.๓ ขึ้นบ้านใหม่ ครบรอบแต่งงาน 
๑๔๔.๔ โกนจุก บวชนาค เป็นต้น 

๑๔๔. หนังสือส านักเลขา ครม. 
        ที่ สร ๐๒๐๒/ว ๖๗ ลง  
        ๒๐ ก.ค.๑๖ ในหนังสือ 
        รวมมติ ครม. มติ ก.พ. 
        และระเบียบที่เกี่ยวกับ 



         วินัยฯ กรกฎาคม ๒๕๕๒        
        หน้า ๙๖ 

๑๔๕. การสอบสวนทาง 
        วินัยเมื่อได้รับมอบ  
        หมายแล้วถือว่าเป็น 
        หน้าท่ี 

ต้องปฏิบัติการสอบ  
สวนให้ส าเร็จ 

๑๔๕.๑ ถ้าล่าช้าเกินสมควรโดยไม่มีเหตุผล  
          อาจเป็นความผิดวินัยฐานบกพร่องได ้
๑๔๕.๒ และอาจผิดวินัยฐานขัดค าสั่งผู้บังคับ  
          บัญชาอีกหนึ่งฐาน หากไม่ด าเนินการ 
          ใด ๆ เลยหลังรับทราบค าสั่งแต่งตั้ง 
          กรรมการสอบสวนแล้ว 

๑๔๕. หนังสือส านักเลขา  
        ครม.ที่ สร ๐๒๐๓/ว  
        ๒๔ ลง ๑๖ ก.พ.๒๒ ใน 
        หนังสือรวมมติ ครม. มติ  
        ก.พ.และระเบียบที่เกี่ยว  
        กับวินัยฯ กรกฎาคม  
        ๒๕๕๒ หน้า ๑๐๘ 

๑๔๖. การรับส่งมอบงาน 
        ในหน้าท่ีราชการ 

ผู้พ้นจากต าแหน่ง
ต้องมีการส่งมอบ
งานตามระเบียบ 
(หากไม่ส่งมอบอาจ
เป็นความผิดทาง
วินัย) 

พ้นจากต าแหน่ง  เพราะ 
๑๔๖.๑ ออกจากราชการทุกกรณี เว้นแต่กรณ ี
          ตาย 
๑๔๖.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น โดย 
          พ้นจากต าแหน่งเดิม 
๑๔๖.๓ ถูกพักราชการ 
๑๔๖.๔ พ้นจากหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีด ารงอยู ่
          เพื่อไปรักษาฯ ต าแหน่งอ่ืนท่ีว่าง 

๑๔๖. หนังสือส านักเลขา  
        ครม.ที่ สร ๐๒๐๓/ว  
        ๓๖ ลง ๑๓ ก.พ.๒๔ ใน 
        หนังสือรวมมติ ครม. มติ  
        ก.พ.และระเบียบที่เกี่ยว  
        กับวินัยฯ กรกฎาคม  
        ๒๕๕๒ หน้า ๑๑๖ 

๑๔๗. รถยนต์ของทาง 
        ราชการได้รับความ 
        เสียหาย  

ต้องแจ้งความร้อง
ทุกข์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี (ทุกครั้ง) 

หากฝุาฝืนไม่แจ้งความร้องทุกข ์
๑๔๗.๑ ควรถูกด าเนินการทางวินัย 
๑๔๗.๒ หรือด าเนินคดีอาญา 

๑๔๗. หนังสือกระทรวงการ  
        คลัง ที่ กค ๐๕๐๘/ว.  
        ๒๗๒๗๔ ลง ๑๙ ก.ค. 
        ๒๕ ในหนังสือรวมมติ  
        ครม. มติ ก.พ.และ 
        ระเบียบที่เกี่ยวกับวินัย  
        กรกฎาคม ๒๕๕๒        
        หน้า ๖๓๐ 

๑๔๘. ให้เลิกใช้บริการ 
        ทางเพศ 

ระหว่างไปปฏิบัติ
ราชการต่างจังหวัด 

๑๔๘.๑ ทั้งราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
๑๔๘.๒ น ามาใช้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 
      

๑๔๘. หนังสือส านักเลขา  
        ครม.ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๒๙  
        ลง ๑๙ ก.พ.๒๘ ในหนัง  
        สือรวมมติ ครม. มติ ก.พ. 
        และระเบียบที่เกี่ยวกับ 
        วินัยฯ กรกฎาคม ๒๕๕๒        
        หน้า ๑๓๖ 

๑๔๙. ส านวนการสอบ  
        สวนทางวินัยให้เก็บ 
        ไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 

เป็นส านวนที่เสร็จ
เด็ดขาดแล้ว  

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เช่น 
๑๔๙.๑ ใช้อ้างในทางอรรถคดี 
๑๔๙.๒ พิจารณายกเวน้คุณสมบัติเกี่ยวกับ 
          ความประพฤติ 

๑๔๙. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ สร ๐๙๐๖/ว ๖ ลง  
        ๘ ม.ิย.๑๔ ในหนังสือ 
        รวมมติ ครม. มติ ก.พ. 
        และระเบียบที่เกี่ยวกับ 
        วินัย กรกฎาคม ๒๕๕๒        
        หน้า ๓๖๖ 

๑๕๐. ห้ามมิให้จ่ายเงิน  
        เดือนผู้ละทิ้งหน้าท่ี 
        ราชการ 

ไม่มีเหตุอันสมควร  
หรือหนีราชการ 

๑๕๐.๑ ไม่จ่ายเงินเดือนให้ในวันท่ีผู้นั้นละทิ้ง 
          ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือ 
          หนีราชการ 
๑๕๐.๒ กรณีนีม้ิใช่เป็นการด าเนินการทางวินัย  
          ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการอีก 

๑๕๐. ประกาศ ก.กลาง เรื่อง 
        มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        อัตราเงินเดือนและวิธี  
        การจ่ายเงินเดือนฯ ลง  
        ๒๒ พ.ย.๒๕๔๔ ข้อ ๑ 



          ส่วนหน่ึงต่างหาก         วรรคสอง  ประกอบ  
        พรฎ.การจ่ายเงินเดือน  
        เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ  
        และเงินอ่ืนในลักษณะ 
        เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕  
        มาตรา ๑๖ วรรค ๑ 

๑๕๑. ปลัด อปท.ปฏิบัต ิ
        หน้าท่ีแทนนายก  
        อปท. 

มีอ านาจด าเนินการ 
ทางวินัยผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาได้ 

๑๕๑.๑ เมื่อพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมูลกรณีที ่
          ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
๑๕๑.๒ ปลัด อปท.ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายก  
           อปท.มีอ านาจด าเนินการทางวินัยผูอ้ยู ่
           ใต้บังคับบัญชาทุกประการ เพราะต้อง 
           ด าเนินการทันที  (มาตรฐานทั่วไป 
           เกี่ยวกับวินัย ข้อ ๒๐ วรรค ๔) 
๑๕๑.๓ เว้นแต่ปลัด อปท.เป็นคู่กรณีหรือถูก 
          กล่าวหาว่ากระท าผิดร่วมกับผู้จะถูก 
          ด าเนินการทางวินัย อาจให้ผู้บังคับ  
          บัญชาอ่ืนใช้อ านาจนายก อปท.แทน 
          หรือต้องรายงาน ก.จังหวัดเพื่อขอให้มี 
          มติคัดเลือกผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นกรรม  
          การสอบสวน แล้วให้ปลัด อปท.ออก 
          ค าสั่งในนามนายก อปท.แต่งตั้งกรรม  
          การสอบสวน 
หมายเหตุ  (๑) ต้องรอนายก อปท.คนใหม ่
                   หรือไม่  
              (๒) หากจะท าให้ล่าช้าไม่จ าต้องรอ  
                   เพราะจะขัดกับค าว่า “ทันที” 
              (๓) แต่ปลัด อปท.ควรปราศจาก 
                   อคติใด ๆ 

๑๕๑. หนังสือส านักงาน  
        ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๖  
        /๕๓๗๖ ลง ๙ ธ.ค.๕๓ 
        แจ้งมติ ก.อบต.ในการ 
        ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  
        เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๓ 

๑๕๒. คณะกรรมการ 
        ข้าราชการหรือพนัก 
        งานส่วนท้องถิ่น (ก. 
        แต่ละระดับ) มี ๓  
        ระดับ 

๑๕๒.๑ ก.ถ. 
 
 
๑๕๒.๒ ก.กลาง 
          - ก.จ. 
          - ก.ท. 
          - ก.อบต. 
๑๕๒.๓ ก.จังหวัด 
          - ก.จ.จ. 
          - ก.ท.จ. 
          - ก.อบต. 
            จังหวัด 
          - ก.เมือง  
             พัทยา 

๑๕๒.๑.๑ มีคณะเดียวดูแล อปท.ทุกประเภท 
 
 
๑๕๒.๒.๑ มี ๓ คณะ ตามประเภท อปท. 
             (ก.ท.ใช้กับเมืองพัทยาด้วย) 
             /รมว.มท.เป็นประธาน 
 
๑๕๒.๓.๑ มี ๔ คณะ ตามประเภท อปท. 
             (เว้น กทม.) 
             /ผวจ.เป็นประธาน และก ากับดูแล 
             อปท.แต่ละประเภท       
 

๑๕๒.๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร 
          งานบุคคลฯ พ.ศ.   
          ๒๕๔๒ ม. ๓๐, ๓๓ 
๑๕๒.๒ พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร 
          งานบุคคลฯ พ.ศ.  
          ๒๕๔๒ ม. ๑๖, ๑๗,  
          ๒๔, ๒๖, ๒๘ 
๑๕๒.๓ พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร 
          งานบุคคลฯ พ.ศ.  
          ๒๕๔๒ ม. ๕, ๑๓,    
          ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖ 
 
 

๑๕๓. การอ้างอิงกฎหมาย  
        (เมื่อจะออกค าสั่ง   

๑๕๓.๑ มาตรฐาน  
          กลางของ  

๑๕๓.๑.๑ เป็นเพียงกรอบในการก าหนด 
             มาตรฐานทั่วไปของ ก.กลาง 

๑๕๓. ให้อ้างอิงหลักเกณฑ์และ   
        เงื่อนไขในการสอบสวน  



        เกี่ยวกับการบริหาร  
        งานบุคคลเช่นค าสั่ง  
        แต่งตั้งคณะกรรมการ  
         สอบสวนหรือค าสั่ง 
        ลงโทษทางวินัย) 
 
 

          ก.ถ. 
๑๕๓.๒ มาตรฐาน 
          ทั่วไปของ          
          ก.กลาง 
๑๕๓.๓ หลักเกณฑ ์
          และเงื่อน  
          ไขของ  
            ก.จังหวัด 

 
๑๕๓.๒.๑ เป็นเพียงกรอบในการก าหนดหลัก 
             เกณฑ์และเง่ือนไขของ ก.จังหวัด 
๑๕๓.๓.๑ เป็นบทบังคับใช้กับข้าราชการ 
             หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยตรง 

        การลงโทษทางวินัย การ  
        ให้ออกจากราชการ การ  
        อุทธรณ์และการร้องทุกข ์
        ของ ก.จังหวัดนั้น ๆ  
        ห้ามอ้างอิงมาตรฐาน 
        ทั่วไปหรือมาตรฐาน 
        กลาง 

๑๕๔. มาตรฐานทั่วไป 
        เกี่ยวกับวินัยและ 
        การรักษาวินัย และ 
        การด าเนินการทาง 
        วินัย 
        (เป็นของ ก.กลาง) 

มี ๒ ด้าน คือ สาระ
บัญญัติ และวิธีส
บัญญัติ รวม ๗๒ 
ข้อ (หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลง 
โทษทางวินัย การ
ให้ออกจากราชการ 
การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ เป็น
ของ ก.จังหวัด มี
ทั้งหมด รวมกัน 
๑๗๕ ข้อ) 

๑๕๔.๑ ข้อก าหนดด้านสาระบัญญัติเป็นทั้งข้อ  
          ห้ามและข้อปฏิบัติ มี ๒๑ ข้อ เช่น  
          ก าหนดให้ข้าราชการต้องประพฤติตน 
          อย่างไร ห้ามท าอะไร ให้ท าอะไร และ 
          เมื่อฝุาฝืนจะผิดวินัยฐานใด เป็นต้น 
๑๕๔.๒ ข้อก าหนดด้านวิธีสบัญญัติ มี ๕๑ ข้อ  
          เป็นการวางข้ันตอนการด าเนินการทาง 
          วินัย กรณีมีการฝุาฝืนวินัย ตั้งแต่ตั้ง 
          เรื่องจนถึงสิ้นสุดกระบวนการทางวินัย 
๑๕๔.๓ ส่วนมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการให ้
          ออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ์ การ 
          พิจารณาอุทธรณ์ และการรอ้งทุกข์  
          แยกเป็นคนละฉบับต่างหากจากกัน  
          (ไม่รวมเหมือนของ ก.จังหวัด) 

๑๕๔.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว  
          กับวินัยและการรักษา 
          วินัย และการด าเนิน  
          การทางวินัย ข้อ ๑-๒๑ 
 
๑๕๔.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว  
          กับวินัยและการรักษา 
          วินัย และการด าเนิน  
          การทางวินัย ข้อ ๒๒- 
          ๗๒  

๑๕๕. ถูกลงโทษปลดออก/ 
        ไล่ออกกรณีได้รับ 
        โทษจ าคุก 

ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณ 
สมบัติทั่วไปในการ
เข้ารับราชการ 

๑๕๕.๑ หากเป็นกรณีมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้  
          จ าคุก  
๑๕๕.๑ ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง    
          (ปลด/ไล)่ เพราะมีค าพิพากษาถึงที่สุด 
          ให้จ าคุก 
๑๕๕.๒ ผู้นั้นประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการ 
          อีก ต้องเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด 
          แต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของนายก  
          อปท.และ ก.จังหวัดว่าจะรับหรือไม่ 

 
 
 
 
 
๑๕๕.๒ มาตรฐานทั่วไปว่าด้วย 
          คุณสมบัติเบื้องต้นใน 
          การรับราชการ 
 1 

๕. พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ 

หัวข้อ/ประเด็น ขอบเขต/เน้ือหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัต/ิอธิบาย 
กฎหมาย/มาตรฐาน และ

หนังสือสั่งการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑๕๖. การบรรจุบคุคลที ่
        ขาดคุณสมบัต ิ
        เพราะเคยถูกลงโทษ 
        ทางวินัยอย่างร้าย  
        แรง ถือว่าบรรจุม ิ
        ชอบ แม้ต่อมาจะม ี
        กฎหมายล้างมลทิน 
        ใช้บังคับ ก็ไม่มีผล 
        ย้อนหลัง จึงต้องสั่ง 
        ให้ผู้นั้นออกจาก 

เป็นกรณีขาดคุณ 
สมบัติทั่วไปมาแต่ต้น 

๑๕๖.๑ ขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันท่ีบรรจุเพราะ 
          เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
๑๕๖.๒ ต่อมาภายหลังมี พ.ร.บ.ล้างมลทินใช้ 
          บังคับ 
๑๕๖.๓ ผลของกฎหมายล้างมลทิน ให้ถือว่าผู้ 
          นั้นไม่เคยได้รับโทษทางวินยัมาก่อน 
๑๕๖.๔ แต่ไม่มีผลย้อนหลังไปถึงวันท่ีผู้นี้บรรจ ุ
          เข้ารับราชการ 
๑๕๖.๕ ดังนั้น ในวันบรรจุผู้นี้ยังไม่ได้รับการ 
          ล้างมลทิน จึงท าให้ขาดคุณสมบัต ิ

๑๕๖. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ป๕๖       
        ลง ๑๘ ม.ค.๓๗ ใน 
        หนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือนฯ ตุลาคม  
        ๒๕๔๐ หน้า ๘๒ 



        ราชการโดยพลัน           ทั่วไป 
๑๕๖.๖ ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งให้ผู้นีอ้อกจาก 
          ราชการโดยพลัน       

๑๕๗. ให้บันทึกการถูกลง  
        โทษทางวินัย และ  
        การล้างมลทินไว้ใน 
        สมุดทะเบียน 
        ประวัติ (ก.พ.๗) 

ต้องบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงทุกครั้ง 

๑๕๗.๑ กรณีถูกด าเนินการทางวินัย หรือถูก 
          ลงโทษทางวินัย (รวมถึงยุติเรื่อง/งด 
           โทษด้วย) ต้นสังกัดต้องบันทึกไว้ใน 
           สมุดทะเบียนประวัติทุกครั้ง 
๑๕๗.๒ กรณีมีกฎหมายล้างมลทิน ให้บันทึกไว ้
          ด้วยว่า “อยู่ในเกณฑ์ล้างมลทินตาม 
          มาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.ล้างมลทิน...”  
          หรือ “ระงับการพิจารณาตามมาตรา  
          ๖ แห่ง พ.ร.บ.ล้างมลทิน ...” 
๑๕๗.๓ ห้ามท าการขูดลบ ขีดฆ่า โดยเด็ดขาด 

๑๕๗. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๑๘๘๓       
        ลง ๑๖ ต.ค.๓๙ ใน 
        หนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือนฯ ตุลาคม  
        ๒๕๔๐ หน้า ๒๐๘  และ 
        หนังสือส านักงาน ก.พ. 
        ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลง 
        ๑๘ ธ.ค.๕๐ ในหนังสือ 
        รวมมติ ครม. มติ ก.พ. 
        และระเบียบที่เกี่ยวกับ 
        วินัย กรกฎาคม ๒๕๕๒        
        หน้า ๕๔๘ 

๑๕๘. การบรรจุกลับเข้า 
        รับราชการกรณีถูก 
        ให้ออกจากราชการ  
        หรือถูกลงโทษปลด 
        หรือไล่ออกจาก 
        ราชการก่อนหรือใน 
        วันท่ีกฎหมายล้าง 
        มลทินใช้บังคับ 

ได้รับการล้างมลทิน 
แล้ว ไม่ถือว่าเคยถูก
ให้ออก หรือถูกลง 
โทษปลดหรือไล่ออก
จากราชการมาก่อน 

๑๕๘.๑ ผู้นีอ้าจยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการ  
          (กลับไม่ได้ในทันท)ี  
๑๕๘.๒ นายก อปท.และ ก.จังหวัดมีอ านาจ 
          พิจารณาว่าจะให้กลับเข้ารับราชการ 
          หรือไม่ 
๑๕๘.๓ หากได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ  
          ก็มีฐานะเป็นข้าราชการที่มีสิทธิและ 
          ประโยชน์ตามกฎหมายบัญญัต ิ
๑๕๘.๔ แต่มิอาจเรียกร้องสิทธิและประโยชน ์
          ใด ๆ ท่ีสูญเสียไปกอ่นที่จะได้รับการ 
          ล้างมลทินได้ (รวมถึงบ าเหน็จด้วย) 
๑๕๘.๕ การล้างมลทินล้างแต่เฉพาะโทษ หาได ้
          ล้างการกระท าผิดนั้นด้วยไม ่

เทียบเคียง 
๑๕๘. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
        ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๒๑๔๒       
        ลง ๖ พ.ย.๓๙ และที่  
        นร ๐๗๐๙.๒/๓๒ ลง ๒  
        เม.ย.๔๐ ในหนังสือตอบ 
        ข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
        ข้าราชการพลเรือนฯ  
        ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า  
        ๒๒๐ และ ๒๖๔ 
 
๑๕๘.๕ หนังสือส านักงาน ก.พ. 
          ที่ น.ว.๒/๒๕๐๔ ลง  
          ๑๓ ก.พ.๕๑    

๑๕๙. ข้าราชการที่ถูกลง  
        โทษลดขั้นเงินเดือน 
        และได้รับการล้าง 
        มลทินแล้ว ผู้บังคับ  
        บัญชาไม่สามารถด า  
        เนินการทางวินัย 
        ต่อไปได้ 

ต้องถูกลงโทษก่อน
หรือในวันที่กฎหมาย 
ล้างมลทินมีผลใช้
บังคับ 

๑๕๙.๑ ให้รายงานการด าเนินการทางวินัยไป 
          ยัง ก.จังหวัด (ทุกเรื่อง) เพื่อตรวจสอบ 
๑๕๙.๒ เมื่อ ก.จังหวัด ตรวจสอบแล้วพบว่าอยู ่
          ในเกณฑ์ได้รับการล้างมลทินหรือให้ 
          ระงับการพิจารณา 
๑๕๙.๓ ให้แจ้งนายก อปท.เจ้าสังกัดด าเนิน  
          การบันทึก ตามข้อ ๑๕๗.๒ 

๑๕๙. หนังสือส านักงาน ก.จ.,  
        ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท  
        ๐๘๐๙.๖/ว ๕๖       
        ลง ๑๘ เม.ย.๕๑ 
เทียบเคียง 
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๐๗๐๙.๒/ล๓๗๐ ลง ๒๖ พ.ย.
๓๙ ในหนังสือตอบข้อหารือ 
เกี่ยวกับวินัยฯ ตุลาคม ๒๕๔๐ 
หน้า ๒๓๓ 

๑๖๐. กรณีถูกลงโทษตัด 
        เงินเดือน แต่ยังตัด 
        ไม่ครบตามค าสัง่  

ได้รับโทษบางส่วน
ไปแล้ว ก่อนหรือใน
วันท่ีกฎหมายล้าง

๑๖๐.๑ ให้ตัดเงินเดือนเพียงวันท่ีกฎหมายล้าง 
          มลทินมีผลใช้บังคับเท่านั้น ส่วนท่ียัง 
          ตัดไม่ครบไม่ต้องตัดอีกต่อไป 

๑๖๐. อ้างเช่นข้อ ๑๕๙ 



        ปรากฏว่ามีกฎ  
        หมายล้างมลทินใช้ 
        บังคับ 

มลทินมีผลใช้บังคับ ๑๖๐.๒ ด าเนินการตามข้อ ๑๕๙ 

๑๖๑. เมื่อผู้ถูกลงโทษได ้ 
        รับการล้างมลทิน 
        แล้ว นายก อปท. 
        หรือ ก.จังหวัด ไม ่
        อาจพิจารณา หรือม ี
        มติใด ๆ เกี่ยวกับ 
        ความผิดนั้นของผู ้
        นั้นได้อีก 

ต้องยุติการด าเนิน 
การในเรื่องนั้น 

๑๖๑.๑ ถือว่าได้รับการล้างมลทินตามมาตรา  
          ๕ หรือใหร้ะงับการพิจารณาตาม 
          มาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ  
          แล้ว 
๑๖๑.๒ ด าเนินการตามข้อ ๑๕๙ 

๑๖๐. อ้างเช่นข้อ ๑๕๙ 

๑๖๒. ผู้ถูกลงโทษทางวินัย 
        หมดสิทธิในการขอ 
        เหรียญจักรพรรด ิ
        มาลา 

แม้ต่อมาจะมีกฎ 
หมายล้างมลทิน 

(๑) ผู้ได้รับการล้างมลทินนั้นก็ยังถือว่ามีความ  
     ผิดอยู่ 
(๒) จึงถือไม่ได้ว่ารับราชการมาด้วยความ 
     เรียบร้อย 

๑๖๒. หนังสือส านักเลขาธิการ 
        ครม.ที่ นร ๐๒๑๗/ว  
        ๑๘๗ ลง ๖ ก.ย.๓๘ ใน 
        หนังสือรวมมติ ครม.มติ  
        ก.พ.และระเบียบที่เกี่ยว  
        กับวินัยฯ  กรกฎาคม  
        ๒๕๕๒ หน้า ๑๙๑ 

๑๖๓. ผู้ถูกลงโทษทางวินัย 
        สถานโทษปลดออก 
        หรือไล่ออกจากราช 
        การต้องคืนเครื่อง  
        ราชอิสริยาภรณ์ 

เป็นพระราชอ านาจ (๑) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืน  
(๒) และไดม้ีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
     แล้ว ต้องคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น 

๑๖๓. หนังสือส านักเลขาธิการ 
        ครม.ที่ นร ๐๕๐๗/ว  
        ๑๔๑ ลง ๒๒ ส.ค.๔๘  
        ในหนังสือรวมมติ ครม.  
        มติ ก.พ.และระเบียบที ่
        เกี่ยวกับวินัยฯ กรกฎาคม  
        ๒๕๕๒ หน้า  ๓๑๒ 

๑๖๔. ขอบเขตของค าว่า  
        “การสอบสวน 
        พิจารณา” อันมีผล 
        ต่อการพิจารณา 
        เลื่อนขั้นเงินเดือน 

๑๖๔.๑ ในอ านาจ 
          ของนายก  
          อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖๔.๑.๑ เริ่มตั้งแต่นายก อปท.ตั้งเรื่องเพื่อ 
             ด าเนินการทางวินัยจนถึงสั่งลงโทษ 
             ทางวินัยเสร็จสิ้น อันจะส่งผลถึงการ 
             พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ 
             เลื่อนระดับได้หรือไม่ต่อไป 
๑๖๔.๑.๒ เมื่อนายก อปท.ได้ “สอบสวน 
            พิจารณา” เสร็จแล้วให้ด าเนินการ    
             เลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนระดับได้เลย  
             ไม่ต้องรอการพิจารณาของ ก. 
             จังหวัด 
๑๖๔.๑.๓ การพิจารณาของ ก.จังหวัดมิใช่เป็น   
             “การสอบสวนพิจารณา” ตาม 
             หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
             แต่เป็นการ “พิจารณารายงานการ 
            ด าเนินการทางวินัย” เท่านั้น 
๑๖๔.๑.๔ หาก ก.จังหวัดพิจารณารายงานการ 
             ด าเนินการทางวินัยแล้ว ให้เปลี่ยน  
             แปลงแก้ไข อปท.ค่อยกลับมาแก้ไข 
             ในภายหลัง (ตามแบบ ลท.ต่างๆ ท่ี 

๑๖๔. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการด าเนินการทาง 
        วินัย ข้อ ๓๐ 



 
๑๖๔.๒ ในอ านาจ 
          ของศาล 
 

             ก าหนดไว้) 
๑๖๔.๒.๑  เป็นคดีที่ยังคงพิจารณาอยู่ในช้ันศาล  
               (ศาลช้ันต้น อุทธรณ์ หรือฎีกา) 
๑๖๔.๒.๒  เมื่อคดีถึงที่สุดในศาลหนึ่งศาลใด ย่อม 
               ส่งผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ   
               เลื่อนระดับว่าจะสามารถด าเนินการได้ 
               หรือไม ่(ดูข้อ  ๔๔ ประกอบ) 

๑๖๕. ป.ป.ช.ช้ีมูลความผิด 
        ทางวินัยภายหลัง 
        จากนายก อปท.ได ้
        สั่งการทางวินัยเสร็จ  
        สิ้นแล้วในความผิด 
        เดียวกัน (ลงโทษ/ 
        ยุติเรื่อง) 

๑๖๕.๑ กรณีทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๖๕.๒ กรณมีีกฎ  
          หมายล้าง 
          มลทินฯใช้ 
          บังคับ 

๑๖๕.๑.๑ นายก อปท.ต้องสัง่ลงโทษหรือเพิ่ม 
             โทษตามมติ ป.ป.ช.อีกครั้ง 
๑๖๕.๑.๒ เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายคน 
             ละฉบับ ไม่ถือว่าเป็นการพิจารณา 
             โทษซ้ าซ้อนแต่อย่างใด 
นายก อปท.ต้อง 
(๑) ถือเอาส านวนของ ป.ป.ช.เป็นส านวนการ 
     สอบสวนทางวินัย (โดยไม่ต้องแต่งตัง้คณะ 
     กรรมการสอบสวนอีก) พิจารณาลงโทษ 
     หรือเพิ่มโทษได้เลย 
(๒) เสนอ ก.จังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบ  
     (กรณีเป็นวินัยอย่างร้ายแรง) 
(๓) แจ้งความคืบหน้าไปยังส านักงาน ป.ป.ช.  
     ก่อนครบก าหนด ๓๐ วัน นับแตว่ันรับเรื่อง 
(๔) ออกค าสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษตามมติ  
     ก.จังหวัด 
(๕) ส่งค าสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษให ้ป.ป.ช.  
     ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันออกค าสั่ง 
     ดังกล่าว 
๑๖๕.๒.๑ นายก อปท.ไม่สามารถสั่งลงโทษ 
             หรือเพิ่มโทษตามมติ ป.ป.ช.ได้อีก 
๑๖๕.๒.๒ เนื่องจากผู้ที่ถูกช้ีมูลได้รับการล้าง 
             มลทินไปก่อนแล้ว 
นายก อปท.ต้อง 
(๑) ส่งค าสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษหรือค าสั่งการ 
     ทางวินัยท่ีเสร็จสิ้นแล้วให้ ป.ป.ช. ภายใน  
     ๓๐ วัน นับแต่วันรับเรื่อง 
(๒) โดยแจ้งการได้รับการล้างมลทิน หรือระงับ 
     การพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะ  
     กรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๓๔/  
     ๒๕๕๒ ไปด้วย 

๑๖๕.๑ ความเห็นของคณะ  
          กรรมการกฤษฎีกา 
          เรื่องเสร็จที ่๓๒/ 
          ๒๕๔๗ ตามหนังสือ 
          ส านักงาน ก.จ., ก.ท.  
          และ ก.อบต.ที่ มท  
          ๐๘๐๙.๒/ว๑๐๖๒ ลง  
          ๑ ก.ย.๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๖๕.๒ ความเห็นของคณะ  
          กรรมการกฤษฎีกา 
          เรื่องเสร็จที่ ๒๓๔/  
          ๒๕๕๒  
         (ดูข้อ ๑๖๙ ประกอบ) 

๑๖๖. หลักเกณฑ์ของผู้ที ่
        จะได้รับประโยชน ์
        จากกฎหมายล้าง 
        มลทิน 
         

๑๖๖.๑ ต้องโทษใน  
          กรณีความ  
          ผิดต่าง ๆ 
          (ตามค า 
          พิพากษา 
          หรือค าสั่ง 

๑๖๖.๑.๑ ซึ่งได้กระท าก่อนหรือในวันท่ี ๕ ธ.ค. 
             ๒๕๕๐ 
๑๖๖.๑.๒ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือใน 
             วันท่ี ๕ ธ.ค.๒๕๕๐ 
๑๖๖.๑.๓ ให้ถือว่ามิเคยถูกลงโทษในกรณ ี
             ความผิดนั้น ๆ 

๑๖๖.๑ พ.ร.บ.ล้างมลทินใน 
          วโรกาสที่พระบาท 
          สมเด็จพระปรมินทร 
          มหาภูมิพลอดุลยเดช 
          มีพระชนมพรรษา ๘๐ 
          พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐  



          ของศาล 
          หรือค าสั่ง 
          ที่ชอบด้วย 
          กฎหมาย) 
๑๖๖.๒ ถูกสั่งลง  
          โทษทาง 
          วินัย 
 
 
 
 
 
 
 
๑๖๖.๓ ถูกสั่งให ้
          ออกจาก 
          ราชการ  
          (ที่ไม่ใช่ 
          โทษทาง 
          วินัย)/  
          สั่งยุติเรื่อง  
         /สั่งงดโทษ 
๑๖๖.๔ การล้างมล  
          ทินไม่ก่อ  
          ให้เกิด 
          สิทธิใด ๆ 

             (โทษทางอาญา/กักกัน) 
 
 
 
๑๖๖.๒.๑ นายก อปท.สั่งลงโทษก่อนหรือใน 
             วันท่ี ๕ ธ.ค.๒๕๕๐ 
๑๖๖.๒.๒ ผู้นั้นได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมด 
             หรือบางส่วนไปก่อนหรือในวันที่ ๕  
             ธ.ค.๒๕๕๐ 
๑๖๖.๒.๓ ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยถูกลงโทษหรือลง 
             ทัณฑ์กรณีนั้น ๆ มาก่อน 
๑๖๖.๓.๑ ผู้นั้นถูกสั่งให้ออกจากราชการที่ไม่ใช่ 
             โทษทางวินัยก่อน หรือในวันที่ ๕  
             ธ.ค.๒๕๕๐ 
๑๖๖.๓.๒ ผู้นั้นถูกด าเนินการทางวินัยซึ่งผูบั้ง  
             คับบัญชาได้สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ 
             ก่อนหรือในวันที่ ๕ ธ.ค.๒๕๕๐ 
๑๖๖.๓.๓ ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษ 
             หรือด าเนินการทางวินัยในกรณ ี
             นั้น ๆ ต่อไป 
 
 
๑๖๖.๔.๑ ผู้ได้รับการล้างมลทินตาม ม.๔ และ  
             ม.๕ (ต้องโทษทางอาญา/วินัย) 
๑๖๖.๔.๒ ไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน ์
             ใด ๆ ท้ังสิ้น (เสียแล้วเสียเลย) 

          ม.๔ 
 
 
 
๑๖๖.๒ พ.ร.บ.ล้างมลทินใน 
          วโรกาสที่พระบาท 
          สมเด็จพระปรมินทร 
          มหาภูมิพลอดุลยเดช 
          มีพระชนมพรรษา ๘๐  
          พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
          ม.๕ 
 
 
 
๑๖๖.๓ พ.ร.บ.ล้างมลทินใน 
          วโรกาสที่พระบาท 
          สมเด็จพระปรมินทร 
          มหาภูมิพลอดุลยเดช 
          มีพระชนมพรรษา ๘๐  
          พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
          ม.๖ 
 
๑๖๖.๔ พ.ร.บ.ล้างมลทินใน 
          วโรกาสที่พระบาท 
          สมเด็จพระปรมินทร 
          มหาภูมิพลอดุลยเดช 
          มีพระชนมพรรษา  
          ๘๐ พรรษา พ.ศ.  
          ๒๕๕๐ ม.๗ 

๑๖๗. การสั่งหนังสือร้อง  
        เรียนที่มีมายังหน่วย  
        งานของรัฐ 

ต้องตอบให้ผู้ร้อง
ทราบ 

ถึงการด าเนินการต่อไป ว่า 
(๑) จะรับไว้พิจารณาให้หรือไม ่
(๒) หรือจะไม่รับไว้พิจารณาให ้และ 
(๓) เพราะเหตุใด 

๑๖๗. หนังสือส านักเลขาธิการ 
        ครม.ที่ นร ๐๒๐๓/ว  
        ๑๒ ลง ๒๔ ม.ค.๒๗ ใน 
        หนังสือรวมมติ ครม. มติ  
        ก.พ.และระเบียบทีเ่กี่ยว  
        กับวินัยฯ กรกฎาคม  
        ๒๕๕๒ หน้า ๑๓๒ 

 
๖. การใหอ้อกจากราชการ 

หัวข้อ/ประเด็น ขอบเขต/เน้ือหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัต ิ
กฎหมาย/มาตรฐาน และ

หนังสือสั่งการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    จะออกจากราชการได้ 

ต่อเมื่อมี ๕ เหตุ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) เกษียณอายุราชการ 
(๓) ลาออกและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือ 
     การลาออกมีผลตามข้อ ๒. (นายก อปท. 

๑. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ 
    ให้ออกจากราชการ ข้อ ๑  
    วรรค ๑ และวรรค ๒-๕ 



     ยับยั้ง ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันยับยั้ง/ 
     นายก อปท.ไม่เสนอ ก.จังหวัด หรือไม ่
     ยับยั้ง ให้มีผลนับแต่วันขอลาออก/ไปด ารง 
     ต าแหน่งทางการเมืองหรือสมัครรับเลือก  
     ตั้ง ให้มีผลนับแต่วันขอลาออก) 
(๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการ (พัก/ให้ออกไว ้
     ก่อน/เจ็บปุวย/สมัครไปท างานตามความ 
     ประสงค์ของราชการ/ไม่มีสัญชาติไทย/ 
     ด ารงต าแหน่งทางการเมือง/ทุพพลภาพ  
     /ไร้ความสามารถ/จิตฟั่นเฟือน/เป็นโรค 
     ต้องห้าม/เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที ่
     พรรคการเมือง/ล้มละลาย/ไม่เลื่อมใส 
     ประชาธปิไตย/ปฏิบัติงานขาดประสิทธิ  
     ภาพ/หย่อนความสามารถ/บกพร่อง/ 
     ประพฤติตนไมเ่หมาะสม/มีมลทินหรือมัว 
     หมอง/ถูกจ าคุก (ไม่ใช่โทษทางวินัย)/ไป 
     รับราชการทหาร/มีเหตุควรให้ออกก่อน 
     โอน) 
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 

๒. การออกจากราชการ 
    ต้องท าเป็นค าสั่งทุก 
    กรณีหรือไม่ 

ต้องท าทุกกรณีเว้น
แต่ตาย/เกษียณ 
อายุราชการ 

๑. ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จังหวัดก่อน   
    การออกค าสั่งทุกครั้ง (เว้นแต่ไปรับราชการ 
    ทหาร เพียงรายงานเพื่อทราบ) 
๒. วันออกจากราชการตามข้อ ๑. (๔) และ (๕)  
    ข้างต้น ให้เป็นไปตามหมวด ๔ (วันออกจาก 
    ราชการ) 
๓. การต่อเวลาราชการให้ผู้ที่เกษียณอาย ุ
    ราชการรับราชการต่อไป จะกระท ามิได ้ 

๒. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ 
    ให้ออกจากราชการ ข้อ ๑  
    วรรค ๒-๕ 

๓. การลาออกจากราชการ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ตามรัฐธรรมนูญ 

(๑) ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายก อปท.  
     (แบบ ลก.๑) ก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า  
     ๓๐ วัน (เว้นแต่ลาเพื่อด ารงต าแหน่งทาง  
     การเมือง/สมัครรับเลือกตั้ง ต้องยื่นอย่าง 
     ช้าภายในวันขอลาออก และให้นายก  
     อปท.เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด 
     โดยเร็ว เมื่อ ก.จังหวัดเห็นชอบแล้ว ให ้
     นายก อปท.ออกค าสั่งให้ลาออกตั้งแต่ 
     วันท่ีขอลาออก) 
(๒) กรณียื่นน้อยกว่า ๓๐ วัน ให้เป็นดุลพินิจ 
     ของนายก อปท.ทีจ่ะอนุญาตเป็นลาย 
     ลักษณ์อักษรได ้(เพื่อทราบวันขอลาออก  
     คือวันท่ีระบุในหนังสือหรือวันถัดจากวันท่ี 
     ครบ ๓๐ วันนับแต่วันยื่น) 
(๓) กรณีไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
     จากนายก อปท.หรือมิได้ระบุวันขอลาออก   
     ให้ถือวันถัดจากวันครบก าหนด ๓๐ วันนับ 

๓. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ 
    ให้ออกจากราชการ ข้อ ๒  
    วรรค ๑ ข้อ ๒๒ วรรค ๑-๔  
    และข้อ ๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๓) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การให้ออกจากราชการ  
      ข้อ ๒๔ วรรค ๓ 
 



      แต่วันยื่น เป็นวันขอลาออก 
(๔)  เมื่อนายก อปท.ได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว   
      ให้บันทึกวันยื่นหนังสือขอลาออกไว้เป็นหลัก  
      ฐาน (ตรวจว่ายื่นครบก าหนดหรือไม่) พร้อม 
      ทั้งพิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.จังหวัด  
      ภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือขอ 
      ลาออก 
(๕)  กรณีนายก อปท.เห็นจ าเป็นเพื่อประโยชน์ 
      แก่ทางราชการ จะยับยั้งการอนุญาตให้ 
      ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ วันนับตั้งแต ่
      วันขอลาออกก็ได้  แต่ต้องแจ้งการยับยั้ง 
      พร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบและให้การ 
      ลาออกมีผลนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบ 
      ก าหนดเวลาทีย่ับยั้ง 
(๖)  เมื่อนายก อปท.ได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว  
      ถ้าลาออกก่อน ๓๐ วัน หรือไม่ระบุวันขอลา  
      ออก ให้พิจารณาว่าควรอนุญาต หรือยับยั้ง  
      ดังนี ้
          ก. เห็นควรอนุญาต ให้เสนอขอความเห็น  
              ชอบจาก ก.จังหวัด และออกค าสั่งเป็น 
              ลายลักษณ์อักษร (แบบ ลก.๓) ให ้
              เสร็จสิ้นแล้วแจ้งให้ผู้ขอลาออกทราบ 
              ก่อนวันขอลาออก 
          ข. เห็นควรยับยั้งเพ่ือประโยชน์ของทาง 
             ราชการ  (อ้างเหตุถูกแต่งตั้งกรรมการ 
             สอบสวนสวนทางวินัยไม่ได้) ให้นายก  
             อปท.มีค าสั่งยับยั้งเป็นลายลักษณ์ 
             อักษรให้เสร็จสิ้นแล้วแจ้งค าสั่งพร้อม 
             เหตุผลให้ทราบก่อนวันขอลาออก  การ 
             ยับยั้งจะขยายไม่ได้  
      เมื่อยับยั้งแล้วก่อนครบก าหนด ผู้ขอลาออก 
      สามารถถอนหนังสือขอลาออกได้โดยยื่น 
      หนังสือขอถอน (แบบ ลก.๒) ต่อนายก อปท.  
      และนายก อปท.ต้องให้ถอนการขอลาออก  
      จะจ ากัดสิทธินั้นมิได ้
(๗) กรณีผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไป (กรณ ี
      ยับยั้งการลาออก) ให้นายก อปท.แจ้งวัน 
      ออกจากราชการเป็นหนังสือไปยังผู้ขอลา  
      ออกทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันขอลา  
      ออกและแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
      ทราบ  

(๔) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การให้ออกจากราชการ  
      ข้อ ๒๓ 
 
 
 
(๕) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การให้ออกจากราชการ  
      ข้อ ๒ วรรค ๒ 
 
 
 
 
(๖) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ 
     ให้ออกจากราชการ ข้อ ๒๔ 
หนังสือส านักงาน ก.ท. ที่ มท 
๐๘๐๙.๖/๑๘ ลง ๕ ม.ค.๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๗)  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การให้ออกจากราชการ  
      ข้อ ๒๕ 

๔. นายก อปท.ได้สั่งยับยั้ง 
    การอนุญาตให้ลาออก 
    ไว้แล้ว 

๔.๑ ไม่อาจแจ้งค าสั่ง 
      ยับยั้งดังกล่าว 
      ก่อนวันขอลา  

๔.๑.๑ กรณีย่อมถือว่าผู้ขอลาออกได้ออกจาก 
         ราชการแล้วตั้งแต่วันท่ีขอลาออก 
๔.๑.๒ นายก อปท.ต้องเสนอ ก.จังหวัด เพื่อให้ 

๔. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
    ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ป๙๐๔        
    ลง ๒๙ ธ.ค.๓๘ ในหนังสือ 



      ออกได ้
 
 
๔.๒ ได้แจ้งค าสั่งยับ 
      ยั้งดังกล่าว 
      พร้อมเหตุผล 
      ให้ผู้ขอลาออก          
      ทราบแล้ว 
 
 

         ความเห็นชอบให้ผู้นั้นลาออกจาก 
         ราชการ (เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๕ 
         แห่ง พ.ร.บ.บุคคลฯ ปี ๔๒) 
๔.๒.๑ กรณีย่อมถือว่าผู้ขอลาออกได้ออกจาก   
         ราชการแล้วตั้งแต่วันถัดจากวันครบ 
         ก าหนดเวลาที่ยับยั้ง 
๔.๒.๒ นายก อปท.ต้องเสนอ ก.จังหวัดเพื่อให้ 
         ความเห็นชอบให้ผู้นั้นลาออกจาก 
         ราชการ (เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๕  
         แห่ง พ.ร.บ.บุคคลฯ ปี ๔๒) 

    ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย   
    ข้าราชการพลเรือนฯ 
    ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๑๖๙ 
    และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว  
    กับการให้ออกจากราชการ  
    ข้อ ๒ วรรค ๒ 

๕. เมื่อมีการขอลาออก 
    และอยู่ระหว่างการ 
    พิจารณาของ ก.จังหวัด 

ถึงวันท่ีขอลาออก
แล้ว 

๕.๑ ผู้ขอลาออกไม่มาท างาน 
๕.๒ นายก อปท.ไม่อาจด าเนินการทางวินยัแก ่
      ผู้นี้ฐานละทิ้งหน้าท่ีราชการเกินกว่า ๑๕  
      วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรได้อีก 
 
 
ก.จังหวัด ต้อง 
(๑) ส่งเรื่องให้อนุวินัยท าความเห็นเสนอตาม 
     ขั้นตอน 
(๒) มีมติเห็นชอบให้ลาออก 
นายก อปท. ต้อง 
(๑) ออกค าสั่งให้ผู้นั้นลาออกจากราชการ  
(๒) ให้มีผลตั้งแต่วันท่ีผู้นั้นขอลาออก 

เทียบเคียง 
๕. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
    ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ป๑๓๓๐  
    ลง ๒๘ ต.ค.๓๙ ในคู่มือ 
    ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
    ข้าราชการพลเรือนฯ  
    ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๒๑๒    
  
 

๖. การสั่งให้ออกจากราช  
    การเพื่อรับบ านาญเหต ุ
    ทดแทน 

เป็นอ านาจของ
นายก อปท.โดย
ความเห็นชอบ 
ของ ก.จังหวัด 

เมื่อพนักงานส่วนท้องถิ่น มีเหตุดังนี ้
๑. เจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้โดย 
    สม่ าเสมอ 
๒. สมัครไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของ 
    ราชการ 
๓. ไม่มีสัญชาติไทย/ด ารงต าแหน่งทางการ  
    เมือง/ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัต ิ
    หน้าท่ีได้/ไร้ความสามารถ/จิตฟั่นเฟือนไม ่
    สมประกอบ/เป็นโรคต้องห้าม/เป็นกรรม  
    การหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง/ 
    ล้มละลาย 
๔. ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่าไม่เลื่อมใสการ 
    ปกครอง ปชต. และนายก อปท.เห็นว่ามีมูล  
    ให้แต่งตั้งกรรมการขึ้นท าการสอบสวน  
    (ตามแบบ สว.๑) 
๕. ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 
    และเกิดประสิทธิผลเป็นที่พอใจของทาง 
    ราชการได้ 

๖. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
    การให้ออกจากราชการ  
    ข้อ ๓ 

๗. ข้าราชการผู้ใดถูกกล่าว  
    หาหรือสงสัยว่ามีเหตุ 
     อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป 

๗.๑ หย่อนความ  
      สามารถในอัน 
      ที่จะปฏิบัติ 

และ 
(๑) นายก อปท.เห็นว่ามีมูล ถ้าให้รับราชการ 
     ต่อไปจะเสียหายแก่ราชการ 

๗. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ 
    ให้ออกจากราชการ ข้อ ๔ 



     นี้ อาจถูกสั่งให้ออกจาก 
     ราชการเพื่อรับบ าเหน็จ 
     บ านาญเหตุทดแทนได้ 

      หน้าท่ีราชการ 
๗.๒ บกพร่องใน 
      หน้าท่ีราชการ 
๗.๓ ประพฤติตน 
      ไม่เหมาะสม 
      กับต าแหน่ง 
      หน้าท่ีราชการ 
    

(๒) ให้นายก อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท า   
      การสอบสวน (สว.๑) 
(๓) เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จ  ให้นายก  
     อปท.รายงานไปยัง ก.จังหวัด พร้อมความ  
     เห็น 
(๔) ก.จังหวัดส่งเรื่องให้อนุวินัยท าความเห็น 
     เสนอ 
(๕) เมื่อ ก.จังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายก  
     อปท.สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น 
(๖) การสอบสวนพิจารณา ให้ด าเนินการเช่น  
     เดียวกับวินัยอย่างร้ายแรงทุกประการ 

๘. ถูกสอบสวนวินัยอย่าง 
    ร้ายแรง แต่ไมแ่น่ชัดพอ 
    ที่จะฟังลงโทษ 
     

จะสั่งให้ออกเพราะ
มีมลทินหรือมัว
หมองได้ 

๘.๑ ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (วินัย 
      อย่างร้ายแรง) (ตามแบบ สว.๑) 
๘.๒ กรรมการสอบสวนหรือนายก อปท.เห็นว่า 
      มีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นกระท า 
      ผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
๘.๓ แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะ 
      ฟังลงโทษปลด/ไล่ออกได ้
๘.๔ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย 
      แก่ราชการ 
๘.๕ ให้นายก อปท.เสนอ ก.จังหวัดเพื่อส่งเรื่อง 
      ให้อนุวินัยท าความเห็นเสนอ ก.จังหวัด 
๘.๖ เมื่อ ก.จังหวัดพิจารณามีมตเิป็นประการ 
      ใด ให้นายก อปท.สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป 
      ตามนั้น 
๘.๗ เป็นกรณีออกจากราชการเพราะมีมลทิน 
      หรือมัวหมอง มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ 
      เหตุทดแทน 
ข้อสังเกต ไม่ต้องแต่งตั้งกรรมการกรณีหย่อน/
บกพร่อง/ประพฤติตนไม่เหมาะสมอีก (ดูข้อ 
๓๘ ประกอบ) 

๘. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ 
    ให้ออกจากราชการ ข้อ ๕ 

๙. ข้าราชการผู้ใดถูกจ าคุก จะสั่งให้ออกจาก
ราชการเพื่อรับ
บ าเหน็จบ านาญเหตุ
ทดแทนก็ได้ 

๙.๑ รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล 
๙.๒ หรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง 
      ที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดย 
       ประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
๙.๓ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก 
      หรือไล่ออก 
๙.๔ นายก อปท.จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
      เพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนโดย 
      ขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัดก่อนก็ได้ 

๙. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการ 
    ให้ออกจากราชการ ข้อ ๖ 

๑๐. ผู้ไปรับราชการทหาร  
      ต้องสั่งให้ออกจาก 
      ราชการ  
      (ถูกเรียกเพื่อเตรียมพล) 

เป็นการสั่งตามกฎ 
หมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร 

๑๐.๑ นายก อปท.ต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจาก 
        ราชการ (วันออกใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
        ว่าด้วยการรับราชการทหาร) 
๑๐.๒ จากนั้นใหร้ายงานไปยัง ก.จังหวัดเพื่อ 

๑๐. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การให้ออกจากราชการ  
      ข้อ ๗ 



               ทราบ (ให้ครบขั้นตอนตามมาตรา ๑๕  
        พ.ร.บ.บุคคลฯ ปี ๔๒) 
๑๐.๓ หากต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีจะถูกสั่ง 
        ให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นอยู่ก่อน 
        วันไปรับราชการทหาร 
๑๐.๔ ก็ให้นายก อปท.เสนอ ก.จังหวัด เพื่อ 
        พิจารณามีมติให้เปลี่ยนแปลงค าสั่งจาก 
        ให้ออกจากราชการเพราะไปรับราชการ 
         ทหารเป็นค าสั่งให้ออกตามข้ออื่นนั้นได้ 

๑๑. การสั่งใหผู้้ถูกสั่งให ้
      ออกจากราชการไว้ก่อน 
      กลับเข้ารับราชการ  
     (กรณไีมเ่ลื่อมใสการปก 
     ครองระบอบประชาธิป  
     ไตย/หย่อนความ  
     สามารถ/บกพร่องใน 
     หน้าท่ีราชการ/ประพฤต ิ
     ตนไม่เหมาะสม) 

เป็นกรณทีีน่ายก 
อปท.เห็นสมควร 

๑๑.๑ สั่งกลับในต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งใน 
        ระดับเดียวกันท่ีมคีุณสมบัติตรง 
๑๑.๒ ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการตลอด  
        เวลาที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
       นั้น เสมือนถูกสั่งพักราชการ 
๑๑.๓ เมื่อออกค าสั่งให้กลับแล้วนายก อปท. 
        ต้องรายงาน ก.จงัหวัด เพื่อทราบ 
ข้อสังเกต  เป็นกรณีให้น ามาตรฐานทั่วไปว่า
ด้วยวินัยและการรักษาวินัยฯ ข้อ ๒๕ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.จังหวัดด้วย  

๑๑. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การให้ออกจากราชการ  
      ข้อ ๘ 

๑๒. นายก อปท.เห็นสมควร 
      ให้ออกจากราชการใน 
      เรื่องใด 

ก.จังหวัดให้สอบ 
สวนใหม่หรือสอบ 
สวนเพ่ิมเติมได้ 

ถ้า ก.จังหวัดเห็นว่า  
๑๒.๑ เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม 
๑๒.๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล อปท. 
        ให้ปฏิบัติตาม 
        (๑) มาตรฐานการให้ออกจากราชการ 
        (๒) มาตรฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติและ 
             ลักษณะต้องห้ามกรณีผลการ 
             ประเมินต่ ากว่ามาตรฐาน/ขาดคุณ 
             สมบัติ โดยไม่ได้รับการยกเว้น 
         โดยถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม 
๑๒.๓ ก็ให้ ก.จังหวัดก าหนดประเด็นหรือข้อ 
        ส าคัญไปให้นายก อปท.เพื่อให้คณะ  
        กรรมการสอบสวนเดิมท าการสอบสวน 
        ใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติม (ก่อนมีมต ิ
        เห็นชอบ) ได้ 
๑๒.๔ เป็นดุลพินิจของ ก.จังหวัดที่จะเห็นชอบ 
        หรือไม่ก็ได้ (โดยแสดงเห็นผลประกอบ) 

๑๒. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การให้ออกจากราชการ  
      ข้อ ๙ 

๑๓. ข้าราชการที่โอนมา  
      และมีกรณีที่จะให้ออก 
      จากราชการอยู่ก่อนวัน 
      โอน 

ให้นายก อปท.ที่ผู้ 
นั้นสังกัด (ในปัจจุ 
บัน) มีอ านาจ
พิจารณาด าเนิน 
การตามมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการ
ให้ออกจากราชการ 

แต่ถ้า  
๑๓.๑ เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการสืบสวนหรือ 
         สอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน 
๑๓.๒ ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนแล้วเสร็จ 
๑๓.๓ จากนั้นต้องส่งเรื่องให้นายก อปท.ที่ผู้นั้น 
        สังกัดอยู่ (ในปัจจุบัน) พิจารณาด าเนิน  
        การตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการให ้

๑๓. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การให้ออกจากราชการ  
      ข้อ ๑๐ 



        ออกจากราชการโดยอนุโลม 
๑๓.๔ ในกรณีจะสั่งให้ออกจากราชการให้ปรับ 
        บทตามกฎหมายที่ใช้อยู่ก่อนวันโอน 

๗. การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

หัวข้อ/ประเด็น ขอบเขต/เน้ือหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัต/ิอธิบาย 
กฎหมาย/มาตรฐาน และ

หนังสือสั่งการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑๔. สั่งพักราชการ หรือสั่ง 
      ให้ออกจากราชการไว ้
      ก่อนเพื่อรอผลการ 
      สอบสวนพิจารณา 

มีเหตุอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี ้
(๑) ถูกตั้งกรรมการ  
     สอบสวนวินัย 
     อย่างร้ายแรง
(๒)  ถูกฟูอง 
      คดีอาญา 
(๓)  ต้องหาว่า 
      กระท าความผิด 
      อาญา 
(๔)  ใน (๒) และ  
      (๓)  เว้นแต ่
      ประมาทหรือ 
      ลหุโทษ 
(๕)  เหตุใน (๑) - 
      (๓) มีเพียง 
      เหตเุดียว/หลาย 
      เหต/ุหรือทุก 
      เหตกุ็ได ้
     
 
 

๑๔.๑ นายก อปท.เสนอ ก.จังหวัดขอสั่งพัก/สั่ง 
        ให้ออกไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน 
        พิจารณาได ้
๑๔.๒ ภายหลังผู้นั้นมิได้กระท าผิด หรือผิดแต ่
        ไม่ถึงกับจะถูกปลดหรือไล่ออก หรือให ้
        ออกเพราะเหตุอื่น 
๑๔.๓ ให้นายก อปท.เสนอ ก.จังหวัดเพื่อสั่งผู ้
        นั้นกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งเดิม  
        หรือต าแหน่งระดับเดียวกัน 
๑๔.๔ ระหว่างถูกสั่งพัก/สั่งให้ออกไว้ก่อนแล้ว  
        ปรากฏในภายหลังว่าผู้นั้นมีกรณีถูก 
        กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยในกรณีอื่นอีก 
๑๔.๕ นายก อปท.มีอ านาจด าเนินการสืบสวน 
        หาข้อเท็จจริง หรือด าเนินการทางวินัย 
        ในเรื่องนั้นต่อไปได ้
๑๔.๖ กรณีสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว ้
        ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ออก 
        จากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่ลงโทษ 
        ปลด/ไล่ออก ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็น 
        พนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดระยะเวลา 
        ระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
        นั้น เสมือนถูกสั่งพักราชการ 
๑๔.๗ เงินเดือน เงินอ่ืนท่ีจ่ายเป็นรายเดือน เงิน 
        ช่วยเหลืออย่างอ่ืนและการจ่ายเงินดัง  
        กล่าวของผู้ถูกสั่งพัก/สั่งให้ออกไว้ก่อน  
        ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
๑๔.๘ ส าหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว ้
        ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายในข้อ ๑๔.๗ ให้ถือ 
        เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 

๑๔. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย 
      และการด าเนินการทาง 
      วินัย ข้อ ๒๕ 
      (ดูข้อ ๑๕ ประกอบ) 

๑๕. เหตุในการสั่งพัก 
      ราชการ และการสั่ง 
      ให้ออกจากราชการไว ้
      ก่อน 

ต้องมีเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 

ถูกตั้งกรรมการสอบสวน (วินัยอย่างร้ายแรง) 
หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความ 
ผิดอาญา (เว้นแต่ประมาทหรือลหุโทษ) และ
นายก อปท.จะสั่งพักราชการได้ต่อเมื่อมีเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
๑๕.๑ ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูก 
         ฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท า 
         ความผิดอาญา (ทุจริต/ความประพฤติ/ 
         พฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ) อัยการไม่รับเป็น 

๑๕. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การให้ออกจากราชการ 
      วินัย ข้อ ๑๒ และ ๑๗ 
      (ดูข้อ ๑๔ ประกอบ) 



         ทนายความแก้ต่างให้ และนายก อปท. 
        เห็นว่า ถ้าให้อยู่ในหน้าที่ราชการอาจ 
        เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือ 
๑๕.๒ ผู้นั้นมีพฤติการณ์ว่าถ้าอยู่ในหน้าท่ี 
        ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน 
        พิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบ 
        เรียบร้อยขึ้น หรือ 
๑๕.๓ ผู้นั้นอยู่ระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดย 
        เป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจ าคุก 
        โดยค าพิพากษาและเป็นเวลาติดต่อกัน 
        เกินกว่า ๑๕ วันแล้ว หรือ 
๑๕.๔ ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนก่อนหรือ 
        หลังมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิด 
        อาญาในเรื่องนั้น และนายก อปท. 
        พิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงตามค า 
        พิพากษาประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการท า 
        ผิดอาญานั้นเป็นความผิดวินัยอย่าง 
        ร้ายแรง 
๑๕.๕ นายก อปท.โดยความเห็นชอบของ ก. 
        จังหวัด จะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการหรือให ้
        ออกจากราชการไว้ก่อนได้ก็ต่อเมื่อมีเหต ุ
        ข้างต้นเท่าน้ัน 

๑๖. ถูกสั่งพักราชการโดย 
      อ้างเหตุกระท า 
      ความผิดอาญา 

แต่ยังไม่มีการแต่ง 
ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 

๑๖.๑ เมื่อศาลฎีกาพิพากษายกฟูอง 
๑๖.๒ และผู้บังคับบัญชาได้มีค าสั่งให้กลับเข้า 
        รับราชการภายหลังที่ผู้นี้เสียชีวิตไปแล้ว 
๑๖.๓ ถือว่าผู้นี้ไม่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท า 
        ผิดวินัย 
๑๖.๔ ไม่มีกรณีกระท าผิดวินัย 
๑๖.๕ และเป็นกรณีที่ผลคดีถึงที่สุดแล้ว  

๑๖. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
      ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ล๒๕        
      ลง ๑๘ ม.ค.๓๗ ในหนัง 
      สือตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 
      วินัยข้าราชการพลเรือนฯ  
      ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๘๑ 

๑๗. ระยะเวลาในการสั่ง 
      พักราชการ  
        

ให้สั่งพักตลอดเวลา 
ที่สอบสวนพิจารณา 
(พลเรือน ไม่ควร
เกิน ๑ ปี) 

๑๗.๑ เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักราชการได้ร้องทุกข์ต่อ  
        ก.จังหวัด 
๑๗.๒ ก.จังหวัดเห็นว่าค าร้องทุกข์ฟังขึ้นและไม ่
        สมควรที่จะสั่งพักราชการ 
๑๗.๓ ก็ให้ ก.จังหวัดมีมติให้นายก อปท.ออก 
        ค าสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการกอ่น 
        การสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได ้
        (ก่อน ๑ ปี ก็ได้)   

๑๗. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การให้ออกจากราชการ 
      วินัย ข้อ ๑๓ 
 

๑๘. การสั่งพักราชการ 
      กรณีถูกตั้งกรรมการ 
      สอบสวนหลาย   
      ส านวน หรือถูกฟูอง/ 
      ต้องหาคดีอาญาหลาย 
      คดี หรืออัยการรับ 
      เป็นทนายแก้ต่างให ้

ถ้าจะสั่งพักราชการ 
ให้สั่งพักทุกส านวน 
และทุกคด ี

๑๘.๑ ถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายส านวน  
        หรือ 
๑๘.๒ ถูกฟูองคดีอาญา หรือ 
๑๘.๓ ต้องหาคดีอาญาหลายคด ี(เว้นประมาท/ 
        ลหุโทษ) หรือ 
๑๘.๔ อัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให ้
๑๘.๕ ให้นายก อปท.สั่งพักทุกส านวนและทุก 

๑๘.๑-๕ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว 
           กับการให้ออกจาก 
           ราชการ ข้อ ๑๔    
           วรรค ๑ 
 
 
 



               คดี (โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด) 
๑๘.๖ กรณีสั่งพักราชการในส านวนใดหรือคด ี
        ใดไว้แล้ว ภายหลังถูกตั้งกรรมการสอบ 
        สวนในส านวนอ่ืน หรือถูกฟูอง/ต้องหา 
        คดีอาญา ในคดีอื่นเพิ่มขึ้นอีก ก็ให้สั่งพัก 
        ในส านวนอื่นหรือคดีอื่นที่เพ่ิมขึ้นนั้นด้วย    

 
๑๘.๖ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการ 
        ข้อ ๑๔ วรรค ๒ 

๑๙. วันสั่งพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพัก
ย้อนหลังไปก่อนวัน
ออกค าสั่ง 

เว้นแต ่
๑๙.๑ ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังใน 
        คดีอาญา หรือต้องจ าคุกโดยค าพิพากษา  
        ให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันท่ีถูกควบคุม  
        ขัง หรือจ าคุก 
๑๙.๒ กรณีสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าต้องสั่งใหม ่
        เพราะค าสั่งเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง  
        ให้สั่งพักตั้งแต่วันตามค าสั่งเดิม หรือ 
        วันท่ีควรต้องพักในขณะที่ออกค าสั่งเดิม 

๑๙. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การให้ออกจากราชการ 
      ข้อ ๑๕ 

๒๐. ข้อความที่ต้องมใีน 
     ค าสั่งพักราชการและ 
     การแจ้งค าสั่งพัก 
     ราชการ 

๒๐.๑ ต้องระบขุ้อ  
         ความต่อไปนี้ 
         ไว้ในค าสั่ง   
         ได้แก ่
 
๒๐.๒ การแจ้งท่ีกฎ  
         หมายให้ถือว่า 
         ทราบ 

(๑)  ช่ือและต าแหน่งของผู้ถูกสั่งพัก 
(๒)  กรณีและเหตุที่ให้สั่งพัก 
(๓)  เมื่อมีค าสั่งแล้ว ให้แจ้งผู้นั้นทราบพร้อมส่ง 
      ส าเนาค าสั่งใหโ้ดยพลัน 
(๑)  กรณีไม่อาจแจ้งได้ หรือผู้นั้นไมย่อมรับ  
      ทราบค าสั่ง 
(๒)  ให้ปิดค าสั่งไว้ ณ สถานท่ีรับราชการของผู ้
      นั้น แล้วส่งหนังสือพร้อมส าเนาค าสั่งแจ้ง 
      ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู ่
      ตามทางราชการ 
(๓)  กรณีเช่นนี้เมื่อพ้น ๑๕ วัน ให้ถือว่าผู้นั้น 
      รับทราบค าสั่งพักราชการแล้ว 

๒๐. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การให้ออกจากราชการ 
      ข้อ ๑๖ วรรค ๑ และ ๒ 
 

๒๑. มีเหตุในการสั่งพัก จะ 
      สั่งให้ออกจากราชการ 
      ไว้ก่อนก็ได้ 

เป็นอ านาจของนายก 
อปท.และดุลพินิจ
ของ ก.จังหวัด 

๒๑.๑ หากเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือ 
        การพิจารณาคดีนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดย  
        เร็ว 
๒๑.๒ ให้เสนอ ก.จังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ 
        ให้ผู้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ (ใช้ 
        เกณฑ์เดียวกับการสัง่พักราชการ) 

๒๑. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การให้ออกจากราชการ 
      ข้อ ๑๗ และ ๑๙ 
 
หมายเหตุ  
ดูข้อ ๑๔ และ ๑๕ ประกอบ 

๒๒. ถูกสั่งพักไว้แล้ว จะสั่ง 
      ให้ออกกจากราชการ 
      ไว้ก่อนอีกช้ันหนึ่งก็ได้ 

เป็นอ านาจของนายก 
อปท.และดุลพินิจ
ของ ก.จังหวัด 

๒๒.๑ ใหพ้ิจารณาและด าเนินการ ตามข้อ ๒๑. 
๒๒.๒ โดยสั่งให้ออกไว้ก่อนตั้งแต่วันพักราช     
        การเป็นต้นไป  

๒๒. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การให้ออกจากราชการ 
      ข้อ ๑๘ และ ๑๙ 

๒๓. สั่งพักหรือสั่งให้ออก 
      ไวก้่อน และภายหลัง 
      ปรากฏผลการสอบ  
      สวนพิจารณาแล้ว 
 

ต้องด าเนินการ  ดังนี้ (๑)  ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงใหน้ายก  
      อปท.เสนอ ก.จังหวัดเพื่อขอความเห็น  
      ชอบให้ปลด/ไล่ออกจากราชการ (ออก 
      ค าสั่งให้มีผลตั้งแต่วันถูกสั่งพักหรือสั่งให ้
      ออกจากราชการไว้ก่อน) 
(๒)  ผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระท าผิดวินัยอย่าง 
      ไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องให้ออก 
      จากราชการ ก็ให้นายก อปท.เสนอ ก. 

๒๓. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การให้ออกจากราชการ 
      ข้อ ๒๐ 
 
 
 
 
 



      จังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบให้ผู้นั้นกลับ 
      เข้าปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งเดิม หรือต า  
      แหน่งระดับเดียวกันก่อน เมื่อสั่งให้ผูน้ั้น 
      กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่แล้วจึงออกค าสั่ง 
      ลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ภาค  
      ทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน) หรือ 
      ท าทัณฑ์บน หรือว่ากล่าวตักเตือน (หรือ 
      ด าเนินการตามบทเฉพาะกาล เมื่อปี  
      พ.ศ. ๒๕๔๔) 
(๓)  ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระ  
      ท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที ่
      จะต้องให้ออกจากราชการ ก็ให้นายก  
      อปท.เสนอ ก.จังหวัดเพื่อขอความเห็น  
      ชอบให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในต า  
      แหน่งเดิม หรือต าแหน่งระดับเดียวกัน  
      ก่อน เมื่อสั่งให้กลับเข้ารับราชการแล้ว จึง 
      ออกค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
      (ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน)  
      หรือท าทัณฑ์บนหรือว่ากล่าวตักเตือน  
      (หรือด าเนินการตามบทเฉพาะกาล เมื่อปี  
      พ.ศ. ๒๕๔๔) 
(๔)  ผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระท าผิดวินัยอยา่ง 
      ไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องให้ออก 
      จากราชการด้วยเหตุอื่น แต่เกษียณอาย ุ
      ราชการไปก่อน ก็ให้นายก อปท.ออกค า  
      สั่งลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ภาค  
      ทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน) หรือ 
      ท าทัณฑ์บนหรือว่ากล่าวตักเตอืน (เป็น 
      เพียงการสั่งให้ปรากฏ) (หรือด าเนินการ 
      ตามบทเฉพาะกาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔)  
      โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ี 
      ราชการอีก กรณีจะสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 
      หรือลดขั้นเงินเดือนให้สั่งย้อนหลังไปถึงวัน 
      ก่อนเกษียณอายุราชการ 
(๕)  ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระ  
      ท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที ่
      จะต้องให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น 
      แต่เกษียณอายุราชการไปก่อน ก็ให้นายก  
      อปท.ออกค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างไม ่
      ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดขั้น 
      เงินเดือน) หรือท าทัณฑ์บน หรือว่ากล่าว 
      ตักเตือน (เป็นเพียงการสั่งให้ปรากฏ)  
      (หรือด าเนินการตามบทเฉพาะกาล เมื่อปี  
      พ.ศ.๒๕๔๔) และต้องมีค าสั่งยกเลิกค าสั่ง 
      ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้เป็นผู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าว่า “บทเฉพาะกาล” 
หมายถึงการประกาศมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจาก
ราชการ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ 



      เกษียณอายุราชการกรณีจะสัง่ลงโทษตัด 
      เงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ให้สั่งย้อน  
      หลังไปถึงวันก่อนเกษียณอายุราชการ 
(๖)  ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ม ี
      กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
      ด้วยเหตุอื่น ก็ให้นายก อปท.ออกค าสั่ง 
      ลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ภาค  
      ทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน)  
      หรือท าทัณฑ์บนหรือว่ากล่าวตักเตือน  
      (เป็นเพียงการสั่งให้ปรากฏ) (หรือด าเนิน  
      การตามบทเฉพาะกาล เมื่อปี พ.ศ. 
      ๒๕๔๔) แล้วขอความเห็นชอบจาก ก. 
      จังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหต ุ
      นั้น โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ี 
      หรือกลับเข้ารับราชการ 
(๗)  ผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัย และไม่มีกรณีทีจ่ะ 
      ต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายก  
      อปท.สั่งยุติเรื่อง แล้วสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า 
      ปฏิบัติหน้าท่ีตาม (๒) หรือกลับเข้ารับราช  
      การตาม (๓) โดยความเห็นชอบของ ก. 
      จังหวัด 
(๘)  ผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นมิได้กระท าผิดวินัย  
      และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก 
      ราชการด้วยเหตุอื่น แต่ผู้นั้นเกษียณอาย ุ
      ราชการไปแล้ว ก็ให้นายก อปท.สั่งยุต ิ
      เรื่อง 
(๙)  ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมิได ้
      กระท าผิดวินัย และไม่มีกรณีที่จะต้องถูก 
      สั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ผู้นั้น 
      เกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็ให้นายก  
      อปท.สั่งยุติเรื่อง และต้องมีค าสั่งยกเลิก 
      ค าสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ 
      เป็นผู้เกษียณอายุราชการ  
(๑๐) ผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัย แต่มีกรณีที่จะ  
       ต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น  
       ก็ให้นายก อปท.โดยความเห็นชอบของ  
       ก.จังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตาม 
       เหตุนั้น โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัต ิ
       หน้าท่ีหรือสั่งให้กลับเข้ารับราชการ 

๒๔. การสัง่ให้ออกจากราช  
      การห้ามสั่งใหม้ีผล 
      ย้อนหลัง 
 
 

เว้นแต่ (๑)  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาลหรือค า 
      พิพากษาถึงที่สุด พัก/ให้ออก/ปลด/ไล่  
      ย้อนหลังไปถึงวันถูกจ าคุก 
(๒)  ไปรับราชการทหาร ย้อนหลังไปถึงวันท่ีไป 
      รับราชการทหาร 

๒๔. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การให้ออกจากราชการ 
      ข้อ ๒๘ และ ๒๙ 



 
 
 
 
 

(๓)  กรณีสั่งลงโทษปลดหรือไล่ออกจากราช  
      การไปแล้ว ถ้าต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยน  
      แปลงค าสั่งใหม่ ก็ให้สั่งให้ย้อนหลังไปถึง 
      วันท่ีควรออกจากราชการตามกรณีนั้นใน 
      ขณะที่ออกค าสั่งเดิม 
(๔)  กรณีที่สมควรให้สั่งย้อนหลัง ก็ให้สั่งได้ แต ่
      ต้องไม่เป็นการท าให้เสียประโยชน์ตาม 
      สิทธิของผู้ออกจากราชการนั้น 

๒๕. การสั่งลงโทษปลด 
      ออกหรือไล่ออกจาก 
      ราชการห้ามสั่งให้ม ี
      ผลย้อนหลัง 
 

เว้นแต่ (๑)  ถูกสั่งพัก/สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให ้
      สั่งปลด/ไล่ออก ย้อนหลังถึงวันท่ีสั่งพัก/สั่ง 
      ให้ออกไว้ก่อนนั้น 
(๒)  ละทิ้งหน้าท่ีราชการในคราวเดียวเป็นเวลา 
      เกินกว่า ๑๕ วัน และไม่กลับมาปฏิบัต ิ
      ราชการอีก ให้สั่งปลด/ไล่ออก ย้อนหลัง 
      ถึงวันท่ี (เริ่ม) ละทิ้งหน้าท่ีราชการนั้น 
(๓)  ถูกจ าคุก ให้สั่งปลด/ไล่ออกย้อนหลังไปถึง 
      วันท่ีได้รับโทษจ าคุก 
(๔)  กรณีถูกสั่งปลด/ไล่ออกไปแล้ว ถ้าจะต้อง 
      สั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่ง ให้สั่งย้อน  
      หลังไปถึงวันตามค าสั่งเดิม แต่ถ้าวันตาม 
      ค าสั่งเดิมไม่ถูกต้อง ก็ให้สั่งถึงวันท่ีควร 
      ออกจากราชการตามกรณีนั้นขณะที่ออก 
      ค าสั่งเดิม 
(๕)  กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการซึ่งไม่ใช่โทษ 
      ทางวินัยไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือ 
      เปลี่ยนแปลงค าสั่งเป็นลงโทษปลด/ไล่ออก  
       ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันท่ีควรลงโทษตาม 
       ตามกรณีนั้นขณะที่ออกค าสั่งเดิม 
(๖)   การสั่งลงโทษปลด/ไล่ออก ในกรณีผู้นั้น 
       ถูกสั่งลงโทษปลด/ไล่ออก หรือออกจาก 
       ราชการในกรณีอื่นไปแล้ว  ให้สั่งปลด/ไล ่
       ออกย้อนหลังไปถึงวันท่ีออกจากราชการ  
       (ครั้งก่อน) นั้น 
(๗)   การสั่งลงโทษปลด/ไล่ออก ในกรณีผู้นั้น 
       เกษียณอายุราชการไปแล้ว  ให้สั่งปลด/ 
       ไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณ 
       ที่ผู้นั้นเกษียณอายุราชการ 
(๘)  กรณีที่สมควรให้สั่งย้อนหลัง ก็ให้สั่งปลด 
      ออก/ไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันท่ีควรออก 
      จากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ตอ้งไม่เป็น 
      การท าให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบ 
      ธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษน้ัน 

๒๕. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การให้ออกจากราชการ 
      ข้อ ๓๐ 
 
หมายเหตุ  กรณีไม่กลับมา
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอีกเลย 
ต้องไล่ออก ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อ
วันท่ี ๒๑ ธ.ค.๒๕๓๖ 

๒๖. ข้าราชการไม่มาท า  
      งานโดยไม่ทราบว่าอยู่  

ต้องสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

๒๖.๑ ผู้นี้อาจขาดราชการไปเกินกว่า ๑๕ วัน  
        แต่ผู้บังคับบัญชาสอบสวนแล้วไม่ทราบ 

เทียบเคียง 
๒๖. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ 



      ณ ท่ีใด          สาเหตุ หรือเป็นคนสาบสูญ 
๒๖.๒ นายก อปท.ต้องเสนอ ก.จังหวัดเพื่อขอ 
        ความเห็นชอบสั่งให้ออกจากราชการไว ้
        ก่อน 
๒๖.๓ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเกี่ยวกับ 
        การจ่ายเงินเดือน        

      นร ๐๗๐๙.๒/ป๑๐๑๔ ลง  
      ๑๑ ก.ค.๓๙ ในคู่มือตอบ 
      ข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
      ข้าราชการพลเรือนฯ  
      ตุลาคม ๒๕๔๐หน้า ๑๙๔           

๒๗. การจ่ายเงินเดือน 
      ระหว่างถูกสั่งพัก 
      ราชการ/ถูกสั่งให้ออก 
      จากราชการไว้ก่อน 

จะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อ
คดีหรือกรณีถึงที ่
สุดแล้วเท่าน้ัน 
       

๒๗.๑ ค าว่าคดีหรือกรณีถึงที่สุดหมายถึงไม ่
        สามารถด าเนินการทางคดีหรือทางวินัย 
        นั้นต่อไปได้อีก (คดีวินัยหรือคดีอาญา  
        แล้วแต่กรณี) 
๒๗.๒ หากไม่มีความผิดให้จ่ายเต็ม 
๒๗.๓ ถ้ามีความผิดอยู ่แต่ไม่ถึงกับออกจาก 
        ราชการ ให้จ่ายไม่เกินครึ่งหนึ่ง (เฉพาะ 
        ค่าเช่าบ้านให้จ่ายเต็ม) 
๒๗.๔ หากต้องปลดออกหรือไล่ออก ห้ามจ่าย 

๒๗. หนังสือกระทรวงการคลัง  
      ที่ สร ๐๕๐๓/ว ๓๐๖๖ ลง  
      ๑๗ ก.ย.๒๒ในคู่มือการ 
      ด าเนินการทางวินัยพนัก  
      งานส่วนท้องถิ่นฯ หน้า  
      ๒๐๐ 

๒๘. การจ่ายเงินเดือน เมื่อ 
      ต้องถูกจับกุมคุมขัง 

๒๘.๑ เมื่อข้าราช   
        การถูกจับ  
        กุม คุมขัง  
        ไม่ต้องยื่น 
        ใบลา 
 
 
 
 
 
 
๒๘.๒ เมื่อข้าราช   
        การถูกจับ 
        กุม คุมขังได้ 
        รับอนุญาต  
        ให้ประกัน 
        ตัวและกลับ   
        มาปฏิบัต ิ
        หน้าท่ี  
        ตามเดิม  

(๑)  ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
(๒)  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งพักหรือ 
      สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๓)  หากคดีถึงที่สุดไม่มีความผิด ก็มีสิทธิกลับ 
      เข้ารับราชการ และเบิกเงินเดือนใน 
      ระหว่างนั้นได้ 
(๔)  กรณีศาลพิพากษาถึงที่สุดใหล้งโทษจ าคกุ  
      จะนับวันถูกคุมขังเป็นวันจ าคุกด้วย  
      เงินเดือนระหว่างนั้นเบิกจ่ายให้ไม่ได ้
(๕)  เงินเดือนระหว่างถูกจับกุมคุมขัง ซึ่งเป็น 
     วันท่ีไม่ได้มาปฏิบัตหิน้าท่ีราชการไม่จ่ายให้  
      คงจ่ายให้เฉพาะวันท่ีมาปฏิบัติราชการ 
      ระหว่างได้รับการประกันตวัจนถึงวันท่ีถูก 
      จ าคุก (จริง) 

๒๘. หนังสือกระทรวงการคลัง  
      กค ๐๕๐๓/๕๕๕๗ ลง ๒๖  
      ก.พ.๑๑ ในคู่มือการด าเนิน  
      การทางวินัยพนักงานส่วน 
      ท้องถิ่นฯ หน้า ๒๐๘ 

๒๙. การรับทราบค าสั่งให ้
      พ้นจากราชการ 

ปกติต้องลงนาม
รับทราบค าสั่ง 

แต่ถ้าผู้นัน้ไม่ยอมลงนามรับทราบในวันนั้นและ 
ได้ลงนามรับทราบในวันถัดมาอีกหลายวัน 
กรณีนี ้
(๑)  ไม่จ าเป็นจะต้องลงนามรับทราบค าสั่ง 
      เสมอไป 
(๒)  ถ้ายืนยันได้ว่าได้น าค าสั่งไปให้ในวันใด แม ้
      จะไม่ยอมรับทราบก็ถือว่าทราบแล้ว 
(๓)  และให้ถือว่าวันน้ันเป็นวันรับทราบค าสั่ง 

๒๙. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  
      นว ๑๙/๒๕๐๓ ลง ๓ พ.ย. 
      ๐๓ ในหนังสือรวมมติ  
      ครม. มติ ก.พ.และระเบียบ 
      ที่เกี่ยวกับวินัยฯ กรกฎาคม  
      ๒๕๕๒ หน้า ๓๕๒  

๘. การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ 



หัวข้อ ขอบเขต/เน้ือหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัต ิ
กฎหมาย/มาตรฐาน และ
หนังสือสั่งการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

๓๐. ผู้ถูกสั่งลงโทษทาง 
      วินัย (ภาคทัณฑ์ ตัด 
      เงินเดือน ลดขั้นเงิน  
      เดือน ปลด/ไล่ออก)  
      มีสิทธ์ิยื่นอุทธรณ์ค า 
      สั่งลงโทษน้ันได้ 

เป็นสิทธิตามกฎ 
หมาย 

๓๐.๑ ให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น 
๓๐.๒ จะอุทธรณ์แทนผู้อื่น หรือมอบหมายให ้
        ผู้อื่นอุทธรณ์แทนมิได ้
๓๐.๓ ให้อุทธรณ์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วัน 
        ทราบค าสั่งลงโทษ 

๓๐. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์  ข้อ ๑, ๖ 

๓๑. การเขียนหนังสือ 
      อุทธรณ์ 

สาระส าคัญที่ต้อง
ระบุในหนังสือ
อุทธรณ์ 

ให้ท าเป็นหนังสือถึงประธาน ก.จังหวัด แสดง
ข้อเท็จจริงและเหตุผลว่าไม่ถูกต้อง ไมเ่หมาะ 
สม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร ลงลายมือช่ือและ
ที่อยู่ของผู้อุทธรณ ์พร้อมรับรองส าเนาถูก ต้อง 
๑ ฉบับ  

๓๑. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์  ข้อ ๖ 

๓๒. วิธีการยื่นหรือส่ง 
      หนังสืออุทธรณ์ 

ขั้นตอนการยื่นหรือ
การส่ง 

๓๒.๑ ยื่นหรือส่งผ่านนายก อปท.เพื่อให้ส่งไป 
        ยังประธาน ก.จังหวัด ภายใน ๗ วันท า 
        การนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ก็ได้  
        (หากเป็นกรณีโอนมา ภายใน ๓ วันท า 
        การ) 
๓๒.๒ ผู้อุทธรณ์มายื่นเอง (ที่ส านักงาน ก. 
        จังหวัด) ให้ผู้รับหนังสือ 
        (๑) ออกใบรับหนังสือ 
        (๒) ประทับตรารับหนังสือ 
        (๓) ลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลกั  
            ฐานในวันที่รับหนังสือและให้ถือวัน 
            รับหนังสือดังกล่าวเป็นวันยื่นอุทธรณ ์
๓๒.๓ ส่งทางไปรษณีย์ ให้ถือเป็นวันส่งหนังสือ 
        อุทธรณ์ ดังนี้ 
        (๑) วันท่ีที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออก 
             ใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง 
        (๒) วันท่ีที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประ      
             ทับตรารับท่ีซองหนังสือ 

๓๒. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์  ข้อ ๑๐, ๑๔ 

๓๓. การนับระยะเวลา 
      อุทธรณ์ 

๓๓.๑ เพื่อประ 
        โยชน์ในการ 
        ยื่นอุทธรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑)  ให้ถือวันท่ีผู้ถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับ  
      ทราบค าสั่งลงโทษเป็นวันรับทราบค าสั่ง 
(๒)  กรณีผู้ถูกลงโทษไม่ยอมรับทราบค าสั่งลง  
      โทษ หรือมีการแจ้งค าสั่งโดยมีพยานรู้เห็น 
      และบันทึกวันเดือนปีเวลาสถานท่ีแจ้งไว ้
      เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันท่ีแจ้งนั้นเป็น 
      วันรับทราบค าสั่ง 
(๓)  กรณีไม่อาจแจ้งตามข้างต้นได้ให้ส่งทาง 
      ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และให้ผู้ถูก 
      ลงโทษลงลายมือช่ือ วันเดือนปีท่ีรับทราบ 
      ค าสั่งลงโทษส่งกลับคืนมาเป็นหลักฐาน  
      เมื่อล่วงพ้น ๓๐ วันนับแต่วันท่ีปรากฏใน 
      ใบตอบรับหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได ้

๓๓.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์  ข้อ ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๓๓.๒ วิธีนับระยะ  
        เวลา 
 
 
 

      รับส าเนากลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษ 
      รับทราบค าสั่งแล้ว 
(๑)  เวลาเริ่มต้นให้นับถัดจากวันแรกเป็นวัน 
      เริ่ม (นับ ๑) 
(๒)  เวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายตรงกับวันหยุด  
     ราชการ ให้นับวันเริ่มเปิดท าการใหม่เป็น 
     วันสุดท้าย 

 
 
๓๓.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์  ข้อ ๒๐ 

๓๔. อุทธรณ์ที่จะรับไว ้
      พิจารณาได้ 

ต้องเข้าเงื่อนไข 
ดังนี้ 

๓๔.๑ ถูกต้องในสาระส าคัญ คือ 
       (๑) อุทธรณ์เพื่อตนเอง 
       (๒) ท าเป็นหนังสือ 
       (๓) แสดงข้อเท็จจริงว่าไม่ถูกต้อง ไม ่
            เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร 
       (๔) ลงลายมือช่ือและที่อยู่ของผู้อุทธรณ ์
       (๕) ถึงประธาน ก.จังหวัดพร้อมส าเนา 
            รับรองถูกต้อง ๑ ฉบับ โดยออกนาม 
            จังหวัด 
       (๖) ยื่นหรือส่งท่ีศาลากลางจังหวัด หรือ  
            อปท.นั้น 
       (๗) กรณีมีผู้น าหนังสืออุทธรณ์มายื่นเอง  
            หรือผ่านนายก อปท.หรือส่งทาง 
            ไปรษณีย์ 
           (ดูข้อ ๓๑ ประกอบ) 
๓๔.๒ ยื่นหรือส่งภายในก าหนด ๓๐ วัน  
        (ดูข้อ ๓๐ ประกอบ) 

๓๔. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์  ข้อ ๑๑ 
      วรรค ๑ 

๓๕. จะรับอุทธรณ์ไว ้
      พิจารณาได้หรือไม่ 

อ านาจพิจารณา
วินิจฉัยเป็นของ  
ก.จังหวัด 

๓๕.๑ เป็นกรณมีีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า 
        อุทธรณ์รายใดจะรับไว้พิจารณาได ้
        หรือไม ่
๓๕.๒ ให้ฝุายเลขานุการฯ เสนอ ก.จังหวัด 
        เพื่อพิจารณาวินิจฉัย (มิได้ก าหนดให ้
        อนุอุทธรณ์ท าความเห็นเสนอก่อน) 
๓๕.๓ หาก ก.จังหวัดมีมติไม่รับอุทธรณ์ไว ้
        พิจารณา ให้ ก.จังหวัดแจ้งผู้อุทธรณ ์
        ทราบเป็นหนังสือ 
๓๕.๔ เมื่อ ก.จังหวัดมีมติประการใด ผู้อุทธรณ ์
        จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได ้
๓๕.๕ กรณี ก.จังหวัดมีมติให้รับอุทธรณร์ายใด 
        ไว้พิจารณา ให้ ก.จังหวัดส่งเรื่องให ้
        อนุอุทธรณ์ท าความเห็นเสนอเพื่อ 
        พิจารณาต่อไป 

๓๕. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์  ข้อ ๑๑ 
      วรรค ๒-๔ 
 
หมายเหตุ ฝุายเลขานุการ (หรือ
เจ้าหน้าท่ี) มีหน้าที่เสนอความ 
เห็นเท่าน้ัน 

๓๖. การพิจารณาอุทธรณ์ ๓๖.๑ ขั้นตอน 
 
 
 
 

(๑) ก.จังหวัดส่งเรื่องให้อนุอุทธรณ ์
(๒) อนุอุทธรณ์ท าความเห็นเสนอ 
(๓) ก.จังหวัดพิจารณามีมต ิ
(๔) นายก อปท.สั่งหรือปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามนั้น 
(๕) ก.จังหวัดแจ้งผู้อุทธรณ ์

๓๖.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ ข้อ ๒, ๓  
 



 
 
 
๓๖.๒ วิธีการ 

(๖) ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได ้
ให้อนุอุทธรณ์หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่กรณี 
พิจารณาจาก 
(๑) ส านวนการสืบสวน หรือ 
(๒) การพิจารณาในเบื้องต้น และ 
(๓) ส านวนการด าเนินการทางวินัย 
(๔) กรณีจ าเป็นและสมควรอาจขอเอกสารหลัก  
     ฐาน ให้ช้ีแจง จากส่วนราชการ เอกชน  
     หรือบุคคลใด ๆ เพิ่มเติมได ้
(๕) ถ้าเห็นสมควรที่จะต้องสอบสวนเพ่ิมเติม ก็ 
     ให้มีมติแจ้งนายก อปท.ด าเนินการได้ตาม 
     ความจ าเป็น 

 
 
 
๓๖.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ ข้อ ๑๕  
       

๓๗. ลักษณะการพิจารณา 
      มีมติของ ก.จังหวัด 

ก.จังหวัดพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว 
สามารถมีมติได้ 
ดังนี้  

ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษ 
๓๗.๑ ถูกต้องเหมาะสมแล้วใหม้ีมตยิกอุทธรณ ์
๓๗.๒ ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นวินัยไม ่
        ร้ายแรง แต่ควรรับโทษหนักข้ึน ใหม้ีมต ิ
        เพิ่มสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีหนักข้ึน 
๓๗.๓ ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นวินัยไม ่
        ร้ายแรง และควรรับโทษเบาลง ใหม้ีมต ิ
        ลดสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีเบาลง 
๓๗.๔ ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นวินัยไม ่
        ร้ายแรง ซึ่งเป็นวินัยเล็กน้อยและมีเหต ุ
        อันควรงดโทษ ใหม้ีมติสั่งงดโทษโดยท า 
        ทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่ากล่าวตัก  
        เตือนก็ได ้
๓๗.๕ ไม่ถูกต้องและไม่เป็นความผิดวินัย หรือ 
        พยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าท าผิดวินัย  
        ให้มีมติใหย้กโทษ 
๓๗.๖ มีข้อความในค าสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง  
        เหมาะสม ให้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
        ข้อความนั้น 
๓๗.๗ ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และเห็นว่าผิดวินัย 
        อย่างร้ายแรง ให้มีมติแจ้งนายก อปท.ให ้
        แต่งตั้งกรรมการสอบสวน (กรณีครั้งแรก 
        แต่งตั้งวินัยไม่ร้ายแรง) 
๓๗.๘ กรณีเห็นว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและ 
        เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง หรือเห็น 
        ว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการแต่ง  
        ตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว ให้มีมติให ้
        เพิ่มโทษเป็นปลดหรือไล่ออกจากราช  
        การต่อไป 
๓๗.๙ ไม่ถูกต้อง เหมาะสม โดยเห็นว่ามีกรณีที ่
        ควรแต่งตั้งกรรมการสอบสวน หรือให ้
        ออกจากราชการเพราะไม่เลื่อมใส  

๓๗. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๑๖ 



        ปชต./หย่อน/บกพร่อง/ประพฤตไิม ่
        เหมาะสม ให้น าข้อ ๓๗.๗ และ ๓๗.๘  
        มาใช้โดยอนุโลม 
๓๗.๑๐ เห็นว่าสมควรด าเนินการอื่นใด เพื่อ 
          ความถูกต้อง เป็นธรรมให้มีมติให ้
          ด าเนินการตามควรแกก่รณ ี
๓๗.๑๑ การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ไม ่
          เป็นเหตุให้ยุติการพิจารณา แต่จะมีมต ิ
          ให้เพิ่มโทษหรือให้แต่งตั้งกรรมการ 
          สอบสวน หรือให้ออกจากราชการ (ไม ่
          เลื่อมใส ปชต./หย่อน/บกพร่อง/ 
          ประพฤติไม่เหมาะสม) มิได้ และถ้า 
          ตายจะมีมติให้แต่งตั้งกรรมการสอบ  
          สวนมิได้ด้วย 
๓๗.๑๒ กรณีมีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิด 
          ที่ได้กระท าร่วมกันและเป็นความผิดใน 
          เรื่องเดียวกัน โดยมีพฤติการณ์แห่งการ 
          กระท าอย่างเดียวกัน เมื่อผู้หนึ่งใช้สิทธิ 
          อุทธรณ์และผลการพิจารณาเป็นคุณ  
          แม้ผู้อื่นจะไม่อุทธรณ์ หากผู้นั้นม ี
          พฤติการณ์เป็นเหตุในลักษณะคดีอัน 
          เป็นเหตุเดียวกับผู้อุทธรณ์แล้ว ให้ม ี
          มติให้ผู้นั้นได้รับการพิจารณาในทางที ่
        เป็นคุณด้วย 

๓๘. การแต่งตั้งกรรมการ 
      สอบสวนอันเนื่องมา  
      จากการพิจารณา 
      อุทธรณ์ 

กรณี ก.จังหวัดให้
แต่งตั้งตามข้อ 
๓๗.๗, ๓๗.๘ และ 
๓๗.๙ 

๓๘.๑ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวน 
        พิจารณาเสร็จแล้ว 
๓๘.๒ ให้ส่งเรื่องให้ ก.จังหวัดพิจารณา ตาม 
        ข้อ ๓๗ 

๓๘. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๑๗ 

๓๙. การปฏิบัติตามมติของ  
      ก.จังหวัดกรณีอุทธรณ์ 

เมื่อ ก.จังหวัดมีมติ
ตามข้อ ๓๗ แล้ว 

๓๙.๑ ให้นายก อปท.สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป 
        ตามมตินั้น 
๓๙.๒ เมื่อสั่งหรือปฏิบัติแล้ว ต้องแจ้งให้ผู้ 
        อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
ข้อสังเกต   
(๑) หากนายก อปท.ไม่เห็นด้วย เมื่อสั่งหรือ 
     ปฏิบัติตามมติแล้วอาจขอให้ ก.จังหวัด 
     พิจารณาทบทวนซึ่งจะทบทวนหรือไม่ เป็น  
     อ านาจดุลพินิจของ ก.จังหวัด 
(๒) กรณีนายก อปท.ไม่เห็นด้วย และขอให้ ก. 
     จังหวัดพิจารณาทบทวน โดยยังมิได้สั่งหรือ 
     ปฏิบัติตามมติก่อนนั้น เป็นการไม่ชอบด้วย 
     วิธีการขั้นตอนอันเป็นสาระส าคัญ 
(๓) กรณีดังกล่าวรวมถึงการพิจารณารายงาน 
     การด าเนินการทางวินัยของ ก.จังหวัดด้วย 

๓๙. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๑๘ 
 
(๑) และ (๒) หนังสือส านักงาน  
ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๖/๕๓๗๖ 
ลง ๙ ธ.ค.๕๓ แจ้งมติ ก.อบต.
ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓  
เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๓ (เป็นกรณ ี
ที่ผู้ก ากับดูแลใช้อ านาจตาม
กฎหมายจัดตั้ง) 
 

๔๐. ผลของการสั่งตามมติ  เมื่อนายก อปท.ได้ ๔๐.๑ ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ ๔๐. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 



      ก.จังหวัด สั่งหรือปฏิบัติตาม
มติ ก.จังหวัดแล้ว 

      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๑๙ 

๔๑. การรายงานไปยัง ก. 
      กลาง ตามแบบ สป.๑ 

เมื่อกระบวนการ
ทางวินัย/อุทธรณ์/
ร้องทุกข์ เสร็จสิ้น
แล้ว 

๔๑.๑ ท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้รายงาน 
๔๑.๒ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย  
        การให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และ 
        เพื่อให้มีการด าเนินการให้ถูกต้อง 
        เหมาะสม 
๔๑.๓ ใช้แบบบันทึกสรุปประวัติและข้อเท็จจริง  
        (สป.๑) 
๔๑.๔ กรณีส านวนใดมีการด าเนินการไม่ถูก  
        ต้อง หรือไม่เหมาะ ก.กลางอาจมีมติให ้
        ด าเนินการแก้ไขได้ เช่น ไม่เป็นไปตาม 
        มติ ครม. เป็นต้น 

๔๑. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๒, ๓ 
และ 
      หนังสือส านักงาน ก.จ.,  
      ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท  
      ๐๓๑๓.๓/ว ๒๕๓ ลง ๒๒  
      ก.พ.๔๕ 

๔๒. การร้องไปยัง ก.กลาง กรณีมตขิัดแย้งกับ
มาตรฐานทั่วไป 

๔๒.๑ กรณีที่ผู้อุทธรณ์เห็นว่า มติ ก.จังหวัดขัด  
        แย้งกับมาตรฐานท่ัวไป (ให้ออก/ปลด/ 
        ไล)่ ให้มีสิทธิร้องไปยัง ก.กลาง 
๔๒.๒ ก.กลาง จะแจ้งให้ ก.จังหวัดด าเนินการ 
        แก้ไขให้ถูกต้อง 
๔๒.๓ ถ้า ก.จังหวัดไม่แก้ไขในเวลาอันควร  
        หรือจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
๔๒.๔ ก.กลาง มีอ านาจเพิกถอนมตินั้นได้ 

๔๒. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๓  
      วรรค ๒ และ พ.ร.บ. 
      ระเบียบบริหารงาน 
      บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒   
      มาตรา ๑๙ วรรค ๒ 

๔๓. การอุทธรณ์กรณีโอน  
       

ก.จังหวัดสังกัดใหม่ 
(ปัจจุบัน)เป็นผู้มี
อ านาจพิจารณา
อุทธรณ์ 

แยกเป็น ๓ กรณ ี
๔๓.๑ ก.จังหวัดสังกัดเดิมพิจารณามีมติแล้ว  
        แต่นายก อปท.สังกัดเดิมยังมิได้สั่งหรือ 
        ปฏิบัติตามมติ และผู้นั้นโอนมาก่อน 
        (๑) ให้ส่งเรื่องอุทธรณ ์
        (๒) พร้อมด้วยมติ ก.จังหวัดสังกัดเดิมไป 
             ให้ ก.จังหวัดสังกัดใหม่ (ปัจจุบัน) 
        (๓) ก.จังหวัดสังกัดใหม่เป็นผู้พิจารณา 
             วินิจฉัยอุทธรณ์ 
๔๓.๒ ได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว ก.จังหวัด 
        สังกัดเดิมยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ แต่ผู ้
        นั้นโอนมาก่อน  
        (๑) ก.จังหวัดสังกัดเดิม ต้องส่งเรื่อง 
             อุทธรณ์ (ปกติจะมีรายงานการ 
             ด าเนินการทางวินัยด้วย) ไปให้ ก. 
             จังหวัดสังกัดใหม่ (ปัจจุบัน) เป็นผู ้
             พิจารณา 
        (๒) เมื่อ ก.จังหวัดสังกัดใหม่พิจารณาม ี
             มติเป็นประการใดให้แจ้ง อปท. 
             สังกัดใหม่สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 
        (๓) กรณีต้องแก้ไขค าสั่งของสังกัดเดิมให ้
             ส่งส าเนาค าสั่งให้ ก.จังหวัดสังกัด 

๔๓. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๕ และ 
      ข้อ ๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทียบเคียง 
(๓)  หนังสือส านักงาน ก.จ. 



             เดิมเพือ่ด าเนินการให้ถูกต้องด้วย 
๔๓.๓ ยังมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ แต่ผู้นั้นโอนมา 
        ก่อน  
        (๑) ก.จังหวัดสังกัดเดิม ต้องส่งรายงาน 
             การด าเนินการทางวินัย (กรณ ี
             พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ) ไปให้ ก. 
             จังหวัดสังกัดใหม่ (ปัจจุบนั) เป็นผู ้
             พิจารณา 
        (๒) ผู้ถูกสั่งลงโทษต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ  
             ก.จังหวัดสังกัดใหม่ เมื่อพิจารณาม ี
             มติเป็นประการใด ให้แจ้ง อปท. 
             สังกัดใหม่ สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 
        (๓) กรณีต้องแก้ไขค าสั่งของสังกัดเดิมให ้
             ส่งส าเนาค าสั่งให้ ก.จังหวัดสังกัด 
             เดิมเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องด้วย 

      ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๖๔  
      ลง ๑๑ ม.ค.๔๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๓)  หนังสือส านักงาน ก.จ. 
      ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๖๔  
      ลง ๑๑ ม.ค.๔๖ 

๔๔. การแถลงการณ์ด้วย 
      วาจา 

ในช้ันอุทธรณ์ ๔๔.๑ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิขอแถลงการณ์ด้วยวาจา 
        ได้ ในช้ันพิจารณาของ 
        (๑) อนุอุทธรณ์ 
        (๒) ก.จังหวัด 
๔๔.๒ โดยแสดงความประสงค์ในหนังสือ 
        อุทธรณ์ หรือท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได ้
๔๔.๓ กรณีท าเป็นหนังสือต่างหากต้องยื่นหรือ 
        ส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจานั้น 
        ต่อ ก.จังหวัดโดยตรง ภายใน ๓๐ วันนับ 
        แต่วันยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ 

๔๔. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๖  
      วรรค ๓ และข้อ ๑๕ 
 

๔๕. การขอเอกสารเพื่อใช้ 
      ในการอุทธรณ์ 

เป็นสิทธิอย่างหนึ่ง
ของผู้ถูกสั่งลงโทษ
ทางวินัย 

ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิ 
(๑) ขอตรวจรายงานการสอบสวนของคณะ   
     กรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได ้
(๒) ขอคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรม  
     การสอบสวน หรือของผู้สอบสวนได ้
ขอได้เฉพาะ 
(๑) ตรวจบันทึกถ้อยค าบุคคล พยานหลักฐาน 
     อื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ขอคัดบันทึกถ้อยค าบุคคล พยานหลักฐาน 
     อื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เป็นดุลพินิจอนุญาตของนายก อปท. โดยให้
พิจารณาประโยชน์และเหตุผลความจ าเป็นเป็น
เรื่อง ๆ ไป       

๔๕. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๗  
 

๔๖. การคัดค้านผู้พิจารณา ๔๖.๑ เหตุแห่งการ 
        คัดค้าน 
 
 
 
 

ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านผู้พิจารณา คือ 
       (๑) อนุกรรมการ 
       (๒) รองประธานอนุอุทธรณ์   
       (๓) หรือ ก.จังหวัด 
หากผู้พิจารณานั้นมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดัง 
ต่อไปนี ้

๔๖. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๘  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔๖.๒ วิธีการคดั  
        ค้าน 
 
 
 
 
 
๔๖.๓ ผู้พิจารณา 
        คัดค้าน 
        ตัวเอง 
 

       (๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดทาง 
            วินัยท่ีผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
       (๒) มีส่วนได้เสียในการกระท าผิดทาง 
            วินัยท่ีผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
       (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ ์
       (๔) เป็นผู้กล่าวหา ผู้บังคับบัญชาผู้เป็น 
            เหตุแห่งการร้องทุกข์ คู่สมรส   
            บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องผู้กล่าว  
            หา หรือผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ
อุทธรณ์ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการ
คัดค้านไว้ใน 
       (๑) หนังสืออุทธรณ ์หรือ 
       (๒) หนังสือแจ้งเพ่ิมเติมก่อนอนุอุทธรณ์  
            หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่กรณี เริ่ม 
            พิจารณาอุทธรณ ์
เมื่อมีเหตุแห่งการคัดค้านข้างต้น  
       (๑) ผู้พิจารณาจะถอนตัวไม่ร่วม 
            พิจารณาก็ได ้
       (๒) ถ้าไม่ถอนตัวเอง ประธานอนุอุทธรณ์  
            หรือประธาน ก.จังหวัด แล้วแต่กรณี   
             เห็นว่าข้อเท็จจริงน่าเชื่อถือ จะสั่งมิ 
             ให้เข้าร่วมพิจารณาก็ได้  เว้นแต่เห็น 
             ว่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า จะให้เข้า 
             ร่วมพิจารณาก็ได้เช่นกัน 

๔๗. การขอถอนอุทธรณ์ เป็นการใช้สิทธิของ
ข้าราชการ 

๔๘.๑ เมื่อเรื่องนั้นยังพิจารณาไม่สิ้นสุด 
๔๗.๒ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิขอถอนได้ 
๔๗.๓ ผู้บังคับบัญชาไม่จ าต้องสั่งอนุญาตหรือ 
        สั่งการใด ๆ 

๔๗. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
      ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ป ๔๐๒       
      ลง ๕ ก.ค.๓๘ ในหนังสือ 
      ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 
      วินัยข้าราชการพลเรือนฯ  
      ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๑๔๕  
      และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว  
      กับสิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และการ 
      ร้องทุกข์  ข้อ ๑๒ 

 ๔๘. อ านาจการพิจารณา 
       อุทธรณ์เป็นอ านาจ 
       ของ ก.จังหวัดสังกัด 
       ปัจจุบัน 

เป็นอ านาจตาม
กฎหมาย 

๔๘.๑ ผู้ถูกลงโทษยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัดเดิม  
        แต่ยังไม่มีการพิจารณา 
๔๘.๒ ต่อมาผู้นั้นไดโ้อนไปสังกัด ก.จังหวัดอื่น 
๔๘.๓ ก.จังหวัดเดิมไม่มีอ านาจพิจารณาเรื่อง 
        อุทธรณ์นั้นอีกต่อไป 
๔๘.๔ ให้ ก.จังหวัดเดิม ส่งหนังสืออุทธรณ ์
        พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้ ก.จังหวัด 
        ใหม่เป็นผู้พิจารณา 
๔๘.๕ ให้รวมถึงการพิจารณาของอนุอุทธรณ ์
๔๘.๖ กรณีเรื่องร้องทุกข์ก็เช่นกัน 

เทียบเคียง 
๔๘. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
      ที่ นร ๐๗๐๙.๓/๔๔๕       
      ลง ๑๙ ก.ค.๓๖ ใน 
      หนังสือตอบข้อหารือ 
      เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
      พลเรือนฯ ตุลาคม  
      ๒๕๔๐ หน้า ๕๔ และ 
      มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์การ 



        (ดูข้อ ๒๖, ๙๖ ประกอบ)       พิจารณาอุทธรณ์และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๒๑  
      วรรค ๒ 

๔๙. การพิจารณารายงาน 
      การด าเนินการทาง 
      วินัย กรณีมีการยื่น 
      อุทธรณ์โทษน้ันด้วย 

ให้ ก.จังหวัด
พิจารณาอุทธรณ์
เป็นหลัก เพราะ 
- การรายงานการ 
   ด าเนินการทาง 
   วินัยมีลักษณะ 
   เป็นบททั่วไป 
- การอุทธรณ์มี 
   ลักษณะเป็นบท 
   เฉพาะ 

๔๙.๑ ให้ ก.จังหวัด ส่งรายงานการด าเนินการ 
        ทางวินัยพร้อมการอุทธรณ์ให้อนุอุทธรณ ์
        พิจารณา 
๔๙.๒ หากส านวนการรายงานการด าเนินการ 
        ทางวินัยอยู่ในข้ันตอนของอนุวินัย 
๔๙.๓ ให้อนุวินัยส่งรายงานการด าเนินการทาง 
        วินัยท้ังหมดให้ ก.จังหวัด เพื่อด าเนินการ 
        ตาม ๔๙.๑ 
๔๙.๔ อนุอุทธรณ์เท่านั้นจะเป็นผู้พิจารณาท า 
        ความเห็นเสนอ ก.จังหวัด 

๔๙. หนังสือส านักงาน ก.จ.,  
      ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท  
      ๐๘๐๙.๑/๓๔๕ ลง ๑๘  
      ธ.ค.๔๕ 
เทียบเคียง 
      หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  
      นร ๐๗๐๙.๒/๑๘๔ลง ๑๙  
      เม.ย.๓๗ ในหนังสือตอบ 
      ข้อหารือเกี่ยวกับวินัยฯ  
      ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๙๐ 

๙. การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 

หัวข้อ ขอบเขต/เน้ือหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัต ิ
กฎหมาย/มาตรฐาน และ

หนังสือสั่งการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๕๐. เหตุแห่งการร้องทุกข ์
      (เพียงเหตุใดเหตหุนึ่ง) 
      

มีสิทธิร้องทุกข์เพื่อ
ขอให้แก้ไขหรือแก้
ความคับข้องใจได้ 

๕๐.๑ ผู้นั้นถูกสั่งให้ออกจากราชการ (มิใช่ถูก 
        ลงโทษทางวินัย) 
๕๐.๒ ผู้นั้นเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้า  
        ที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง (เช่น กลั่น 
        แกล้งตั้งกรรมการสอบสวน) 
๕๐.๓ ผู้นั้นเห็นว่าผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติต่อ 
        ตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย (เช่น เลือก 
        ปฏิบัติ) 
๕๐.๔ ผู้นั้นเห็นว่าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติให้เกิด 
        ความคับข้องใจต่อตน (เช่น มอบหมาย 
        งานให้เกินความสามารถ) 
ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.จังหวัดภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันทราบเรื่องแห่งการร้องทุกข ์(เว้นแต่เข้าเหตุ
ตามข้อ ๕๑) 

๕๐. มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์  ข้อ ๒๑  
      วรรค ๑ และ ๒๒ 

๕๑. เหตุแห่งการร้องทุกข ์
      เกิดจากผู้บังคับบัญชา 
      อื่นที่มิใช่นายก อปท. 

ให้ร้องทุกข์ต่อ
นายก อปท. 

๕๑.๑ หากผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับค าช้ีแจง 
๕๑.๒ หรือได้รับค าชี้แจงไม่เป็นท่ีพอใจ ให้ร้อง 
        ทุกข์ต่อ ก.จังหวัด 
๕๑.๓ ก.จังหวัดส่งเรื่องให้อนุอุทธรณ์ท าความ  
        เห็นเสนอ 
๕๑.๔ เมื่อ ก.จังหวัดมีมติเป็นประการใด ให ้
        นายก อปท.สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 
๕๑.๕ มติของ ก.จังหวัด ให้ถือเป็นท่ีสุด 

๕๑. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์  ข้อ ๒๒  
      วรรค ๒ 

๕๒. เหตุแห่งการร้องทุกข ์
      เกิดนายก อปท. 

ให้ร้องทุกข์ต่อ 
ก.จังหวัด 

๕๒.๑ ก.จังหวัดส่งเรื่องให้อนุอุทธรณ์ท าความ  
        เห็นเสนอ 
๕๒.๒ เมื่อ ก.จังหวัดมีมติเป็นประการใด ให ้
        นายก อปท.สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 
๕๒.๓ มติของ ก.จังหวัด ให้ถือเป็นท่ีสุด 

๕๒. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์  ข้อ ๒๒  
      วรรค ๓ 

๕๓. เมื่อมีปัญหาระหวา่ง ของผู้บังคับบัญชา ๕๓.๑ เมื่อเกิดเหตุแห่งการร้องทุกข์ ผู้อยู่ใต ้ ๕๓. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 



      กันควรปรึกษาหารือ 
      ท าความเข้าใจกัน 
      ก่อน 

กับผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา 

        บังคับบัญชาได้แสดงความประสงค์จะ 
        ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา 
๕๓.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสและรับฟังหรือ 
        สอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพื่อท า 
        ความเข้าใจและแก้ปัญหาในช้ันต้น 
๕๓.๓ ให้ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสและรับฟังหรือ 
        สอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพื่อท า 
        ความเข้าใจและแก้ปัญหาในช้ันต้น 
๕๓.๔ ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์จะ 
        ปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วแต ่
        ไม่ได้รับค าช้ีแจง หรือได้รับค าชี้แจงไม ่
        เป็นที่พอใจ ให้ร้องทุกข์ตามข้อ ๕๔ 

      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์  ข้อ ๒๓ 

๕๔. การเขียนหนังสือร้อง 
      ทุกข์ 

๕๔.๑ เป็นสิทธิ 
        ตามกฎ  
        หมาย 
 
๕๔.๒ สาระส าคัญ 
        ที่ต้องระบุ 
        ในหนังสือ 
        ร้องทุกข์ 

๕๔.๑.๑ ให้ร้องทุกข์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น  
           และร้องทุกข์เป็นหนังสือ 
๕๔.๑.๒ จะร้องทุกข์แทนผู้อื่น หรอืมอบหมาย 
           ให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนมิได้ 
ให้ท าเป็นหนังสือถึงประธาน ก.จัง หวัด แสดง
ข้อเท็จจริงแห่งการร้องทุกข์ว่าเป็นอย่างใด ลง
ลายมือช่ือและที่อยู่ของผูร้้องทุกข ์และความ
ประสงค์ของการร้องทุกข์ 

๕๔. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๒๔  
      และข้อ ๒๕ 

๕๕. การคัดค้านผู้พิจารณา ๕๕.๑ เหตุแห่งการ 
        คัดค้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕๕.๒ วิธีการ 
         คัดค้าน 
 
 
 
 
๕๕.๓ ผู้พิจารณา 
        คัดค้าน 
        ตัวเอง 
 
 

ผู้ร้องทุกขม์ีสิทธิคัดค้านผู้พิจารณา ได้แก่ 
       (๑) อนุกรรมการ 
       (๒) รองประธานอนุอุทธรณ์  
       (๓) หรือ ก.จังหวัด 
หากผู้พิจารณานั้นมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดงั 
ต่อไปนี ้
       (๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการ 
            ร้องทุกข์ 
       (๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข ์
       (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูร้้องทุกข ์  
       (๔) เป็นคู่สมรส บุพการ ีผู้สืบสันดาน พี ่
           น้องกับผู้บังคับคับบัญชาผู้เป็นเหต ุ
           แห่งการร้องทุกข์ 
ผู้ร้องทุกข์ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่ง
การคัดค้านไว้ใน 
       (๑) หนังสือร้องทุกข ์หรือ 
       (๒) หนังสือแจ้งเพ่ิมเติมก่อนอนุอุทธรณ์  
            หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่กรณี จะเริ่ม 
            พิจารณาเรื่องร้องทุกข ์
เมื่อมีเหตุแห่งการคัดค้านข้างต้น  
       (๑) ผู้พิจารณาจะถอนตัวไม่ร่วมพิจารณา 
            ก็ได้ 
       (๒) ถ้าไม่ถอนตัวเอง ประธานอนุอุทธรณ์  
            หรือประธาน ก.จังหวัด แล้วแต่กรณี   

๕๕. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๒๖  
 



            เห็นว่าข้อเท็จจริงน่าเชื่อถือ จะสั่งมิ 
            ให้เข้าร่วมพิจารณาก็ได้  เว้นแต่เห็น 
            ว่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า จะให้เข้า 
            ร่วมพิจารณาก็ได้เช่นกัน 

๕๖. การนับระยะเวลาร้อง 
      ทุกข์ 

๕๖.๑ เพื่อประ 
        โยชน์ในการ 
        ยื่นเรื่องร้อง 
        ทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕๖.๒ วิธีนับระยะ  
        เวลา 
 
 
 

(๑) ให้ถือวันท่ีผู้ถูกสั่งเป็นหนังสือลงลายมือช่ือ 
     รับทราบค าสั่งเป็นวันรับทราบค าสั่งเรื่อง 
     อันเป็นเหตุร้องทุกข์ 
(๒) กรณีผู้ถูกลงโทษไม่ยอมรับทราบค าสั่ง และ 
     มีการแจ้งค าสั่งโดยมีพยานรู้เห็นและบันทึก 
     วันเดือนปีเวลาสถานท่ีแจ้งไว้เป็นหลักฐาน 
     แล้ว ให้ถือวันท่ีแจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ 
     ค าสั่ง 
(๓) กรณีไม่อาจแจ้งตามข้างต้นไดโ้ดยตรง และ 
     ได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และ 
     ให้ผู้นั้นลงลายมือช่ือ วันเดือนปีท่ีรับทราบ 
     ค าสั่งส่งกลับคืนมาเป็นหลักฐาน เมื่อล่วง 
     พ้น ๓๐ วันนับแต่วันท่ีปรากฏในใบตอบรับ 
     หรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับส าเนา 
     กลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งไดร้ับทราบ 
     ค าสั่งแล้ว 
(๔) กรณีผู้บังคับบัญชาไม่มีค าสั่งเป็นหนังสือต่อ 
     ผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันท่ีมีหลักฐาน 
     ยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรได ้
     รับทราบเป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
(๕) กรณีเป็นการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา 
     โดยไม่มีค าสั่งอย่างใด ให้ถือวันท่ีผู้ร้องทุกข ์
     ควรได้รับทราบถึงการใช้อ านาจนั้น เป็นวัน 
     ทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
(๑) เวลาเริ่มต้นให้นับถัดจากวันแรกเป็นวันเริ่ม  
     (นับ ๑) 
(๒) เวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายตรงกับวันหยุด  
     ราชการ ให้นับวันเริ่มเปิดท าการใหม่เป็น 
     วันสุดท้าย 

๕๖.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์  ข้อ ๒๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕๖.๒ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์  ข้อ ๓๕ 

๕๗. วิธีการยื่นหรือส่ง 
      หนังสือร้องทุกข์ 

ขั้นตอนการยื่นหรือ
การส่ง 

๕๗.๑ ยื่นหรือส่งผ่านนายก อปท.เพื่อให้ส่งไป 
        ยังประธาน ก.จังหวัด ภายใน ๓ วันท า 
        การนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกขก์็ได้  
๕๗.๒ ผูร้้องทุกขมายื่นเอง (ที่ส านักงาน ก. 
        จังหวัด) ให้ผู้รับหนังสือ 
        (๑) ออกใบรับหนังสือ 
        (๒) ประทับตรารับหนังสือ 
        (๓) ลงทะเบียนรับหนังสือ 
        ไว้เป็นหลักฐานในวันท่ีรับหนังสือ และ 
        ให้ถือวันรับหนังสือดังกล่าวเป็นวันยื่น 
        เรื่องร้องทุกข์ 

๕๗. มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์  ข้อ ๒๘  
      และ ๓๐ วรรค ๒ 



๕๗.๓ ส่งทางไปรษณีย์ ให้ถือเป็นวันส่งหนังสือ 
        ร้องทุกข ์ดังนี้ 
        (๑) วันท่ีที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออก 
             ใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง 
        (๒) วันท่ีที่ท าการไปรษณีย์ต้นทาง 
             ประทับตรารับท่ีซองหนังสือ 
๕๗.๔ เมื่อยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ไว้แล้ว จะ 
        ส่งหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก่อน 
        อนุอุทธรณ์หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่กรณี  
        จะเริ่มพิจารณาก็ได้ 

๕๘. การขอถอนเรื่องร้อง 
      ทุกข์ 

เป็นสิทธิของผู้ยื่น
เรื่องร้องทุกข์ 

๕๘.๑ เมื่อไม่ประสงค์จะให้พิจารณาเรื่องร้อง 
        ทุกข์น้ันต่อไป 
๕๘.๒ ให้ผู้ร้องทุกข์ ยื่นหนังสือขอถอนก่อนท่ี 
        (๑) นายก อปท. 
        (๒) อนุอุทธรณ์ 
        (๓) ก.จังหวัด   
        แล้วแต่กรณีจะพิจารณาเสร็จสิ้นก็ได้ 
๕๘.๓ เมื่อถอนเรื่องร้องทุกข์แล้ว การพิจารณา 
        เรื่องร้องทุกข์น้ันให้เป็นอันระงับ 

๕๘. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๒๙ 

๕๙. การด าเนินการหลัง  
      จากรับหนังสือร้อง 
      ทุกข์ 

ขั้นตอนปฏิบัติ ๕๙.๑ เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์แล้ว 
๕๙.๒ ให้ประธานอนุอุทธรณ ์หรือประธาน ก. 
        จังหวัด แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งพร้อม 
        ส าเนาค าร้องทุกข์ให้ นายก อปท.ทราบ 
        โดยเร็ว 
๕๙.๓ ให้นายก อปท.ส่งเอกสารหลักฐานที ่
        เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาภาย  
        ใน ๗ วันท าการนับแต่วันรับหนังสือ 

๕๙. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และการ 
      ร้องทุกข์ ข้อ ๓๐ 

๖๐. การพิจารณาเรื่องร้อง 
      ทุกข์ 

วิธีการ ให้อนุอุทธรณ์หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่กรณี 
พิจารณาจาก 
(๑) เรื่องราวการปฏิบัตหิรือไม่ปฏิบัติของ 
     ผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข ์
(๒) กรณีจ าเป็นและสมควรอาจขอเอกสาร 
     หลักฐานจากส่วนราชการ เอกชนหรือ 
     บุคคลใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการ 
     พิจารณาได้ 

๖๐. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๓๑  
      วรรค ๑ 

๖๑. การแถลงการณ์ด้วย 
      วาจา 

ในช้ันการพิจารณา ๖๑.๑ กรณีผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ ์
๖๑.๒ หากอนุอุทธรณ์หรือ ก.จังหวัดเห็นว่าไม ่
        จ าเป็นจะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจา 
        เสียก็ได ้
๖๑.๓ กรณีนัดใหม้าแถลงการณ์ด้วยวาจา ให ้
        แจ้งนายก อปท.ว่าถ้าจะแถลงแกห้รือ 
        มอบหมายเป็นหนังสือให้พนักงานส่วน 
        ท้องถิ่นแถลงแก้แทนก็ได้ โดยแจ้งล่วง  
        หน้าตามควรแก่กรณ ี

๖๑. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๓๑  
      วรรค ๒, ๓ 



๖๑.๔ ให้นายก อปท.ผู้เป็นเหตุแห่งการร้อง 
        ทุกข์หรือผู้แทนเข้าฟังค าแถลงการณ์ของ 
        ผู้ร้องทุกข์ได้ 

๖๒. ระยะเวลาการ 
      พิจารณาเรื่อง 
      ร้องทุกข์ 

๖๒.๑ อนุอุทธรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
๖๒.๒  ก.จังหวัด 

(๑) พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐  
    วัน นับแต่วันได้รับเรื่องร้องทุกข์ (จาก ก. 
    จังหวัด) และเอกสารจากนายก อปท. 
(๒) ถ้าจ าเป็นให้ขยายได้ไม่เกิน ๓๐ วัน และ 
     บันทึกเหตุผลไว้ด้วย 
(๓) หากจ าเป็นให้ขยายได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน  
     และก าหนดมาตรการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
     โดยบันทึกเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม 
     ด้วย 
ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๖๑.๑ 
ข้อสังเกต (๑) ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ ์ 
                 ๙๐ วัน รวมเวลาของอนุอุทธรณ์ 
                 และ ก.จังหวัด (ถัวเฉลี่ย) 
             (๒) ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้อง 
                  ทุกข์เป็นของอนุอุทธรณ์ ๓๐                  
                  วันและของ ก.จังหวัดอีก ๓๐  
                  วัน แยกจากกัน 

๖๒. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๓๒ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  การพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์มิได้ระบุเวลาในการส่ง
เรื่องระหว่างอนุอุทธรณ์ และ ก.
จังหวัดไว้ เวลาที่ใช้จริงอาจเกิน 
๙๐ วัน ระหว่างอนุอุทธรณ์และ 
ก.จังหวัด จึงต้องส่งเรื่องโดยเร็ว 

๖๓. ลักษณะการพิจารณา 
      มีมติของ ก.จังหวัด 

ก.จังหวัดพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้อง
ทุกขแ์ล้ว สามารถ
มีมติได้ ดังนี้  

ถ้าเห็นว่า 
๖๓.๑ ผู้บังคับบัญชา ใช้อ านาจถูกต้องหรือ 
        ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกค า 
        ร้องทุกข์ 
๖๓.๒ ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจไม่ถูกต้องตาม 
        กฎหมาย ให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอน 
        หรือยกเลิกการปฏิบัตินั้น หรือให้ปฏิบัต ิ
        ให้ถูกต้อง 
๖๓.๓ ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจไม่ถูกต้องตาม 
        กฎหมายบางส่วน ให้มีมติให้แก้ไขหรือ 
        ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
๖๓.๔ สมควรด าเนินการประการอื่นใดเพื่อให ้
        ถูกต้องเป็นธรรม ให้มีมติให้ด าเนินการ 
        ได้ตามควรแก่กรณ ี
การพิจารณามีมติ ให้บันทึกเหตุผลไว้ในราย 
งานการประชุมด้วย 

๖๓. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๓๓ 

๖๔. การปฏิบัติตามมติของ  
      ก.จังหวัดกรณี 
      พิจารณาเรื่องร้อง 
      ทุกข์ 

เมื่อ ก.จังหวัดมีมติ
ตามข้อ ๖๓ แล้ว 

๖๔.๑ ให้นายก อปท.สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป 
        ตามมตินั้นในโอกาสแรกท่ีท าได ้
๖๔.๒ กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นจะให้มีการ 
        รับรองรายงานการประชุมก่อนก็ได ้
๖๔.๓ เมื่อสั่งหรือปฏิบัติแล้ว ให้แจ้งให้ผูร้้อง 
        ทุกขท์ราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
ข้อสังเกต   
(๑) หากนายก อปท.ไม่เห็นด้วย เมื่อสั่งหรือ 

๖๔. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์  ข้อ ๓๔ 



     ปฏิบัติตามมติแล้ว จะขอให้ ก.จังหวัด 
     พิจารณาทบทวน ส่วนจะพิจารณาทบทวน 
     หรือไม่เป็นอ านาจดุลพินิจ 
(๒) กรณีนายก อปท.ไม่เห็นด้วย และขอให้ ก. 
     จังหวัดพิจารณาทบทวนโดยยังมิได้สั่งหรือ 
     ปฏิบัติตามมติก่อนนั้น เป็นการไม่ชอบด้วย 
     วิธีการขั้นตอนอันเป็นสาระส าคัญ 
(๓) กรณีดังกล่าวรวมถึงการพิจารณารายงาน 
     การด าเนินการทางวินัยของ ก.จังหวัดด้วย 

๖๕. การร้องไปยัง ก.กลาง เพื่อใช้สิทธิตาม 
พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๕.๑ กรณีผูร้้องทุกขเ์ห็นว่ามติของ ก.จังหวัด 
        ขัดแย้งกับมาตรฐานท่ัวไป (ให้ออก/ 
        ปลด/ไล)่ มีสิทธิร้องไปยัง ก.กลาง ได้ 
๖๕.๒ ก.กลาง จะแจ้งให้ ก.จังหวัดด าเนินการ 
        แก้ไขให้ถูกต้อง 
๖๕.๓ ถ้า ก.จังหวัดไม่แก้ไขในเวลาอันควร  
        หรือจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
๖๕.๔ ก.กลาง มีอ านาจเพิกถอนมตินั้นได้ 

๖๕. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      สิทธิการอุทธรณ์ การ 
      พิจารณาอุทธรณ์ และ 
      การร้องทุกข์ ข้อ ๓  
      วรรค ๒ ประกอบข้อ ๒๑  
      วรรค ๒ และ พ.ร.บ. 
      ระเบียบบริหารงาน 
      บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒   
      มาตรา ๑๙ วรรค ๒ 

๖๖. ก.จังหวัดพิจารณา 
      อุทธรณ์โทษปลดออก 
      จากราชการแล้วให้ลด 
      โทษเป็นลดขั้นเงิน  
      เดือน ๑ ขั้น และมีมต ิ
      ให้สั่งกลับเข้ารับราช  
      การ 

นาย อปท.ต้องสั่ง
ตามมติ ก.จังหวัด 

๖๖.๑ นายก อปท.ต้องออกค าสั่งลดโทษผู้นี ้
        จากปลดออกเป็นลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น 
๖๖.๒ โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ีสั่งใหก้ลับเข้ารับ 
        ราชการ 
๖๖.๓ หากเป็นกรณีได้รับการล้างมลทิน นายก  
        อปท.ไม่อาจลดขั้นเงินเดือนตามค าสั่งได้ 

เทียบเคียง 
๖๖ หนังสือส านักงาน ก.พ.  
     ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๗       
     ลง ๑๓ ก.ย.๓๖ ในหนังสือ   
     ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
     ข้าราชการพลเรือนฯ  
     ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๖๔ 

๖๗. การลาอุปสมบทเป็น 
      สิทธิของข้าราชการ 

แต่การพิจารณา
อนุญาตเป็นอ านาจ
ของผู้บังคับบัญชา 

๖๗.๑ หากผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลา 
        อุปสมบท 
๖๗.๒ และผู้ใช้สิทธิลานั้นเห็นว่าตนไม่ได้รับ 
        ความเป็นธรรม 
๖๗.๓ จะใช้สิทธิฟูองร้องต่อศาล (หรือร้องทุกข ์
        ต่อ ก.จังหวัด) ได้  
๖๗.๔ การกระท าดังกล่าวถือว่าเป็นการใช้สิทธิ 
        โดยชอบ  
๖๗.๕ แม้ศาลจะยกฟูอง (หรือ ก.จังหวัดจะยก 
        ค าร้องทุกข)์ ก็ไม่เป็นเหตุว่ามีมูลความ  
        ผิดทางวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้าย  
        แรง 
๖๗.๖ ผู้บังคับบัญชาจะแต่งตั้งคณะกรรมการ 
        ขึ้นท าการสอบสวนด้วยอาศัยเหตุนั้น 
        ไม่ได้ 

๖๗. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
      ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ป๑๕๐๐       
      ลง ๑๙ พ.ย.๓๙ ในหนังสือ 
      ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
      ข้าราชการพลเรือนฯ  
      ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๒๒๙ 

หมายเหตุ 
๑. เอกสารฉบับนี้ไม่ควรใช้กล่าวอ้าง จนกว่าจะได้ตรวจสอบกับข้อกฎหมาย/มาตรฐานและหนังสือสั่งการฯ  
    ที่เก่ียวข้องซึ่งได้ระบุไว้แล้วในช่องขวามือ  
๒. การพัฒนาและเพ่ิมเติมสาระใกล้สมบูรณ์แล้ว  



๓. พบข้อผิดพลาด โปรดแจ้ง ๐๘๑-๑๗๔-๓๗๘๔ หรือ ๐๘๒-๓๐๐-๒๕๕๕ 
๔. ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 


