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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จงัหวัดขอนแก่น 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  

การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
----------------------------- 

 
 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็น
อิสระ ในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของ
ท้องถิ่น และให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเอง เพื่อท าหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนได้โดยตรงประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่และ
ด าเนินการในการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ  
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการ และ
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 ประกาศนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท า
ได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ได้มีมติในการ
ประชุมคร้ังที่  ๑๐/๒๕๔๔ เมื่อวันที่  18 ธันวาคม 2544  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในการประชุมคร้ังที่  1/2545  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2544  ให้
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
วินัยและการรักษาวินัย 

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

       ข้อ ๑  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อ
ปฏิบัติในหมวดนี้  โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  
 ข้อ ๒  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 



 ๒ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

          ข้อ ๓  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเที่ยงธรรม  
 ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควร
ได้   เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ ๔  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือ 
ความก้าวหน้าแก่ราชการ 
 ข้อ ๕  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัต้องปฏิบัตหิน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ 
เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  
         การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ ๖  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการ  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
 การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
 ข้อ ๗  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบ
เหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องปูองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่
ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
 ข้อ ๘  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาความลับของทางราชการ 
           การเปิดเผยความลับของทางราชการ  อันเป็นเหตุ ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ ๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งใน
หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  แต่ถ้าเห็นว่า
การปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ    
จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพือ่ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแลว้           
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
       การขัดค าสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ        
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
 ข้อ ๑0  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการ
ข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ
ช่ัวคร้ังคราว 
 ข้อ ๑๑  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงาน
โดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง  ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย  



 ๓ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

      การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ ๑๒  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบ และแบบ 
ธรรมเนียมของทางราชการ  
 ข้อ ๑๓  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
 การละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรงหรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร  หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ ๑๔  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี  และไม่
กระท าการอย่างใดท่ีเป็นการกลั่นแกล้งกัน  และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกัน และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
 ข้อ ๑๕  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องต้อนรับ  ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรม 
และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
 การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ ๑๖  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหา
ผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
 ข้อ ๑๗  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ  หรือผู้จัดการ  หรือ
ด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 ข้อ ๑๘  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 
 ข้อ 19  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์
ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
 การกระท าความผิดอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุก  หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงท่ีสุดให้
จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือ
ความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอื่นใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 ข้อ 20  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย  ปูองกันมิให้
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี  การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ  
จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 



 ๔ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 การปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  ให้กระท าโดยการเอาใจใส่  สังเกตการณ์  
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเร่ืองอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการปูองกันตามสมควรแก่
กรณีได้ 
 เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระท าผิดวินัยโดย
มีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที 
 เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา  หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน  ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาใน
เบื้องต้นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่  ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้  ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ก็ให้ด าเนินการทางวินัย
ทันท ี
 การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยให้
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ 
 ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ และตามส่วนที่ 1 ของหมวด 2 หรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวโดยไม่สุจริต  ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
 ข้อ 21  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดฝุาฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทาง
วินัยตามที่ก าหนดในหมวดนี้  ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัย  เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด  2 

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

            ข้อ 22  การลงโทษข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ท าเป็นค าสั่ง วิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับ
การลงโทษให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนที่  4  ของหมวด 2  
 
 

หมวด 2 
การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย 

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

ส่วนที่ 1 
การด าเนินการทางวินัย 

-------------------------- 
 
 ข้อ 23  การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่
ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า และต้องแจ้ง



 ๕ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  โดยจะระบุหรือ  
ไม่ระบุช่ือพยานก็ได้  และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย  ในการช้ีแจง 
แก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากค าของผู้ถูกกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าฟัง
การช้ีแจงหรือการให้ปากค าของตนได้ 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้
ด าเนินการสอบสวนตามวิธีการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร   
 การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามวรรคสอง  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามล าดับช้ัน  เป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้  โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและด ารงต าแหน่งระดับไม่ต่ ากว่าผู้ที่ถูกด าเนินการทางวินัย  
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน  เมื่อด าเนินการสอบสวนแล้ว  ถ้าฟัง
ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการตามข้อ  24  หรือข้อ  25 แล้วแต่กรณี  ถ้ายังฟังไม่ได้
ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย  จึงยุติเรื่องได้ 
 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนผู้ถูก
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามวรรคสี่  ในเร่ืองที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูก
กล่าวหาตามข้อ  85 (4) หรือข้อ 86  และคณะกรรมการสอบสวนตามข้อดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว  
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ จะน าส านวนสอบสวนตามข้อดังกล่าวมาใช้เป็นส านวนการสอบสวน
และท าความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยถือว่าได้มี
การสอบสวนตามวรรคสี่แล้วก็ได้  และต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหา
เท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้  และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงและ
น าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 
 การสอบสวนพิจารณากรณีที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่  ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในส่วนท่ี  3  ของหมวดนี้  
 ในกรณีที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในส่วนท่ี  2  ของหมวดนี้ จะด าเนินการ
ทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ 
 ข้อ 24  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามข้อ  23  
วรรคสอง  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 23 วรรคสาม    
สั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ในสถานโทษและอัตราโทษตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนท่ี  4  ของหมวดนี้    
 ข้อ 25  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งลงโทษตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนท่ี  4  ของหมวดนี ้
 ข้อ 26  ให้กรรมการสอบสวนมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
    (1)  ขอให้กระทรวง  ทบวง  กรม  หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หรือห้างหุ้นส่วน  บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด
มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 
    (2)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลใดๆ มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน    



 ๖ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 ข้อ 27  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าหรือละเว้นกระท า
การใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของ
ผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน  หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็น
การกล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น  หรือมีกรณีถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท า
ความผิดอาญา  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ         
แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว  เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย  นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 20 และด าเนินการทางวินัยตามที่ก าหนดใน
หลักเกณฑ์นี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ  เว้นแต่กรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏ
ว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ก็ให้งดโทษเสีย 
 1การด าเนนิการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัต้องสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนตามข้อ  23  วรรคสี่  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจาก
ราชการ 
 ข้อ 28  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณถีูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินยัอย่าง 
ร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟูองคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่
เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจสั่งพัก
ราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้  แต่ถ้าภายหลังปรากฏผล
การสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิด  หรือกระท าผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก  
และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น  ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสัง่ให้ผูน้ั้นกลบัเขา้
รับราชการในต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนั้น 
 เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้
ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว  ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณี 
อื่นอีก  นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดมีอ านาจด าเนินการสืบสวน หรือพิจารณาตามข้อ  20 และแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 23 วรรคสี่ ตลอดจนด าเนินการทางวินยัตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้ 
 ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ  หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจาก 
ราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้   
ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 
 การออกค าสั่งตามข้อนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 2 ของหมวด 3   
 เงินเดือน  เงินอื่นท่ีจ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น  และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้
ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น  

                                                           

 
1

 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ข้อ  27  ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  การให้ออก
จากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่  5) ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2557 



 ๗ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

ส าหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้
ถูกสั่งพักราชการ 
  การสั่งพักราชการ  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  และการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
ส่วนท่ี  2  ของหมวด  3  
  ข้อ 29  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึง่โอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือ 
ข้าราชการตามกฎหมายอื่นผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ  ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น  ด าเนินการทางวินัยตาม
หลักเกณฑ์นี้โดยอนุโลม  แต่ถ้าเป็นเร่ืองที่อยู่ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิม
ก่อนวันโอน  ก็ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จแล้วส่งเร่ืองไปให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวัดผู้นั้นพิจารณาด าเนินการต่อไปตามหลกัเกณฑน์ี้
โดยอนุโลม  และในกรณีที่จะต้องสั่งลงโทษทางวินัย  ให้ปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นโดยอนุโลม 
 
 

หมวด 2/12 
การกันไว้เป็นพยานและการให้ความคุ้มครองพยาน 

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

 ข้อ 29/1  หลักเกณฑ์และวิธีการการกันไว้เป็นพยานและการให้ความคุ้มครองพยานให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในหมวดนี้ 
 ข้อ 29/2  ในหมวดนี้ 
 “พยาน”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค า 
 “ตัวการส าคัญ”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้เป็นต้นเหตุแห่งการ 
กระท าผิด 
 “การกันไว้เป็นพยาน”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไม่ใช่ตัวการส าคัญ
แห่งการกระท าผิดในเรื่องนั้น  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีค าสั่งเป็นหนังสือให้กันไว้เป็นพยาน 
 “คณะกรรมการสอบสวน”  หมายความว่า  คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ 29/3  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในข่ายที่จะถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวหาว่า
มีส่วนร่วมในการกระท าผิดวินัยกับข้าราชการอื่น  ถ้าผู้นั้นได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค า
เกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยที่ได้กระท ามาต่อบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบ
ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  และข้อมูลหรือถ้อยค านั้นเป็นเหตุให้มีการด าเนินการทางวินัย

                                                           

 2 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  2/1  การกันไว้เป็นพยานและการให้ความคุ้มครองพยาน  ของ
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่  5) ลงวันที่  
4  กรกฎาคม  2557 



 ๘ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

แก่ตัวการส าคัญ  อาจได้รับการกันไว้เป็นพยานและการให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดนี้ไม่ว่า จะมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเร่ืองดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม 
 ข้อ 29/4  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในข่ายที่จะถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัย  ถ้าผู้นั้นไม่ใช่ตัวการส าคัญ  และเป็นกรณีที่ไม่อาจแสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใด
เพื่อด าเนินการทางวินัยแก่ตัวการส าคัญในเร่ืองนั้นได้  นอกจากข้อมูลหรือพยานหลักฐานจากข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกันผู้นั้นไว้เป็นพยานได้ 
 การกันข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้เป็นพยานกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหลาย
คน  ให้พิจารณาโดยเรียงล าดับความส าคัญ  ดังนี้ 
       (1)  กันผู้ไม่ใช่ตัวการส าคัญไว้เป็นพยาน 
       (๒)  กันผู้มีกรณีอันมีมูลที่ควรถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยซึ่งเป็นความผิดวินัยที่มี
ความร้ายแรงน้อยกว่าไว้เป็นพยาน 
       (3)  ในกรณีเป็นความผิดวินัยที่มีความร้ายแรงเท่าเทียมกัน  ให้กันผู้ที่มีต าแหน่งระดับ
ต่ ากว่าไว้เป็นพยาน 
 ในกรณีผู้ถูกกล่าวหารายใดมีต าแหนง่ระดับสงูกว่าแต่กระท าความผิดวินัยที่มีความร้ายแรงน้อยกว่า  
ให้เป็นดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีจะกันผู้ใดไว้เป็นพยาน 
 ข้อ 29/5 การพิจารณากันข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้เป็นพยาน ต้องมิได้เกิดจาก
การล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญา  หรือกระท าการอื่นใดโดยมิชอบแก่ผู้ถูกกันไว้เป็นพยาน  เพื่อชักจูงให้ข้อมูล
หรือให้ถ้อยค าในเร่ืองที่กล่าวหานั้น 
 ข้อ 29/6  ในระหว่างการสอบสวน  หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะกันผู้
ถูกกล่าวใดไว้เป็นพยาน  ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อ
สั่งกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยเร็ว  ในการนี้คณะกรรมการสอบสวนต้องมีมติโดยระบุเหตุผลแห่งการพิจารณา
ไว้ด้วยว่า สมควรกันผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นไว้เป็นพยานเพราะเหตุใด  กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าการด าเนินการทาง
วินัยแก่ผู้ถูกกันไว้เป็นพยานเป็นอันยุติ  เว้นแต่ผู้ถูกกันไว้เป็นพยานมีพฤติการณ์ตามข้อ  29/7  ก็ให้
ด าเนินการทางวินัยผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นต่อไป 
 ข้อ 29/7  หากผู้ถูกกันไว้เป็นพยานตามข้อ  29/4  ไม่มาให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสอบสวน
หรือมาแต่ไม่ให้ถ้อยค า  หรือให้ถ้อยค าแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ  หรือให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ
หรือกลับค าให้การ  ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้การกันผู้นั้นไว้
เป็นพยานสิ้นสุดลง 
 ข้อ 29/8  ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งการกันหรือการสิ้นสุดการกันไว้เป็นพยานให้ผู้นั้นทราบ
ด้วย 
 ข้อ 29/9  การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตามข้อ 29/3 ไม่ถือเป็นการเปิดเผยความลับของทาง
ราชการ และไม่เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
 ข้อ 29/10  ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ให้ความ
คุ้มครองพยาน  ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  ไม่เปิดเผยช่ือ หรือข้อมูลใดๆ ที่จะท าให้ทราบว่าพยานเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้
ถ้อยค า 



 ๙ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

        (๒)  ไม่ใช้อ านาจไม่ว่าในทางใดหรือกระท าการอื่นใดอันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่
เป็นธรรม  ซึ่งอาจมีผลท าให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ของพยานในทางเสียหาย 
        (๓)  ให้ความคุ้มครองมิให้พยานถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่เพราะเหตุในการให้ข้อมูล  
หรือให้ถ้อยค า 
 ในกรณีพยานผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน  ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจะ
พิจารณาด าเนินการอื่นใดที่เห็นว่าจ าเป็นเพื่อให้ผู้นั้นได้รับความคุ้มครองแล้วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ
กระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในภายหลังก็ได้ 
 ข้อ 29/11  พยานผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองตามข้ อ  
29/10  หรือการให้ความคุ้มครองดังกล่าวยังไม่เพียงพอ  พยานอาจยื่นค าร้องเป็นหนังต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่ได้ให้ความคุ้มครอง  หรือการให้ความคุ้มครอง
ดังกล่าวยังไม่เพียงพอ  พยานอาจยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้
 ข้อ 29/12  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี  ได้รับค าร้องตามข้อ  29/11  หากมีมูลน่าเช่ือว่าเป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง
ต้องด าเนินการให้ความคุ้มครองพยานทันที 
 ข้อ 29/13  ภายใต้บังคับข้อ  29/11  วรรคหนึ่ง  ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
คู่กรณีกับผู้ถูกสอบสวนตามข้อ  33  วรรคห้า  ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ผู้ด าเนินการเก่ียวกับการโอนหรือย้าย  หรือด าเนินการอ่ืนใดตามอ านาจหน้าที่ท่ีเห็นสมควรทันที 
 ข้อ 29/14  ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ด าเนินการตามข้อ  29/11  วรรคหนึ่ง
หรือข้อ  29/23  ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 ข้อ 29/15 การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดนี้ให้พิจารณาด าเนินการในโอกาสแรกท่ีสามารถ 
กระท าได้   และให้เร่ิมตั้งแต่การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าจนกว่าจะสั่งยุติเร่ือง  หรือการด าเนินการทางวินัย
แก่ตัวการส าคัญแห่งการกระท าผิดเสร็จสิน้ 
    
 

ส่วนที่ 2 
ความผิดที่ปรากฏชัดแจง้ 

-------------------------- 
 
 ข้อ 30  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระท าผิดวนิัยอยา่งไม่ร้ายแรงในกรณี 
ดังต่อไปนี้  ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับมอบหมายตามข้อ 23 วรรคสาม จะด าเนินการทางวินัยตามข้อ 69 หรือข้อ 81 โดยไม่สอบสวนหรือ
งดการสอบสวนก็ได้ 
      (1) กระท าความผิดอาญาจนต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระท าผิด  และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายตาม ข้อ 23 วรรคสาม เห็นว่าข้อเท็จจริง 
ที่ปรากฏตามค าพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดแล้ว  



 ๑๐ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

      (2) กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้รับสารภาพในเร่ืองที่ถูกกล่าวหาเป็นหนังสือ
ต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตาม
หลักเกณฑ์นี้  และได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ  
 ข้อ 31  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้         
ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะด าเนินการทางวินัยตามข้อ 70 
วรรคหนึ่ง  โดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ 
      (1) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษา
ถึงที่สุด ให้จ าคุกและมิได้ให้รอการลงโทษไว้ หรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (2) ละท้ิงหนา้ที่ราชการตดิต่อในคราวเดียวกันเปน็เวลาเกินสบิห้าวนั และนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ด าเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดง
ถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
      (3) กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
ให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์นี้ และได้
มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ  
 

ส่วนที่ 3 
การสอบสวนพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

-------------------------- 
 
 ข้อ 32  เพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ 23 วรรคสี่ หรือข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดซึ่งมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ 
86  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในส่วนนี้ 
 ข้อ 33  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนพิจารณา หรือเพื่อความยุติธรรม การ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจแต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการฝุายพลเรือน  โดย
ได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดก็ได้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจ านวนอย่างน้อยสาม
คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ ซึ่งด ารงต าแหน่งระดับไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา  
และกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน  โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  
 ในกรณีจ าเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือ
ข้าราชการฝุายพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นด้วยก็ได้  และให้น าข้อ 38 ข้อ 39 ข้อ 40 ข้อ 49 
และข้อ 50  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



 ๑๑ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร  หรือผู้ ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้ 
รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย  หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัย
อย่างน้อยหนึ่งคน 
 เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  แม้ภายหลังประธานกรรมการจะด ารงต าแหน่ง
ระดับต่ ากว่าหรือเทียบได้ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา  ก็ไม่กระทบถึงการท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 
 3ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกสอบสวน  หรือถูกกล่าวหาว่ากระท า
ผิดร่วมกับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นความจริง ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา
และมีมติคัดเลือกคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค าสั่งแต่งตั้งตามมติ  
แล้วแจ้งต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสอบสวนทราบ 
 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคห้าสอบสวนแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวนให้
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น 
 เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  จะยกเลิกมิได้ 
 ข้อ 34  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุช่ือและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา  เร่ืองที่
กล่าวหา ช่ือและต าแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนและผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ 
ให้มีสาระส าคัญตามแบบ สว.1 ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 
 การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  ไม่กระทบถึงการท่ีได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง 
 ข้อ 35  เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
            (1) แจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือ และวันที่
รับทราบไว้เป็นหลักฐาน  ในการนี้ให้มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ยอมรับทราบค าสั่ง หรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้  ให้ส่งส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ 
เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวัน นับแต่วันที่ส่งส าเนาค าสั่งดังกล่าว ให้ถือว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบค าสั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนแล้ว 
      (2) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน และส่ง
หลักฐานการรับทราบหรือถือว่ารับทราบตาม (1) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่กล่าวหาให้
ประธานกรรมการ  และให้ประธานกรรมการลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับไว้เป็นหลักฐาน 
 

                                                           

 
3ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ด ข้อ  33  ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  
การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2545  ตามมติคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น  ประกาศ  ณ  วันที่  18  มิถุนายน พ.ศ.  2547 
 



 ๑๒ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 ข้อ 36  เมื่อได้รับเร่ืองตามข้อ  35 (2)  แล้วให้ประธานกรรมการด าเนินการประชุม 
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป 
 ข้อ 37 การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่า     
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่การประชุมตามข้อ 45 และ 59  
ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
สอบสวนท้ังหมด 
 การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย  แต่ในกรณีจ าเป็น
ที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่แทน 
 การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
 ข้อ 38  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
    (1) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการตามเร่ืองที่กล่าวหา 
     (2) มีประโยชน์ได้เสียในเร่ืองที่สอบสวน 
    (3) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา 
    (4) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือ
ร่วมบิดา หรือมารดาของผู้กล่าวหา 
    (5) มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจท าให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม 
 การคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน  ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน หรือวันทราบเหตุแห่งการคัดค้าน  โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือ
คัดค้านด้วยว่าจะ   ท าให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและความยุติธรรมอย่างไร ในการนี้ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่งส าเนาหนังสือคัดค้าน และแจ้งวันที่ได้รับหนังสือ
คัดค้านดังกล่าวให้ประธานกรรมการสอบสวนทราบ และรวมไว้ในส านวนการสอบสวนด้วย 
 ในการพิจารณาเร่ืองการคัดค้าน ผู้ซึ่งถูกคัดค้านอาจท าค าช้ีแจงได้  หากนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุผลพอท่ีจะรับฟังได้  ให้สั่งให้ผู้ซึ่ง
ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน  หากเห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ให้สั่ง
ยกค าคัดค้านนั้น โดยให้สั่งการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน  ทั้งนี้ให้แสดงเหตุผลในการ
พิจารณาสั่งการดังกล่าวด้วย  พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบ แล้วส่งเร่ืองให้คณะกรรมการสอบสวนรวม
ไว้ในส านวนการสอบสวนโดยเร็ว  การสั่งยกค าคัดค้านให้เป็นท่ีสุด 
 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่สั่งการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ภายในสิบห้าวันตามวรรคสาม  ให้ถือว่าผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน และให้
เลขานุการรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการ
ตามข้อ 40  ต่อไป  
 การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 
 



 ๑๓ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 ข้อ 39  ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่า ตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านตามข้อ 
38 วรรคหนึ่ง  ให้ผู้นั้นรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน และ
ให้น าข้อ  38  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 40 ภายใต้บังคับข้อ  33  เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ้านายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควร หรือจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยน 
เพิ่ม  หรือลดจ านวนผู้ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ให้ด าเนินการได้โดยให้แสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้
ด้วย และให้น าข้อ  35  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่
ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 ข้อ 41  คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนด
ในส่วนนี้  เพื่อแสวงหาความจริงในเร่ืองที่กล่าวหา และดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการ
สอบสวน  ในการนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติ และความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่
เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่กล่าวหาเท่าที่จ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา และจัดท าบันทึกประจ าวันที่มีการ
สอบสวนไว้ทุกคร้ังด้วย 
 ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมท าการสอบสวน 
 ข้อ 42  ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนภายในก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
     (1) ด าเนินการประชุมตามข้อ 36  และแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ 44 ให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 
     (2) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่กล่าวหาเท่าที่มี ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีได้ด าเนินการตาม (1) แล้วเสร็จ 
                      (3) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ 45 ให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตาม (2) แล้วเสร็จ 
                      (4) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
ด าเนินการตาม (3) 
                      (5) ประชุมพิจารณาลงมติและท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้ด าเนินการตาม (4) แล้วเสร็จ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาตาม 
(1) (2) (3) (4) หรือ (5) ได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ท าให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อขอขยายระยะเวลา 
 การสอบสวนในกรณีเช่นนี้  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  สั่งขยายระยะเวลาด าเนินการได้ไม่เกินสองครั้งๆ ละไม่เกินสามสิบวัน  
 การสอบสวนเร่ืองใดที่คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ เพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป 
 
 



 ๑๔ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 ข้อ 43  การน าเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน ให้กรรมการ
สอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด 
 เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจน าต้นฉบับมาได้
จะใช้ส าเนาที่กรรมการสอบสวน หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้องก็ได้ 
 ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหาย หรือถูกท าลาย หรือโดยเหตุประการอ่ืน จะให้น าส าเนา
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 
 ข้อ 44  เมื่อได้พิจารณาเร่ืองที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ  36  แล้ว  
ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเร่ืองที่กล่าวหา
ให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งด้วยว่าผู้ถูก
กล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือช้ีแจง
แก้ข้อกล่าวหา  ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ  45 
 การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ท าบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว . 2 ท้ายหลักเกณฑ์นี้ โดยท าเป็น
สองฉบับเพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ  เก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ลงลายมือช่ือรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่า
ได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพว่า ได้กระท าการตามท่ีถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการ     
สอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระท าตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใด หรือ
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ  หรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ 86 อย่างไร  หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ  
ให้บันทึกถ้อยค ารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระท าไว้ด้วย ใน
กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ท าการสอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบ
ข้อเท็จจริง และพฤติการณ์อันเก่ียวกับเร่ืองที่กลา่วหาโดยละเอียด จะท าการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณี
ก็ได้แล้วด าเนินการตามข้อ  59  และข้อ  60 ต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพ  ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวน
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วด าเนินการตามข้อ  45 ต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบข้อกล่าวหา หรือไม่มารับทราบ            
ข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว . 2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา  ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือสถานที่
ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ  พร้อมทั้งมีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าการตามที่ถูก
กล่าวหาหรือไม่  การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเช่นนี้ ให้ท าบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว. 2 เป็นสามฉบับ 
เพื่อเก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ 
และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่ง
ฉบับ  เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าว แม้จะไม่ได้รับแบบ สว. 2 คืน ให้ถือว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว  และให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามวรรคห้า ต่อไป 
 



 ๑๕ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 ข้อ 45  เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 44 แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาว่า  มีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไรและ
เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือบกพร่อง
ในหน้าที่ราชการ  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ 86 หรือไม่  อย่างไร 
แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา โดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏ
ตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด  หรือหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ 86  
อย่างไร และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบโดยระบุวัน เวลา สถานที่  และการ
กระท าที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา  ส าหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ 
 การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง  ให้ท าบันทึกมี
สาระส าคัญตามแบบ สว.3 ท้ายหลักเกณฑ์นี้ โดยท าเป็นสองฉบับเพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้
ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปี  ที่รับทราบไว้เป็น
หลักฐานด้วย 
 เมื่อด าเนินการดังกล่าวแล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นค าช้ีแจงแก้ข้อ
กล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นค าช้ีแจงเป็นหนังสือให้คณะกรรมการสอบสวน
ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นค าชี้แจงภายในเวลาอันสมควร  แต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อ
กล่าวหา  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค า
เพิ่มเติม  รวมทั้งน าสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นค าช้ีแจงเป็นหนังสือ ให้
คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค าและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว 
 การน าสืบแก้ข้อกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหาจะน าพยานหลักฐานมาเอง  หรือจะอ้างพยานหลักฐาน
แล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 
 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้วให้ด าเนินการตามข้อ  59       
และข้อ  60 ต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบ หรือไม่มารับทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกสาระส าคัญตามแบบ  
สว. 3 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกลา่วหา ณ  ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการ  หรือสถานที่ติดต่อท่ีผู้ถูกกล่าวหาแจง้ให้ทราบ  พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง
นัดมาให้ถ้อยค าและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา  การแจ้งในกรณีนี้ให้ท าบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว. 3 เป็น
สามฉบับ  เพื่อเก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บ
ไว้หนึ่งฉบับ  และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในส านวนการ
สอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าวแม้จะไม่ได้รับแบบ สว. 3 คืน 
หรือไม่ได้รับค าช้ีแจงจากผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าตามนัด  ให้ถือว่ าผู้ถูกกล่าวหาได้
ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา  
ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้  หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วด าเนินการตามข้อ 59 และข้อ 60 ต่อไป 
แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยค า หรือยื่นค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอน าสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่
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คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอส านวนการสอบสวนตามข้อ 60 โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการ
สอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามท่ีผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ 
 ข้อ 46  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ 45 เสร็จแล้ว ก่อนเสนอ
ส านวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 60  
ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจ าเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ ให้ด าเนินการได้  ถ้า
พยานหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมมานั้น เป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการสอบสวน
สรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค า หรือน าสืบแก้
เฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น  ทั้งนี้ให้น าข้อ 45  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
 ข้อ 47  ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นค าช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้ว  มีสิทธิยื่นค าช้ีแจง
เพิ่มเติมหรือขอให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวน
แล้วเสร็จ   
 เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาคนใหม่ตาม
ข้อ  58  ผู้ถูกกล่าวหาจะยืน่ค าช้ีแจงต่อบุคคลดงักลา่วก็ได้  ในกรณีเช่นนี้ให้รับค าชี้แจงนั้นรวมไว้ในส านวน
การสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย   
 ข้อ 48  ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน  ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  จึงจะสอบสวนได้ 
 ข้อ 49  ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน  ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดกระท าการ
ล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญา  หรือกระท าการใดเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ 
 ข้อ 50  ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน  ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซึ่งจะถูก
สอบปากค าเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน  เว้นแต่กรณีสอบสวน 
ผู้ถูกกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน าทนายความ หรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนได้  หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์
แห่งการสอบสวน 
 การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน  ให้บันทึกถ้อยค ามีสาระส าคัญตามแบบ สว.4 หรือแบบ 
สว.5  ท้ายหลักเกณฑ์นี้แล้วแต่กรณี  เมื่อได้บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟังหรือจะให้ผู้ให้
ถ้อยค าอ่านเองก็ได้   เมื่อผู้ให้ถ้อยค ารับว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ให้ถ้อยค าและผู้บันทึกถ้อยค าลงลายมือช่ือไว้ 
เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคน ซึ่งร่วมสอบสวนลงลายมือช่ือรับรองไว้ในบันทึกถ้อยค า
นั้นด้วย  ถ้าบันทึกถ้อยค ามีหลายหน้าให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือช่ือ
ก ากับไว้ทุกหน้า 
 ในการบันทึกถ้อยค า ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ  ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึก
ไว้แล้ว  ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติมและให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคน กับผู้ให้ถ้อยค า
ลงลายมือช่ือก ากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม   
 ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือช่ือ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค านั้น 
 ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือช่ือได้  ให้น ามาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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 ข้อ 51  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน  ให้บุคคลนั้นมาช้ีแจงหรือ
ให้ถ้อยค าตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีคณะกรรมการสอบสวนก าหนด 
 ในกรณีที่พยานมาแต่ไม่ให้ถ้อยค าหรือไม่มา  หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้ภายใน
เวลาอันสมควร  คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึก
ประจ าวันท่ีมีการสอบสวนตามข้อ  41  และรายงานการสอบสวนตามข้อ  60 
 ข้อ 52 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะท าให้การ
สอบสวนล่าช้าโดยไม่จ าเป็น  หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นส าคัญ จะงดการสอบสวนพยานหลักฐาน
นั้นก็ได้  แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวันท่ีมีการสอบสวนตามข้อ 41  และรายงานการสอบสวน
ตามข้อ  60 
 4ข้อ 53 ในกรณีที่จะต้องสอบสวน หรือรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งอยู่ต่างท้องที่หรือส่วนราชการ
นอกการบังคับบัญชาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธาน
กรรมการสอบสวนจะรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อ
ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นสอบสวน หรือรวบรวม
พยานหลักฐานแทนก็ได้  โดยก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้  ในกรณีเช่นนี้ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น เลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการฝุายพลเรือนที่อยู่ในบังคับ
บัญชาตามท่ีเห็นสมควรอย่างน้อยสามคนเป็นคณะท าการสอบสวน 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะท าการสอบสวนมีฐานะเป็นคณะกรรมการสอบสวน
ตามที่ก าหนดในส่วนนี้ และให้น าข้อ 37 วรรคหนึ่ง ข้อ 41 วรรคสอง ข้อ 48 ข้อ 49 ข้อ 50 ข้อ 51 
และข้อ 52  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 54  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า  กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่าง 
ร้ายแรง  หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการในเร่ืองอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือหย่อนความสามารถในอันที่
จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่
ราชการตามรายงาน  ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม
เป็นผู้ท าการสอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดใน
ส่วนนี ้
 
 

                                                           

 
4ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ข้อ 53 (เดิม) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนวรรคหนึ่งข้อ 53 ของ

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่  
4  กรกฎาคม  2557 
 



 ๑๘ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 ข้อ 55  ในกรณีที่การสอบสวนพาดพงิไปถงึข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่น  ให ้
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบ้ืองต้นว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท า
การในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วยหรือไม่  ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าการในเร่ืองที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้
ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  เพื่อพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว 
 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า 
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตาม
รายงาน ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้สอบสวน 
หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์นี้ กรณีเช่นนี้
ให้ใช้พยานหลักฐานที่ได้สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้ 
 กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวน โดยแยกเป็นส านวนการสอบสวนใหม่ ให้น า
ส าเนาพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องในส านวนการสอบสวนเดิมรวมในส านวนการสอบสวนใหม่  หรือบันทึกให้
ปรากฏว่าน าพยานหลกัฐานใดจากส านวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในส านวนการสอบสวน
ใหม่ด้วย 
 ข้อ 56 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดในเรื่องที่ผู้นั้นหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ 86 และ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าการสอบสวนเร่ืองนั้นมีมูลว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง     
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการท าการสอบสวนผู้นั้นตามข้อ 23 ให้
ด าเนินการตามที่ก าหนดในสว่นนี ้กรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 23 จะน าส านวนการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  86  มาประกอบการพิจารณาก็ได้ 
 ข้อ 57  ในกรณีที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผูถู้กกล่าวหากระท าผดิ  หรือต้องรับผิดในคดีที่เก่ียวกับ
เร่ืองที่กล่าวหา  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาได้ความประจักษ์ชัด
อยู่แล้ว ให้ถือเอาค าพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  โดยไม่ต้องสอบสวน
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา  แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ  45  ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 
 5ข้อ 58 ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวน
ต่อไปจนเสร็จ  แล้วท ารายงานการสอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ 63 ข้อ 64 ข้อ 65 และข้อ 
66 และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ส่งเร่ืองให้นายกองค์การ
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 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  58  ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ          
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) ตามมติคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น  ประกาศ  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2548  



 ๑๙ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

บริหารส่วนจังหวัดคนใหม่ของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อด าเนินการตามข้อ 61 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณีต่อไป 
ทั้งนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใหม่มีอ านาจตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ  63 ข้อ  64 ข้อ  
65  และข้อ  66 ด้วย  
 ข้อ 59 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้วให้ประชุมพิจารณา     
ลงมติดังนี้ 
   (1) ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด  ตามข้อใดและ
ควรได้รับโทษสถานใด 
   (2) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือบกพร่องใน
หน้าที่ราชการ  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ  86  หรือไม่  อยา่งไร 
   (3) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิง่ว่าผูถู้กกล่าวหาได้กระท าผดิวินัยอย่างร้ายแรง แต่การ
สอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอท่ีจะฟงัลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย
แก่ราชการตามข้อ  87  หรือไม่  อย่างไร 
 ข้อ 60 เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ  59 แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนท ารายงานการ
สอบสวนซึ่งมีสาระส าคัญตามแบบ สว.6 ท้ายหลักเกณฑ์นี้ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ท าความเห็นแย้งแนบไว้กับ
รายงานการสอบสวน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนด้วย 
 รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   (1) สรุปข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีที่ไม่ได้สอบสวนพยาน
ตามข้อ  51  และข้อ  52 ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค า
รับสารภาพ ให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย 
   (2) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้าง        
ข้อกล่าวหา 
   (3) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกลา่วหาได้กระท าผิดวินยัหรือไม่ 
 อย่างไร  ถ้าผิดเป็นความผิดกรณีใดตามข้อใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่
จะปฏิบัติหน้าทีร่าชการ  หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งที่ราชการ
ตามข้อ  86 หรือไม่ อย่างไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอท่ีจะฟังลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการ
เสียหายแก่ราชการตามข้อ  87  หรือไม่  อย่างไร 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ท ารายงานการสอบสวนมาแล้ว ให้เสนอส านวนการสอบสวนพร้อม
ทั้งสารบาญต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และให้ถือว่าการ
สอบสวนแล้วเสร็จ 

ข้อ 61 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอส านวนการสอบสวนมาแล้ว ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของส านวนตามข้อ 63 ข้อ 64 ข้อ 
65  และข้อ 66  แล้วด าเนินการดังต่อไปนี้ 
      (1) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิด หรือไม่มีเหตุที่จะ
ให้ออกจากราชการตามข้อ 86 สมควรยุติเร่ือง หรือกระท าผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระท าผิดวินัยอย่าง



 ๒๐ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

ร้ายแรง  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควรโดยเร็ว 
         (2) ในกรณีที่จะต้องส่งเร่ืองให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา
ตามข้อ  70 วรรคสอง  หรือข้อ  86 หรือข้อ 87 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการโดยไม่
ชักช้า และให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาโดยเร็ว 
 6เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จ จะออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีกมิได้ เว้นแต่กรณีมี
ความจ าเป็นตามข้อ  62 ของประกาศหลักเกณฑ์นี้ 
 ข้อ 62  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 
23  หรือข้อ 86  หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี เห็นสมควรให้
สอบสวนเพิ่มเติมประการใด  ให้ก าหนดประเด็นพร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการ
สอบสวนคณะเดิมเพื่อด าเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจท าการสอบสวนได้  หรือผู้สั่งสอบสวนเพิ่มเติม
เห็นเป็นการสมควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้นท าการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้  ในกรณี
เช่นนี้ ให้น าข้อ  33  และข้อ  34 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้
ส่งพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมไปให้ผู้สั่งสอบสวนเพิ่มเติม  โดยไม่ต้องท าความเห็น 
 ข้อ 63 ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ  33  ให้การ
สอบสวนทั้งหมดเสียไป  ในกรณีเช่นนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ใหม่ให้ถูกต้อง 
 ข้อ 64  ในกรณีที่ปรากฏวา่การสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้อง  ให้การสอบสวนตอนนัน้เสียไป
เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้ 
      (1)  การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบ
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 37 วรรคหนึ่ง 
      (2)  การสอบปากค าบุคคลด าเนินการไม่ถูกต้องตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ  41 วรรคสอง  
ข้อ  48  ข้อ  49   ข้อ  50 วรรคหนึ่ง หรือข้อ  53 
 ในกรณีเช่นนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัด สัง่ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการใหม่ 
ให้ถูกต้องโดยเร็ว 
 ข้อ 65  ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา       
และสรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนข้อกลา่วหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา   หรือไม่มีหนังสือขอให้ผู้ถูก
กล่าวหาช้ีแจง หรือนัดมาให้ถ้อยค า หรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ 45 ให้นายกองค์การบริหารส่วน

                                                           

 
6แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 61 วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

จังหวัดขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์  ลงวันที่  14  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 4)  ตามมติคณะกรรมการ  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น  ประกาศ  ณ  วันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 
 



 ๒๑ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

จังหวัดหรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี  สั่งให้คณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว  และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะช้ีแจงให้ถ้อยค าและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ  45 ด้วย 
 ข้อ 66  ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดในส่วนนี้ นอกจากที่
ก าหนดไว้ในข้อ 63  ข้อ 64  และข้อ  65  ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระส าคัญ อันจะท าให้เสียความ
เป็นธรรม  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
แล้วแต่กรณี สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือด าเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว  แต่ถ้าการ
สอบสวนตอนนั้นมิใช่สาระส าคัญอันจะท าให้เสียความเป็นธรรม  ผู้มีอ านาจดังกล่าวจะสั่งให้แก้ไขหรือ
ด าเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ 
 ข้อ 67  การนับระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ ส าหรับเวลาเร่ิมต้นให้นับวันถัดจากวันแรก
แห่งเวลานั้นเป็นวันเร่ิมนับระยะเวลา  แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
เดิมเป็นวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป  ส่วนเวลาสิ้นสดุถ้าวันสุดท้ายแหง่ระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ 
ให้นับวันเริ่มเปิดท าการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 
 ข้อ 68  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับให้ 
คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 
2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่วนการพิจารณาสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แล้วแต่กรณีให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในส่วนนี้ 
 
 

ส่วนที่  4 
การลงโทษทางวินัย 
-------------------------- 

 
  ข้อ 69  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระท าผิดวนิัยอยา่งไม่ร้ายแรงตามข้อ  23  
วรรคสอง  ใหน้ายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 
23 วรรคสาม สั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ในสถานโทษและอัตราโทษ  ดังนี้ 
                    (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนคร้ังหนึ่งไม่
เกิน 5% และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนคร้ังหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น  
                    (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนคร้ังหนึ่งไม่เกิน 
5%  และเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน 
                    (3) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อ านวยการกอง สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 
หรือตัดเงินเดือนคร้ังหนึ่งไม่เกิน  5%  และเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน 
 การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งให้สัง่ลงโทษตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควร
ลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณี
กระท าผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน 



 ๒๒ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

            ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็น
หนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
 ข้อ 70 ภายใต้บังคับวรรคสอง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี    
ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ ากว่าปลดออก  
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามข้อ 23 วรรคสี่ หรือนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงสมควร
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่ผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่  เพื่อส่งเร่ืองให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทาง
วินัยและการให้ออกจากราชการเพื่อพิจารณาท าความเห็น  และเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการมีความเห็นเป็นประการใด  ให้เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นไป
ยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณา  และเมื่อคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น 
 ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามข้อนี้  ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจาก
ราชการ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามวรรคสอง  
ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์  โดยให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจาก
บุคคล ดังต่อไปนี ้
     (๑)  รองผู้วา่ราชการจงัหวดัหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวดัที่เห็นสมควร  
จ านวนหนึง่คน 
     (๒)  นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานของรัฐท่ีปฏบิัติหนา้ที่          
ในจังหวดั  จ านวนสองคน  
     (๓)  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ซึ่งประกอบด้วย 
    ก. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวนหนึ่งคน 
    ข. ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวนสองคน 
    (๔)  ผู้ทรงคณุวุฒิที่มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล หรือมีประสบการณ์เก่ียวกับการ
ด าเนินการทางวินัย  จ านวนสามคน 
 ให้บุคคลตาม (1) (2) (3) และ (4) ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ จ านวนหนึ่งคน 
 ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือข้าราชการฝุายพลเรือนคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทาง
วินัยและการให้ออกจากราชการ  
 อนุกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา 7 วรรคสอง วรรคสาม และ



 ๒๓ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

มาตรา 9 (1) (2) (3) (4) (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการให้
ออกจากราชการ  ให้น าความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 71  การลงโทษข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัผู้กระท าผดิวินัย ผูส้ั่งลงโทษต้องสัง่ 
ลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผู้ที่  
ไม่มีความผิด  
 การลงโทษตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นค าสั่ง และในค าสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิด
วินัยในกรณีใด ตามข้อใด กรณีมีการลดหย่อนโทษให้ระบุไว้ในค าสั่งลงโทษด้วยว่า  กรณีความผิดนั้น
ผู้กระท าผิดควรได้รับโทษระดับใด มีเหตุอันควรลดโทษอย่างไร  และเมื่อลดหย่อนแล้วให้รับโทษสถานใด 
ตลอดจนให้ระบุสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์ไว้ในค าสั่งด้วย  วิธีการออกค าสั่ง
เกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามที่ก าหนดในส่วนนี้ 
 ข้อ 72  การสั่งลงโทษภาคทัณฑ ์ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามข้อ 69 ข้อ 81 วรรคสอง  
หรือวรรคหก  ห้ามมิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกค าสั่ง เว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูกสั่งพักราชการหรือ
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ในกรณีตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 2 ของหมวด 3 ได้ก าหนดให้สั่งลงโทษ
ย้อนหลังได้  ก็ให้สั่งลงโทษย้อนหลงัได้และให้ท าค าสัง่ดังกล่าวตามแบบ ลท.1  แบบ ลท.2 หรือแบบ ลท.3 
ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 
 ข้อ 73  การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามข้อ  70  หรือการสั่งลงโทษ 
ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่
หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ  จะสั่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 ของหมวด 3  
และให้ท าค าสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.4  ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 
 ข้อ 74 การสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษ  เป็นไล่ออกหรือปลดออกจากราชการตามข้อ 70 หรือเป็น
โทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ก่อน
วันท่ีหลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ จะสั่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด  ให้น าข้อ 73 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 75 การสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษ  เป็นลดขั้นเงินเดือน  ตัดเงินเดือนหรือภาคทัณฑ์  ให้สั่ง
ย้อนหลังไปถึงวันที่ค าสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ ทั้งนี้การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและ
ประโยชน์ท่ีผู้ถูกสั่งลงโทษได้รับไปแล้ว 
 ข้อ 76 การสั่งลดโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามข้อ 70 หรือปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใ ช้บังคับ  
เป็นลดขั้นเงินเดือน  ตัดเงินเดือน  หรือภาคทัณฑ์  จะสั่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด ให้น าข้อ 72 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 77  ค าสั่งเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ตามข้อ 81 วรรคสอง  หรือวรรคหก  
ให้ท าค าสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.5  ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 
 ข้อ 78  การสั่งยกโทษ งดโทษ  ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ 114 ให้ท าค าสั่งดังกล่าว
ตามแบบ ลท.6 ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 
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 ข้อ 79  การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษ ผู้อุทธรณ์ตามข้อ 115  และการสั่งให้ผู้
อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ ให้ท าค าสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.7 ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 
 ข้อ 80  การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อความในค าสั่งเกีย่วกับการลงโทษ ให้ท าเป็นค าสั่งมสีาระส าคญั 
แสดงเลขที่และวันเดือนปีที่ออกค าสั่งเดิม ข้อความเดิมตอนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และข้อความที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงแล้ว 
  
 

ส่วนที่  5 
การรายงานการด าเนินการทางวินัย 

-------------------------- 
 
  ข้อ 81  เมื่อผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อ 23 วรรคสาม ได้ด าเนินการทางวินัยแก่
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดในกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและสั่งยุติเร่ือง  
งดโทษ  หรือลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือนแล้วให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
      (1) ให้รายงานการด าเนินการทางวินยัดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามข้อ 69 และมีต าแหน่งเหนือตามล าดับจนถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด     
      (2) การรายงานของผู้บังคับบัญชาตาม (1) ให้รายงานพร้อมทั้งส่งส าเนาค าสั่งและ
ส านวนการสอบสวนหรือเอกสารการพิจารณาไปด้วยภายในสามวันท าการนับแต่วันที่สั่ง 
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง และมีต าแหน่งเหนือผู้ด าเนินการทางวินัย
เห็นว่า การยุติเร่ือง การงดโทษหรือการลงโทษ เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอ านาจสั่งลงโทษ 
เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น ลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดย
ให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน หรือยกโทษให้ถูกต้องห รือเหมาะสมตามควรแก่กรณี 
ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในค าสั่งเดิมให้เป็นการถูกต้องและเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที่เห็น
ว่าควรด าเนินการอย่างใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรม ก็ให้มีอ านาจ
ด าเนินการหรือสั่งด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี  ทั้งนี้ การสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น
ต้องไม่เกินอ านาจของตนตามข้อ 69 และการเพิ่มอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่เกินอ านาจนั้น
ด้วย  ถ้าเกินอ านาจของตนก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อให้พิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณี     
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษตามข้อ  69 แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด   
ไปแล้ว แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งเห็นว่ากรณีนั้นเป็นการกระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจด าเนินการตามข้อ 23 วรรคสี่ และข้อ 
70 วรรคสอง 
 เมื่อได้มีค าสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถ้าเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้นหรือลด
โทษเป็นสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษหรือยกโทษ ค าสั่งลงโทษเดิมให้เป็นอันยกเลิก ถ้าลดโทษเป็นอัตรา
โทษที่เบาลงอัตราโทษส่วนท่ีเกินก็ให้เป็นอันยกเลิก  ในกรณีที่ค าสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน
เป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนท่ีเกินเป็นอันยกเลิก ให้คืนเงินเดือนที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วตามค าสั่งที่เป็น



 ๒๕ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

อันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนเกินที่เป็นอันยกเลิกนั้นให้แก่ผู้ถูกลงโทษ แต่ถ้าค าสั่งที่เป็นอันยกเลิกเป็นค าสั่ง
ลงโทษหรือลงทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการในสว่นราชการใดโดยเฉพาะ และผู้ถูกสั่งลงโทษหรือ
ลงทัณฑ์ได้รับโทษหรือทัณฑ์นั้นไปแล้วก็ให้เป็นอันพับไป  
 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ด าเนินการทางวินัยตามข้อ 23 วรรคสอง และสั่งลงโทษ
ตามข้อ 69 หรือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งและได้พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว ให้รายงาน
การด าเนินการทางวินัยดังกล่าวไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งผู้ถูก
ด าเนินการทางวินัยสังกัดอยู่  แล้วให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งเร่ืองให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ 70 วรรคสี่ 
พิจารณาท าความเห็นแล้วเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา เมื่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้ เป็นไปตามนั้น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานตามวรรคห้า  เห็นว่า
การด าเนินการทางวินัย เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีค าสั่งลงโทษตามวรรคหก หรือข้อ 70 หรือมีค าสั่งให้
ออกจากราชการตามข้อ 85 หรือข้อ 86 แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดแล้ว ให้ส่งส าเนา
ค าสั่งดังกล่าวแล้วแต่กรณี จ านวน 3 ฉบับ และส านวนการสอบสวนหรือเอกสารการพิจารณา พร้อมทั้ง
บันทึกสรุปประวัติและข้อเท็จจริงซึ่งมีสาระส าคัญตามแบบ (สป.1) ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 1 ชุด รายงานไปยัง
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งผู้ถูกด าเนินการทางวินัยสังกัดอยู่เพื่อทราบ ภายใน
สิบวันท าการนับแต่วันท่ีออกค าสั่ง   
 ข้อ 82  เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานตามข้อ 81 วรรค
เจ็ด และได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว  ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดส่งส าเนาค าสั่ง  3  ฉบับ และแบบบันทึกสรุปประวัติและข้อเท็จจริง ซึ่งมีสาระส าคัญตามแบบ 
(สป.1) ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 1 ชุด รายงานไปให้ส านักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่วันท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัดได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 
 

หมวด 3 
การให้ออกจากราชการ 

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

ส่วนที่ 1 
การออกจากราชการ 
-------------------------- 
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  ข้อ 83  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการเม่ือ   
    (1)  ตาย 
    (2)  พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ 
    (3)  ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามข้อ 84 
    (4)  ถูกสั่งให้ออกตามข้อ 28 ข้อ 85 ข้อ 86 ข้อ 87  ข้อ 88   ข้อ 89 หรือข้อ 92  
หรือไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือขาดคุณสมบัติทั่วไป  หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยเร่ืองนั้น 
    (5)  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
   การออกจากราชการตามวรรคหนึ่งต้องท าเป็นค าสั่ง เว้นแต่การตายและการพ้นจากต าแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุกรณีผู้มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
 การออกค าสั่งเกีย่วกับการออกจากราชการตามวรรคสอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เว้นแต่ค าสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 89 วรรคหนึ่ง 
 วันออกจากราชการตาม (4) และ (5)  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 ของหมวดนี ้
 การต่อเวลาราชการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัดท่ีต้องออกจากราชการตาม  (2)  
รับราชการต่อไปจะกระท ามิได้ 
 ข้อ 84  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกค าสั่งให้
ลาออกจากราชการ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก่อน 
 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะ
ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยั้ง
การอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ครบก าหนดเวลาที่ยับยั้ง  
 ถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้การลาออกนั้น
มีผลตั้งแต่วันขอลาออก 
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะยับยั้งการอนุญาตตามวรรคสอง โดยเหตุเนื่องจากอยู่ระหว่าง
การด าเนินการทางวินัยมิได้  กรณีที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งขอลาออกจากราชการ  
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งเร่ืองกล่าวหาผู้นั้นเป็นหนังสือไว้ในวัน
ก่อนที่จะมีค าสั่งอนุญาตให้ผู้นั้นลาออกจากราชการเพื่อจะได้ด าเนินการทางวินัยต่อไปตามข้อ 27  
 ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดประสงค์จะลาออก
จากราชการเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และให้การ
ลาออกมีผลนับตั้งแต่วันท่ีผู้นั้นขอลาออก 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก  การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับยั้งการ
อนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคห้า  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในส่วนที่ 3 
ของหมวดนี ้



 ๒๗ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 ข้อ 85 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการเพื่อรับ
บ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้  ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าว
ก าหนดให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ  แต่ในการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็ จ
บ านาญเหตุรับราชการนานจะต้องมีกรณีตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก าหนดด้วย  และการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน  
นอกจากให้ท าได้ในกรณีที่ก าหนดไว้ในข้ออื่นตามหลักเกณฑ์นี้ และกรณีที่กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนแล้ว  ให้ท าได้ใน
กรณีต่อไปนี้ด้วย  คือ  
   (1) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของตนได้โดยสม่ าเสมอ ถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ออกจากราชการแล้ว ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ 
   (2) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความ
ประสงค์ของทางราชการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
   (3) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่มีสัญชาติไทย ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  เป็นบุคคลล้มละลาย ทุพลภาพจน
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้ าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
   (4) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณี   
มีมูล ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า และให้น าข้อ 86 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม   ในกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติเห็นชอบว่า   
ผู้นั้นเป็นผู้ไม่เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
   (5)  เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้ม ี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้  ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการได้  โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นเป็นหลัก  และให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 
         ก. การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัด        
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหารือร่วมกับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัด เพื่อก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ
การปฏิบัติงานที่ทางราชการพึงประสงค์  และประกาศให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดได้



 ๒๘ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

ทราบโดยทั่วกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในสังกัด  โดยการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องมีมาตรฐานอย่างน้อย    
3  ด้าน  ดังนี้ 
                            1. ด้านคุณภาพ ต้องก าหนดผลงานที่ต้องการหรือต้องปฏิบัติว่ามีก่ีงาน อะไรบ้าง  
ต้องการให้เกิดผลส าเร็จอะไรจากการท างานนั้น หรือต้องการให้เกิดผลงานอะไร และอย่างไร 
                            2. ด้านปริมาณ ต้องก าหนดปริมาณของผลผลิต หรือกิจกรรม และระบุผลลัพธ์
ของงานไว้ด้วย 
                               3. ด้านเวลา  ต้องก าหนดระยะเวลาการท างานวา่จะใช้เวลาเท่าใด       
         ข. ในการประเมินให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการอย่าง
น้อยสามคน ประกอบด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 
ข้าราชการฝุายพลเรือนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย จ านวนเท่า ๆ กัน เพื่อด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเสนอแนะความคิดเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามวิธีการ ดังนี้ 
    1.  จัดให้มีเคร่ืองมือพื้นฐานช่วยในการประเมิน ได้แก่ 
                                   1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง โดยระบุให้ชัดเจนถึงงานหลักที่ผู้        
ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ รับผิดชอบปฏิบัติอยู่ 
                                   1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เปูาหมายของงานหรือตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 
                                   1.3 แบบบันทึกการปฏิบัติงาน โดยให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งเป็นผู้รับการประเมินเป็นผู้บันทึกผลการปฏิบัติงานของตนไว้ทุกห้าวันท าการ  โดยทุกสิ้นเดือนให้
คณะกรรมการรวบรวมและเก็บผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละคนไว้เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินและช้ีแจงผู้อื่น 
     2. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน   
และเดือนธันวาคม 
                               3. เมื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาตาม 2. แล้ว
ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดท้ายหลักเกณฑ์นี ้   
         ค. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า มีผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าเปูาหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม ก. และไม่ได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดอืนติดต่อกันตัง้แตส่องคร้ังขึ้นไป ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งผลการ
ประเมิน หรือผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลและก าหนดให้ผู้นั้นพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองภายในระยะเวลา
สามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันท่ีได้แจ้งผลการประเมินหรือผลการพิจารณาให้ทราบ โดยให้ลงลายมือ
ช่ือรับทราบไว้เป็นหลักฐาน 
        ง. ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้แต่งตั้งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาม ค. ให้ด ารงต าแหน่งอื่นในระดับเดียวกันกับที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้นั้นมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งซึ่ งอาจคาดหมายได้ว่า  จะท าให้ผู้นั้นปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้   
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     จ. ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ข. 
แล้วเห็นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าเปูาหมายหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตาม ก.  แต่ไม่เข้ากรณีตาม ค.  ถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้พัฒนาหรือ
ปรับปรุงตนเองเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแล้ว นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอาจพิจารณาด าเนินการตาม ค. และ ง. ได้ 
     ฉ. เมื่อได้ด าเนินการตาม ค. หรือ ง. หรือ จ. แล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการตามที่ก าหนดใน ข. จ านวนสองคร้ัง คร้ังแรกให้ประเมินเมื่อ
ครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีก าหนดให้พฒันาหรือปรับปรุงตนเอง และคร้ังที่สองให้ประเมินเมื่อครบก าหนด
สามเดือนนับจากการประเมินคร้ังแรก 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีผลการประเมินคร้ังที่สอง ต่ ากว่าเปูาหมายหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตาม ก. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท าความเห็นเสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ผู้นั้นออกจากราชการต่อไป 
 ข้อ 86  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับ
ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยไม่ชักช้า  ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  โดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา
ช้ีแจงและน าสืบแก้ข้อกลา่วหาได้ด้วย  ทั้งนี้ ให้น าข้อ  23 วรรคเจ็ด  ข้อ 26 และข้อ 70 วรรคสอง  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติประการใด ก็ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  
 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนตามข้อ 23 
ในเร่ืองที่จะต้องท าการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 23 ได้สอบสวนไว้แล้ว 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จะใช้ส านวนการสอบสวนนั้นพิจารณาด าเนินการโดยไม่
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได้  
 ในกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเห็นชอบให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการ  ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 การสอบสวนพิจารณา  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในส่วนที่ 3 ของหมวด 2     
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
บกพร่องในหน้าที่ราชการ  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ  และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการในกรณีดังต่อไปนี้ถือเป็น
กรณีที่ปรากฏชัดแจ้ง  ซึ่งจะด าเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไม่สอบสวนก็ได้ 
    (๑) กระท าหรือละเว้นกระท าการใดจนต้องค าพิพากษาถึงที่สดุว่าผูน้ั้นกระท าผดิแตใ่ห้รอ
การก าหนดโทษหรือก าหนดโทษแต่ให้รอการลงโทษไว้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษานั้น ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว 
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   (๒) มีกรณีหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา   
หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือต่อคณะกรรมการสอบสวนตามหลักเกณฑ์นี้และได้มีการ
บันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ 
 ข้อ 87  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
ข้อ  23 และคณะกรรมการสอบสวนหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัย
อย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามข้อ 
70 วรรคหนึ่ง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการและควรให้ออกจากราชการ ก็ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพื่อให้ส่งเร่ืองให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ตามข้อ 
70 พิจารณาท าความเห็นเสนอ  เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติประการใด  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  ในกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติเห็นว่าให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูก
สอบสวน  ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
 ข้อ 88  เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล  หรือ
ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกและมิได้มีการรอลงอาญาในความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก่อน 
 ข้อ 89  เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การรับราชการทหาร  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
 ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง  และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้
ออกจากราชการตามข้ออื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร  ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณามีมติ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้เปลี่ยนแปลงค าสั่งให้ออกตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการตามข้อ
อื่นแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามข้ออื่นนั้นได้ 
 ข้อ 90 ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับรายงานตามข้อ 81 วรรคหนึ่ง  เห็นว่า
สมควรให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจากราชการตามข้อ 85 (4)  หรือข้อ 86  ก็ให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการตามข้อ 85 (4) หรือ ข้อ 86 
 ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการ ให้น าข้อ 28 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  
 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลับเข้ารับ
ราชการแล้วให้รายงานไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งผู้ถูกด าเนินการหรือถูก
สั่งให้ออกจากราชการสังกัดอยู่เพื่อทราบ   
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 ข้อ 91  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดออกจากราชการในเร่ืองใด หรือไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ถ้า
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์นี้โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม  ก็ให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งประเด็น หรือ
ข้อส าคัญไปเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งไว้เดิมท าการ
สอบสวนเพิ่มเติมได ้
 ข้อ 92  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึง่โอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือ 
ข้าราชการตามกฎหมายอื่น ผู้ใดมีกรณีที่สมควรให้ออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นนั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น  มีอ านาจ
พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเกี่ยวกับเร่ืองนั้นแล้วแต่กรณี แต่ถ้าเป็นเร่ืองที่อยู่ในระหว่าง
การสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน  ก็ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ  
แล้วส่งเร่ืองให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้นั้นพิจารณาด าเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้วแต่กรณีโดยอนุโลม  และในกรณีที่
จะต้องสั่งให้ออกจากราชการ  ให้ปรับบทกรณีให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 
หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นโดยอนุโลม 
 
 

ส่วนที่ 2 
การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

-------------------------- 
 
  ข้อ 93 การสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาตามข้อ 28 ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
และการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่
ก าหนดในส่วนนี้ 
 ข้อ 94 เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็น
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิด
อาญาในเร่ืองเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่า
ไว้วางใจและผู้ที่ถูกฟูองนั้นพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิจารณาเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 



 ๓๒ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

  (๒) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ท่ีแสดงว่า ถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
พิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 
  (๓) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจ าคุกโดยค า
พิพากษา และได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจ าคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว 
  (๔) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีค าพิพากษาถึงที่สุดว่า เป็นผู้กระท าความผิด
อาญาในเร่ืองที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็น
ผู้กระท าความผิดอาญาในเร่ืองที่สอบสวนนั้น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่า
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาถึงที่สุดนั้น ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระท าความผิดอาญา
ของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 ข้อ 95 การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณีที่ผู้ถูกสั่งพักได้ 
ร้องทุกข์และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าค าร้องทุกข์ฟังขึ้นและไม่
สมควรที่จะสั่งพักราชการ ก็ให้มีมติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได้ 
 ข้อ 96 ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายส านวน หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิด
อาญาหลายคดี เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ที่ถูกฟูองนั้น
พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้  ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกส านวนและทุกคดี 
 ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการในส านวนหรือคดีใดไว้แล้ว  ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นมี
กรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในส านวนอื่น หรือถูกฟูอง
คดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาในคดีอื่นเพิ่มขึ้นอีก  เว้นแต่เป็นความผิดที่ ได้กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ  หรือผู้ถูกฟูองนั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ก็ให้สั่งพักราชการ
ในส านวนหรือคดีอื่นท่ีเพิ่มขึ้นนั้นด้วย  
 ข้อ 97  การสั่งพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกค าสั่ง เว้นแต ่
     (๑) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา 
หรือต้องจ าคุกโดยค าพิพากษา  การสั่งพักราชการในเร่ืองนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุมขังหรือ
ต้องจ าคุก 
     (๒) ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะค าสั่งเดิมไม่ชอบ
หรือไม่ถูกต้อง  ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามค าสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่
ออกค าสั่งเดิม 
 ข้อ 98  ค าสั่งพักราชการต้องระบุช่ือและต าแหน่งของผู้ถูกสั่งพัก ตลอดจนกรณีและเหตุที่สั่งให้
พักราชการ 
 เมื่อได้มีค าสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการแล้ว ให้แจ้งค าสั่งให้ผู้นั้น
ทราบพร้อมทั้งส่งส าเนาค าสั่งให้ด้วยโดยพลัน  ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้นั้นทราบได้  หรือผู้นั้นไม่ยอม
รับทราบค าสั่ง ให้ปิดส าเนาค าสั่งไว้  ณ  ที่ท าการที่ผู้นั้นรับราชการอยู่และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งส าเนา
ค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้นั้น  ณ  ที่อยู่ของผู้นั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ 
ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบค าสั่งพักราชการ
แล้ว 



 ๓๓ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 ข้อ 99  เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ 94 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุ
ที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ 
 ให้น าข้อ  95 ข้อ  96 และข้อ 98  มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม 
 ข้อ 100 เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการไว้แล้ว นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาตามข้อ 99  และสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนอีกช้ันหนึ่งก็ได้ โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน 
 ข้อ 101  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้น าข้อ 97 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม แต่ส าหรับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามข้อ  100  ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันพัก
ราชการเป็นต้นไป 
 ข้อ 102  เมื่อไดส้ั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัดผู้ใดพักราชการ หรือใหอ้อกจาก 
ราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพจิารณา ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพจิารณาเป็นประการ
ใดแล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
     (1) ในกรณีปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้สั่งลงโทษให้เป็นไปตามข้อ 
70 หรือข้อ  173  แล้วแต่กรณี 
     (2) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนั้น  โดยการสั่งดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก่อน แล้วด าเนินการตามข้อ 69 หรือข้อ  173  แล้วแต่กรณี 
     (3) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้ น
กลับเข้ารบัราชการในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบตัิตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนั้น  โดยการสั่งดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก่อนแล้วด าเนินการตามข้อ 69  หรือข้อ  173  แล้วแต่กรณี 
     (4) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้ด าเนินการตามข้อ 69  หรือข้อ  173  แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
 การด าเนินการตามข้อ 69  หรือข้อ 173 ในกรณีที่จะสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน 
การสั่งลงโทษดังกล่าวให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันสุดท้ายก่อนวันพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
     (5) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นแต่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการได้
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้นแล้ว  ก็ให้



 ๓๔ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

ด าเนินการตามข้อ 69 หรือข้อ 173  แล้วแต่กรณี และมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
เพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญแล้วให้น า (4) วรรคสอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
     (6) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้
ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ด าเนินการตามข้อ 69 หรือข้อ 173 แล้วแต่กรณี แล้วให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้น
ออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ แล้วให้
น าวรรคสองมาใช้บังคับอนุโลม 
     (7) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัย และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการ 
ก็ให้สั่งยุติเรื่อง และให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการตาม (2) หรือ (3) แล้วแต่
กรณี 
     (8) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นมิได้กระท าผิดวินัยและไม่มีกรณีที่จะต้อง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เนื่องจากมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว 
ก็ให้สั่งยุติเรื่อง 
     (9) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมิได้กระท าผิดวินัยและไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้เนื่องจากมี
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้นแล้ว ก็ให้สั่งยุติเร่ือง และมี
ค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
     (๑๐) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัย แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 
 ข้อ 103  การออกค าสั่งพักราชการ ค าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือค าสั่งให้กลับเข้าปฏิบตัิ
หน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการให้มีสาระส าคัญตามแบบ พอก.1 แบบพอก.2  แบบพอก.3 หรือ 
แบบพอก.4  แล้วแต่กรณี ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 
 
 

ส่วนที่ 3 
การลาออกจากราชการ 
-------------------------- 

 
   ข้อ 104  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการตามข้อ  84 
 ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามแบบ ลก.1 ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 



 ๓๕ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ  นอกจากกรณีลาออกเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือ
เพื่อสมัครรับเลือกตั้งตามข้อ 84 วรรคห้า  ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษ  นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออก ให้ผู้ที่ประสงค์จะลาออกจากราชการ
ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า  30 วัน ก็ได้ 
 หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน  โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัด หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัด
จากวันครบก าหนด 30 วัน  นับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก  
 ข้อ 105  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว  ให้บันทึกวันยื่น 
หนังสือขอลาออกนั้นไว้เป็นหลักฐาน  และให้ตรวจสอบว่าหนังสือขอลาออกดังกล่าวได้ยื่นล่วงหน้าก่อนวัน
ขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือไม่  พร้อมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน  7 วัน  นับแต่วันได้รับหนังสือขอลาออก   
 ข้อ 106  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดแล้ว  ถ้าเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวัน
ขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน  หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา
ว่าควรอนุญาตให้ผู้นั้นลาออกจากราชการหรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกโดยให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
      (1) ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออก
จากราชการได้  ให้เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ 
ผู้นั้นออกจากราชการ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบแล้วให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีค าสั่งอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลกัษณ์อักษรตามแบบ ลก.3 ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 
ให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก  แล้วแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย 
      (2) ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้
ลาออก เนื่องจากจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีค าสั่งยับยั้งการ
อนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก แล้วแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล
ให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย ทั้งนี้  การยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้สั่งยับยั้งได้เพียงคร้ัง
เดียวและจะขยายอีกไม่ได้ 
 ในกรณีเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน  เมื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนงัสอืขอลาออกดังกล่าวแลว้ ให้มีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน  
3 วัน  นับแต่วันได้รับหนังสือขอลาออกว่าจะอนุญาตให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน  
ตามท่ีผู้ขอลาออกได้ยื่นไว้หรือไม่  ทั้งนี้  เพื่อจะได้ทราบว่าวันขอลาออกในกรณีดังกล่าวคือ วันที่ระบุไว้ใน
หนังสือขอลาออก  หรือวันถัดจากวันครบก าหนด  30 วัน  นับแต่วันยื่นหนังสือขอลาออกแล้วให้พิจารณา
ด าเนินการตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 107  ในกรณีที่ผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลตามข้อ 84 วรรคสอง และวรรคสี่   
เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมิได้มีค าสัง่อนุญาตให้ลาออก  และมิได้ค าสั่งยับยั้งการอนุญาตให้
ลาออกก่อนวันขอลาออก  หรือเนื่องจากครบก าหนดเวลายับยั้งการอนุญาตให้ลาออก  ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกทราบภายใน  15 วันนับแต่วันที่ผู้นั้น



 ๓๖ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

ออกจากราชการ และแจ้งให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด  และคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบด้วย 
 ข้อ 108 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมือง   หรือเพื่อสมัคร
รับเลือกตั้งตามข้อ  84 วรรคห้า  ให้ยื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออก   
และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอหนังสือขอลาออกนั้นต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภายใน  3 วันท าการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความเห็นชอบการลาออกตามวรรค
หนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ตั้งแต่วันท่ีขอลาออก 
 
 

ส่วนที่ 4 
วันออกจากราชการ 
-------------------------- 

 
  ข้อ 109  การออกจากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 83 (4) และ 
(5) จะออกจากราชการตั้งแต่วันใด  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในส่วนนี้ 
  ข้อ 110  การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 85  ข้อ 86  ข้อ 87  ข้อ 88   ข้อ 89  ข้อ 91  
หรือข้อ 70  หรือการสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ หรือขาดคุณสมบัติ
ทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  ห้ามมิให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกค าสั่ง  เว้นแต ่
      (1) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 88 โดยปกติให้สั่งออกตั้งแต่วันต้องรับโทษ
จ าคุกโดยค าสั่งของศาล หรือโดยค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 
      (2) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 89 ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
      (3) ในกรณีที่ได้มีการสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่ง
ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 85  ข้อ 86 ข้อ 87 ข้อ 88   ข้อ 89  ข้อ 91  
หรือข้อ 70 หรือการสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติ
ทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บรรจุและแต่งตั้ง  ก็ให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออก
ค าสั่งเดิม 
     (4) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งให้ออกจากราชการย้อนหลัง  ก็ให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึง
วันที่ควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการท าให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดย
ชอบธรรมของผู้ถูกสั่งให้ออกนั้น 
 ข้อ 111 การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ 28 จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในข้อ  101 
 



 ๓๗ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 ข้อ 112  การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ห้ามมิให้สัง่ปลดออก หรือไล่ออก 
ย้อนหลังไปก่อนวันออกค าสั่ง เว้นแต ่
      (1) ในกรณีที่ได้มีค าสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อจะสั่งลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการหรือวันให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน แล้วแต่กรณี   
      (2) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  ในกรณีกระท าผิดวินัยโดยละทิ้ง
หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก  ให้สั่งปลด
ออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันละท้ิงหน้าที่ราชการนั้น 
      (3) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระท าความผิดอาญาจน
ได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก
โดยปกติให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  หรือวันต้องค า
พิพากษาถึงที่สุด  หรือวันถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้องค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 
      (4) ในกรณีที่ได้มีการสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่ง
ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งการลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก ในกรณีเช่นนี้ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจาก
ราชการตามค าสั่งเดิม  แต่ถ้าวันออกจากราชการตามค าสั่งเดิมไม่ถูกต้องก็ให้สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่
ออกย้อนหลังไปถึงวันท่ีควรต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกค าสั่งเดิม 
      (5) ในกรณีที่ได้มีการสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัย
ไปแล้ว  ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งเป็นลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ให้สั่งปลด
ออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  ตามกรณีนั้นในขณะที่ออกค าสั่ง
เดิม 
      (6) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งนั้นได้
ออกจากราชการโดยถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่นหรือได้รับ
อนุญาตให้ลาออกจากราชการไปก่อนแล้ว  ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น 
      (7) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งนั้นได้
พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนแล้ว  ให้สั่งปลดออกหรือ
ไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
      (8) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออกหรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง  ก็ให้สั่งปลดออก
หรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันท่ีควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการท าให้เสีย
ประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น 
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หมวด 4 
สิทธิการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

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

ส่วนที่ 1 
สิทธิการอุทธรณ์ 

-------------------------- 
 
 ข้อ 113 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามที่ก าหนดใน
หลักเกณฑ์นี้  ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสบิวันนับแต่วันทราบค าสัง่  การอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้เป็นไปตามที่ก าหนดในหมวดนี้ 
 การพิจารณาอุทธรณ์ให้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันได้รับหนังสือ
อุทธรณ์ แต่หากมีความจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ขยายระยะเวลาได้
อีกสองคร้ัง ๆ ละไม่เกินสามสิบวัน และให้บันทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย 
 ข้อ 114 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน ให้อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อส่งเร่ืองให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์พิจารณาท าความเห็นเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณา  
และเมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  แล้วแจ้งผู้อุทธรณ์ และรายงานคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และ
เพื่อให้มีการด าเนินการให้ถูกต้องเหมาะสม โดยการรายงานดังกล่าวให้สรุปประวัติและข้อเท็จจริงซึ่งมี
สาระส าคัญตามแบบ (สป.1)  ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 
 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ให้น าข้อ 70 วรรคสี่ 
วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ด และวรรคแปด มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ของ
หมวดนี ้  
 ข้อ 115 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพื่อส่งเร่ืองให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามข้อ 114 
ท าความเห็นเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาและเมื่อคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติประการใดแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติตามวรรคหนึ่ง หากผู้อุทธรณ์
เห็นว่ามติดังกล่าวขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ  หรือมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์  การ
พิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์  ให้มีสิทธิร้องต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน



 ๓๙ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

จังหวัด  เพื่อด าเนินการตามมาตรา 19 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
 ในกรณีที่สั่งใหผู้้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ  ใหน้ าข้อ  28 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 ข้อ 116 ในการพิจารณาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
อ านาจตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ  81 และตามข้อ  91 
 ข้อ 117  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัดซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือ 
ข้าราชการตามกฎหมายอื่นผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ
ตามกฎหมายอื่น ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ 113 ได้  แต่ถ้าผู้นั้นได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นที่โอนมาไว้แล้ว และในวันที่ผู้นั้นได้โอนมา
บรรจุเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ  ก็ให้ส่งเร่ือง
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ 
 
 

ส่วนที่ 2 
หลักเกณฑ์วิธกีารอุทธรณ์และการคัดค้าน 

-------------------------- 
 
   ข้อ 118  การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในส่วนนี้ 
 ข้อ 119 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือ
มอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
 การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริง และเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษ
โดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือช่ือและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ 
 ในการอุทธรณ์ ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ดว้ยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้
แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอ
แถลงการณ์ด้วยวาจานั้นต่อ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรงภายในสามสิบวัน
นับแต่วันยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ 
 ข้อ 120 เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้  ส่วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยค าบุคคล
พยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษตามข้อ 23    
วรรคสาม หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม่  โดยให้พิจารณาถึง
ประโยชน์ในการรักษาวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนเหตุผลและความจ าเป็นเป็น
เร่ือง ๆ ไป 
 



 ๔๐ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 ข้อ 121  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพจิารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้พิจารณาอุทธรณ์  ถ้าผู้นั้นมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
       (1) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดวินยัที่ผู้อุทธรณถ์ูกลงโทษ 
       (2) มีส่วนได้เสียในการกระท าผิดวินยัที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
       (3) มีสาเหตุโกรธเคืองผูอุ้ทธรณ์ 
       (4) เป็นผู้กลา่วหา หรือเป็นผู้บงัคับบญัชาผู้สัง่ลงโทษ หรือเป็นคู่สมรส บุพการ ี 
ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กลา่วหา หรือผู้บังคับบญัชาผู้สัง่ 
ลงโทษ 
 การคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้พิจารณาอุทธรณ์นั้น ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือ
แจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี  เร่ิมพิจารณาอุทธรณ์ 
 เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น จะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้า
อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่
กรณีมิได้ขอถอนตัว ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการ
ข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้น
น่าเช่ือถือ ให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นทราบ และมิให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น เว้นแต่ประธานอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  
การให้ผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าเพราะจะท าให้ได้ความจริง
และเป็นธรรม จะอนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ 
 ข้อ 122 เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวันที่ผู้ถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบ
ค าสั่งลงโทษเป็นวันทราบค าสั่ง 
 ถ้าผู้ถูกลงโทษไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบค าสัง่ลงโทษ และมีการแจ้งค าสั่งลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษ
ทราบ กับมอบส าเนาค าสั่งลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษ แล้วท าบันทึกลง วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ท่ีแจ้ง และ
ลงลายมือช่ือผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันท่ีแจ้งนั้นเป็นวันทราบค าสั่ง 
 ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่งลงโทษได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือ
ส่งส าเนาค าสั่งลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษ ณ ที่อยู่ ของผู้ถูกลงโทษซึ่งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ  โดยส่งส าเนาค าสั่งลงโทษไปให้สองฉบับ เพื่อให้ผู้ถูกลงโทษเก็บไว้หนึ่งฉบับ 
และให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ปี ที่ รับทราบค าสั่งลงโทษส่งกลับคืนมา เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนว่า ผู้ถูกลงโทษได้รับเอกสารดังกล่าว หรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับส าเนาค าสั่งลงโทษฉบับ
ที่ให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือช่ือ และ วัน เดือน ปี ที่รับทราบค าสั่งลงโทษกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษได้
ทราบค าสั่งแล้ว 
 ข้อ 123  การอุทธรณ์ให้ท าหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  พร้อมกับส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ โดยออกนามจังหวัด และยื่นที่ศาลากลางจังหวัด 



 ๔๑ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ 
และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด าเนินการตามข้อ  127 
 ในกรณีที่มีผู้น าหนังสืออุทธรณ์มายื่นเอง ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ  
และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐาน ในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถื อ
วันท่ีรับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าว เป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์ 
 ในกรณีที่ส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็น   
หลักฐานฝากส่ง หรือวันท่ีที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับท่ีซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์ 
 เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งค าแถลงการณ์ หรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  หรือคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี เร่ิมพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
          การร้องต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 115 วรรคสอง  
ให้ท าหนังสือถึงประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเลขานุการคณะกรรมการ
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมกับส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ และยื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 ข้อ 124  อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสาระส าคัญตามข้อ 119 
และข้อ 123  และยื่นหรือส่งภายในก าหนดเวลาตามข้อ  113 
 ในกรณีที่มีปัญหาว่าอุทธรณ์รายใดเป็นอุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ท าความเห็นเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้
พิจารณาวินิจฉัย 
 ในกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติไม่รับอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษไว้
พิจารณา ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งมตินั้นให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ
โดยเร็ว  และเมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใดแล้ว ผู้อุทธรณ์จะ
อุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีมติให้รับอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษไว้
พิจารณา  ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งเร่ืองให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ท าความเห็นเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ ์เพื่อมีมติต่อไป 
 ข้อ 125  ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ท า
ความเห็น  หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นก็ได้  
โดยท าเป็นหนังสือยื่นหรือส่งตรงต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เมื่อได้ถอน
อุทธรณ์แล้ว การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ 
 ข้อ 126  ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดอื่น   ให้ยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดนั้น  
 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดอื่น   หลังจากที่ได้ยื่น
อุทธรณ์ไว้แล้ว และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดเดิมยังมิได้มีมติตามข้อ  



 ๔๒ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

130 ให้ส่งเร่ืองอุทธรณ์ และเอกสารหลักฐานตามข้อ 129 ไปให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดท่ีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดนั้น เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจงัหวัดอ่ืน  หลังจากที ่
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ 130 แล้ว แต่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น ให้ส่งเร่ื องอุทธรณ์และ
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องพร้อมท้ังมติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิม
นั้น ไปให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดเป็น      
ผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  
 ข้อ 127  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสืออุทธรณ์ที่ได้ยื่นหรือส่งตามข้อ 
123 วรรคสอง ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งส าเนาหลักฐาน
การรับทราบค าสั่งลงโทษของผู้อุทธรณ์ ส านวนการสืบสวน หรือการพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ  20 และ
ส านวนการด าเนินการทางวินัยตามข้อ 23 พร้อมทั้งค าช้ีแจงของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่ง
ลงโทษแล้วแต่กรณี  (ถ้ามี) ไปยังประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในเจ็ดวันท า
การนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
          ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดได้รับ
หนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภายในสามวันท าการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
 ข้อ 128  การนับระยะเวลาตามหมวดนี้ ส าหรับเวลาเร่ิมต้นให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลานั้น
เป็นวันเร่ิมนับระยะเวลา ส่วนเวลาสุดสิ้นถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับวันเร่ิม
เปิดท าการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 

 
 

ส่วนที่  3 
การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงนิเดือน  ลดขั้นเงินเดือน 

-------------------------- 
 
   ข้อ 129  การพิจารณาอุทธรณ์ตาม ข้อ 114  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี พิจารณาจากส านวนการสืบสวน 
หรือการพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 20 และส านวนการด าเนินการทางวินัยตามข้อ 23 และในกรณี
จ าเป็นและสมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งค าช้ีแจงจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ   ห้างหุ้นส่วน  บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือ
ขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน  บริษัท  ข้าราชการ หรือ บุคคล
ใด ๆ มาให้ถ้อยค า หรือช้ีแจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี  พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วย
วาจาไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 



 ๔๓ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 ในกรณีที่นัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้นายกองค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดท่ีสั่งลงโทษ หรือเพิ่มโทษทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลง หรือมอบหมายเป็น
หนังสือให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็น
ผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อท่ีประชุมคร้ังนั้นได้  ทั้งนี้ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์
ในการแถลงแก้ดังกล่าว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีสั่งลงโทษ หรือเพิ่มโทษ หรือผู้แทนเข้าฟังค า
แถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ได้ 
 ในการพิจารณาอุทธรณ์ ถ้าคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  หรือคณะกรรมการ      
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นสมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อ
ประโยชน์แห่งความถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ให้มีมติแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด าเนินการสอบสวนใหม่  หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจ าเป็น 
 ข้อ 130 เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ตามข้อ  114  แล้ว 
     (1) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้อง และเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์ 
     (2) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์
ได้กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ควรได้รับโทษหนักขึ้น ใหม้ีมติให้เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษ
ที่หนักขึ้น 
     (3) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์
ได้กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษ หรืออัตราโทษที่  
เบาลง 
     (4) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์
ได้กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ ให้มีมติให้สั่ง
งดโทษ โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
     (5) ถ้าเห็นวา่การสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง  และเหน็ว่าการกระท าของผู้อุทธรณ์ไม่เปน็ 
ความผิดวินัย หรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ 
     (6) ถ้าเห็นวา่ข้อความในค าสัง่ลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้มีมติให้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงข้อความให้เปน็การถูกต้องเหมาะสม 
     (7) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่ากรณีมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 23 
วรรคสี่  
 ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามที่ก าหนดใน
ส่วนท่ี  2 ของหมวด 2  หรือเห็นว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการด าเนินการทางวินัย
ตามข้อ 23  และส่วนที่ 3 ของหมวด 2 แล้ว ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
ตามข้อ 70  หรือปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้
บังคับอยู่ก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับแล้วแต่กรณี  
     (8) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์มีกรณีที่
สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือให้ออกจากราชการตามข้อ 85 (4) ข้อ 86 หรือข้อ 87 ให้น า 
(7) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



 ๔๔ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

     (9) ถ้าเห็นว่าสมควรด าเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย 
และมีความเป็นธรรม ให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
 การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ์ แต่จะมีมติตาม (2) 
หรือ (8) มิได้  และถ้าเป็นการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม  (7)  มิได้ด้วย  
 ในกรณีที่มีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้กระท าร่วมกัน และเป็นความผิดในเร่ืองเดียวกัน
โดยมีพฤติการณ์แห่งการกระท าอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่ง ใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ
ดังกล่าว และผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ แม้ผู้ถูกลงโทษคนอื่นจะไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ หาก
พฤติการณ์ของผู้ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มี
มติให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณาการลงโทษให้มีผลในทางที่เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์
ด้วย 
 ข้อ 131 ในกรณีที่มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  130 (7)  หรือ (8)  เมื่อ 
คณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณามีมติตามข้อ 130 ต่อไป 
 ข้อ 132  เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีมติตามข้อ 130 แล้ว  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีผู้อุทธรณ์สังกัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ท าได้ 
ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น จะให้มีการรับรองรายงานการประชุมก่อนก็ได้ และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตาม
มติดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
 ข้อ 133  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งตามข้อ 132 แล้ว  ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์
ต่อไปอีกมิได้ 
 ในกรณีผู้อุทธรณ์เห็นว่าค าสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีสั่งตามมติของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไป  ผู้อุทธรณ์อาจใช้สิทธิตามข้อ 115    
วรรคสองได้ 
 
 

ส่วนที่  4 
การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไล่ออก  ปลดออกจากราชการ 

-------------------------- 
 
 ข้อ 134 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามข้อ 115  ให้น าข้อ 129  ข้อ 130 และข้อ 132 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 135 กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสั่งตามข้อ 134 แล้ว  ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ 
ต่อไปอีกมิได้ 
 ในกรณีผู้อุทธรณ์เห็นว่า  ค าสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดท่ีสั่งตามมติของ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไป  ผู้อุทธรณ์อาจใช้สิทธิตาม
ข้อ  115  วรรคสอง ได้ 
 



 ๔๕ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 
 

หมวด 5 
การร้องทุกข์ 

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

ส่วนที่  1 
สิทธิการร้องทุกข ์

------------------------ 
 
 ข้อ 136  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามหมวด 3 ด้วย
เหตุใด ๆ ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัดได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันทราบค าสั่ง  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในส่วนที่ 2 ของหมวดนี ้
 ข้อ 137  ภายใต้บังคับข้อ 136  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ดเห็นว่าผูบ้ังคับบญัชา
ใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตน โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีความคับข้อง
ใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตนในกรณีตามท่ีก าหนดในหมวดนี้ ผู้นั้นอาจปรึกษาหารือกับ
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือผู้บังคับบัญชาอื่น หรืออาจร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 3 หรือส่วนที่ 4  ของหมวดนี้   
เพื่อขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจได้  ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด 4  ซึ่งต้องใช้สิทธิ
อุทธรณ์ตามท่ีก าหนดในหมวดนั้น 
 การร้องทุกข์และการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
หมวดนี้  
 
 

ส่วนที่  2 
การร้องทุกข์ค าสั่งให้ออกจากราชการ 

------------------------ 
 
  ข้อ 138  ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัดผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามหมวด  3   
ด้วยเหตุใดๆ  ใหผู้้นั้นมสีิทธิร้องทุกข์ได ้
  การร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง  ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง  และให้น าข้อ 113 วรรคสอง ข้อ 115 และข้อ 116 ตลอดจน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในส่วนที่ 2 และส่วนท่ี 4 ของหมวด 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 



 ๔๖ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 
 

ส่วนที่  3 
การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ขอให้แก้ไขการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
------------------------ 

 

 ข้อ 139  การร้องทุกข์และการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเห็นว่า ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ตามข้อ 137  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีท่ีก าหนดในส่วนนี้ 
 ข้อ 140 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา  เมื่อมีกรณีเป็นปัญหาขึ้นระหว่างกันควรจะได้ปรึกษาหารือท าความเข้าใจ  ฉะนั้น เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชามีปัญหาเกี่ยวกับการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้
ถูกต้องตามกฎหมาย และแสดงความประสงค์ที่จะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชานั้นให้
โอกาสและรับฟัง  หรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเพื่อเป็นทางแห่งการท าความเข้าใจ และแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในชั้นต้น 
 ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้ว ไม่ได้รับค าช้ีแจงหรือ
ได้รับค าชี้แจงไม่เป็นทีพ่อใจ ก็ให้ร้องทุกข์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี ในการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ให้น าข้อ 115 และข้อ 116 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด 4 
ซึ่งต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ตามท่ีก าหนดในหมวดนั้น 
 ข้อ 141  การร้องทุกข ์ให้ร้องทุกข์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบหมาย
ให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้ และให้ร้องทุกข์เป็นหนังสือภายในสามสิบวัน นับแต่วันทราบเร่ืองอันเป็นเหตุให้
ร้องทุกข ์
 ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาอื่นที่มิใช่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้ร้องทุกข์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับค าช้ีแจงหรือได้รับค าช้ีแจงไม่เป็นที่
พอใจ ให้ด าเนินการตามวรรคสาม 
 ในกรณีเหตุแหง่การร้องทุกขเ์กิดจากนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัด   ให้ร้องทุกข์ตอ่ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเร่ืองให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ท าความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็น
ประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น มติของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
 ข้อ 142  หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือช่ือ และต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วย
สาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริง และปัญหาของเร่ืองให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดย
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างใด และความประสงค์ของการร้องทุกข์ 



 ๔๗ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจา ในช้ันพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี ให้แสดง
ความประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งก่อนที่
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแล้วแต่กรณี เร่ิมพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 ข้อ 143  ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์  ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
      (1) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
      (2) มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ร้องทุกข์ 
      (3) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์ 
      (4) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือ
มารดากับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
 การคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์นั้น ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือ
ร้องทุกข์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ 
 เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง  ผู้ถูกคัดค้านผูน้ั้นจะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาเรื่อง 
ร้องทุกข์นัน้ก็ได้  ถ้าผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นมิได้ขอถอนตัว ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่า
ข้อเท็จจริงนั้นน่าเช่ือถือ ให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นทราบ และมิให้ร่วมพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์นั้น เว้นแต่
ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าการให้ผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นร่วมพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะท าให้ได้ความจริงและเป็นธรรม จะอนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้านผูน้ั้นร่วมพิจารณาเร่ือง
ร้องทุกข์นั้นก็ได ้
 ข้อ 144  เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์ 
       (1) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์
ให้ถือว่าวันที่ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
 ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่ง และมีการแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอบส าเนา
ค าสั่งให้ผู้ถูกสั่ง แล้วท าบันทึกลง วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือช่ือผู้แจ้ง พร้อมทั้ง
พยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันท่ีแจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

 ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งส าเนา
ค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทาง
ราชการ โดยส่งส าเนาค าสั่งไปให้สองฉบับ เพื่อให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือ และ
วัน เดือน ปี ที่รับทราบค าสั่งส่งคืนกลับมา เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้น
สามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าว หรือมี
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ผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับส าเนาค าสั่งฉบับที่ให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปี ที่รับทราบค าสั่ง
กลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้ทราบค าสั่งแล้ว 
       (2) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่มีค าสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันที่มี
หลักฐานยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบ หรือควรได้ทราบค าสั่งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข ์
       (3) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมายต่อผู้ร้องทุกข์ โดยไม่ได้มีค าสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการใช้
อ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข ์
 ข้อ 145  การร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด ให้ท าหนังสือ 
ร้องทุกข์ถึงประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมกับส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ 
โดยออกนามจังหวัด และยื่นที่ศาลากลางจังหวัดนั้น  
 ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ พร้อมกับส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับผ่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามข้อ 147 วรรคสอง 
 ในกรณีที่มีผู้น าหนังสือร้องทุกข์มายื่นเอง ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรารับหนังสือ 
และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือ
วันท่ีรับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์ 
 ในกรณีที่ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็น
หลักฐานฝากส่ง หรือวันท่ีที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับท่ีซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์ 
 เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ไว้แล้ว ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ หรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมก่อนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณีจะเร่ิมพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 ข้อ 146  ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ต่อไป จะขอถอนเร่ือง
ร้องทุกข์ก่อนท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์เสร็จสิ้นก็ได้ โดย
ท าเป็นหนังสือยื่นหรือส่งตรงต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี เมื่อได้ถอนเร่ืองร้องทุกข์แล้วการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์
นั้นให้เป็นอันระงับ 
 ข้อ 147  เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ 145 วรรคหนึ่ง ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และการร้องทุกข์  มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งส าเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์ทราบโดยเร็วและให้ผู้บังคับบญัชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
และค าชี้แจงของตน (ถ้ามี) ไปเพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันได้รับหนังสือ 
 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ยื่น หรือส่งตามข้อ 145 
วรรคสอง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ร้องทุกข ์
 ข้อ 148 การพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาจากเร่ืองราวการปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และในกรณีจ าเป็นและสมควร อาจขอ
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เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งค าช้ีแจงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรอืขอให้ผู้แทนองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ  ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มา
ให้ถ้อยค าหรือช้ีแจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
 ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณีพิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์
ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสียก็ได้ 
 ในกรณีที่นัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลง หรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลง
แก้ด้วยวาจาต่อท่ีประชุมคร้ังนั้นได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้
ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือผู้แทนเข้าฟังค าแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้อง
ทุกข์ได้ 
 ข้อ 149  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์และเอกสารหลักฐานตามข้อ  147  แต่ถ้ามี
ความจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 
และให้บันทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย 
 ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน แต่ทั้งนี้ให้พิจารณาก าหนดมาตรการที่
จะท าให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว และบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุมด้วย และให้ส่ง
ส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในห้าวัน
นับแต่วันท่ีครบก าหนดขยายเวลาตามวรรคหนึ่ง เพื่อท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จะได้ให้ข้อคิดเห็นหรือให้ค าปรึกษาให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว 
 ข้อ 150  เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัดไดพ้ิจารณาวินิจฉัยเร่ือง 
ร้องทุกข์ตามข้อ  140  วรรคสองแล้ว 
      (1) ถ้าเห็นว่าการท่ีผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้น
ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกค าร้องทุกข ์
      (2) ถ้าเห็นว่าการท่ีผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้น
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติให้แก้ไข โดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น 
หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
      (3) ถ้าเห็นว่าการท่ีผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้น
ถูกต้องตามกฎหมายแต่บางส่วน และไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติให้แก้ไข หรือให้ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 
      (4) ถ้าเห็นว่าสมควรด าเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย
และมีความเป็นธรรม ให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
 การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่งให้บันทึกเหตุผลของการพจิารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุม
ด้วย 
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 ข้อ 151  เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัด ได้มีมติตามข้อ  150  แล้ว  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ท าได้   ในกรณีที่มี
เหตุผลความจ าเป็นจะให้มีการรับรองรายงานการประชุมเสียก่อนก็ได้  และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติ
ดังกล่าวแล้วให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
 ข้อ 152  การนับระยะเวลาตามส่วนนี ้ ส าหรับเวลาเร่ิมต้นให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลานั้น
เป็นวันเร่ิมนับระยะเวลา ส่วนเวลาสุดสิ้น ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับวันเร่ิม
เปิดท าการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 
 ข้อ 153  ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัได้ยืน่หรือสง่หนงัสือร้องทุกข์ต่อ 
ผู้บังคับบัญชาไว้แล้วก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้นยังไม่แล้วเสร็จ 
ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวส่งเร่ืองให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณามีมติ
ต่อไป 
 
 

ส่วนที่  4 
การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ขอให้แก้ไขความคบัข้องใจ 

------------------------ 
 
 ข้อ 154  การร้องทุกข์ และการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีความคับข้องใจ อันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตนตามข้อ 137 ให้เป็นไปตามกรณี
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในส่วนนี้ 
 ข้อ 155  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของ
ผู้บังคับบัญชาอาจร้องทุกข์ได้ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตน ดังนี้ 
       (1) บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเร่ืองถิ่นก าเนิด  เช้ือชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะของ
บุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อกฎหมาย 
       (2) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ หรือ 
       (3) ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการด าเนินการบางเร่ืองเป็นเหตุให้เสียสิทธิหรือไม่
ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร 
 ข้อ 156 เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน
ในกรณีที่ก าหนดไว้ตามข้อ 155  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้นจะร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาผูเ้ป็นเหตใุห้เกิดความ
คับข้องใจก็ได้  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข ์
 ข้อ 157 ในกรณีที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีความคับข้องใจ ได้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาผู้เป็น
เหตุให้เกิดความคับข้องใจ ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีการปรึกษาหารือหรือแก้ไขความคับข้องใจนั้นภายใน  
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการร้องทุกข์  
 ถ้าผู้บังคับบัญชามิได้ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่เป็นที่พอใจ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
อาจร้องทุกข์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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แล้วแต่กรณี ต่อไปได้อีกภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาสิบห้าวันตามวรรคหนึ่ง การร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคนี้ ให้น าข้อ 115 และข้อ 116 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  
 ข้อ 158  การร้องทุกข์ขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจจะต้องร้องทุกข์ด้วยตนเอง 
 การร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาผู้ เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจจะกระท าด้วยวาจาหรือท าเป็น
หนังสือ ก็ได้ 
 ค าร้องทุกข์ในกรณีที่ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องท าเป็น
หนังสือลงลายมือช่ือและต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์และต้องมีสาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของ
เร่ืองให้เหน็ว่า ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตนท าให้เกิดความคับข้องใจอย่างไร และความประสงค์ของการร้อง
ทุกข์  
 ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในช้ันพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแตก่รณี ให้แจ้งไว้ใน
หนังสือร้องทุกข์หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แล้วแต่กรณีเร่ิม
พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ โดยยื่นหนังสือส่งตรงต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ข้อ 159  เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์ 
       (1) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์  
ให้ถือวันที่ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์   
 ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่ง และมีการแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอบส าเนา
ค าสั่งให้ผู้ถูกสั่งแล้วท าบันทึกลงวันเดือนปี  เวลา  และสถานที่ท่ีแจ้งและลงลายมือช่ือผู้แจ้งพร้อมท้ังพยานรู้
เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
 ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งส าเนา
ค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทาง
ราชการ  โดยส่งส าเนาค าสั่งไปให้สองฉบับเพือ่ให้ผู้ถูกสัง่เก็บไว้หนึ่งฉบับ  ในกรณีเช่นนี้  เมื่อล่วงพ้นสามสิบ
วันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทน
แล้ว  แม้ยังไม่ได้รับส าเนาค าสั่งฉบับที่ให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปีที่รับทราบค าสั่งกลับคืนมา   
ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้รับทราบค าสั่งแล้ว 
       (2) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้มีค าสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรงให้ถือวันที่มี
หลักฐานยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรได้ทราบค าสั่งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์   
       (3) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีค าสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้
ร้องทุกข ์ ควรได้ทราบถึงการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
 ข้อ 160 การร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 157 
วรรคสอง ให้ท าหนังสือร้องทุกข์ถึงประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัด พร้อมกับส าเนา
รับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ  โดยออกนามจังหวัดและยื่นที่ศาลากลางจังหวัดนั้น 
 ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมกับส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับผ่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาก็ได้  และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด าเนินการตามข้อ 
165 วรรคสอง 
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 ข้อ 161  ในกรณีที่ผู้ท าหนังสือร้องทุกข์มายื่นเอง  ให้ผู้รับหนังสือร้องทุกข์ออกใบรับหนังสือ
ประทับตรารบัหนังสือ  และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงาน       
สารบรรณ  และให้ถือวันท่ีรับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์ 
 ในกรณีที่ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์  ให้ถือวันท่ีที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็น
หลักฐานฝากส่งหรือวันท่ีที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับท่ีซองหนังสือเป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์ 
 ข้อ 162  เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ไว้แล้ว ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์หรือ
เอกสารหลักฐานเพิ่มก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี  เร่ิมพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ก็ได้  โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ข้อ 163  ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ต่อไป  จะขอถอน
เร่ืองร้องทุกข์ก่อนท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์เสร็จสิ้นก็ได้  
โดยท าเป็นหนังสือยื่นหรือส่งตรงต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
 เมื่อได้ถอนเร่ืองร้องทุกข์แล้ว  การพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์นั้นให้เป็นอันระงับไป 
 ข้อ 164  ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์  ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
      (1) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ 
      (2) มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ร้องทุกข์ 
      (3) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์ 
      (4) เป็นคู่สมรส  บุพการี  ผู้สืบสันดาน  หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือ
มารดากับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ 
 การคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์นั้น  ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือ
ร้องทุกข์หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณีเริ่มพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ 
 เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นจะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาเร่ืองร้อง
ทุกข์นั้นก็ได้  ถ้าผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นมิได้ขอถอนตัว ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี  พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน  
หากเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเช่ือถือให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นทราบและมิให้ร่วมพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์นั้น  
เว้นแต่ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าการให้ผู้ถูกคัดค้าน  ผู้นั้นร่วมพิจารณาเร่ื องร้องทุกข์
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าเพราะจะท าให้ได้ความจริงและเป็นธรรม  จะอนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้านผู้นั้น
ร่วมพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์นั้นก็ได้ 
 ข้อ 165  เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ 160 วรรคหนึ่ง ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และการร้องทุกข ์ มีหนังสือแจ้งพร้อมท้ังส่งส าเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิด
ความคับข้องใจทราบโดยเร็ว  และให้ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นท าค าช้ีแจง  และส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
(ถ้ามี)  ไปยังประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือ 



 ๕๓ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดได้รับหนงัสือร้องทุกข์ท่ีได้ยืน่หรือสง่ตามข้อ  160 
 วรรคสอง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนัน้สง่หนงัสือร้องทุกข์พร้อมท้ังส าเนาต่อไปยังคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ 
 ข้อ 166 การพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี พิจารณาจากเร่ืองราวการปฏิบัติต่อผู้  
ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ  ในกรณีจ าเป็นและสมควรอาจขอเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งค าช้ีแจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้าง
หุ้นส่วน บริษัทหรือบุคคลใด ๆ หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  ห้าง
หุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆมาให้ถ้อยค าหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้  
 ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณีพิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์
ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสียก็ได้ 
 ในกรณีที่นัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ
ให้เกิดความคับข้องใจทราบด้วยว่า  ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมา
แถลงแก้ด้วยวาจาต่อท่ีประชุมคร้ังนั้นได้  ทั้งนี้  ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี  และเพื่อประโยชน์ในการ
แถลงแก้ดงักล่าวให้ผูบ้ังคับบัญชาผู้เป็นเหตใุห้เกิดความคับข้องใจ หรือผู้แทนเข้าฟังค าแถลงการณ์ด้วยวาจา
ของผู้ร้องทุกข์ได้ 
 ข้อ 167  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าช้ีแจงตามข้อ 165  แต่ถ้ามีความจ าเป็นไม่อาจพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว  ให้ขยายเวลาพิจารณาได้ไม่เกินสามสิบวัน  และให้บันทึกแสดงเหตุผล
ความจ าเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย 
 ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน แต่ทั้งนี้ให้พิจารณาก าหนด
มาตรการที่จะท าให้การพิจารณาแลว้เสร็จโดยเร็วและบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุมด้วย และ
ให้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน 
ห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนดขยายเวลาตามวรรคหนึ่ง เพื่อที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จะได้ให้ข้อคิดเห็น หรือให้ค าปรึกษาให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว 
 ข้อ 168  เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัดไดพ้ิจารณาวินิจฉัยเร่ือง 
ร้องทุกขแ์ล้ว 
       (1) ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มิได้มีลักษณะตามที่ก าหนดใน
ข้อ  155  ให้มีมติยกค าร้องทุกข์ 
       (2) ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มีลักษณะที่ก าหนดในข้อ 
155  ให้มีมติให้แก้ไขหรือถ้าแก้ไขไม่ได้  ให้สั่งด าเนินการประการอื่นหรือให้ข้อแนะน าตามที่เห็นสมควร
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการ 



 ๕๔ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง ให้บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการ
ประชุมด้วย 
 ข้อ 169 เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติตามข้อ 168 แล้ว ให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้น และแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
 ข้อ 170 มติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 168 ให้เป็นที่สุด 

 ข้อ 171 การนับระยะเวลาตามส่วนนี้ ส าหรับเวลาเร่ิมต้นให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลานั้น
เป็นวันเร่ิมนับระยะเวลา ส่วนเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับวันเร่ิม
เปิดท าการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
------------------------ 

 
 ข้อ 172  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้
ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจสั่งลงโทษ  
ผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ ที่ใช้อยู่ใน
ขณะนั้น ส่วนการสอบสวน  การพิจารณา และการด าเนินการเพื่อลงโทษ หรือให้ออกจากราชการ ให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ เว้นแต ่
       (1) กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ และยัง
สอบสวนไม่เสร็จ ก็ให้สอบสวนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการนั้นต่อไปจนกว่า   
จะเสร็จ 
       (2) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ  หรือหนังสือสั่งการท่ีใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวน
หรือพิจารณาแล้วแต่กรณี นั้นเป็นอันใช้ได้ 
       (3) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเร่ือง หรือน าส านวนเสนอ หรือส่งให้คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพจิารณาโดยถกูต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเร่ืองนั้นยัง     
ไม่เสร็จ ก็ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จ     
            ข้อ 173  ภายใต้บังคับข้อ 172 การสั่งให้ออกจากราชการหรือสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกจาก
ราชการตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่ใช้อยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ ให้
น าข้อ 110 หรือข้อ 112 แล้วแต่กรณีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 174  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ให้ผู้นั้น
มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อ 114  หรือข้อ 115  ของหลักเกณฑ์นี้แล้วแต่กรณี 



 ๕๕ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

 ข้อ 175  ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535  ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามข้อ  136 
 
       ทัง้นี้   ตัง้แต่วันท่ี   28  มกราคม   2545   เป็นต้นไป 
 
      ประกาศ   ณ   วันที่   14   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2545 
 
                                                     บุณยรงค์   นิลวงศ ์
 

(นายบณุยรงค ์  นลิวงศ์) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด  จังหวดัขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น 

หมายเหตุ :- เหตุผลการรวบรวมประกาศฯ เนื่องจากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายครั้งตามมติคณะกรรมการ
กลางข้าราชการกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในฐานะ
หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เสริมสร้างและสนับสนุนการบริหารงานขององค์กร จึงได้มีการรวบรวมประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2545  จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ ข้าราชการ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ได้ศึกษากฎหมายข้อระเบียบเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้ เป็นปัจจุบันอย่างถูกต้อง และช่วยในการขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีคุณภาพมาตรฐานและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเปูาหมาย ต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

แบบ  สว.๑ 
 

ครุฑ 
ค าสัง่..(ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)... 

ที่........../..........(เลขปีพุทธศักราช) 
เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

 
 ด้วย...........................................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).........................................พนักงานส่วน
ท้องถิ่นต าแหนง่.............................................ระดับ...................สังกัด..............................................
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิด้วยวินัยอย่างร้ายแรง/หยอ่นความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนา้ที่
ราชการ/บกพร่องในหนา้ที่ราชการ/ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหนง่หนา้ที่ราชการในเรื่อง......                     
..............................................(เร่ืองที่กล่าวหา  ถา้กลา่วหาหลายเรื่องให้ระบุทุกเร่ือง)...................... 
........................................................................................................................................................... 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๑๕  ประกอบกับมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และความในข้อ  ๒๒  ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย  และการด าเนินการทางวินัย/ข้อ  ๔  ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้
ออกจากราชการ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเร่ืองดังกล่าว  
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  ..............(ช่ือและต าแหน่ง)..................  เป็นประธานกรรมการ 
  ..............(ช่ือและต าแหน่ง)..................   เป็นกรรมการ 
                         ฯลฯ                       ฯลฯ 
  ..............(ช่ือและต าแหน่ง)..................  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ..............(ช่ือและต าแหน่ง)..................  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนพิจารณาตามหมวด  ๔  ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจาณาของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย  และการด าเนินการทางวินัย
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วเสนอส านวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 อนึ่ง  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า  กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง/หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ราชการ/บกพร่องในหน้าที่ราชการ/ประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ  ในเร่ืองอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในค าสั่งนี้  หรือในกรณีที่
การสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้อื่นและคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาใน
เบื้องต้นแล้วเห็นว่า  พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าการในเร่ืองที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วย
ให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 
 

สั่ง   ณ  วันที่.............เดือน.........................พ.ศ................. 
...................(ลายมือช่ือ)......................ผู้สั่ง 

(..........................................................) 
......................(ต าแหน่ง)..................... 



(ตัวอย่าง) 
บันทึกการแจ้งและรบัทราบข้อกล่าวหา 

แบบ  สว.๒ 
 

บันทึกการแจง้และรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ  ๔๒ 
ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย  และการด าเนนิการทางวินัย 

 
เร่ือง  การสอบสวน......(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)......ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง/หย่อน
ความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ราชการ/บกพร่องในหน้าที่ราชการ/ประพฤติตนไม่เหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

วันท่ี................เดือน............................พ.ศ................. 
 คณะกรรมการสอบสวนค าสัง่........(ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...................................
ที่......./.............เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน  ลงวันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ. .......... 
ได้แจง้และข้อกลา่วหาให้.....................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)..............ผู้ถูกกล่าวหาทราบดังนี้ 
.................(อธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเร่ืองที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบวา่ผู้ถกูกล่าวหาได้
กระท าการใด  เมื่อใด  อยา่งไร)......................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
. 
 ทั้งนี้  คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วว่า ในการสอบสวนนี้ ผู้ถูก
กล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค า
หรือช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา  ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหา
ได้ด้วย 
 
   .....................(ลายมือช่ือ).....................ประธานกรรมการ 
   (...........................................................)                   
   .....................(ลายมือช่ือ).....................กรรมการ 
   (...........................................................)     
     ฯลฯ               
   .....................(ลายมือช่ือ).....................กรรมการและเลขานุการ 
   (...........................................................)   
 ข้าพเจ้า.............(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).............ได้ทราบข้อกล่าวหาและได้รับบันทึกนี ้ ๑  ฉบับ       
ไว้แล้ว  เมื่อวันท่ี............เดือน............................พ.ศ. ..................... 
     ......................(ลายมือช่ือ).....................ผู้ถูกกล่าวหา 
   (...........................................................)   
              
 

 
 



(ตัวอย่าง) 
บันทึกการแจ้งและรบัทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

 

แบบ  สว.๓ 
 

บันทึกการแจง้และรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อกลา่วหา 
ตามข้อ  ๔๓  ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และด าเนินการทางวินัย 

 
เร่ือง  การสอบสวน....(ช่ือผู้กล่าวหา)....ซึ่งถูกกล่าวหาวา่ท าผิดวนิัยอยา่งร้ายแรง/หย่อน

 ความสามารถในอันท่ีจะปฏบิัติหน้าที่ราชการ/บกพร่องในหน้าที่ราชการ/ประพฤติตน 
ไม่เหมาะสมกับต าแหนง่หน้าที่ราชการ 

__________________ 
 

วันท่ี...........เดือน....................พ.ศ................... 
 ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนค าสัง่...............(ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..................ที่
.........../............เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน  ลงวันท่ี........เดือน..........................พ.ศ.........
ได้แจง้ข้อกลา่วหาให้...............(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)..............ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งและ
รับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ  ๔๒  ของมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับวินัยและการรักษาวินัย  และการ
ด าเนินการทางวินัย  ลงวันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ. .................นั้น 
 บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับกับข้อกลา่วหาเสร็จ
แล้วจงึแจ้งข้อกลา่วหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนนุข้อกล่าวหาใหผู้้ถูกกลา่วหาทราบ  ดงันี้   
 ๑.  ข้อกล่าวหา 
 .......(ข้อกล่าวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานว่ากรณีใดเป็นความผดิวินัยตามข้อใด  หรือ
หย่อนความสามารถในในอันที่จะปฏิบัตหิน้าที่ราชการ หรอืบกพร่องในหนา้ที่ราชการหรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ  ๔  ของมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับการให้ออกจาก
ราชการอย่างไร)................................................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 ๒.สรุปพยานหลักฐานที่สนบัสนุนข้อกลา่วหา 
 .........(สรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อกล่าวหาเทา่ที่มีใหท้ราบโดยระบุวัน เวลา สถานที่  
และการกระท าที่มีลักษณะเป็นการสนบัสนนุข้อกลา่วหา)................................................................. 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
   .............................(ลายมือช่ือ).......................ประธานกรรมการ 
   (.....................................................................) 
   .............................(ลายมือช่ือ).......................กรรมการ 
   (.....................................................................) 
               ฯลฯ 
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   .............................(ลายมือช่ือ).......................กรรมการและเลขานุการ 
   (.....................................................................) 
 ข้าพเจ้า...............(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)...............ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกลา่วหา   และได้รับบันทึกนี้  ๑  ฉบับ  ไวแ้ล้ว  เมื่อวันท่ี.........เดือน..........................
พ.ศ. ..................... 
 
 
 
      ........................(ลายมือช่ือ).....................ผู้ถูกกล่าวหา 
       (...........................................................)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา 

 
แบบ  สว. ๔ 

บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกลา่วหา 
 

เร่ือง   การสอบสวน.......(ช่ือผู้ถูกกลา่วหา)..........ซึ่งถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวินัยอยา่งร้ายแรง/       
 หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ราชการ/บกพร่องในหน้าที่ราชการ/ประพฤติ           

 ตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
__________________ 

 

สอบสวนท่ี....................................... 
วันท่ี.............เดือน........................พ.ศ.................. 

 
 ข้าพเจ้า..............................(ช่ือผู้ถูกกล้าวหา).................อายุ............ปี  สัญชาติ.................. 
ศาสนา...............อาชีพ.....................ต าแหน่ง........................สังกัด.....................อยู่บ้านเลขท่ี.......... 
หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย....................................ถนน.......................................................................... 
แขวง/ต าบล...........................................เขต/อ าเภอ.......................................................................... 
จังหวดั......................................................... 
 ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า  ขา้พเจา้เป็นผู้ถูกกลา่วหาในเรื่อง................................................... 
(เร่ืองที่กล่าวหา)...............................ตามค าสั่ง............(ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...................
ที่............./............เร่ือง  แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ลงวนัที่.............เดือน..............................
พ.ศ................ และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามความสตัยจ์ริงดังต่อไปนี้ 
 .............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง  ขู่เขญ็  ให้สญัญาหริ
อกระท าใด  เพื่อจงูใจให้ขา้พเจ้าให้ถ้อยค าอยา่งใดๆ  และข้าพเจ้าได้ฟงับันทึกถ้อยค าทีอ่่านให้ฟงั/
ได้อ่านบนัทึกถ้อยค าเองแล้วขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้องจงึลงลายมือช่ือไวต้่อหน้า
คณะกรรมการสอบสวน 
 

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

..........................(ลายมือช่ือ)......................ผู้บันทึกถ้อยค า 
(.................................................................) 
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ข้าพเจ้าขอรับรองวา่...........(ช่ือผู้ถูกกล้าวหา)............ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือช่ือตอ่หน้าข้าพเจ้า 
 
 

                    ..........................(ลายมือช่ือ)......................ประธานกรรมการ 
(.................................................................) 

          ..........................(ลายมือช่ือ)......................กรรมการ 
(.................................................................) 

ฯลฯ 
                            ..........................(ลายมือช่ือ)......................กรรมการและเลขานกุาร 

(.................................................................) 
                  ..........................(ลายมือช่ือ)......................ผู้ช่วยเลขานุการ 

(.................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผูถู้กกล่าวหา 

 

แบบ  สว.๕ 
บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝา่ยผู้ถูกกลา่วหา 

 
เร่ือง    การสอบสวน..........(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)............ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรง/       
 หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ราชการ/บกพร่องในหน้าที่ราชการ/ประพฤติ           
 ตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

สอบสวนวันที่......................................... 
วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. .................. 

  
 ข้าพเจ้า....................(ช่ือพยาน)..........................อายุ..................ปี  สัญชาติ.......................
ศาสนา.....................อาชีพ......................(ระบุให้ชัดเจนว่าประกอบอาชีพอะไร  ที่ใด  ถ้าเป็น
ข้าราชการให้ระบุต าแหนง่และสงักัดด้วย).........................อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี.............. 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน.......................................แขวง/ต าบล......................... 
เขต/อ าเภอ.................................................จังหวัด......................................... 
 คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ  ขา้พเจา้เป็นพยานในเร่ือง.........................
(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)............................ถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวินัยอยา่งร้ายแรง/หย่อนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัตหิน้าที่ราชการ/บกพร่องในหนา้ที่ราชการ/ประพฤติ  ตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ  ตามค าสั่ง..........(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)........ ที่............../.................เร่ือง
แต่งตัง้คณะกรรมการการสอบสวน  ลงวันท่ี..........เดือน.............................พ.ศ................. 
 ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
 …..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญา
หรือกระท าใด  เพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใดๆ  และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค าที่อ่านให้
ฟัง/ได้อ่านบันทึกถ้อยค าเอง  แล้ว  ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง  จึงลงลายมือช่ือไว้ต่อ
หน้าคณะกรรมการการสอบสวน 
 

       ..........................(ลายมือช่ือ)......................พยาน 
(.................................................................) 

                 ..........................(ลายมือช่ือ)......................ผู้บันทึกถ้อยค า 
(.................................................................) 
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 ข้าพเจา้ขอรับรองว่า.......(ช่ือพยานให้ถ้อยค า)...........ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือช่ือตอ่หน้าข้าพเจ้า 
 

                     ..........................(ลายมือช่ือ)......................ประธานกรรมการ 
(.................................................................) 

           ..........................(ลายมือช่ือ)......................กรรมการ 
(.................................................................) 

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

(.................................................................) 
                   ..........................(ลายมือช่ือ)......................ผู้ช่วยเลขานุการ 

(.................................................................) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ตัวอย่าง) 
รายงานการสอบสวน 

แบบ สว.6 
 

รายงานการสอบสวน 
 

วันท่ี........เดือน.......................พ.ศ............ 
 

เร่ือง การสอบสวน..................(ชื่อผู้ถูกกลา่วหา).................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินยัอย่าง
 ร้ายแรง/ หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัตหิน้าที่ราชการ/ บกพร่องในหน้าที่ราชการ/
 ประพฤติตนไม ่ เหมาะสมกับต าแหนง่หนา้ที่ราชการ 
เรียน ..........................(ผู้บริหารท้องถิ่นสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน).................................. 
 
  ตามท่ีได้มีค าสัง่.........(ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..........ที่.........../.................. 
เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน  ลงวันท่ี.................เดือน................................พ.ศ..................  
เพื่อสอบสวน .........................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)..................... ซึ่งถูกกล่าวหาวา่กระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง/ หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัตหิน้าที่ราชการ/บกพร่องในหนา้ที่ราชการ/ประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ ในเรื่อง............(เร่ืองที่กล่าวหา ถา้กลา่วหาหลายเรื่องให้
ระบุทุกเร่ือง)...........นั้น 
  ประธานกรรมการได้รับทราบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว เมื่อ
วันท่ี.........เดือน......................พ.ศ................ และคณะกรรมการสอบสวนไดส้อบสวนตามหมวด  4 
ว่าด้วยการสอบสวน ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวนิัยและการรักษาวินัยและการด าเนนิการทาง
วินัย  เสร็จแล้วจงึขอเสนอรายงานการสอบสวน ดังต่อไปนี้ 
๑.  มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก………………(มีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้รายงานว่าอย่างไรในกรณีที่
ได้มีการสบืสวนหรือสอบสวนได้ความประการใด  ให้ระบุไว้ด้วย)...................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
2.  คณะกรรมการสอบสวนได้แจง้และอธิบายข้อกลา่วหาทีป่รากฏตามเรื่องที่กลา่วหาให้ ..............
(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)........................ ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วโดย.............................(แจ้งและอธิบายข้อ
กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร  และไดแ้จง้โดยวิธีใด).................. 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
3.  .................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).................... ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้ถ้อยค าในเบ้ืองต้นวา่...................... 
...........................................(ให้ถ้อยค าในเบื้องต้นวา่อย่างไร  หรือไม่ได้ให้ถ้อยค าในเบื้องต้นด้วย
เหตุผลยา่งไร)..................................................................................................................................... 
4.  คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้ว ได้ความว่า  
(อธิบายว่าได้ความอย่างไร  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใดตามข้อ 49  
หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามข้อ 50  ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา 
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วินัย และการด าเนินการทางวินัย ให้ระบุพยานทีไ่ม่สอบสวนหรือพยานหลักฐานทีง่ดการสอบสวน
นัน้  พร้อมท้ังเหตผุลไว้ด้วย)..............................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
5.  คณะกรรมการสอบสวนได้แจง้ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อกลา่วหาให้
..............(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)............................ ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจง้ข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนบัสนนุข้อกล่าวหา  ลงวันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ................. 
โดย..................(อธิบายวิธีการแจ้ง ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนบัสนนุข้อกล่าวหา)....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6.  คณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะยื่นค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาหรือขอให้
ถ้อยค าหรือขอน าสืบแก้ข้อกล่าวหาแล้ว..................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).................... ผู้ถูกกล่าวหาได้
ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา/ให้ถ้อยค า น าสืบแก้ข้อกล่าวหา.............................(รายละเอี ยดเกี่ยวกับค า
ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา หรือการให้ถ้อยค าหรือการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาว่าอย่างไร  และในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินการดังกล่าวเนื่องจากเหตุผลอย่างไร และได้น าสืบ แก้ข้อกล่าวหาโดยอ้างพยานหลักฐาน  
ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวนตามค าขอของผู้ถูกกล่าวหาได้ความโดยสรุปว่า
อย่างไร  หรือไม่ได้มีการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วยเหตุผลอย่างไร  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน
ไม่สอบสวนพยานใดตามข้อ 49 หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามข้อ 50 ของมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย  ให้ระบุพยานที่ไม่สอบสวนหรือ
พยานหลักฐานที่งดการสอบสวนพร้อมทั้งเหตุผลไว้ด้วย  และในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับ
สารภาพให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย................................................................. 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
7.  คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมตแิล้ว  เห็นว่า..........................(สรุปข้อเท็จจริง 
ที่ได้จากการสอบสวน  ก าหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหากับพยาน หลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา  ว่าจะรับฟังพยานหลักฐานใดได้หรือไม่  เพียงใด 
โดยอาศัยเหตุผลอย่างไร และ ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างไร  หรือไม่  ถ้าผิด เป็นความผิด
วินัยกรณีใด ตามข้อใด  และควรได้รับโทษสถานใด  หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
ตามข้อ 4  ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ  หรือไม่ อย่างไร  หรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัด
พอท่ีจะฟังลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก  ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตาม
ข้อ 5  ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ  หรือไม่ อย่างไร)................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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  คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอส านวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพจิารณา
ด าเนินการต่อไป 
 
                         .....................(ลายมือช่ือ).....................ประธานกรรมการ 
   (...........................................................)                   
   .....................(ลายมือช่ือ).....................กรรมการ 
   (...........................................................)     
     ฯลฯ               
   .....................(ลายมือช่ือ).....................กรรมการและเลขานุการ 
   (...........................................................)   
                               .....................(ลายมือช่ือ).....................ผู้ช่วยเลขานุการ 

                              (............................................................) 
 
 
 
 
 
 

 



(ตัวอย่าง) 
บันทึกการสอบสวนประจ าวนั 

กรณี...................................................................................................ผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าผิดววินัย 
 

วัน เดวือน ป ี รายการปฏิบตั ิ
(ท าอะไร  ที่ใหน) 

ผูป้ฏบิตั ิ รายละเอียดว 

วันท่ี........... 
เดือน....ปี...... 
 
 
 
วันท่ี........... 
เดือน....ปี...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี........... 
เดือน....ปี...... 
 
 
 
 
 
วันท่ี........... 
เดือน....ปี...... 
 
 
 
วันท่ี........... 
เดือน....ปี...... 
 
 

ประชุมคณะกรรมการที่........... 
จว............................................ 
 
 
 
แจ้งและอธิบายข้อกลา่วหาให้ 
ผู้ถูกกลา่วหาทราบ ที่.............. 
จว............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
สอบสวนพยานบุคคล และ
ตรวจสอบเอกสาร ที่................ 
จว............................................ 
 
 
 
 
สอบสวนพยานผู้ถูกกลา่วหา 
 
 
 
 
ตรวจสถานที่ตัง้โครงการ.......... 
ที่.............................................. 

1. นาย...........  ประธานฯ 
2. นาย...........  กรรมการ 
3. นาย..กรรมการและเลขาฯ 
 
 
1. นาย...........  ประธานฯ 
2. นาย...........  กรรมการ 
3. นาย..กรรมการและเลขาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
1. นาย...........  ประธานฯ 
2. นาย...........  กรรมการ 
3. นาย..กรรมการและเลขาฯ 
 
 
 
 
1. นาย...........  ประธานฯ 
2. นาย...........  กรรมการ 
3. นาย..กรรมการและเลขาฯ 
 
 
1. นาย...........  ประธานฯ 
2. นาย...........  กรรมการ 
3. นาย..กรรมการและเลขาฯ 
 

ประชุม..........การสอบสวน..........เพื่อวาง
แนวทางการสอบสวน  ตามเอกสารหมาย 
เลข............................................................ 
 
 
ก าหนดหมายนัดแจ้งและอธบิายข้อ
กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบในวันท่ี...... 
เดือน........พ.ศ......... ท าการแจ้งและ
อธิบายข้อกลา่วหาให้นาย/นาง/นางสาว.... 
ผู้ถูกกลา่วหาทราบ ตามแบบ สว.2 (รับ
สารภาพหรือปฏิเสธข้อกลา่วหา) ปรากฏ
ว่าผู้ถูกกล่าวหาให้การ................................ 
ตามเอกสารหมายเลข................................ 
 
 
1. สอบสวนนาย/นาง/นางสาว.................. 
ตามเอกสารหมายเลข................................ 
2. ได้รับ (ต้นฉบับ/ส าเนา) เอกสารเร่ือง.... 
จาก................. เมื่อ................................... 
ตามเอกสารหมายเลข................................ 
 
 
1. สอบสวนนาย/นาง/นางสาว.................. 
พยานผู้ถูกกล่าวหาที่.................................. 
ตามเอกสารหมายเลข................................ 
 
 
…………………..สถานทีต่ั้งโครงการ.............. 
และคณะกรรมการได้บนัทึกผลการ
ตรวจสอบ.................................................. 
ตามเอกสารหมายเลข................................ 
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วัน เดวือน ป ี รายการปฏิบตั ิ

(ท าอะไร  ที่ใหน) 
ผูป้ฏบิตั ิ รายละเอียดว 

วันท่ี........... 
เดือน....ปี...... 
 
 
 
 
 
วันท่ี........... 
เดือน....ปี...... 
 
 
 
 
 
วันท่ี........... 
เดือน....ปี...... 
 
 
 
 

ตรวจสอบ...............................
ผู้ถูกกลา่วหาอา้งที่.................. 
................................................ 
 
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการที่........... 
................................................ 
 
 
 
 
 
ท ารายงานการสอบสวนท่ี........ 
................................................. 

1. นาย...........  ประธานฯ 
2. นาย...........  กรรมการ 
3. นาย..กรรมการและเลขาฯ 
 
 
 
 
1. นาย...........  ประธานฯ 
2. นาย...........  กรรมการ 
3. นาย..กรรมการและเลขาฯ 
 
 
 
 
1. นาย...........  ประธานฯ 
2. นาย...........  กรรมการ 
3. นาย..กรรมการและเลขาฯ 
 

ตรวจสอบเอกสารเร่ือง..............................
ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาอ้างและคณะกรรมการ
ได้รับ (ต้นฉบับ/ส าเนา) เอกสารดงักลา่ว
จาก.............................เมื่อ......................... 
ตามเอกสารหมายเลข................................ 
 
 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษา
พิจารณามีมติว่าผู้ถูกกลา่วหากระท าผิด 
วินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อกลา่วหา............ 
.................................................................. 
ตามเอกสารหมายเลข................................ 
 
 
จัดท ารายงานการสอบสวนตามเอกสาร 
หมายเลข................................................... 
 
 
 

 
 

                     ..........................(ลายมือช่ือ)......................ประธานกรรมการ 
(.................................................................) 

           ..........................(ลายมือช่ือ)......................กรรมการ 
(.................................................................) 

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

(.................................................................) 
 

หมายเหตุ ; ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
    



(ตัวอย่าง) 
แบบบนัทกึสรุปประวัตแิละข้อเท็จจริง 

(สป.1) 
แบบบันทึกสรุปประวัติและข้อเท็จจริง 

 
ตอนที่  1  ประวัติส่วนตัว 
ช่ือตัว..............................................ช่ือสกุล.................................................วัน/เดือน/ปีเกิด............/................/................ 
อายุตัว.............ปี  เริ่มรับราชการเม่ือ................/............../..................  อายุราชการ.......................................................ปี 
ขณะเกิดเหตุด ารงต าแหน่ง...............................ระดับ......................... กอง/ส่วน/ส านัก...................................................... 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่.....................................อ าเภอ......................................จังหวัด............................................ 
รับเงินเดือนในอันดบั.........................ข้ัน...............................................บาท  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง................................... 
ระดับ......................กอง/ส่วน/ส านัก.............................................ช่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น.....................................
อ าเภอ...............................จังหวัด.........................................รับเงินเดือนในอันดับ.........................ขั้น.........................บาท 
วุฒิ...................................................................... 
 

ตอนที่  2  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน 
ค าสัง่..........(ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่)..............ที่............../................. (เลข พ.ศ.) ลงวนัที่........................................ 
ช่ือกรรมการสอบสวน.............................................ระดับ....................ต าแหน่ง................................................................... 
                         .............................................ระดับ....................ต าแหน่ง................................................................... 
                         .............................................ระดับ....................ต าแหน่ง................................................................... 
                         .............................................ระดับ....................ต าแหน่ง................................................................... 
ประธานกรรมการรับทราบค าสัง่เมื่อวันท่ี............................................................................................................................ 
ผู้ถูกกลา่วรับทราบ  สว.๓  เมื่อ............................................................................................................................................ 
ขอขยายเวลาการสอบสวนจ านวน...............คร้ัง  รวมทั้งสิ้น.......................วัน 
เหตุผลในการขอขยายเวลาการสอบสวนเมื่อครบก าหนด  120  วันแล้ว........................................................................... 
คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานการสอบสวนเมื่อวนัที่................................................................................................ 
 

ตอนที่  3  ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับข้อกล่าวหา 
เหตุเกิดเมื่อ........................................................................................................................................................................... 
ข้อกล่าวหา........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 
 

ตอนที่  4  ความเหน็ของผู้เกี่ยวข้อง 
ข้อเท็จจริงได้ความโดยสรุปวา่.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน.................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ความเห็นของผู้บริหารท้องถิน่.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ความเห็น/มติ ก.จังหวดั........................................................................................................................................................ 
 



-2- 
ตอนที่  5  ความเสียหายแก่ทางราชการ 
กรณีนี้เป็นเหตุให้เสียหายแกร่าชการ  คือ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 

ตอนที่  6  การส่ังลงโทษ/ให้ออกจากราชการ 
ค าสัง่..........(ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่)..............ที่............/............ลงวันท่ี.....................................ลงโทษ.................. 
ตั้งแต่.......................................................เป็นความผิดวินยัตามข้อ...................................................................................... 
ให้ออกจากราชการเพราะ......................................................................... ตามข้อ.............................................................. 
มีการเพิ่มโทษ/ลดโทษ  จาก...................................................................... เป็น.................................................................. 
 

ตอนที่  7  การอุทธรณแ์ละการพิจารณาอุทธรณ์ 
ผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อ..................................................................................................................................... 
เมื่อ...................................................................................................................................................................................... 
เหตุผลการอุทธรณ์.............................................................................................................................................................. 
ความเห็น/มติของ............................................................................................................................................................... 
เห็นว่า................................................................................................................................................................................. 
ผู้บริหารท้องถิน่............................มีค าสั่งที่..................../........................ ลงวันท่ี.............................................................. 
สั่งตามมติ..................................................................................................................................................................... แล้ว 
 

ตอนที่  8  ประวัตกิารถูกลงโทษ 
คร้ังที่  1  เคยถูกลงโทษ.................................... เมื่อ........................................... กรณี...................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
คร้ังที่  2  เคยถูกลงโทษ................................... เมื่อ............................................ กรณี...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การด าเนนิการทางวินัย/การสั่งให้ออกจากราชการรายนี้ ได้ด าเนินการสอบสวนพจิารณาและสัง่การไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายแล้ว 
        ..........(ช่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน).............. อ าเภอ.............................. จงัหวัด................................................ 
 

 
 

ลงช่ือ.......................................................ผู้บันทึก 
                                           (......................................................) 
                                ต าแหนง่................................................................... 
                                วันท่ี......................................................................... 



 

(ตัวอย่าง) 
ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ ์

แบบ ลท.1 
-ครุฑ- 

ค าสัง่.............(ระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).............. 
ที่................/...........(เลข พ.ศ.) 

เร่ือง   ลงโทษภาคทัณฑ ์
-------------------------- 

 

  ด้วย……………(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)............. พนักงานส่วนท้องถิ่น............................................. 
ต าแหนง่..................ระดับ................................สังกัด........................................................................................... 
ต าแหนง่เลขท่ี........................................................รับเงินเดือนในอันดับ.....................ข้ัน..............................บาท 
ได้กระท าผิดวนิัยในกรณี...........................(ระบุกรณีกระท าผิดโดยสรุป  ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)........... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
เป็นการกระท าผิดวนิัยอยา่งไม่ร้ายแรงฐาน........................................................................................................... 
ตามข้อ.................. ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินยัและการรักษาวินัย และการด าเนนิการทางวนิัย  สมควรได้ 
รับโทษภาคทัณฑ ์
  ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามมาตรา  15 แหง่พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และขอ้  67  ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินยั และการด าเนินการ
ทางวินยั  จึงใหล้งโทษภาคทัณฑ์........................(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)............................................... 
  หาก.............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)............... ประสงค์จะอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษให้อุทธรณ์ตอ่คณะ 
กรรมการพนักงานส่วนท้องถิน่ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสัง่ 
 
    ทั้งนี ้ ตัง้แต่........................................ พ.ศ...................... เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ  วันที่......................................... พ.ศ......................... 
 

 
       (ลงช่ือ) 
       (......................(ช่ือผู้สั่ง).......................) 
      .......................(ต าแหน่ง)......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

(ตัวอย่าง) 
ค าสั่งลงโทษตดัเงนิเดือน 

แบบ ลท.2 
-ครุฑ- 

ค าสัง่.............(ระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).............. 
ที่................/...........(เลข พ.ศ.) 

เร่ือง   ลงโทษตัดเงนิเดือน 
-------------------------- 

 

  ด้วย……………(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)............. พนักงานส่วนท้องถิ่น............................................. 
ต าแหนง่..................ระดับ................................สังกัด........................................................................................... 
ต าแหนง่เลขท่ี........................................................รับเงินเดือนในอันดับ.....................ข้ัน..............................บาท 
ได้กระท าผิดวนิัยในกรณี...........................(ระบุกรณีกระท าผิดโดยสรุป  ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)........... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
เป็นการกระท าผิดวนิัยอยา่งไม่ร้ายแรงฐาน........................................................................................................... 
ตามข้อ.................. ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินยัและการรักษาวินัย และการด าเนนิการทางวนิัย  สมควรได้ 
รับโทษตัดเงินเดือน...................% เป็นเวลา...........................เดือน 
  ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามมาตรา  15 แหง่พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และข้อ  67  ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินยั และการด าเนินการ
ทางวินยั  จึงใหล้งโทษตัดเงินเดือน..................(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)....................% เปน็เวลา.....................เดือน 
  หาก.............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)............... ประสงค์จะอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษให้อุทธรณ์ตอ่คณะ 
กรรมการพนักงานส่วนท้องถิน่ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสัง่ 
 
    ทั้งนี ้ ตัง้แต่........................................ พ.ศ...................... เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ  วันที่......................................... พ.ศ......................... 
 

 
       (ลงช่ือ) 
       (......................(ช่ือผู้สั่ง).......................) 
      .......................(ต าแหน่ง)......................... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ตัวอย่าง) 
ค าสั่งลงโทษลดขัน้เงนิเดือน 

แบบ ลท.3 
-ครุฑ- 

ค าสัง่.............(ระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).............. 
ที่................/...........(เลข พ.ศ.) 
เร่ือง   ลงโทษลดขั้นเงินเดือน 

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

  ด้วย……………(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)............. พนักงานส่วนท้องถิ่น............................................. 
ต าแหนง่..................ระดับ................................สังกัด........................................................................................... 
ต าแหนง่เลขท่ี........................................................รับเงินเดือนในอันดับ.....................ข้ัน..............................บาท 
ได้กระท าผิดวนิัยในกรณี...........................(ระบุกรณีกระท าผิดโดยสรุป  ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)........... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
เป็นการกระท าผิดวนิัยอยา่งไม่ร้ายแรงฐาน........................................................................................................... 
ตามข้อ.................. ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินยัและการรักษาวินัย และการด าเนนิการทางวนิัย  สมควรได้ 
รับโทษลดขั้นเงินเดือน...................ขั้น 
  ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามมาตรา  15 แหง่พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และข้อ  67  ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินยั และการด าเนินการ
ทางวินยั  จึงใหล้งโทษลดขัน้เงินเดือน..................(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)....................ขั้น 
  หาก.............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)............... ประสงค์จะอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษให้อุทธรณ์ตอ่คณะ 
กรรมการพนักงานส่วนท้องถิน่ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสัง่ 
 
    ทั้งนี ้ ตัง้แต่........................................ พ.ศ...................... เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ  วันที่......................................... พ.ศ......................... 
 

 
       (ลงช่ือ) 
       (......................(ช่ือผู้สั่ง).......................) 
      .......................(ต าแหน่ง)......................... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ตัวอย่าง) 
ค าสั่งลงโทษปลด/ไล่ออกจากราชการ 

แบบ ลท.4 
-ครุฑ- 

ค าสัง่.............(ระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).............. 
ที่................/...........(เลข พ.ศ.) 

เร่ือง   ลงโทษปลด/ไล่ออกจากราชการ 
-------------------------- 

 

  ด้วย……………(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)............. พนักงานส่วนท้องถิ่น............................................. 
ต าแหนง่..................ระดับ................................สังกัด........................................................................................... 
ต าแหนง่เลขท่ี........................................................รับเงินเดือนในอันดับ.....................ข้ัน..............................บาท 
ได้กระท าผิดวนิัยในกรณี...........................(ระบุกรณีกระท าผิดโดยสรุป  ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)........... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
เป็นการกระท าผิดวนิัยอยา่งร้ายแรงฐาน............................................................................................................... 
ตามข้อ.................. ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินยัและการรักษาวินัย และการด าเนนิการทางวนิัย  และ
คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจงัหวัด (ก.จงัหวัด).........................(ระบุช่ือ).......................... ในการประชุม
คร้ังที่............/............(เลข พ.ศ.)  เมื่อวันที่...............เดือน..................พ.ศ.............. ได้มีมติให้ลงโทษ................
(ระบุสถานโทษและช่ือผู้ถูกลงโทษ).................. ออกจากราชการ 
  ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามมาตรา  15 แหง่พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และข้อ  68  ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินยั และการด าเนินการ
ทางวินยั  จึงใหล้งโทษ................(ระบุสถานโทษและช่ือผูถู้กลงโทษ).................. ออกจากราชการ 
  หาก.............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)............... ประสงค์จะอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษให้อุทธรณ์ตอ่คณะ 
กรรมการพนักงานส่วนท้องถิน่ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสัง่ 
 
    ทั้งนี ้ ตัง้แต่........................................ พ.ศ...................... เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ  วันที่......................................... พ.ศ......................... 
 

 
       (ลงช่ือ) 
       (......................(ช่ือผู้สั่ง).......................) 
      .......................(ต าแหน่ง)......................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ตัวอย่าง) 
ค าสั่งเพิม่โทษ/ลดโทษ/งดโทษ/ยกโทษ 

แบบ ลท.5 
-ครุฑ- 

ค าสัง่.............(ระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).............. 
ที่................/...........(เลข พ.ศ.) 

เร่ือง   เพิ่มโทษ/ลดโทษ/งดโทษ/ยกโทษ 
-------------------------- 

 

  ตามค าสั่ง...............(ระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่).............. ที่..................../................... 
ลงวันท่ี....................เดือน...........................พ.ศ...................ลงโทษ………….……(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).................... 
พนักงานส่วนท้องถิ่น..........................................ต าแหน่ง..................ระดับ.......................สังกัด.......................... 
ต าแหนง่เลขท่ี........................................................รับเงินเดือนในอันดับ.....................ข้ัน..............................บาท 
ซึ่งกระท าผดิวินัยในกรณี...........................(ระบุกรณีกระท าผิดโดยสรุป  ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)........... 
.............................................................................................................................................................................. 
อันเป็นการกระท าผดิวินัยอยา่งไม่ร้ายแรงฐาน..................................................................................................... 
ตามข้อ....................... ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินยัและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย  โดยให้
ลงโทษภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน......................%  เป็นเวลา...................เดือน/ ลดขั้นเงนิเดือน........................ขั้น 
และได้รายงานการลงโทษต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) นัน้ 
  ...............(ระบุคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น)............ ในการประชุมคร้ังที่........../........... 
(เลข พ.ศ.) เมื่อวันท่ี...............เดือน......................พ.ศ................. ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การลงโทษดังกล่าวเปน็
การไม่ถูกต้อง/ไมเ่หมาะสม  โดย..........................................(ระบุความเห็นโดยสรุป)........................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
...........(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)........................... สมควรได้รับการเพิ่มโทษ/ลดโทษเป็นลดขั้นเงินเดือน.............ขั้น/ 
ตัดเงินเดือน......................%  เป็นเวลา..................... เดือน/ภาคทัณฑ ์
  ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามมาตรา  15 แหง่พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ข้อ  67 และข้อ  70 วรรคหนึง่  ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวนิัย  จึงให้เพิ่มโทษ/ลดโทษ................(ระบุช่ือผูถู้กลงโทษ)..............จาก........................ 
(ระบุสถานโทษและอัตราโทษเดิม)............ เป็น............ (ระบุสถานโทษและอัตราโทษที่เพิ่มหรือลด และส าหรับ 
กรณีลดขั้นเงินเดือนให้ระบุดว้ยว่า โดยใหล้ดจากรับเงินเดอืนในอันดับใด  ขั้นใดเปน็ใหรั้บเงินเดือนในอันดบัใด  
ขั้นใด) 
  หาก.............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)............... ประสงค์จะอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษให้อุทธรณ์ตอ่คณะ 
กรรมการพนักงานส่วนท้องถิน่ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสัง่ 
 

    ทั้งนี ้ ตัง้แต่........................................ พ.ศ...................... เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ  วันที่......................................... พ.ศ......................... 
 
 

       (ลงช่ือ) 
       (......................(ช่ือผู้สั่ง).......................) 
      .......................(ต าแหน่ง)......................... 
 



 
 

(ตัวอย่าง) 
ค าสั่งยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษหรือเพิม่โทษ 

แบบ ลท.6 
-ครุฑ- 

ค าสัง่.............(ระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).............. 
ที่................/...........(เลข พ.ศ.) 

เร่ือง   เพิ่มโทษ/ลดโทษ/งดโทษ/ยกโทษ 
-------------------------- 

 

  ตามค าสั่ง...............(ระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่).............. ที่..................../.................... 
ลงวันท่ี....................เดือน...........................พ.ศ...................ลงโทษ………….……(ระบุโทษและอัตราโทษ).............. 
แก่............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).............พนักงานส่วนท้องถิ่น..........................................ต าแหนง่........................
ระดับ............สังกัด....................ต าแหน่งเลขที่........................รับเงินเดือนในอันดับ.................ขั้น...............บาท 
ซึ่งกระท าผดิวินัยในกรณี...........................(ระบุกรณีกระท าผิดโดยสรุป  ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)........... 
.............................................................................................................................................................................. 
อันเป็นการกระท าผดิวินัยอยา่งไม่ร้ายแรงฐาน..................................................................................................... 
ตามข้อ....................... ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินยัและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย  นั้น 
  ...............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).................. ได้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษดังกล่าว และคณะกรรมการ  
พนักงานส่วนท้องถิ่น............................ในการประชุมคร้ังที่........../........... (เลข พ.ศ.) เมื่อวันท่ี...........................
เดือน......................พ.ศ................. ได้พิจารณาอุทธรณ์แลว้ เห็นว่า........................................(ระบุความเห็นของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น)..................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
จึงมีมติให้..............................(ระบุมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น).................................................... 
  ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามมาตรา  15 แหง่พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และขอ้  2 ของมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับสิทธิการอุทธรณ์  การพิจารณาอุทธรณ์ และการ 
ร้องทุกข์ จึงให้....................................................................................................................................................... 
ค าสัง่นี้ให้ถือเป็นทีสุ่ด  ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ 
  หาก.............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)............... ประสงค์จะอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษให้อุทธรณ์ตอ่คณะ 
กรรมการพนักงานส่วนท้องถิน่ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสัง่ 
 

    ทั้งนี ้ ตัง้แต่........................................ พ.ศ...................... เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ  วันที่......................................... พ.ศ......................... 
 
 

       (ลงช่ือ) 
       (......................(ช่ือผู้สั่ง).......................) 
      .......................(ต าแหน่ง)......................... 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย 

 

 มีการร้องเรียน 

 

 

ผู้บังคับบัญชาตรวจสวบ 
พบความผิด 

 

 

หน่วยงานท่ีมีหน้าที ่
ตรวจสอบพบความผดิ 

 

รับสารภาพเอง 

 

มีมูลกรณีที่ควรกล่าวหา 
ว่ากระท าผดิวินัย 

 

 
ตั้งเรื่องกล่าวหา 

- ท าผิดเรื่องใด อย่างไร 

กรณีมมีูลว่ากระท าผิด 
วินัยอย่างไม่รา้ยแรง 

 

 

กรณีมมีูลว่ากระท าผิด 
วินัยอย่างร้ายแรง 

 

 

โทษไม่ถึงปลดออก ไล่ออก 
ทางราชการไมเ่สียหาย 

อย่างร้ายแรง 
ง 

 

 

มีโทษปลดออก ไล่ออก 
ทางราชการเสยีหาย 

อย่างร้ายแรง 

 

 

ด าเนินการตาม ๒ 

 

 

ด าเนินการตาม 3 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 
กรณีมีมูลว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 แต่งตั้งกรรมการสอบสวน 
วินัยอย่างไม่รา้ยแรง 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนข้อเท็จจริง 

 

 

ด าเนินการสอบสวน 
ตามที่เห็นสมควร 

 

 

การสอบสวนท่ีไมต่้องท า
เป็นกระบวนการตาม

มาตรฐานฯ 

 

ผลการสืบสวนหรือสอบสวน 

 

 
หากเห็นว่ามีมลูความผิด 
ทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
     - ว่ากล่าวตักเตือน, ท าทัณฑ์บน 
     - ลงโทษภาคทัณฑ,์ ลงโทษตดัเงินเดือน 
     - ลงโทษลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณ ี

 

ด าเนินการตาม 3 
 

หากเห็นว่ามีมลูความผิด 
ไม่ร้ายแรง 

 
รายงานผู้บริหารท้องถิ่น 

 
รายงานผู้บริหารท้องถิ่น 

 

รายงาน ก. จังหวัด 
 

อนุวินัยฯ ท าความเห็น 
 

ก. จังหวัดพิจารณา 

 
 ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือ 

ปฏิบัติตามมติแล้วรายงาน ก.จังหวัด 
 

ก.จังหวัดรายงาน ก.กลางเพื่อศึกษาวิจัย 
และให้ค าแนะน าช้ีแจงฯ 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
กรณีมีมูลว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยัอย่างร้ายแรง 
 

ด าเนินการสอบสวนตามกระบวนการใน ๔ 

 

ผลการสอบสวน 
 

การสอบสวนท่ีต้องเป็น
กระบวนการตามมาตรฐานท่ัวไป 

 

คณะกรรมการฯ เห็นว่าไมผ่ิด 
หรือผิดวินยัอย่างไมร่้ายแรง 

คณะกรรมการฯ เห็นว่า 
ผิดวินัยอย่างรา้ยแรง 

 

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น สั่งยุติเรื่องหรือ 
ลงโทษหรือลงทัณฑ์ตามควรแก่กรณ ี

 

รายงาน ก. จังหวัด 
 

อนุวินัยฯ ท าความเห็น 
 

ก. จังหวัดพิจารณามีมต ิ
 

ผู้บริหารท้องถิ่น สั่งหรือ 
ปฏิบัติตามมติแล้วรายงาน ก.จังหวัด 

 

ก.จังหวัดรายงาน ก.กลาง เพื่อศึกษาวิจัย 
และให้ค าแนะน าช้ีแจงฯ 

 

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น 
 

รายงาน ก. จังหวัด 
 

อนุวินัยฯ ท าความเห็น 
 

ก. จังหวัดพิจารณามีมต ิ
 

ผู้บริหารท้องถิ่น สั่งหรือ 
ปฏิบัติตามมติแล้วรายงาน ก.จังหวัด 

 

ก.จังหวัดรายงาน ก.กลาง เพื่อศึกษาวิจัย 
และให้ค าแนะน าช้ีแจงฯ 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
กระบวนการสอบสวน 

 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งกรรมการสอบสวน 
 

แจ้งผู้ถูกกล่าวหา/แจ้งประธานกรรมการสอบสวน 
 

ประชุมคณะกรรมการสอบสวน/แจ้ง สว. ๒ 
 

รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวหา 
 

แจ้ง สว. ๓ 
 

รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา 
 

คณะกรรมการสอบสวนประชุมลงมติ 
 

ท ารายงานการสอบสวน สว. ๖ 
 

เสนอรายงานการสอบสวนต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 
ที่แต่งตั้งกรรมการสอบสวน 

 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอุทธรณ์ 
 
 

โทษไม่รา้ยแรง 
 

โทษร้ายแรง 
 

อุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัดภายใน 
๓๐ วันนับแต่วันทราบเรื่อง 

 

อนุอุทธรณ์ฯ ท าความเห็น 
 

ก.จังหวัดพิจารณามีมต ิ
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สั่งหรือปฏิบตัิตามมต ิ

 

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ 
 

อุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัดภายใน 
๓๐ วันนับแต่วันทราบเรื่อง 

 

อนุอุทธรณ์ฯ ท าความเห็น 
 

ก.จังหวัดพิจารณามีมต ิ
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สั่งหรือปฏิบตัิตามมต ิ

 

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ 
 

ผู้อุทธรณเ์ห็นว่ามติขดัหรือ 
แย้งกับมาตรฐานท่ัวไป 

 

ร้องต่อ ก.กลางเพื่อ 
พิจารณาสั่งเพิกถอนมต ิ

 

- พิจารณาให้เสร็จภายใน 
  ๙๐ วัน นับแต่วันรับหนังสือ 
  อุทธรณ์ 
- ขยายได้ ๒ ครั้ง ๆ ละ 
  ๓๐ วัน 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การร้องทุกข์ 
 
 

กรณีถูกสั่งให้ออก 
 

กรณีเกดิความคับข้องใจ 
 

อุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัดภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันทราบค าสั่ง 

 

อนุอุทธรณ์ฯ ท าความเห็น 
 

อนุอุทธรณ์ฯ ท าความเห็น 
 

- พิจารณาให้เสร็จภายใน 
  ๓๐ วัน นับแต่วันรับเรื่อง 
- ขยายได้ ๒ ครั้ง ๆ ละ 
  ๓๐ วัน 

 

ก. จังหวัดพิจารณามีมต ิ
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สั่งหรือปฏิบตัิตามมต ิ

 

แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ 
 

ยื่นค าร้องทุกข์ต่อ ก.จังหวัด ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตรุ้องทุกข์ 

 

ก. จังหวัดพิจารณามีมต ิ
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สั่งหรือปฏิบตัิตามมต ิ

 

แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ 
 

ผู้ร้องทุกข์เห็นว่ามติขดัหรือ 
แย้งกับมาตรฐานท่ัวไป 

 

ร้องต่อ ก.กลางเพื่อ 
พิจารณาสั่งเพิกถอนมต ิ

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกจากราชการ 
 
 

มี ๕ กรณ ี
 

ตาย 
 

ออกตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ 

 

ลาออก 
 

ถูกสั่งให้ออก 
 

ถูกลงโทษ 
ปลดออก ไล่ออก 

 

- ไม่ต้องท าค าสั่ง 
- ไม่ต้องให้ ก.จังหวัดเห็นชอบ 
- แจ้ง ก. จังหวัดเพื่อทราบ 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ 
 
 

เหตุทดแทน 
 

เหตุทุพพลภาพ 
 

เหตุสูงอาย ุ
 

เหตุรับราชการ
นาน 

 

มีเหตสุงสัยว่า
ไม่เสื่อมใส
ระบอบ

ประชาธิปไตย
อันมี

พระมหากษตัริ
ย์เป็นประมุข 

 

-  ออกเพราะเลิก
หรือยุบต าแหน่ง 
-  ไปด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
-  ล้มละลาย 
-  เป็นโรคที่
ก าหนด 
 

- เจ็บป่วย
แพทยร์ับรอง
ว่าไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี

ได ้
 

๖๐ ปี บริบรูณ ์
 

๖๐ ปี บริบรูณ ์
แล้วลาออก 

 

 

๒๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
แล้วลาออก 

 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกค าสั่งให้มีสิทธิ

ได้รับบ าเหน็จ 
 

ยื่นหนังสือขอ
ลาออกต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
 

ยื่นหนังสือต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

เสนอเรื่องต่อ  
ก.จังหวัด 

 

เสนอเรื่องต่อ  
ก.จังหวัด 

 

อนุวินัยฯ ท าความเห็น 
 

อนุวินัยฯ ท าความเห็น 
 

ก.จังหวัดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

 

ก.จังหวัดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นออกค าสั่ง 
ให้ออกและให้มีสิทธ ิ
ได้รับบ าเหน็จบ านาญ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นออกค าสั่ง 
ให้ออกและให้มีสิทธ ิ
ได้รับบ าเหน็จบ านาญ 

 

ด าเนินการ
สอบสวนตาม

หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนด 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอเรื่อง 
 

ก. จังหวัด 
 

อนุวินัยฯ ท าความเห็น 
 

 
ก. จังหวัดพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นออกค าสั่ง 
ให้ออกและให้มีสิทธ ิ
ได้รับบ าเหน็จบ านาญ 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลาออก 
 
 

ปกติ 
 

ยื่นหนังสือขอลาออกต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา 

 

ควรอนุญาต 
 

ยับยั้งไม่เกิน ๙๐ วัน 
 

ยับยั้งและไม่อนุญาต 
 

เสนอ ก.จังหวัด 
 

เสนอ ก.จังหวัด 
 

เสนอ ก.จังหวัด 
 

อนุวินัยฯ ท าความเห็น 
 

 

อนุวินัยฯ ท าความเห็น 
 

 

อนุวินัยฯ ท าความเห็น 
 

 

ก. จังหวัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 

ก. จังหวัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ออกค าสั่งให้ลาออก 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ออกค าสั่งให้ลาออก 

 

การลามีผลตั้งแต่วันถัดจาก 
วันครบก าหนด ๙๐ วัน 

 

การด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
สมัคร ส.ส.,ส.ว. ผู้บริหาร 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

ยื่นหนังสือต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

เสนอ ก.จังหวัด 
 

อนุวินัยฯ ท าความเห็น 
 

 

ก. จังหวัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ออกค าสั่งให้ลาออก 

 

การลามีผลตั้งแต่วันขอลาออก 

 

การลามีผลตั้งแต่วันขอ
ลาออก 

 

ก. จังหวัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ออกค าสั่งให้ลาออก 

 

การลามีผลตั้งแต่วันขอ
ลาออก 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้ออก 
 

- ไม่พ้นทดลองราชการ 
- ขาดคุณสมบัต ิ

เสนอ ก.จังหวัด 
 

อนุวินัยฯ ท าความเห็น 
 

 

ก. จังหวัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ออกค าสั่งให้ออก 

 

ไปรับราชการทหาร - หย่อนความสามารถ 
- ประพฤติตนไม่เหมาะสม 
บกพร่องต่อหน้าท่ี 
- มีมลทินหรือมัวหมอง 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ออกค าสั่งให้ออก 

ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง 
กรรมการสอบสวน 

ด าเนินการสอบสวน 
ตามวิธีการที่ก าหนดใน 4 


