
การดาํเนินการทางวนัยการอุทธรณ�และร�องทุกข� 

นายพงศ�วศิษฏ�  บาลี 

นิติกรชํานาญการ 

ผู�เรยบเรยง 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก�น เร่อง หลักเกณฑ�และเง่อนไขใน

การสอบสวน การลงโทษทางวนัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ แก�ไขเพมิเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๓ เป�นประกาศเกี่ยวกับวนัยและการรักษาวนัยและการดําเนินการทางวนัย พนักงานเทศบาล และ

ลูกจ�าประจํา ซ่งมีการเพิมฐานความผิดเป�น ๑๙ ฐานความผิด สําหรับพนักงานจ�างนั้นอนุโลมตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังกล�าว จะแตกต�างกันบ�างก็ เฉพาะบทลงโทษเท�านั้น ประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก�น เร่อง หลักเกณฑ�และเง่อนไขในการให�ออกจากราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ แก�ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก�น เร่อง หลักเกณฑ�และเง่อนไขในการอุทธรณ� และการร�อง

ทุกข� พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ ซ่งในที่นี้จะได�นําเอาสาระสําคัญมาสรุปเพื่อให�ผู�ใคร�ศึกษา

ได�เข�าใจง�ายข้น ดังน้ี 

๑. หน�าที่ของผู�บังคับบัญชาเกี่ยวกับวนัย มีอยู� ๓ ด�าน (ข�อ ๒๔) 

(๑) เสรมสร�างและพัฒนาให�มีวนัย  

(ทําตัวเป�นแบบอย�าง ให�การฝ�กอบรม สร�างขวัญฯ)  

(๒) ป�องกันไม�ให�กระทําผิดวนัย (เอาใจใส� สังเกตการณ� ขจัดเหตุ)  

(๓) ดําเนินการทางวนัยทันทีเม่ือกระทําผิด  

- ผู�บังคับบัญชาที่เป�นข�าราชการ ละเลยหรอไม�สุจรต ถือว�ากระทําผิด วนัยเสียเอง ต�องถูก

ดําเนินการทางวนัยเป�นอีกส�วนหนึ่งต�างหากด�วย  

- ผู�บังคับบัญชาที่เป�นนายกฯ (รองนายกฯ) ละเลยหรอไม�สุจรต ให� นอภ./ผวจ.สอบสวน 

เพื่อถอดถอน 

๒. ความเกี่ยวพันของอาญา/ละเมิด/วนัย  

(๑) เมื่อถูกแจ�งความคดีอาญา หรอ ถูกฟ�องคดีอาญา  

นายกฯ ต�องต้ังกรรมการสอบวนัยไปพร�อมกันด�วย (ผลอาจต�างกัน เพราะการรับฟ�ง

พยานหลักฐานและการพิจารณาต�างกัน หากสุจรตแล�วไม�ต�องรับผิด)  

(๒) เม่ือต้ังกรรมการสอบละเมิด  

นายกฯ ต�องตั้งกรรมการสอบวนัยด�วย(ผลสรุปอาจเป�นวนัยไม�ร�ายแรง และหากมีการชดใช� 

ทางละเมิดแล�ว อาจถือเป�นเหตุลดหย�อนโทษได�) 
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๓. การดําเนินการทางวนัยผู�ทีอ่อกจากราชการไปแล�ว (ข�อ ๒๘)  

(๑) ถูกกล�าวหาไว�ก�อน/หลังออกว�ากระทําผิดวนัยอย�างร�ายแรง  

๑) เป�นหนังสือ ต�อ  

๒) ผบ.ของผู�นั้น หรอผู�มีหน�าที่สืบสวนสอบสวน หรอตรวจสอบตามกฎหมาย หรอ ผบ.

กล�าวหาเป�นหนังสือเอง หรอถูกฟ�อง/ต�องหาคดีอาญา (เว�นประมาท/ลหุโทษ) 

(๒) ให�นายกฯ ดาํเนินการทางวนัยต�อไปได�เสมือนยังไม�ออก (เว�นแต�ออกเพราะตาย)  

(๓) หากสอบเสร็จจะลงโทษเป�นวนัยอย�างไม�ร�ายแรง ก็ให�งดเสีย  

(๔) ต�องต้ังกรรมการสอบสวน/ลงโทษ ตามข�อ ๒๘ นับแต�วันพ�น 

๔. สิทธของผู�ถูกกล�าวหา  

(๑) นําทนายความ หรอ  

(๒) ที่ปรกษา เข�าฟ�งคําช้แจงหรอให�ปากคําของตนได� (ข�อ ๒๖ ว.๒)  

แต�ห�ามพูดแทนผู�ถูกกล�าวหา(ฟ�งเพื่อจับประเด็นช�วยเหลือผู�ถูกกล�าวหาในภายหลัง)  

หมายเหตุ กรณี ต้ังกรรมการสอบหย�อน/บกพร�อง/ประพฤติตนไม�เหมาะสมไว�แล�ว 

กรรมการวนัยจะนําสํานวนนั้นมาพิจารณาโทษทางวนัยเลยก็ได� 

๕. การกันเป�นพยาน (ข�อ ๓๐-๓๗)  

(๑) การกันเป�นพยาน ต�องมีการทําผิดวนัยด�วย และ  

    ๑) ให�ถ�อยคําจนดาํเนินการทางวนัยตัวการสําคัญได� หรอ  

    ๒) แสวงหาข�อมูลที่อื่นไม�ได� นอกจากผู�นั้น  

(๒) เป�นอํานาจของนายก อปท.โดยต�องทําเป�นหนังสือ  

(๓) การให�ถ�อยคําถือเป�นการปฏิบัติหน�าทีร่าชการ ไม�ผิดวนัย  

(๔) ผู�บังคับบัญชาอื่นได�รับข�อมูลให�รายงานถึงนายก อปท.  

(๕) ต�องไม�เกิดจากการล�อลวง ขู�เข็ญ ให�สัญญาใด ๆ  

(๖) กันได�ทั้งก�อนและหลังต้ังกรรมการสอบสวน  

(๗) ถูกกันแล�วไม�มาให�ถ�อยคํา หรอมาแต�ไม�ให�ถ�อยคํา หรอให� แต�ไม�เป�นประโยชน� หรอ

ให�ถ�อยคําเท็จ หรอกลับคําให�การ ให�เลิกการกันแล�วดําเนินการทางวนัยต�อไป  

(๘) ให�นายก อปท.แจ�งเกี่ยวกับการกัน และส�งให�ประธานรวมไว� 
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๖. การคุ�มครองพยาน (ข�อ ๓๘-๔๔)  

(๑) การคุ�มครองพยาน จะทําผิดวนัยหรอไม�ก็ตาม ถ�ามีคําขอ ผบ.และคําขอมีมูลต�อง

คุ�มครองทนัที โดยไม�เป�ดเผยข�อมูล ไม�กลั่นแกล�งเอง หรอไม�ให�ถูกกลั่นแกล�ง  

(๒) กรณีนายกฯ ไม�คุ�มครอง ก.จังหวัดจะมีมติแจ�งให�ผู�กํากับ ดูแลดําเนินการเพราะไม�

ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (อาจถึงข้ันถอดถอนก็ได�)  

(๓) นายกฯ/ก.จังหวัด อาจสั่งให�พยานไปช�วยราชการที่สํานักงานส�งเสรมการปกครอง

ท�องถนิจังหวัดก�อน แล�วจงปฏิบัติตามกฎหมายในภายหลัง  

(๔) การคุ�มครองต�องกระทําทันที ในโอกาสแรกที่ทําได� 

๗. นายกฯ เป�นคู�กรณี /ถูกกล�าวหาว�ากระทําความผิดร�วม (ข�อ ๔๙ ว.๔)  

(๑) ให� ก.จังหวัดตรวจสอบ หากเป�นจรงต�องแจ�งขอความยินยอมจากต�นสังกัดก�อนมีมติ

คัดเลือกกรรมการแล�วส�งรายช่อให�นายก อปท. ออกคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  

(๒) เมื่อสอบแล�วเสร็จให�รายงานการสอบสวนไปยัง ก.จังหวัด  

(๓) ก.จังหวัดพิจารณามีมติเป�นประการใด ให�นายก อปท.สั่ง หรอปฏิบัติให�เป�นไปตามนั้น  

หมายเหตุ เมื่อออกคําสั่งแต�งตั้งกรรมการสอบสวนในเร่องใดไปแล�วจะออกซํ้าในเร่อง

เดียวกันอีกมิได� กรณีจําเป�นให�ใช� “การเปลี่ยนแปลงคําสั่ง”แทน โดยต�องเท�าความถึงคําสั่งเดิมด�วยทุกครั้ง 

ไม�เช�นนั้นจะเป�นการต้ังกรรมการสอบสวนซ� า (ทําไม�ได�) 

๘. องค�ประกอบคณะกรรมการสอบสวน  

ให�แต�งต้ังอย�างน�อย ๓ คน แบ�งเป�น  

(๑) ประธาน ๑ คน  

(๒) กรรมการ ๑ คน (ถ�าต้ังมากกว�า ๓ คน จะมีกรรมการเพิม)  

(๓) กรรมการและเลขานุการ ๑ คน  

(๔) ผู�ช�วยเลขานุการ ๑ คน (ถ�ามี) แต�งตั้งจากพนักงานจ�าง/ลูกจ�าง ที่จบปรญญาทาง

กฎหมาย หรอได�รับการฝ�กอบรมหลักสูตรการ ดําเนินการทางวนัย หรอเคยเป�นผู�ช�วยเลขานุการกรรมการ

สอบสวน มาแล�วอย�างน�อย ๑ ครั้ง (ไม�มีหน�าที่ลงความเห็น) 
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๙. คุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน  

(๑) แต�งต้ังจากข�าราชการหรอพนักงานส�วนท�องถนินั้น  

(๒) กรณีจําเป�นหรอเพื่อความยุติธรรมจะแต�งต้ังจากข�าราชการ หรอ พนักงานส�วนท�องถิน

อื่น หรอข�าราชการฝ�ายพลเรอนโดยได�รับความยินยอมจากต�นสังกัดก็ได� (ห�ามแต�งต้ังจากข�าราชการฝ�าย

ทหาร)  

(๓) ประธานกรรมการต�องมีตําแหน�งระดับไม�ต่ํากว�าหรอเทียบได�ไม�ตํ่ากว�าผู�ถูกกล�าวหา 

(ดูตารางตามข�อ ๓๗)  

(๔) กรรมการอย�างน�อย ๑ คน ต�อง  

    ๑) เป�นนิติกร  

    ๒) จบปรญญาทางกฎหมาย  

    ๓) ได�รับการฝ�กอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวนัย  

    ๔) เคยเป�นกรรมการสอบสวนมาแล�วอย�างน�อย ๑ ครั้ง 

๑๐. ตําแหน�งระดับประธานกรรมการ สอบสวน (ข�อ ๔๙ ว.๑)  

หลักการ  

๑. ประธานกรรมการสอบสวน ต�องมีทั้งตําแหน�งและระดับไม�ตํ่ากว�าหรอเทียบได�ไม�ต่ํากว�าผู�

ถูกกล�าวหา ๒. ห�ามตั้งผู�อยู�ใต�บังคับบัญชาเป�นประธานกรรมการสอบสวนผู�บังคับบัญชา แต�

เป�นกรรมการหรอ 

๓. ตําแหน�งระดับ ตามตาราง 

ตําแหน�งระดับประธานกรรมการสอบสวน  

ตําแหน�งระดับผู�ถูกกล�าวหา   ตําแหน�งระดับประธานทุกตําแหน�งระดับ  

ทุกระดับตําแหน�ง   ๑. ข�าราชการส�วนท�องถินทุกต าแหน�ง/ระดับ  

๒. ข�าราชการพลเรอนสามัญ 

๑๑. การแจ�งคําสั่งแต�งต้ังกรรมการ  

๑. แจ�งผู�ถูกกล�าวหา (ตามลําดับ)  

    (๑) มอบสําเนาคําสั่งให�ลงช่อวันที่รับทราบ (นับวันคัดค�าน)  

    (๒) กรณีไม�ยอมรับ ให�ทําบันทึกมีพยาน ถือว�าทราบวันนั้น  

    (๓) ส�งทางไปรษณีย�ลงทะเบียน (พ�น ๑๕ วันถือว�ารับทราบ) 
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๒. แจ�งกรรมการสอบสวน  

    (๑) ส�งสําเนาคําสั่งให�กรรมการสอบสวน  

    (๒) ส�งเอกสารต�อไปนี้ให�ประธาน  

        ๑) สําเนาคําสั่ง  

        ๒) หลักฐานการรับทราบของผู�ถูกกล�าวหา  

        ๓) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเร่องที่กล�าวหา  

        ๔) ประธานลงลายมือช่อรับทราบเป�นหลักฐานในสํานวน (เรมนับระยะเวลาการ

สอบสวน) 

๑๒. เหตุแห�งการคัดค�าน  

๑. รู�เห็นเหตุการณ�ในขณะกระทําการตามเร่องที่กล�าวหา  

๒. มีประโยชน�ได�เสียในเร่องที่สอบสวน  

๓. มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู�ถูกกล�าวหา  

๔. เป�นผู�กล�าวหา หรอคู�สมรส บุพการ ผู�สืบสันดาน หรอพี่น�องร�วมบิดามารดาหรอร�วมบิดา

หรอมารดาของผู�กล�าวหา  

๕. เหตุอืน่ซ่งอาจทําให�การสอบสวนเสียความเป�นธรรม 

๑๓. วธการคัดค�าน  

๑. ผู�ถูกตั้งกรรมการสอบสวน (หรอกรรมการคัดค�านตัวเอง) ให�ทําเป�นหนังสือแสดง

ข�อเท็จจรงและเหตุแห�งการคัดค�านว�าจะทําให�การสอบสวนไม�ได�ความจรงและยุติธรรมอย�างไร  

๒. ยื่นต�อนายก อปท. ผู�ออกคําสั่งแต�งต้ังกรรมการสอบสวน  

๓. ภายใน ๗ วัน นับแต�วันทราบคําสั่ง หรอวันทราบเหตุ คัดค�าน  

๔. กรณีคัดค�านกรรมการที่ ก.จังหวัดเลือก ต�องดําเนินการ เช�นเดียวกัน 

๑๔. การสั่งคําคัดค�าน กรณีนายกฯ ต้ังกรรมการเอง  

๑. ให�นายกฯ ส�งสําเนาหนังสือคัดค�านให�ประธานกรรมการทราบ  

๒. ให�นายกฯ พิจารณาสั่งการภายใน ๑๕ วัน ดังนี ้ 

    (๑) เห็นว�าหนังสือคัดค�านไม�มีเหตุควรรับฟ�ง ให�ยกคําคัดค�าน  

    (๒) เห็นว�าหนังสือคัดค�านมีเหตุควรรับฟ�งได� สั่งให�ผู�ถูกคัดค�าน พ�นจากกรรมการ

สอบสวน  

 

 

 

 

 

 



- ๖ - 

๓. แจ�งผู�คัดค�านทราบ และส�งเร่องให�คณะกรรมการสอบสวน  

ถ�านายกฯ ไม�สั่งการใดๆ ภายใน ๑๕ วัน  

- ให�ถือว�าผู�ถูกคัดค�าน พ�นจากการเป�นกรรมการสอบสวน  

- ให�เลขานุการรายงานนายกฯ เพื่อเปลี่ยนตัวกรรมการสอบสวน 

๑๕. การสั่งคําคัดค�าน กรณี ก.จังหวัดเลือกกรรมการ  

๑. ให�นายกฯ ส�งสําเนาหนังสือคัดค�านให�ประธานกรรมการทราบ  

๒. ให�นายกฯ ส�งต�อไปยัง ก.จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับแต�รับเร่อง  

๓. ให� ก.จังหวัดพิจารณาโดยเร็ว แต�ไม�เกิน ๓๐ วันนับแต�รับเร่อง  

๔. แจ�งผู�คัดค�านทราบ และส�งเร่องให�คณะกรรมการสอบสวน 

ถ�า ก.จังหวัดไม�พิจารณา ภายใน ๓๐ วัน  

- ให�ถือว�าผู�ถูกคัดค�าน พ�นจากการเป�นกรรมการสอบสวน  

- ให� ก.จังหวัดเลือกกรรมการคนใหม�แทนผู�นั้น 

๑๖. ผลอันเกิดจากคําคัดค�าน ทั้งสองกรณ ี 

๑. ให�กรรมการผู�ถูกคัดค�าน หยุดปฏิบัติหน�าที่ช่ัวคราว  

๒. รอจนกว�านายกฯ หรอ ก.จังหวัด แล�วแต�กรณี จะพิจารณาคําคัดค�านและแจ�งผลให�

ทราบ  

๓. การยกคําคัดค�านให�เป�นที่สุด  

๔. การพ�นจากการเป�นกรรมการ ไม�กระทบการถึงการสอบสวน ที่ได�ดําเนินการไปแล�ว  

๕. หากกรรมการที่ไม�ถูกคัดค�านเหลือไม�ถงึกึ่งหนึ่ง กรรมการ นั้นไม�อาจประชุมตามปกติได� 

ต�องรอจนกว�าจะครบองค�ประชุม  

๖. ถ�ากรรมการที่ไม�ถูกคัดค�านเหลือนับองค�ประชุมได� ให�สอบสวนต�อไป 

๑๗. การแจ�งและอธบายข�อกล�าวหา(สว.๒)  

๑. เมื่อประธานลงช่อรับทราบคําสั่ง ต�องประชุมครั้งแรกเพื่อวางแนวทางการสอบสวน  

๒. หลังจากนั้นให�เรยกผู�ถูกกล�าวหามาแจ�งและอธบายข�อกล�าวหา (สว.๒) โดยแจ�งว�า  

    (๑) เขาได�กระทําการใด  

    (๒) ทําเมื่อใด  

    (๓) ทําอย�างไร  
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๓. แจ�งสิทธการนําทนายความหรอที่ปรกษาเข�าฟ�ง  

๔. ถามผู�ถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดหรอไม� อย�างไร  

๕. หากผู�ถูกกล�าวมาแต�ไม�ยอมรับทราบให�บันทึกลงวันที่/สถานที่ โดยลงช่อผู�แจ�งและพยาน 

ถือว�าทราบในวันนั้น  

๖. ถ�าผู�ถูกกล�าวหาไม�มารับทราบ ให�ส�ง สว.๒ ทางไปรษณีย� 

๑๘. ผลการแจ�ง สว.๒  

๑. ถ�ารับสารภาพ  

    (๑) ให�แจ�งว�าผิดกรณีใด  

    (๒) หากยืนยัน ให�บันทึกถ�อยคํา (ลงช่อ) รับสารภาพไว�  

    (๓) ทํารายงานการสอบสวนเสนอนายกฯ (สว.๖) (ไม�ต�องทํา สว.๓/สว.๕) ถ�า

ต�องการทราบละเอียดสอบต�อได�)  

๒. ถ�าไม�รับสารภาพ  

ให�รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ�งสรุปพยานหลักฐานที ่สนับสนุนข�อกล�าวหา (สว.๓) ต�อไป 

๑๙. การแจ�งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนนุข�อกล�าวหา (สว.๓)  

เมื่อประชุมพิจารณาพยานหลักฐานที่สนับสนุนข�อกล�าวหา (สว.๓) แล�ว ให�กรรมการ

ดําเนินการ ดังต�อไปนี้  

๑. มีหนังสือเรยกผู�ถูกกล�าวหามาพบ  

๒. แจ�งข�อกล�าวหา (ว�าผิดกรณีใด ตามข�อใด หรอหย�อนฯ)  

๓. แจ�งสรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนข�อกล�าวหา (๒ ฉบับ) (โดยระบุวัน เวลา สถานที่ การ

กระทํา)  

๔. ถามว�าจะยื่นคําช้แจงเป�นหนังสือ หรอจะให�ถ�อยคํา  

    (๑) ถ�ายื่นคําช้แจง ให�ยื่นอย�างช�าไม�เกิน ๑๕ วัน  

    (๒) ถ�าให�ถ�อยคํา ให�นัดโดยเร็ว  

๕. ผู�ถูกกล�าวหาจะอ�างพยานแล�วให�กรรมการเรยกมาก็ได�  

๖. หากผู�ถูกกล�าวมาแต�ไม�ยอมรับทราบ หรอไม�มารับทราบ ให�บันทึกลงวันที่/สถานที่ โดย

ลงช่อผู�แจ�งและพยาน ให�ถือว�ารับทราบในวันแจ�งนั้น  

๗. กรณีไม�อาจแจ�งได�โดยตรง หรอมีเหตุจําเป�นอื่น หรอผู�ถูกกล�าวไม�มารับทราบ ให�ส�ง สว.

๓ ทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับไปที่ที่อยู�ตามหลักฐานของราชการหรอสถานที่ติดต�อที่ผู�ถูกกล�าวหาให�ไว� 

(กรณีนี้ทํา ๓ ฉบับ) เมื่อล�วงพ�น ๑๕ วัน ถือว�ารับทราบแล�ว 
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๘. แม�จะไม�ได�รับ สว.๓ คืน หรอไม�ได�รับคําช้แจง หรอผู�ถูกกล�าวหาไม�มาตามนัด ให�ถือว�า

รับทราบแล�วและไม�ประสงค�จะแก�ข�อกล�าวหา กรรมการจะหยุดการสอบสวน หรอสอบต�อเพื่อทราบข�อเท็จจรง

เพมิเติมก็ได�  

๙. ก�อนเสนอสํานวนฯ ต�องให�โอกาสช้แจงตามขอ ถ�ามีเหตุผลอันสมควร 

๒๐. คําว�า “การสอบสวนพิจารณา” ที่มีผลต�อการเลื่อนขั้นเงนเดือน/ระดับ  

(ต้ังแต�ตั้งกรรมการสอบสวนถึงออกคําสั่งลงโทษวนัย)  

๑. การสอบสวนพิจารณาของนายกฯ เมื่อแล�วเสร็จ เห็นว�า  

    (๑) ยุติเร่อง/ภาคทัณฑ� เลื่อนได�ทั้งสอง  

    (๒) ตัดเงนเดือน/ลดข้ันเงนเดือน เลื่อนไม�ได� ๑ รอบ  

    (๓) ปลดออก/ไล�ออก ห�ามเลื่อน  

๒. การสอบสวนพิจารณาของศาล อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน�าที่  เม่ือคดี ถึงที่สุด 

พิพากษาว�า  

    (๑) ยกฟ�อง/ไม�มีความผิด เลื่อนได�ทั้งสอง  

    (๒) มีความผิด ห�ามเลื่อน 

๒๑. คําว�า “ถูกแต�งต้ังคณะกรรมการ สอบสวนทางวนัย” ไม�มีผลต�อการ เลื่อนข้ันเงนเดือน/

เลื่อนระดับ นับตั้งแต�วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป�นต�นมา เลื่อนได�ทั้งข้ันเงนเดือนและ ระดับ  

สําหรับตําแหน�งนักบรหารงานของเทศบาลในป�จจุบันอาจมีป�ญหาเร่อง “เลื่อนระดับ” หากจะ

เลื่อนระดับต�องหารอเป�นกรณี ๆ ไป  

หมายเหตุ การถูกฟ�องคดีต�อศาลไม�กระทบต�อการเลื่อนใด ๆ 

๒๒. องค�ประชุมคณะกรรมการสอบสวน  

องค�ประชุม ในการสอบสวน มี ๒ ประเภท คือ  

๑. องค�ประชุมปกติ (ประชุมทั่วไป)  

    (๑) กรรมการไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่ง  

    (๒) ถ�าประธานฯ ไม�อยู� ให�เลือกผู�ทําหน�าที่แทน  

๒. องค�ประชุมพิเศษ (ประชุมแจ�ง สว.๓ และ สว.๖)  

    (๑) กรรมการไม�น�อยกว�า ๓ คน และไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่ง  

    (๒) ถ�าประธานฯ ไม�อยู� ให�เลือกผู�ทําหน�าที่แทน 
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๓. การสอบสวนที่องค�ประชุมไม�ครบ เสียไปเฉพาะครั้งนั้น  

การลงมติ ให�ถือเสียงข�างมาก (หากเท�ากัน ประธานออกเสียงช้ขาด) 

๒๓. การสอบสวนกรณีมีคําพิพากษาถึง ที่สุดว�ากระทําผิดเกี่ยวกับเร่องที ่กล�าวหา  

๑. กรรมการเห็นว�าข�อเท็จจรงชัดแล�ว  

๒. ให�ถือเอาคําพิพากษานั้นเป�นสรุปพยานหลักฐานโดยไม�ต�องสอบใหม�  

๓. แล�วแจ�ง สว.๓ ให�ผู�ถูกกล�าวหาทราบด�วย  

๒๔. ผู�ถูกกล�าวหาขอโอนระหว�างถูกสอบสวน  

๑. อ�างไม�ให�โอนไม�ได� เนื่องจากไม�ชอบด�วยกฎหมาย  

๒. กรรมการสอบสวนต�องสอบต�อไปจนเสร็จ  

๓. เสนอสํานวนต�อนายกฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต�อง  

๔. ส�งให� ผบ.ใหม�ของผู�ถูกกล�าวหา (โดยไม�ต�องมีความเห็น)  

๕. ให� ผบ.ใหม� ตรวจสอบความถูกต�องของสํานวนอีกครั้ง ก�อน การพิจารณาสั่งการ 

๒๕. การ “สอบยัน”  

หมายถึง การสอบปากคําผู�ที่เคยให�ไว�แล�วต�อกรรมการชุดอื่น เช�น กรรมการสอบข�อเท็จจรง 

หรอ สตง. เป�นต�น หาก “กรรมการสอบวนัย” จะนําถ�อยคํานั้นมาเป�นส�วน หนึ่งของสํานวนการสอบสวน ต�อง

ดําเนินการต�อไปนี้จงจะใช�ได�  

๑. ประชุมกัน แล�วมีมติให�นําสํานวนนั้นมาใช�  

๒. ในสํานวนสอบครั้งนั้น ได�สอบใครไว�บ�าง  

๓. ให�เชญเจ�าของถ�อยคํานั้นมาพบกรรมการสอบสวน  

๔. กรรมการถามเขาว�า “จะยืนยันถ�อยคําเดิมที่ให�ไว�ต�อ ...เมื่อ…..หรอไม� ?  

๕. ถ�าเขายืนยัน ให�ลงลายมือช่อไว�  

๖. ถ�อยคําพยานใด “สอบยัน” ไม�ได� ไม�ให�นํามาใช� 

๒๖. การลงโทษทางวนัย  

๑. ทําผิดในเร่องเดียว แต�ผิดวนัยหลายฐาน ให�ลงโทษในฐานที่มีบทลงโทษหนักที่สุดเพียง

สถานเดียว  

๒. โทษเกี่ยวกับเงนที่นายกฯลงได� คือ ตัดเงนเดือนไม�เกิน ๒ % หรอ ๔ % ไม�เกิน ๓ 

เดือน ลดขั้นเงนเดือนครั้งหนึ่งไม�เกิน ๑ ขั้น หรอลดเงนเดือนครั้งหนึ่งไม�เกิน ๒ % หรอ ๔ % แล�วแต�กรณี  

ก.จังหวัดเพิมโทษเกินอัตรานี้ไม�ได� 
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๓. ถูกลงโทษปลดออก ได�รับบําเหน็จฯ เสมือนลาออก  

๔. การสั่งลงโทษต�องให�เหมาะสม ไม�พยาบาท อคติ ฯลฯ 

๕. การสั่งลงโทษ ห�ามสั่งให�มีผลย�อนหลัง (ยกเว�นมีเหตุ)  

๖. ผู�ที่เคยถูกลงโทษในเร่องนั้นมาแล�ว ถ�าจะลงใหม�ให�หนัก  

    (๑) ยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิมก�อน จงลงโทษใหม� (แนวคําพิพากษาศาลปกครองสงูสุด)  

    (๒) ใช�คําสั่งเพมิโทษ จากโทษเดิม (แนววนัย)  

เหตุผลคือ ไม�ต�องการให�ลงโทษซ้ําในความผิดเดียวกัน  

๗. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษ ให�เท�าความคําสั่ง เดิมด�วยทุกครั้ง  

๘. แบบคําสั่งลงโทษ  

(ลท.๑) ใช�ลงโทษภาคทัณฑ�  

(ลท.๒) ใช�ลงโทษตัดเงนเดือน  

(ลท.๓) ใช�ลงโทษลดข้ันเงนเดือน  

(ลท.๔) ใช�ลงโทษปลด/ไล�ออกจากราชการ  

(ลท.๕) ใช�เพมิโทษ/ลดโทษ/งดโทษ/ยกโทษ (กรณีปกติ)  

(ลท.๖) ใช�ยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษ/เพมิโทษ (กรณีอุทธรณ�)  

(ลท.๗) ใช�ยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษ/เพมิโทษ แล�วให�กลับ 

๒๗. เกี่ยวกับวนัย  

๑. ผู�ขาดราชการในวันใดโดยไม�มีเหตุอันสมควร หรอหนีราชการวันใด วันนั้นไม�ต�องจ�าย

เงนเดือนให�  

๒. มติ ค.ร.ม., มติ ก.พ.เกี่ยวกับวนัย นํามาใช�กับพนักงานส�วนท�องถินด�วย เว�นแต�มีการ

กําหนดไว�เป�นการเฉพาะ 

๓. การไปเป�นพยานศาลหรอพนักงานสอบสวน จะถือว�าปฏิบัติ ราชการหรอไม�ต�องพิจารณา

เป�นเร่องๆไป  

๔. การให�ถ�อยคํากลับไปกลับมา ถือเป�นความผิดทางวนัย  

๕. ถูกดําเนินคดีอาญา ต�องถูกดําเนินการทางวนัยด�วย  

๖. ห�ามเกี่ยวข�องกับยาเสพติดทุกกรณ ี 

๗. สํานวนการสอบสวนทางวนัยต�องเก็บไว� ๑๐ ป�  

๘. เงนสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน ยังเป�น ๒๕๐/๓๐๐ 
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๒๘. การล�างมลทินฯ  

๑. เป�นกรณีที่ถูกลงโทษก�อนหรอในวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๐ และได�รับโทษทั้งหมด หรอบางส�วนไป

แล�ว  

๒. หรอกรณีสอบสวนแล�ว นายกฯ ให�ยุติเร่องหรองดโทษ  

๓. ถือว�าผู�นั้นได�รับการ “ล�างมลทิน” หรอ “ให�ระงับการ พิจารณา”  

๔. ผบ./สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท. หรอหน�วยงานใดส�งเร่องมาให� ดําเนินการทางวนัย ไม�สามารถ

ทําได�อีกต�อไป 

๒๙. เหตุของการออกจากราชการ  

(๑) ตาย    (๒) เกษียณ  

(๓) ลาออก    (๔) ถูกสั่งให�ออก  

(๕) ถูกสั่งลงโทษปลด/ไล�  

ตาย/เกษียณ ไม�ต�องทําเป�นคําสั่ง นอกนั้นทําเป�นคําสั่งและให� ก.จังหวัดเห็นชอบก�อน เว�นไป

ทหาร 

๓๐. นายกฯ สั่งให�ออกเพื่อรับบําเหน็จเมื่อ  

๑. เจ็บป�วย ทํางานไม�ได�สม่ําเสมอ  

๒. สมัครไปทํางานตามประสงค�ของราชการ  

๓. ขาดสัญชาติ เล�นการเมือง จตฟ��นเฟ�อน ทุพพลภาพ  

๔. ไม�เลื่อมใสประชาธปไตย  

๕. ปฏิบัติหน�าที่ไม�มีประสิทธภาพ  

ทั้งนี้ ต�องส�งเร่องให�อนุวนัยทําความเห็นเสนอ และ ก.จังหวัดเห็นชอบก�อน 

๓๑. หย�อน/บกพร�อง/ประพฤติไม�เหมาะสม  

นายกฯ ต้ังกรรมการสอบสวน (เหมือนวนัย) แล�วสั่งให�ออกตามมติ ก.จังหวัด เพื่อรับ

บําเหน็จฯ ได� 

๓๒. สอบร�ายแรงฟ�งลงโทษปลด/ไล�ไม�ได�  

นายกฯ สั่งให�ออกเพราะมีมลทินหรอมัวหมอง เพื่อรับบําเหน็จฯ ได� 

๓๓. คําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก ประมาท/ลหุโทษ  

นายกฯ สั่งให�ออกเพื่อรับบําเหน็จได� 
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๓๔. การสั่งพักราชการ/สั่งให�ออกไว�ก�อน  

ถ�ามีเหตุอย�างหนึ่งอย�างใด ต�อไปนี้  

๑. ถูกตั้งกรรมการสอบวนัยร�ายแรง และนายกฯ เห็นว�า อยู�ต�อไป จะเสียหาย  

๒. ถูกฟ�องคดีอาญาในหน�าที่ อัยการไม�รับเป�นทนายให�และนายกฯเห็นว�าอยู�ต�อไปจะ

เสียหาย  

๓. ถูกตั้งกรรมการสอบวนัยร�ายแรง และมีพฤติการณ�เป�นอุปสรรคการสอบสวน หรอจะก�อ

ความไม�สงบ  

๔. ถูกคุมขังติดต�อกันเกินกว�า ๑๕ วันแล�ว  

๕. ถูกต้ังกรรมการสอบก�อนหรอหลังมีคําพิพากษาถึงที่สุดว�าผิด และนายกฯเห็นว�าเป�นวนัย

อย�างร�ายแรง ให�นายกฯขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด สั่งพัก/ให�ออกไว�ก�อน เพื่อรอฟ�งผลการสอบสวน 

พิจารณาได� 

๓๕. การแจ�งคําสั่งพัก/ให�ออกไว�ก�อน  

๑. ต�องแจ�งให�เจ�าตัวทราบโดยพลัน  

๒. แจ�งไม�ได�หรอไม�รับ ป�ดไว�ที่ทํางาน  

๓. แจ�งทางไปรษณีย�ลงทะเบียน (พ�น ๑๕ วัน ถือว�าทราบ) 

๓๖. ระยะเวลาการสั่งพัก/สั่งให�ออกไว�ก�อน  

๑. ตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา  

๒. หากเจ�าตัวร�องทุกข� ก.จังหวัดเห็นชอบ กลับก�อนได� 

๓๗. การลาออกจากราชการ  

๑. ต�องยื่นหนังสือลาออกล�วงหน�าไม�น�อยกว�า ๓๐ วัน  

๒. ถ�ายื่นน�อยกว�า ๓๐ วัน ให�นายกฯ อนุญาตเป�นหนังสือ  

๓. นายกฯ ยับยั้งเพื่อประโยชน�ราชการได� ๙๐ วัน  

๔. อ�างถูกต้ังกรรมการสอบวนัยแล�วไม�ให�ลาออก ไม�ได�  

๕. ขอถอนหนังสือลาออกได�ทุกเม่ือ ถ�าการลานั้นยังไม�มีผล 
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๓๘. ผู�มีสิทธอุทธรณ�  

๑. ถูกลงโทษทางวนัย (๕ สถาน)  

๒. ถูกสั่งให�ออกจากราชการ ด�วยเหตุ  

    (๑) ขาดคุณสมบัติ  

    (๒) เจ็บป�วยทํางานไม�ได�สม่ําเสมอ  

    (๓) ทํางานไม�มีประสิทธภาพ  

    (๔) หย�อน/บกพร�อง/ประพฤติตนไม�เหมาะสม  

    (๕) ถูกตั้งวนัยร�ายแรง แต�ลงโทษไม�ได� มีมลทิน  

    (๖) ถกูจําคุกเพราะประมาท/ลหุโทษ 

๓๙. การยื่นอุทธรณ�  

๑. ต�องยื่นต�อ ก.จังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแต�รู�  

๒. การอุทธรณ�ไม�เป�นเหตุให�ทุเลาคําบังคับ  

๓. ถ�าตายก�อนให�ทายาทยื่นอุทธรณ�แทนได� โดยให�นํา พ.ร.บ.วธปฏิบัติฯ/ป.พ.พ.มาใช�โดย

อนุโลม  

๔. มอบทนายความอุทธรณ�แทนได� ถ�าจําเป�น  

๕. ก.จังหวัดต�องส�งเร่องให�อนุอุทธรณ�ทําความเห็น (กรณีไม�กําหนด ให�นํามาตรฐานวนัยมา

ใช�ด�วย)  

๖. ก.จังหวัด (รวมอนุอุทธรณ�) ต�องพิจารณาให�แล�วเสร็จใน ๙๐ วันนับแต�วันที่ เลขา      

ก.จังหวัด รับเร่อง  

๗. มตกิ.จังหวัด ถือเป�นที่สุด 

๔๐. อํานาจในการสอบเพิม  

ทั้งอนุอุทธรณ�/ก.จังหวัด มีอํานาจให�สอบเพิมได�เอง 

๔๑. สิทธของผู�จะอุทธรณ�  

๑. ขอตรวจหรอคัดรายงานสอบสวน แต�ถ�อยคําบุคคลเป�นดุลพินิจของนายกฯ ว�าจะให�

หรอไม�  

๒. คัดค�านอนุอุทธรณ�/ก.จังหวัด ถ�ามีเหต 

๔๒. หนังสืออทุธรณ�  

๑. ทําถึงประธาน ก.จังหวัด  

๒. ยื่นที่ศาลากลางจังหวัด/ผ�านนายกฯ (ส�ง ก.ใน ๗ วัน) /ทางไปรษณีย� 
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๔๓. ผู�มีสิทธร�องทกุข�  

ยกเว�นเหตุแห�งการอุทธรณ� นอกนั้นใช�ร�องทุกข�ทั้งสนิ ถ�าเห็นว�า  

๑. ผบ.ปฏิบัติต�อตนไม�ถูกต�อง  

๒. ผบ.ไม�ปฏิบัติต�อตนให�ถูกต�องตามกฎหมาย  

๓. ผบ.ทําให�ตนคับข�องใจ 

๔๔. การยื่นหนังสือร�องทกุข�  

๑. ต�องยื่นต�อ ก.จังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแต�รู�  

๒. ถ�าตายก�อนให�ทายาทยื่นร�องทุกข�แทนได� โดยให�นํา พรบ.วธปฏิบัติฯ/ป.พ.พ.มาใช�โดย

อนุโลม  

๓. มอบทนายความร�องทกุข�แทนได� ถ�าจําเป�น  

๔. ก.จังหวัดต�องส�งเร่องให�อนุอุทธรณ�ทําความเห็น (กรณีไม�กําหนด ให�นํามาตรฐานวนัยมา

ใช�ด�วย)  

๕. ก.จังหวัด (รวมอนุอุทธรณ�) ต�องพิจารณาให�แล�วเสร็จใน ๙๐ วันนับแต�วันที่ เลขา      

ก.จังหวัด รับเร่อง  

๖. สิงใดที่มิได�กําหนดไว� ให�นําเร่องการอทุธรณ�มาใช�โดยอนุโลม 

 

************************************************ 

   

 

 

 

ขอขอบพระคุณอาจารย�ผู�ประสิทธ์ประสาทวชาความรู�ให� อาจารย�ประวทย�  เปร่องการ 

ผู�ชํานาญการพิเศษ/ อนุกรรมการด�านมาตรฐานวนัย อุทธรณ�และร�องทุกข�  

ของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 

 

งานนิติการ 

กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 


