
 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 

 
 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เก่ียวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และ    
เป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติให้
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และมาตรฐานกลางเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นกําหนด       
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  13 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น  
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2559 ประกอบกับมติคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งท่ี  11/2558 เมื่อวันท่ี  26 พฤศจิกายน 2558  
จึงออกประกาศไว้ ดังน้ี 
 

หมวด  1 
บทท่ัวไป 

 
  ข้อ 1  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559” 
  ข้อ 2  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่  1  มกราคม  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3  ให้ยกเลิก 
  (1) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ
ร้องทุกข์  ลงวันท่ี  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2545 
  (๒) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัย (แก้ไขเพิ่มเติม) 
ลงวันท่ี  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2547 
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  (๓) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัย (แก้ไขเพ่ิมเติม) (ฉบับ
ท่ี 3)  ลงวันท่ี  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2548 
  (๔) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัย (ฉบับท่ี 4)  ลงวันท่ี 8  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 
  (5) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ
ร้องทุกข์ (ฉบับท่ี 5)  ลงวันท่ี  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 
  (6) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ
ร้องทุกข์ (ฉบับท่ี 5/1)  ลงวันท่ี  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 
  ข้อ 4  ในประกาศน้ี 
  “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง ข้าราชการครูองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันด้วย 
  “คู่กรณี” หมายความว่า  บุคคลผู้มีเหตุทะเลาะวิวาท  ร้องเรียน  ฟ้องร้องซึ่งกันและกัน 
หรือเป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใดๆ เป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียง
ภายในสามช้ัน  เป็นญาติเก่ียวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองช้ัน เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือ
ผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทน เป็นเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ี เป็นนายจ้างของคู่กรณี  หรือเป็นผู้มีอํานาจพิจารณา
ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณาไม่เป็นธรรม 
  “ตัวการสําคัญ” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ซึ่งชักชวน  
โน้มน้าว ล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญา  หรือกระทําการใดๆ อันทําให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อ่ืนจําต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ 
 

หมวด  2 
วินัยและการรกัษาวินัย 

 
  ข้อ 5  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาวินัยตามท่ีกําหนดเป็นข้อห้ามและ
ข้อปฏิบัติไว้ในหมวดน้ี  โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
  ข้อ 6  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
  ข้อ 7  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบตัหิน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริตและเท่ียงธรรม  
  ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าท่ีราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์
ท่ีมิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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  ข้อ 8  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดผลด ี
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
  ข้อ 9  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบตัหิน้าท่ีราชการด้วยความอุตสาหะ 
เอาใจใส่ ระมดัระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ  
          การประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 10  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบตัิหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่
ราชการ 
  การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
  ข้อ 11  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องถือว่าเป็นหน้าท่ีพิเศษที่จะสนใจและ 
รับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิด
แก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
  ข้อ 12  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาความลับของทางราชการ 
  การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 13  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบตัิตามคําสั่งของผู้บังคับบญัชา  
ซึ่งสั่งในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้า
เห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งน้ันจะทําให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ หรือเป็นคําสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ทบทวนคําสั่งน้ัน และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว  ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิมเป็นหนังสือ 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
        การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าท่ีราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 14  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบตัิราชการโดยมิให้เป็นการกระทํา 
การข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทํา หรือได้รับอนุญาตเป็น
พิเศษช่ัวครั้งคราว 
  ข้อ 15  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  
การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง  ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
  การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบญัชา  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 16  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องถอืและปฏิบัตติามระเบียบ และแบบ 
ธรรมเนียมของทางราชการ  
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  ข้อ 17  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ  
จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการมิได้ 
  การละทิ้งหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง หรือละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 18  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสุภาพเรียบร้อย  รักษาความสามัคคี 
และไม่กระทําการอย่างใดท่ีเป็นการกล่ันแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่าง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกันและผู้รว่มปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 19  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องต้อนรับ  ให้ความสะดวก ให้ความเป็น
ธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าท่ีของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความ
สุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
  การดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 20  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่กระทําการ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทํา
การหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสียความเท่ียงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าท่ีราชการ
ของตน 
  ข้อ 21  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่เปน็กรรมการผู้จดัการ หรือผู้จัดการ 
หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกันน้ันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
  ข้อ 22  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 
  ข้อ 23  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาช่ือเสียงของตน  และรักษา 
เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใดๆ อันได้ช่ือว่าเป็นผู้
ประพฤติช่ัว 
  การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก  หรือโทษท่ีหนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษา 
ถึงท่ีสุดให้จําคุกหรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท  
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
 

หมวด  3   
วิธีก่อนการดําเนินการทางวินัยและสถานโทษทางวินัย 

 
  ข้อ 24  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสรา้งและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมี
มูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 



๕ 
 

  การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระทําโดย การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี  การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันท่ีจะเสริมสร้างและ
พัฒนาทัศนคติ  จิตสํานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางท่ีมีวินัย 
  การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยให้กระทําโดยการเอาใจใส่  สังเกตการณ์  
และขจัดเหตุท่ีอาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยท่ีจะดําเนินการป้องกันตามสมควรแก่
กรณีได้ 
  เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทําผิด
วินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการทางวินัยทันที 
  เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา  หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทําผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรีบ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
  เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาํผิดวินัย ให ้
ดําเนินการตามวรรคห้า เฉพาะกรณีดังต่อไปน้ี 
  (๑) มีการกล่าวหาที่ไม่ได้ระบุช่ือผู้กล่าวหา  ไม่ได้ลงลายมือช่ือผู้กล่าวหา แต่ระบุช่ือหรือ 
ตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดผู้ใด และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์น้ันเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้ 
  (๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้ 
  ภายใต้บังคับวรรคส่ี  วรรคห้า  และวรรคหก  หากความปรากฏแก่ผู้บังคับบัญชาอ่ืนที่มิใช่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บังคับบัญชาอ่ืนน้ันรายงานตามลําดับช้ันถึงนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดโดยเร็ว 
  การสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นตามวรรคห้า จะกระทําโดยแต่งต้ังกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง  กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  หรือกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้ 
  การกล่าวหาต้องกระทําเป็นหนังสือ ถ้าเป็นการกล่าวหาด้วยวาจา ให้ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับฟัง
การกล่าวหาจัดให้มีการทําบันทึกเป็นหนังสือ  และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพ่ือดําเนินการ
ตามวรรคห้า  
  เมื่อได้ดําเนินการตามวรรคห้าแล้ว ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย จึง
จะยุติเรื่องได้  ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ก็ให้ดําเนินการทางวินัยทันที 
  การดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาวากระทําผิดวินัย 
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี โดยกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้
ดําเนินการทางวินัยตามข้อ  26  วรรคสาม  แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ให้ดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหมวด  7 
  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อน้ี หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต    
ให้ถือว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัย  ในกรณีผู้บังคับบัญชาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือว่าไม่ปฏิบัติการ
ตามอํานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
  ข้อ 25  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ
ในหมวดน้ี  ผู้น้ันเป็นผู้กระทําผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย  เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามหมวด  8 
   



๖ 
 

  โทษทางวินัยมี  5  สถาน  คือ 
  (1)  ภาคทัณฑ์ 
  (2)  ตัดเงินเดือน 
  (๓)  ลดขั้นเงินเดือน 
  (4)  ปลดออก 
  (5)  ไล่ออก 
 

หมวด  4 
การดําเนินการทางวินัย 

 
  ข้อ 26  การดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีกรณีอันมีมูล 
ท่ีควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า โดยต้องแจ้งข้อ
กล่าวหา สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งจะระบุหรือไม่ระบุช่ือ
พยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจง รวมท้ังนําสืบแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่เป็นความผิดท่ีปรากฏ
ชัดแจ้งตามหมวด  6 
  ในการช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากคําของผู้ถูกกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินํา
ทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้าฟังการช้ีแจงหรือการให้ปากคําของตนได้ 
  การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้
ดําเนินการสอบสวนตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร โดยอาจมอบหมายให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาสอบสวนแทน หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่
ร้ายแรงก็ได้ 
  การสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ  24  วรรคห้า หากได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งลงโทษตามข้อ  84  โดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
อีกก็ได้ 
  การดําเนินการตามวรรคสาม  หากเป็นการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้
ดําเนินการมีสาระสําคัญตามหมวด  7  โดยอนุโลม 
  ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนตามหมวด  7 
  เม่ือดําเนินการตามวรรคสาม  วรรคสี่  หรือวรรคหกแล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิด
วินัยก็ให้ดําเนินตามข้อ  84  หรือข้อ  85  แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย จึงจะ
สั่งยุติเรื่องเป็นหนังสือได้ 
  ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนผู้ถูก
กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามวรรคหก ในเรื่องท่ีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูก
กล่าวหาตามข้อ 6 (๔)  หรือข้อ 7  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559 
และคณะกรรมการสอบสวนตามข้อดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหก จะนํา
สํานวนการสอบสวนตามข้อดังกล่าวมาใช้เป็นสํานวนการสอบสวน  และทําความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  โดยถือว่าได้มีการสอบสวนตามวรรคหกแล้วก็ได้ 



๗ 
 

  ข้อ 27  ให้กรรมการสอบสวนมีอํานาจหน้าท่ี  ดังต่อไปน้ี 
  (1) ขอให้กระทรวง  ทบวง  กรม  หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ 
ห้างหุ้นส่วน  บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมา
ช้ีแจง หรือให้ถ้อยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (2) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลใดๆ มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารและ 
หลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  ข้อ 28  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําหรือละเว้น
กระทําการใดท่ีพึงเห็นได้ ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อ
ผู้บังคับบัญชาของผู้น้ัน หรือต่อผู้มีหน้าท่ีสืบสวน สอบสวน  หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของ
ทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้น้ัน  หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือ
ต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  เว้นแต่ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกับราชการ หรือความผิด
ลหุโทษ  แม้ภายหลังผู้น้ันจะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 24 และดําเนินการทางวินัยตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ีต่อไปได้เสมือนว่าผู้น้ันยังมิได้ออกจากราชการ  เว้นแต่กรณีผลการสอบสวน
พิจารณาปรากฏว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยท่ีจะต้องลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ก็ให้งด
โทษเสีย 
  การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหน่ึง  นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดต้องสั่งแต่งตัง้ 
คณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนตามข้อ  26  วรรคหก  ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีผู้น้ันออก
จากราชการ  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนมิได้ 
  ข้อ 29  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็น
ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจสั่งพัก
ราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้   
  ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้น้ันมิได้กระทําผิด หรือกระทําผิดไม่ถึงกับ
จะถูกลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก  และไม่มีกรณีท่ีจะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งในระดับเดียวกันท่ีผู้น้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน 
  เม่ือได้มีการส่ังให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการหรือออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามวรรคหน่ึงแล้ว  ภายหลังปรากฏว่าผู้น้ันมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ในกรณีอ่ืนอีก  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ  24 หรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนตามข้อ 26 วรรคหก ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขน้ีต่อไปได้ 
  ในกรณีท่ีสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ  หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนท่ีมิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ก็ให้ผู้น้ันมีสถานภาพเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดระยะเวลาระหว่างท่ีถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนเสมือนว่าผู้น้ันเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 
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  การออกคําสั่งตามข้อน้ี  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก่อน 
  เงินเดือน  เงินอ่ืนท่ีจ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน และการจ่ายเงินดังกล่าว
ของผู้ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วย
การน้ัน  สําหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่า   
ผู้น้ันเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 
  การส่ังพักราชการ การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ระยะเวลาให้พักราชการ  ระยะเวลา
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  และการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559 
 

หมวด  5 
การกันเป็นพยานและการคุ้มครองพยาน 

 
  ข้อ 30  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดวินัย 
กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อ่ืนและผู้น้ันมิใช่ตัวการสําคัญ  อาจได้รับการกันเป็นพยาน และ
การคุ้มครองพยานตามหมวดน้ี  ไม่ว่าจะมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนในเร่ืองดังกล่าว
แล้วหรือไม่ก็ตาม ถ้าผู้น้ัน 
  (๑) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคําเก่ียวกับการกระทําความผิดวินัยท่ีได้
กระทํามา ต่อบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าท่ีสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบ
ของทางราชการ และข้อมูลหรือถ้อยคําน้ันเป็นเหตุให้มีการดําเนินการทางวินัยกับตัวการสําคัญในเรื่องน้ัน
ได้ 
  (๒) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคําเก่ียวกับการกระทําความผิดวินัยท่ีได้
กระทํามา ต่อบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าท่ีสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบ
ของทางราชการ ซึ่งไม่อาจแสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอ่ืนใด เพื่อดําเนินการทางวินัยแก่ตัวการสําคัญ
ในเรื่องน้ันได้ 
  ข้อ 31  การกันเป็นพยาน  การส้ินสุดการกันเป็นพยาน  การคุ้มครองพยาน  และการ
สิ้นสุดการคุ้มครองพยาน เป็นอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยต้องทําเป็นหนังสือ 
  ข้อ 32  การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคําตามข้อ 30 ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
ไม่เป็นการเปิดเผยความลับของทางราชการ และไม่เป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
  กรณีผู้บังคับบญัชาอ่ืนซึ่งมิใช่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับข้อมลู  ให้รายงาน 
ตามลําดับช้ันจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดําเนินการตอ่ไป 
  ข้อ 33  การพิจารณากันข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพยาน ต้องมิได้เกิด 
จากการล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญา หรือกระทําการอ่ืนใดโดยมิชอบแก่ผู้ถูกกันเป็นพยาน เพื่อชักจูงให้ให้
ข้อมูลหรือให้ถ้อยคําในเรื่องท่ีกล่าวหาน้ัน 
  ข้อ 34  ในระหว่างการสอบสวน  หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรท่ีจะ
กันผู้ถูกสอบสวนรายใดเป็นพยาน  ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดโดยเร็วเพื่อสั่งกันผู้น้ันเป็นพยาน  ท้ังน้ี คณะกรรมการสอบสวนต้องมีมติโดยระบุเหตุผลแห่งการ
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พิจารณาไว้ด้วยว่าสมควรกันผู้ถูกสอบสวนรายน้ันเป็นพยานเพราะเหตุใด กรณีเช่นน้ีให้ถือว่าการดําเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้ถูกกันเป็นพยานเป็นอันยุติ  เว้นแต่มีกรณีตามข้อ  36 
  ข้อ 35  ภายใต้บังคับข้อ  30  เมื่อความปรากฏแก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้ 
มีการตรวจสอบและพิจารณาแล้ว  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกันข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้น้ันเป็นพยานก็ได้ 
  ข้อ 36  หากผู้ถูกกันเป็นพยานตามข้อ  34  หรือข้อ  35  แล้วแต่กรณี ไม่มาให้ถ้อยคํา 
ต่อบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าท่ีสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการ  หรือมาแต่ไม่ให้ถ้อยคํา หรือให้ถ้อยคําแต่ไม่เป็นประโยชน์ หรือให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือกลับ
คําให้การ  คณะกรรมการสอบสวนต้องรายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้การกันผู้น้ันเป็น
พยานสิ้นสุดลง และให้ดําเนินการทางวินัยแก่ผู้น้ันต่อไป 
  ข้อ 37  ให้นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดแจ้งการกันเป็นพยานและการส้ินสุดการกัน 
เป็นพยานให้ผู้ถูกกันเป็นพยานและบุคคล หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าท่ีสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการทราบ  แล้วส่งให้ประธานกรรมการสอบสวนรวมไว้ในสํานวนการ
สอบสวนด้วย 
  ข้อ 38  ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าท่ีให้การ
คุ้มครองพยาน  ดังต่อไปน้ี 
  (๑)  ไม่เปิดเผยช่ือ หรือข้อมูลใดๆ ท่ีจะทําให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคํา 
  (๒)  ไม่ใช้อํานาจไม่ว่าในทางใด หรือกระทําการอ่ืนใดอันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่เป็น
ธรรม ซึ่งอาจมีผลทําให้กระทบสิทธิหรือหน้าท่ีของผู้น้ันในทางเสียหาย 
  (๓)  มิให้ผู้น้ันถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกข่มขู่เพราะเหตุท่ีมีการให้ข้อมูล หรือให้ถ้อยคํา 
  ข้อ 39  ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือให้คุ้มครอง 
พยาน  ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจะพิจารณาดําเนินการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าจําเป็นเพื่อให้ผู้น้ันได้รับความ
คุ้มครองแล้วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามท่ีกฎหมายบัญญัติในภายหลังก็ได้ 
  ข้อ 40  ภายใต้บังคับข้อ  39 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึง่เป็นพยานผู้ใด 
เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันยังมิได้ให้การคุ้มครอง หรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอ  ในกรณีเป็น
ผู้บังคับบัญชาอ่ืนท่ีมิใช่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้น้ันอาจย่ืนคําร้องเป็นหนังสือต่อนายกองค์การ
บรหิารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไปก็ได้ 
  ข้อ 41  เม่ือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับคําร้องตามข้อ 40  หรือความปรากฏ
แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้ามีมูลน่าเช่ือว่าเป็นไปตามท่ีพยานกล่าวอ้าง ต้องให้การคุ้มครอง
พยานทันที  หากมีความจําเป็นเพื่อความปลอดภัยในชีวิต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจสั่งให้พยาน
ผู้น้ันไปช่วยราชการท่ีสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโดยความสมัครใจของพยานโดยเร็วก็ได้ 
  ข้อ 42  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นพยานผู้ใดเห็นว่า นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยังมิได้ให้การคุ้มครองตามหมวดน้ี หรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอ ผู้น้ันอาจย่ืนคําร้อง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ 
  เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับคําร้องตามวรรคหน่ึงแล้ว 
ถ้ามีมูลน่าเช่ือว่าเป็นไปตามท่ีพยานกล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ



๑๐ 
 

ให้พยานผู้น้ันไปช่วยราชการท่ีสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแจ้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพื่อทราบ โดยอาจปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีกฎหมายกําหนดในภายหลังก็ได้ 
  ข้อ 43  ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ  49 
วรรคสี่ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมีมติให้พยานผู้น้ันไปช่วย
ราชการท่ีสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
  ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดําเนินการตามข้อ  42 ถือว่าไม่ปฏิบัติการตาม
อํานาจหน้าท่ีโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ หรือในกรณีท่ีเห็นสมควร 
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติแจ้งผู้ควบคุม หรือกํากับดูแล ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ีต่อไป  
  ข้อ 44  การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดน้ีให้พิจารณาดําเนินการในโอกาสแรกท่ี
สามารถกระทําได้ และให้เริ่มตั้งแต่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคําจนกว่าจะสั่งยุติเรื่อง หรือการดําเนินการ
ทางวินัยแก่ตัวการสําคัญแห่งการกระทําผิดเสร็จสิ้น และเหตุแห่งการคุ้มครองพยานหมดสิ้นไป ให้
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้ผู้ได้รับการคุ้มครองพยานกลับไปปฏิบัติหน้าท่ี
เดิม 
 

หมวด  6 
การกระทําท่ีปรากฏชัดแจ้ง 

 
  ข้อ 45  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาํผิดวินัยอย่างไม่รา้ยแรงในกรณี 
ดังต่อไปน้ี 
  (1) กระทําความผิดอาญาจนต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าผู้น้ันกระทําผิด และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าข้อเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาน้ันได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว 
  (๒) กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้รับสารภาพในเรื่องท่ีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือให้ถ้อยคํารับสารภาพต่อผู้มีหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนตามหมวด 4 หรือ
คณะกรรมการสอบสวนตามหมวด 7  และได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว 
  ถ้าเป็นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดําเนินการทาง
วินัยตามข้อ  84  โดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ 
  ข้อ 46  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณี 
ดังต่อไปน้ี 
  (1) กระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด
ให้จําคุกโดยศาลมิได้รอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้ หรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (2) ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดตอ่ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดําเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดง
ถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  



๑๑ 
 

  (3) กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือให้ถ้อยคํารับสารภาพต่อผู้มีหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนตามหมวด 4 หรือคณะกรรมการ
สอบสวนตามหมวด 7  และได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว 
  ถือเป็นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดําเนินการทาง 
วินัยตามข้อ 85 วรรคหน่ึง โดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ 
  ข้อ 47  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัต ิ
หน้าท่ีราชการ บกพร่องต่อหน้าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการ และ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าถ้าให้ผู้น้ันรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการในกรณี
ดังต่อไปน้ี 
  (๑) กระทําหรือละเว้นกระทําการใดจนต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าผู้น้ันกระทําผิดแต่ให้รอ 
การกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแล้วแต่ให้รอการลงโทษไว้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า
ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาน้ันได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว 
  (๒) มีกรณีหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  บกพร่องในหน้าท่ีราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการ และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือให้ถ้อยคํารับสารภาพต่อผู้มีหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนตามหมวด 4 หรือคณะกรรมการ
สอบสวนตามหมวด 7  และได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว 
  ถือเป็นกรณีท่ีปรากฏชัดแจ้งซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ออกจากราชการ
ตามข้อ  7 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559 โดยไม่สอบสวน หรืองดการ
สอบสวนก็ได้ 
 

หมวด  7 
การสอบสวนพิจารณา 

 
  ข้อ 48  เพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ 26 วรรคหก  หรือข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือบกพร่องในหน้าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี
ราชการตามข้อ 7 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559 ให้เป็นไปตามหมวดน้ี 
  ข้อ 49  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจากข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดในสังกัด กรณีมีเหตุผลความจําเป็น หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนพิจารณา หรือเพื่อความ
ยุติธรรม  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจแต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการฝ่าย
พลเรือนโดยได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดก็ได้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจํานวน
อย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งระดับไม่ต่ํากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่าผู้
ถูกกล่าวหา ตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด โดยให้กรรมการคน
หน่ึงเป็นเลขานุการ 



๑๒ 
 

  คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือ
ผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดําเนินการทางวินัย
อย่างน้อยหน่ึงคน 
  ในกรณีจําเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้างตามภารกิจท่ีมี
คุณสมบัติตามวรรคสองด้วยก็ได้  และให้นําข้อ 54  ข้อ 55  และข้อ 56  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  เม่ือความปรากฏแก่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่านายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดร่วมกับผู้ถูกกล่าวหา ให้
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบ หากพบว่าเป็นความจริง ให้แจ้งขอความ
ยินยอมจากต้นสังกัดแล้วพิจารณาและมีมติคัดเลือกคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดออกคําสั่งแต่งตั้งตามมติ 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่สอบสวนแล้วเสร็จ ให้รายงานการสอบสวนเสนอไป
ยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามน้ัน  ท้ังน้ี ให้นําความในข้อ  77  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะมีตําแหน่ง
ระดับต่ํากว่าหรือเทียบได้ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหา  ก็ไม่กระทบถึงการท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 
  ข้อ 50 คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนต้องระบุช่ือและตําแหน่งระดับของผู้ถูก 
กล่าวหา  เรื่องท่ีกล่าวหา  ช่ือและตําแหน่งระดับของผู้ ท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนและ
ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี)  ท้ังน้ี ให้มีสาระสําคัญตามแบบ สว.1  ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี 
  การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งตั้ง  ไม่กระทบถึงการท่ีได้รับแต่งตั้งตาม
วรรคหน่ึง 
  ข้อ 51  เม่ือมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 
  (1) แจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวันท่ี 
รับทราบไว้เป็นหลักฐาน  ในการน้ีให้มอบสําเนาคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหน่ึงฉบับด้วย ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ยอมรับทราบคําสั่ง ถ้าได้ทําบันทึกลงวันท่ีและสถานที่ท่ีแจ้งและลงลายมือช่ือผู้แจ้ง พร้อมท้ังพยานรู้เห็น
ไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันท่ีแจ้งน้ันเป็นวันรับทราบ  กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้
หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืน ให้ส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  ณ ท่ีอยู่ของผู้ถูก
กล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นน้ีเมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันท่ีส่งสําเนา
คําสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว 
  (2) ส่งสําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน  และส่ง 
หลักฐานการรับทราบ หรือถือว่ารับทราบตาม (1) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีกล่าวหาให้
ประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการลงลายมือช่ือและวันเดือนปีท่ีรับไว้เป็นหลักฐาน 
  ข้อ 52  เม่ือได้รับเรื่องตามข้อ 51 (2) แล้ว  ให้ประธานกรรมการดําเนินการประชุม 
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป 
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  ข้อ 53  การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อย 
กว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่การประชุมตามข้อ 61 และ 
ข้อ 75  ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ
สอบสวนท้ังหมด 
  การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย แต่ใน
กรณีจําเป็นท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้  ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทํา
หน้าท่ีแทน 
  การลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
  ข้อ 54  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าผู้น้ันมีเหตุ
อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปน้ี 
  (1) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทําการตามเรื่องท่ีกล่าวหา 
  (2) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
  (3) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา 
  (4) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นคู่สมรส บุพการี  ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา 
หรือร่วมบิดาหรือมารดาของผู้กล่าวหา 
  (5) มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม 
  การคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนให้ทําเป็นหนังสือย่ืนต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุ
แห่งการคัดค้าน โดยแสดงข้อเท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะทําให้การ
สอบสวนไม่ได้ความจริงและความเป็นธรรมอย่างไร ในกรณีน้ีให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งสําเนา
หนังสือคัดค้าน และแจ้งวันท่ีได้รับหนังสือคัดค้านดังกล่าวให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ในสํานวน
การสอบสวนด้วย 
  ในการพิจารณาเรื่องการคัดค้าน ผู้ซึ่งถูกคัดค้านอาจทําคําช้ีแจงได้ หากนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้  ให้สั่งให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการ
สอบสวน  หากเห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ให้สั่งยกคําคัดค้านน้ัน โดยให้สั่งการภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือคัดค้าน  ท้ังน้ี ให้แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกล่าวด้วย  พร้อมท้ัง
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้คัดค้านทราบ แล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในสํานวนการสอบสวน
โดยเร็ว  การส่ังยกคําคัดค้านให้เป็นท่ีสุด 
  ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สั่งการอย่างหน่ึงอย่างใดภายในสิบห้าวันตาม
วรรคสาม  ให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน และให้เลขานุการกรรมการสอบสวนรายงาน
ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดําเนินการตามข้อ 56  ต่อไป  
  การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถึงการสอบสวนท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว 
  ในกรณีกรรมการสอบสวนตามข้อ  49 วรรคสี่  ถูกคัดค้านหรือเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจ  
ถูกคัดค้าน  ให้ดําเนินการตามวรรคสอง โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเสนอคําคัดค้านไปยัง
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่ วันรับหนังสือคัดค้าน  
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณาคําคัดค้านโดยเร็ว  แต่ต้องไม่เกินสามสิบ
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วันนับแต่วันได้รับหนังสือคัดค้านจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน หากคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่พิจารณาและมีมติภายในสามสิบวันให้ผู้น้ันพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ให้
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมีมติคัดเลือกกรรมการสอบสวนแทนผู้น้ัน 
  ในกรณีมีการคัดค้านตามวรรคสอง วรรคหก และข้อ 55 ให้ผู้ น้ันหยุดปฏิบัติหน้าท่ี
ช่ัวคราวจนกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้วแต่กรณี จะพิจารณาสั่งคําคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาคําคัดค้านให้ทราบ 
  ข้อ 55  ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้าน
ตามข้อ 54 วรรคหนึ่ง  ให้ผู้น้ันรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 54 วรรคสอง และให้
นําข้อ  54  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 56  ภายใต้บังคับข้อ  49  เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ้านายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามีเหตุอันสมควร หรือจําเป็นท่ีจะต้องเปลี่ยน เพิ่ม  หรือลดจํานวนผู้ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ให้ดําเนินการได้โดยต้องแสดงเหตุแห่งการสั่งน้ันไว้ด้วย และให้นําข้อ 51  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหน่ึง ไม่กระทบถึงการ
สอบสวนท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว 
  ข้อ 57  คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าท่ีสอบสวนตามหมวดน้ี เพื่อแสวงหาความจริงใน
เรื่องท่ีกล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน  ในการน้ีให้คณะกรรมการ
สอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวหาเท่าท่ีจําเป็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา และจัดทําบันทึกประจําวันท่ีมีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย 
  ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมทําการสอบสวน 
  ข้อ 58  ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลา ดังน้ี 
  (1) ดําเนินการประชุมตามข้อ 52  แล้วแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ 60 ให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประธานกรรมการได้รับทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
  (2) รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวหาเท่าท่ีมีภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีได้ดําเนินการตาม (1) แล้วเสร็จ 
  (3) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ 61 ให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ดําเนินการตาม (2) แล้วเสร็จ 
  (4) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้
ดําเนินการตาม (3) 
  (5) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้ดําเนินการตาม (4) แล้วเสร็จ 
  ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตาม
วรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุท่ีทําให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน  ในกรณีเช่นน้ีให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยาย
ระยะเวลาดําเนินการได้ไม่เกินสองครั้งๆ ละไม่เกินสามสิบวัน  
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  การสอบสวนเรื่องใดท่ีคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปด
สิบวัน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ เพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป 
  ข้อ 59  การนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เปน็พยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน  
ให้กรรมการสอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด 
  เอกสารท่ีใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนํา
ต้นฉบับมาได้จะใช้สําเนาท่ีกรรมการสอบสวน หรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบรับรองว่าเป็นสําเนาถูกต้องก็ได้ 
  ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอ่ืน จะให้นํา
สําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 
  ข้อ 60  เม่ือได้พิจารณาเรื่องท่ีกล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ  52  แล้ว  
ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาท่ีปรากฏตามเรื่องท่ีกล่าวหา
ให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด เม่ือใด อย่างไร ในการน้ีให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือ
ด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐาน
หรือนําพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ตามข้อ  61 
  การแจ้งตามวรรคหน่ึง ให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.2 ท้ายหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขน้ี โดยทําเป็นสองฉบับเพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหน่ึงฉบับ  เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหน่ึงฉบับ 
และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 
  เมื่อได้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูก
กล่าวหาว่าได้กระทําการตามท่ีถูกกล่าวหรือไม่ อย่างไร  แล้วบันทึกถ้อยคําไว้เป็นหลักฐาน 
  ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหา ให้
คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า การกระทําตามท่ีถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดวินัย
กรณีใด หรือหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือบกพร่องในหน้าท่ีราชการ  หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการตามข้อ 7 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจาก
ราชการ พ.ศ. 2559 อย่างไร  หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามท่ีรับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยคํา รับสาร
ภาพรวมท้ังเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทําไว้ด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการ
สอบสวนจะไม่ทําการสอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
อันเก่ียวกับเรื่องท่ีกล่าวหาโดยละเอียด จะทําการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดําเนินการตาม
ข้อ  75  และข้อ  76 ต่อไป 
  ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยคํารับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วดําเนินการตามข้อ  61 ต่อไป 
  ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบข้อกล่าวหา  ถ้าได้ทําบันทึก 
ลงวันท่ีและสถานที่ท่ีแจ้งและลงลายมือช่ือผู้แจ้ง พร้อมท้ังพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันท่ีแจ้งน้ัน 
เป็นวันรับทราบ  กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืน หรือผู้ถูกกล่าวหา 
ไม่มารับทราบข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. 2 ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ท่ีอยู่ของผู้ถูกกล่าวหา  ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
หรือสถานที่ติดต่อท่ีผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ  พร้อมท้ังมีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําการ
ตามท่ีถูกกล่าวหาหรือไม่  การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเช่นน้ี ให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. 2 เป็น
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สามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหน่ึงฉบับ  ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บ
ไว้หน่ึงฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปีท่ีรับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสํานวนการ
สอบสวนหน่ึงฉบับ เม่ือล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ส่งบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. 2 ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.2 คืนให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคห้า  
  ข้อ 61  เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ 60 แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุม
เพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด เม่ือใด อย่างไร
และเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด หรือหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  หรือ
บกพร่องในหน้าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการตามข้อ 7 ของ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559 หรือไม่ อย่างไร แล้วให้คณะกรรมการ
สอบสวนมีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหา โดยระบุข้อกล่าวหาท่ีปรากฏตาม
พยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด  หรือหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ หรือบกพร่องในหน้าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการตามข้อ 7  
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559 อย่างไร และสรุปพยานหลักฐานท่ี
สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานท่ี  และการกระทําท่ีมีลักษณะเป็นการ
สนับสนุนข้อกล่าวหา  สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ 
  การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง  ให้ทํา
บันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.3 ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี โดยทําเป็นสองฉบับเพื่อมอบให้ผู้ถูก
กล่าวหาหน่ึงฉบับ เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหน่ึงฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปี 
ท่ีรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 
  เม่ือดําเนินการดังกล่าวแล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นคําช้ีแจง
แก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะย่ืนคําช้ีแจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการ
สอบสวนให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาย่ืนคําช้ีแจงภายในเวลาอันสมควร  แต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้
ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาท่ีจะให้
ถ้อยคําเพิ่มเติม  รวมท้ังนําสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย  ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะย่ืนคําช้ีแจงเป็น
หนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว
  การนําสืบแก้ข้อกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง  หรือจะอ้างพยาน 
หลักฐานแล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานน้ันมาก็ได้ 
  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ดําเนินการตาม
ข้อ  75  และข้อ  76 ต่อไป 
  ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบหรือไม่มารับทราบ ถ้าได้ทํา
บันทึกลงวันท่ีและสถานที่ท่ีแจ้งและลงลายมือช่ือผู้แจ้ง พร้อมท้ังพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันท่ี
แจ้งน้ันเป็นวันรับทราบ  กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืน หรือผู้ถูก
กล่าวหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการ
สอบสวนส่งบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ  สว. 3 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  ณ   
ท่ีอยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือสถานที่ติดต่อท่ีผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ  
พร้อมท้ังมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงและนัดมาให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาภายในกําหนดเวลา  
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การแจ้งในกรณีน้ีให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. 3 เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน
หน่ึงฉบับ  ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หน่ึงฉบับ  และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือ
ช่ือและวัน เดือน ปีท่ีรับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสํานวนการสอบสวนหน่ึงฉบับ เมื่อล่วงพ้น สิบห้าวันนับ
แต่วันท่ีได้ส่งบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. 3 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ สว. 
3 คืน หรือไม่ได้รับคําช้ีแจงจากผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําตามนัด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา
ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ท่ีจะแก้ข้อกล่าวหา  
ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้  หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรท่ีจะได้ทราบ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดําเนินการตามข้อ 75 และข้อ 76 ต่อไป  
แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยคําหรือย่ืนคําช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอนําสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนท่ี
คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามข้อ 76  โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการ
สอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามท่ีผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ 
  ข้อ 62  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ  61 เสร็จแลว้ 
ก่อนเสนอสํานวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 76 ถ้าคณะกรรมการสอบสวน
เห็นว่าจําเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมก็ให้ดําเนินการได้  ถ้าพยานหลักฐานท่ีได้เพิ่มเติมมาน้ัน 
เป็นพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ  และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาท่ีจะให้ถ้อยคําหรือนําสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพ่ิมเติมท่ี
สนับสนุนข้อกล่าวหาน้ัน  ท้ังน้ี ให้นําข้อ 61  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 63  ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไดย่ื้นคําช้ีแจงหรือให้ถ้อยคําแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้ว มีสิทธิย่ืนคํา 
ช้ีแจงเพิ่มเติมหรือขอให้ถ้อยคําหรือนําสืบแก้ข้อกล่าวหาเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการ
สอบสวนแล้วเสร็จ   
  เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใหม่ตามข้อ 74 ผู้ถูกกล่าวหาจะย่ืนคําช้ีแจงต่อบุคคล
ดังกล่าวก็ได้  ในกรณีเช่นน้ีให้รับคําช้ีแจงน้ันรวมไว้ในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
  ข้อ 64  ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน  ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  จึงจะสอบสวนได้ 
  ข้อ 65  ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน  ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใด 
กระทําการล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญา  หรือกระทําการใดเพื่อจูงใจให้บุคคลน้ันให้ถ้อยคําอย่างใด ๆ 
  ข้อ 66  ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน  ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซึ่ง
จะถูกสอบปากคําเข้ามาในท่ีสอบสวนคราวละหน่ึงคน ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในท่ีสอบสวน เว้นแต่
ทนายความ หรือท่ีปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในท่ี
สอบสวนเพ่ือประโยชน์แห่งการสอบสวน 
  การสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน  ให้บันทึกถ้อยคํามีสาระสําคัญตามแบบ สว.4 
หรือแบบ สว. 5 ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี แล้วแต่กรณี  เมื่อได้บันทึกถ้อยคําเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้
ถ้อยคําฟังหรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านเองก็ได้   เมื่อผู้ให้ถ้อยคํารับว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ให้ถ้อยคําและผู้บันทึก
ถ้อยคําลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งร่วมสอบสวนลงลายมือช่ือ
รับรองไว้ในบันทึกถ้อยคําน้ันด้วย  ถ้าบันทึกถ้อยคํามีหลายหน้าให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหน่ึงคนกับ
ผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือช่ือกํากับไว้ทุกหน้า 
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  ในการบันทึกถ้อยคํา ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ  ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความท่ีได้
บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติมและให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหน่ึงคน กับผู้ให้
ถ้อยคําลงลายมือช่ือกํากับไว้ทุกแห่งท่ีขดีฆ่าหรือตกเติม   
  ในกรณีผู้ให้ถ้อยคําไม่ยอมลงลายมือช่ือ  ให้บันทึกเหตุน้ันไว้ในบันทึกถ้อยคําน้ัน 
  ในกรณีผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือช่ือได้  ให้นํามาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 67  ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน  ให้บุคคลน้ันมาช้ีแจง
หรือให้ถ้อยคําตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีคณะกรรมการสอบสวนกําหนด 
  ในกรณีพยานมาแต่ไม่ให้ถ้อยคํา หรือไม่มา  หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้
ภายในเวลาอันสมควร  คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานน้ันก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุน้ันไว้ใน
บันทึกประจําวันท่ีมีการสอบสวนตามข้อ  57  และรายงานการสอบสวนตามข้อ  76 
  ข้อ 68  คณะกรรมการสอบสวนต้องสอบสวนให้หมดประเด็น ในกรณีท่ีเห็นว่า การ 
สอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จําเป็นหรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็น
สําคัญ คณะกรรมการสอบสวนจะมีมติงดการสอบสวนพยานหลักฐานน้ันก็ได้  แต่ต้องบันทึกเหตุน้ันไว้ใน
บันทึกประจําวันท่ีมีการสอบสวนตามข้อ 57  และรายงานการสอบสวนตามข้อ  76 
  ข้อ 69  ในกรณีท่ีจะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องท่ี  หรือส่วน
ราชการนอกการบังคับบัญชาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ประธานกรรมการสอบสวนจะรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน เพื่อขอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานใน
ท้องท่ีน้ันสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได้  โดยกําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญท่ีจะต้อง
สอบสวนไปให้  ในกรณีเช่นน้ีให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ขอให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานน้ัน เลือกพนักงานส่วน
ท้องถิ่น หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนท่ีอยู่ในบังคับบัญชาตามท่ีเห็นสมควรอย่างน้อยสามคนมาเป็นคณะทํา
การสอบสวน 
  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง ให้คณะทําการสอบสวนมีฐานะเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี และให้นําข้อ 53 วรรคหน่ึง ข้อ 57 วรรคสอง ข้อ 64 ข้อ 65 ข้อ 
66  และข้อ 67  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 70  ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง  หรือหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือบกพร่องในหน้าท่ีราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการในเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว้ในคําสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยเร็ว ถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า กรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
หรือหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  หรือบกพร่องในหน้าท่ีราชการ หรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการตามรายงาน  ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนทําการ
สอบสวนโดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทําการสอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนคณะใหม่ก็ได้  ท้ังน้ี  ให้ดําเนินการตามหมวดน้ี 
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  ข้อ 71  ในกรณีการสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อ่ืน หรือ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องต้น
ว่าผู้ท่ีถูกพาดพิงน้ันมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องท่ีสอบสวนน้ันด้วยหรือไม่  ถ้าเห็นว่าผู้น้ันมีส่วนร่วมกระทํา
การในเรื่องท่ีสอบสวนน้ันอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว 
  ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า กรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง  หรือหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  หรือบกพร่องในหน้าท่ีราชการ  
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการตามรายงาน ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ขึ้นทําการสอบสวน โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทําการสอบสวน หรือจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ก็ได้ ท้ังน้ี ให้ดําเนินการตามหมวดน้ี กรณีเช่นน้ีให้ใช้พยานหลักฐานท่ีได้
สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้  แต่หากผู้ถูกพาดพิงเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการ
ตามกฎหมายอ่ืน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้น้ันเพื่อ
ดําเนินการต่อไป 
  ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเป็นสํานวนการสอบสวนใหม่  
ให้นําสําเนาพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการสอบสวนใหม่  หรือ
บันทึกให้ปรากฏว่านําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสํานวนการ
สอบสวนใหม่ด้วย 
  ข้อ 72  ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทํา
การสอบสวนเพื่อสอบสวนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดในเรื่องท่ีผู้น้ันหย่อนความสามารถใน
อันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือบกพร่องในหน้าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่ง
หน้าท่ีราชการตามข้อ 7 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559 และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าการสอบสวนเรื่องน้ันมีมูลว่าเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นควรสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนผู้น้ันตามข้อ 
26 วรรคหก  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี กรณีเช่นน้ีคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 26 
วรรคหก จะนําสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 7  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559  มาประกอบการพิจารณาก็ได้ 
  ข้อ 73  ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิด หรือต้องรับผิดในคดีท่ี
เก่ียวกับเรื่องท่ีกล่าวหา  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาได้ความ
ประจักษ์ชัดอยู่แล้ว ให้ถือเอาคําพิพากษาน้ันเป็นพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องสอบสวน
พยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับข้อกล่าวหา  แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ  61  ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 
  ข้อ 74  ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการส่ังให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชา
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการ
สอบสวนต่อไปจนเสร็จ  แล้วทํารายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ 79 ข้อ 80 ข้อ 
81 และข้อ 82 และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่งเรื่องให้
ผู้บริหารท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้ถูกกล่าวหา ท้ังน้ี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสังกัดใหม่ตรวจสอบความถูกต้องตาม



๒๐ 
 

ข้อ 79  ข้อ 80  ข้อ 81  และข้อ 82  พร้อมท้ังพิจารณาและดําเนินการตามข้อ  77 (๑) หรือ (๒) 
แล้วแต่กรณีต่อไป 
  ข้อ 75  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุม 
พิจารณาลงมติดังน้ี 
  (1) ผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควร
ได้รับโทษสถานใด 
  (2) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  หรือบกพร่องใน 
หน้าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการตามข้อ 7 ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559  หรือไม่  อย่างไร 
  (3) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างย่ิงว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การ
สอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็น
การเสียหายแก่ราชการตามข้อ  8  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559  
หรือไม่  อย่างไร 
  ข้อ 76  เม่ือได้ประชุมพิจารณาลงมตติามข้อ  75 แล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนทํา 
รายงานการสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.6 ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี เสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ทําความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการ
สอบสวน  โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการสอบสวนด้วย 
  รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
  (1) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีท่ีไม่ได้สอบสวนพยานตาม
ข้อ  67  และข้อ  68  ให้รายงานเหตุท่ีไม่ได้สอบสวนน้ันให้ปรากฏไว้ ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับ
สารภาพ ให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย 
  (2) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานท่ีหักล้าง        
ข้อกล่าวหา 
  (3) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 อย่างไร  ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถใน
อันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  หรือบกพร่องในหน้าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งท่ี
ราชการตามข้อ 7 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559 หรือไม่ อย่างไร หรือ
มีเหตุอันควรสงสัยอย่างย่ิงว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัด
พอท่ีจะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
ตามข้อ  8  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559  หรือไม่  อย่างไร 
  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้ทํารายงานการสอบสวนมาแล้วให้เสนอสํานวนการสอบสวน
พร้อมท้ังสารบาญต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนในเรื่องใดไปแล้ว  จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนในเรื่องน้ันอีกมิได้ เว้นแต่กรณีตามข้อ  78  วรรคสอง 
  ข้อ 77  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสํานวนการสอบสวนมาแล้ว ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของสํานวนตามข้อ 79 ข้อ 80 ข้อ 81 และข้อ 82 แล้ว
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 



๒๑ 
 

  (1) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิด หรือไม่มีเหตุท่ีจะ
ให้ออกจากราชการตามข้อ 7 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559 สมควร
ยุติเรื่อง หรือกระทําผิดท่ียังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิจารณาและสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับสํานวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน 
  (2) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่  และไม่ว่า
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ตาม  นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณา
ตามข้อ  85 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี หรือตามข้อ 7  หรือข้อ  8  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559 ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับสํานวนการสอบสวนจากคณะกรรมการ
สอบสวน 
  การพิจารณาดําเนินการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดง
ความเห็นเป็นหนังสือ  กรณีเห็นแย้งให้อ้างเหตุผลประกอบด้วย 
  ข้อ 78  ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นสมควรให้สอบสวนเพ่ิมเติมประการ
ใด  ให้กําหนดประเด็นพร้อมท้ังส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดําเนินการ
สอบสวนเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น โดยอาจกําหนดมาตรการเร่งรัดการสอบสวนเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร
ก็ได้ 
  ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทําการสอบสวนได้ หรือนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเห็นเป็นการจําเป็น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
คณะใหม่ขึ้นทําการสอบสวนเพ่ิมเติมในประเด็นตามวรรคหนึ่งก็ได้  ในกรณีเช่นน้ีให้นําข้อ  49  และข้อ  
50 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จ
แล้วให้ส่งพยานหลักฐานท่ีได้จากการสอบสวนเพิ่มเติม ไปให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมโดย
ไม่ต้องทําความเห็น 
  ข้อ 79  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ  49  ให้
การสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเช่นน้ีให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง 
  ข้อ 80  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทําไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนน้ัน 
เสียไปเฉพาะในกรณีดังต่อไปน้ี  
  (1) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามข้อ 
53 วรรคหน่ึง 
  (2) การสอบปากคําบุคคล ดําเนินการไม่ถูกต้องตามข้อ  57 วรรคสอง  ข้อ 64 ข้อ 65 
 ข้อ  66 วรรคหน่ึง หรือข้อ  69 
  ในกรณีเช่นน้ี ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
ใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว 
 
 



๒๒ 
 

  ข้อ 81  ในกรณีท่ีปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อ 
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  หรือไม่มีหนังสือ
ขอให้ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจง หรือนัดมาให้ถ้อยคํา หรือนําสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ 61 ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา
ช้ีแจงให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ  61 ด้วย 
  ข้อ 82  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทําไม่ถูกต้องตามหมวดน้ี  นอกจากท่ี
กําหนดไว้ในข้อ 79  ข้อ 80  และข้อ  81  ถ้าการสอบสวนตอนน้ันเป็นสาระสําคัญอันจะทําให้เสียความ
เป็นธรรม  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดําเนินการตอนน้ัน 
ให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้าการสอบสวนตอนน้ันมิใช่สาระสําคัญอันจะทําให้เสียความเป็นธรรม นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้แก้ไขหรือดําเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ 
  ข้อ 83  การนับระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี สําหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัด
จากวันแรกแห่งเวลาน้ันเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่ง
ระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่มระยะเวลาท่ีขยายออกไป ส่วนเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการให้นับวันเริ่มเปิดทําการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 
 

หมวด  8 
การลงโทษทางวินัย 

 
 

  ข้อ 84  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาํผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแก่กรณี ให้ 
เหมาะสมกับความผิด  ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้  แต่สําหรับการ
ลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้อง
ถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
  ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือน
เป็นหนังสือก็ได้ 
  กรณีการกระทําในเรื่องเดียวกัน  แต่เป็นความวินัยหลายฐานความผิด  ให้สั่งลงโทษใน
สถานโทษท่ีหนักท่ีสดุเพียงสถานเดียวแห่งการกระทําน้ัน 
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจลงโทษตัดเงินเดือน  และลดข้ันเงินเดือน 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งได้ ดังน้ี 
  (๑) ตัดเงินเดือนครั้งหน่ึงไม่เกิน  5 %  และเป็นเวลาไม่เกิน  3  เดือน 
  (๒) ลดขั้นเงินเดือนครั้งหน่ึงไม่เกินหน่ึงขั้น 
  ข้อ 85  ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามข้อ 26 วรรคหก หรือนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการซึ่งผู้น้ันสังกัดอยู่เพื่อพิจารณาทําความเห็นเสนอ  ถ้ามีเหตุ
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อันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้แต่ห้ามมิให้ลงโทษต่ํากว่าปลดออกจากราชการ
และเม่ือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน 
  ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามข้อน้ี  ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าผู้น้ันลาออก
จากราชการ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามวรรค
หน่ึง  ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามข้อ 9 วรรคสาม ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ พ.ศ. 2559 และให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปน้ี 
  (๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย เป็นประธาน 
  (๒) นายอําเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีปฏิบัติหน้าท่ี          
ในจังหวัดจํานวนหน่ึงคน  
  (๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจํานวนหน่ึงคน  และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนหน่ึงคน 
  (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนสองคน  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ดา้นการ
บริหารงานบุคคล หรือด้านการดําเนินการทางวินัย 
  (๕) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวนคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
  การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตําแหน่งให้เป็นไปตามมตคิณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายเลขานุการ
กรรมการสอบสวนให้เป็นผู้นําเสนอรายงานการดําเนินการทางวินัยในการประชุมของคณะอนุกรรมการ 
หรือของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ แต่ห้ามมิให้ 
ผู้น้ันพิจารณาหรือแสดงความเห็นในการประชุม 
  กรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติแล้ว แต่ยังมิได้มีการปฏิบัติ
ตามมติ ผู้จะถูกลงโทษได้โอนไปสังกัดใหม่  ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัด
เดิมส่งรายงานการดําเนินการทางวินัยพร้อมมติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สังกัดใหม่เพื่อพิจารณาดําเนินการตามวรรคหน่ึง โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการสังกัดใหม่พิจารณาทําความเห็นเสนออีก 
  ข้อ 86  การลงโทษข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้
เหมาะสมกับความผิด และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริต หรือลงโทษผู้ท่ีไม่มีความผิด  
ในคําสั่งลงโทษให้แสดงให้ชัดเจนว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยโดยมีข้อเท็จจริงท่ีได้จากการสอบสวน  
พยานหลักฐาน และเหตุผลท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาอย่างไร เป็นการกระทําผิดวินัยกรณีใด  ตามข้อใด 
  การลงโทษตามวรรคหน่ึงให้ทําเป็นคําสั่ง และระบุสิทธิในการอุทธรณ์ และระยะเวลา
สําหรับการอุทธรณ์ไว้ในคําสั่งด้วย วิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
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  (๑) การส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนตามข้อ 84 ข้อ 87 วรรค
หน่ึงและวรรคส่ี  ห้ามมิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกคําสั่ง เว้นแต่การส่ังลงโทษผู้ถูกสั่งพักราชการ 
หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามหมวด 3  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจาก
ราชการ พ.ศ. 2559 และให้ทําคําสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.1 แบบ ลท.2 หรือแบบ ลท.3  ท้ายหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขน้ี 
  (๒) การส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามข้อ  85  หรือการสั่งลงโทษ 
ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ีใช้บังคับ   
จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามหมวด 4  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 
2559  และให้ทําคําสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.4  ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี 
  (๓) การส่ังเพิ่มโทษ หรือลดโทษ  เป็นไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามข้อ 85 หรือ
เป็นโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ีใช้
บังคับ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใด  ให้นํา (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  (4) การส่ังเพิ่มโทษ หรือลดโทษ  เป็นลดข้ันเงินเดือน  ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์  ให้สั่ง
ย้อนหลังไปถึงวันท่ีคําสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ ท้ังน้ี การส่ังย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและ
ประโยชน์ท่ีผู้ถูกสั่งลงโทษได้รับไปแล้ว 
  (๕) การส่ังลดโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามข้อ 85 หรือโทษปลดออก หรือ
ไล่ออกจากราชการตามกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ีใช้บังคับ  เป็นลดข้ัน
เงินเดือน ตัดเงินเดือน  หรือภาคทัณฑ์  จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใด ให้นํา (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  (๖) คําสั่งเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ ตามข้อ 87 วรรคหน่ึงและวรรคสี่ ให้ทํา
คําสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.5  ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี 
  (๗) การส่ังยกโทษ งดโทษ  ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ 9 ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกรณีผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ทําคําสั่ง
ดังกล่าวตามแบบ  ลท.6  ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี 
  (๘) การส่ังยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษ ผู้อุทธรณ์ตามข้อ 9 ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกรณีวินัยอย่างร้ายแรง และการสั่งให้ผู้อุทธรณ์
กลับเข้ารับราชการ ให้ทําคําสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.7  ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี 
  (๙) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ความในคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษ  ให้ทําเป็นคําสั่งมี 
สาระสําคัญแสดงเลขท่ี และวัน เดือน ปีท่ีออกคําสั่งเดิม ข้อความเดิมตอนท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงและข้อความ
ท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว 

 

หมวด  9 
การรายงานการดําเนินการทางวินัย 

 
 

  ข้อ 87  เม่ือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยสั่งลงโทษ หรืองดโทษ ตามข้อ  84  หรือสั่งยุติเรื่องแก่ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้ใดแล้ว ให้รายงานไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ 85 วรรคสาม ทํา
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ความเห็นเสนอ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณามีมติให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงาน
การดําเนินการทางวินัยจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ในกรณีมีเหตุผลความจําเป็นซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการ
ให้ออกจากราชการ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่อาจพิจารณามีมติให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้งๆ ละไม่เกินสามสิบวัน  แต่ต้อง
บันทึกเหตุน้ันไว้ในรายงานการประชุมด้วย 
  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีมติในคราวเดียวให้    
เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งรายงานการดําเนินการทางวินัยไปให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการพิจารณาทําความเห็นเสนอ
ก่อนการพิจารณาและมีมติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ 
  เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการลงโทษ หรือ
งดโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง ตามวรรคหน่ึง  เป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใด ให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน 
  การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนิน 
การทางวินัยและการให้ออกจากราชการ  หรือของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แล้วแต่กรณี ต้องแสดงเหตุผลให้ปรากฏเป็นหนังสือในรายงานการประชุมด้วย 
  ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สั่งลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือ     
ยกโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง ตามข้อ 85 วรรคหน่ึง ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี  หรือสั่งให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจากราชการตามข้อ  6 (๔) หรือข้อ  7 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้
ออกจากราชการ พ.ศ. 2559  ให้รายงานการดําเนินการทางวินัย หรือการสอบสวน หรือการให้ออกจาก
ราชการต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทราบ  
  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีคําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถ้า
เพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น หรือลดโทษเป็นสถานโทษท่ีเบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ คําสั่งลงโทษ
เดิมให้เป็นอันยกเลิก ถ้าลดโทษเป็นอัตราโทษท่ีเบาลง อัตราโทษส่วนท่ีเกินก็ให้เป็นอันยกเลิก  ในกรณีท่ี
คําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนเป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนท่ีเกินเป็นอันยกเลิก ให้คืน
เงินเดือนท่ีได้ตัดหรือลดลงไปแล้วตามคําสั่งท่ีเป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนเกินท่ีเป็นอันยกเลิกน้ันให้แก่
ผู้ถูกลงโทษ  
  ข้อ 88  เม่ือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดําเนินการทางวินัย  หรือพิจารณา 
ลงความเห็นให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการในเรื่องใด ถ้าคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ หรือของคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นเป็นการสมควรท่ีจะต้องสอบสวนเพ่ิมเติมเพื่อประโยชน์แห่ง
ความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก็ให้มีอํานาจกําหนดประเด็นหรือข้อ
สําคัญท่ีต้องการทราบไปให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งไว้เดิมทําการสอบสวนเพ่ิมเติมได้ด้วย 



๒๖ 
 

  ในการสอบสวนเพิ่มเติม ถ้าคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้
ออกจากราชการ หรือของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็น
เป็นการสมควรส่งประเด็นหรือข้อสําคัญใดที่ต้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องท่ี หรือ
อยู่นอกอํานาจของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ก็ให้กําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญ
น้ันไปเพื่อขอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องท่ี
น้ัน ทําการสอบสวนแทนได้  และให้นําข้อ  69 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งประเด็นหรือข้อสําคัญตามวรรคสองไปเพื่อให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องท่ีน้ัน ดําเนินการ
ตามวรรคหน่ึง หรือวรรคสอง ในเรื่องเก่ียวกับกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดอย่างร้ายแรงตามข้อ 26 วรรคหก 
ให้นําการสอบสวนพิจารณาตามหมวด  7  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  เมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าการดําเนินการ  
ทางวินัยของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใด หรือการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยของ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใดขัดแย้งกับมาตรฐานท่ัวไปน้ี ต้องดําเนินการตาม
มาตรา  19 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ต่อไป 
  ข้อ 89  ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขน้ีใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย ลงวันท่ี  22  สิงหาคม พ.ศ. 2544  โดยอนุโลมจนกว่าจะแล้ว
เสร็จ ส่วนการพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี 
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยู่ก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขน้ีใช้บังคับ หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
หรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขน้ี ส่วนการดําเนินการเพื่อปรับบทความผิดและการสั่งลงโทษ ให้ดําเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่ในขณะกระทําความผิด 
  กรณีเป็นเรื่องท่ีอยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน 
ก็ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนแล้วเสร็จ  แล้วส่งเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดปัจจุบัน
พิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
 
 

                              ประกาศ  ณ  วันท่ี    15   กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2559 

             

(นายกําธร   ถาวรสถิตย์) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น 


