การดําเนินการทางวนัยการอุทธรณและรองทุกข
นายพงศวศิษฏ บาลี
นิติกรชํานาญการ
ผูเรยบเรยง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เร่อง หลักเกณฑและเง่อนไขใน
การสอบสวน การลงโทษทางวนัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ แกไขเพิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนประกาศเกี่ยวกับวนัยและการรักษาวนัยและการดําเนินการทางวนัย พนักงานเทศบาล และ
ลูกจาประจํา ซ่งมีการเพิมฐานความผิดเปน ๑๙ ฐานความผิด สําหรับพนักงานจางนั้นอนุโลมตามประกาศ
คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล ดั ง กล า ว จะแตกต า งกั น บ า งก็ เ ฉพาะบทลงโทษเท า นั้ น ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เร่อง หลักเกณฑ และเง่อนไขในการใหออกจากราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กุ ม ภาพั นธ ๒๕๕๙ แกไขเพิมเติ มถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เร่อง หลักเกณฑและเง่อนไขในการอุทธรณ และการรอง
ทุกข พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ซ่งในที่นี้จะไดนําเอาสาระสําคัญมาสรุปเพื่อใหผูใครศึกษา
ไดเขาใจงายข้น ดังนี้
๑. หนาที่ของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับวนัย มีอยู ๓ ดาน (ขอ ๒๔)
(๑) เสรมสรางและพัฒนาใหมีวนัย
(ทําตัวเปนแบบอยาง ใหการฝกอบรม สรางขวัญฯ)
(๒) ปองกันไมใหกระทําผิดวนัย (เอาใจใส สังเกตการณ ขจัดเหตุ)
(๓) ดําเนินการทางวนัยทันทีเมื่อกระทําผิด
- ผูบังคับบัญชาที่เปนขาราชการ ละเลยหรอไมสุจรต ถือวากระทําผิด วนัยเสียเอง ตองถูก
ดําเนินการทางวนัยเปนอีกสวนหนึ่งตางหากดวย
- ผูบังคับบัญชาที่เปนนายกฯ (รองนายกฯ) ละเลยหรอไมสุจรต ให นอภ./ผวจ.สอบสวน
เพื่อถอดถอน
๒. ความเกี่ยวพันของอาญา/ละเมิด/วนัย
(๑) เมื่อถูกแจงความคดีอาญา หรอ ถูกฟองคดีอาญา
นายกฯ ต อ งตั้ งกรรมการสอบวนัย ไปพร อมกัน ดวย (ผลอาจต างกั น เพราะการรับ ฟ ง
พยานหลักฐานและการพิจารณาตางกัน หากสุจรตแลวไมตองรับผิด)
(๒) เมื่อตั้งกรรมการสอบละเมิด
นายกฯ ตองตั้งกรรมการสอบวนัยดวย(ผลสรุปอาจเปนวนัยไมรายแรง และหากมีการชดใช
ทางละเมิดแลว อาจถือเปนเหตุลดหยอนโทษได)

-๒๓. การดําเนินการทางวนัยผูทอี่ อกจากราชการไปแลว (ขอ ๒๘)
(๑) ถูกกลาวหาไวกอน/หลังออกวากระทําผิดวนัยอยางรายแรง
๑) เปนหนังสือ ตอ
๒) ผบ.ของผูนั้น หรอผูมีห นาที่สืบสวนสอบสวน หรอตรวจสอบตามกฎหมาย หรอ ผบ.
กลาวหาเปนหนังสือเอง หรอถูกฟอง/ตองหาคดีอาญา (เวนประมาท/ลหุโทษ)
(๒) ใหนายกฯ ดําเนินการทางวนัยตอไปไดเสมือนยังไมออก (เวนแตออกเพราะตาย)
(๓) หากสอบเสร็จจะลงโทษเปนวนัยอยางไมรายแรง ก็ใหงดเสีย
(๔) ตองตั้งกรรมการสอบสวน/ลงโทษ ตามขอ ๒๘ นับแตวันพน
๔. สิทธของผูถูกกลาวหา
(๑) นําทนายความ หรอ
(๒) ที่ปรกษา เขาฟงคําช้แจงหรอใหปากคําของตนได (ขอ ๒๖ ว.๒)
แตหามพูดแทนผูถูกกลาวหา(ฟงเพื่อจับประเด็นชวยเหลือผูถูกกลาวหาในภายหลัง)
หมายเหตุ กรณี ตั้ ง กรรมการสอบหย อ น/บกพรอ ง/ประพฤติ ต นไม เหมาะสมไว แ ล ว
กรรมการวนัยจะนําสํานวนนั้นมาพิจารณาโทษทางวนัยเลยก็ได
๕. การกันเปนพยาน (ขอ ๓๐-๓๗)
(๑) การกันเปนพยาน ตองมีการทําผิดวนัยดวย และ
๑) ใหถอยคําจนดําเนินการทางวนัยตัวการสําคัญได หรอ
๒) แสวงหาขอมูลที่อื่นไมได นอกจากผูนั้น
(๒) เปนอํานาจของนายก อปท.โดยตองทําเปนหนังสือ
(๓) การใหถอยคําถือเปนการปฏิบัติหนาทีร่ าชการ ไมผิดวนัย
(๔) ผูบังคับบัญชาอื่นไดรับขอมูลใหรายงานถึงนายก อปท.
(๕) ตองไมเกิดจากการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาใด ๆ
(๖) กันไดทั้งกอนและหลังตั้งกรรมการสอบสวน
(๗) ถูกกันแลวไมมาใหถอยคํา หรอมาแตไมใหถอยคํา หรอให แตไมเปนประโยชน หรอ
ใหถอยคําเท็จ หรอกลับคําใหการ ใหเลิกการกันแลวดําเนินการทางวนัยตอไป
(๘) ใหนายก อปท.แจงเกี่ยวกับการกัน และสงใหประธานรวมไว

-๓๖. การคุมครองพยาน (ขอ ๓๘-๔๔)
(๑) การคุม ครองพยาน จะทําผิด วนัยหรอไม ก็ ตาม ถามีคําขอ ผบ.และคํ าขอมีมูลตอง
คุมครองทันที โดยไมเปดเผยขอมูล ไมกลั่นแกลงเอง หรอไมใหถูกกลั่นแกลง
(๒) กรณีนายกฯ ไมคุมครอง ก.จังหวัดจะมีมติแจงใหผูกํากับ ดูแลดําเนินการเพราะไม
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (อาจถึงขั้นถอดถอนก็ได)
(๓) นายกฯ/ก.จังหวัด อาจสั่งใหพ ยานไปชวยราชการที่สํานักงานสงเสรมการปกครอง
ทองถินจังหวัดกอน แลวจงปฏิบัติตามกฎหมายในภายหลัง
(๔) การคุมครองตองกระทําทันที ในโอกาสแรกที่ทําได
๗. นายกฯ เปนคูกรณี /ถูกกลาวหาวากระทําความผิดรวม (ขอ ๔๙ ว.๔)
(๑) ให ก.จังหวัดตรวจสอบ หากเปนจรงตองแจงขอความยินยอมจากตนสังกัดกอนมีมติ
คัดเลือกกรรมการแลวสงรายช่อใหนายก อปท. ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) เมื่อสอบแลวเสร็จใหรายงานการสอบสวนไปยัง ก.จังหวัด
(๓) ก.จังหวัดพิจารณามีมติเปนประการใด ใหนายก อปท.สั่ง หรอปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
หมายเหตุ เมื่อ ออกคํ าสั่งแตงตั้ งกรรมการสอบสวนในเร่องใดไปแลวจะออกซํ้า ในเร่อง
เดียวกันอีกมิได กรณีจําเปนใหใช “การเปลี่ยนแปลงคําสั่ง”แทน โดยตองเทาความถึงคําสั่งเดิมดวยทุกครั้ง
ไมเชนนั้นจะเปนการตั้งกรรมการสอบสวนซ า (ทําไมได)
๘. องคประกอบคณะกรรมการสอบสวน
ใหแตงตั้งอยางนอย ๓ คน แบงเปน
(๑) ประธาน ๑ คน
(๒) กรรมการ ๑ คน (ถาตั้งมากกวา ๓ คน จะมีกรรมการเพิม)
(๓) กรรมการและเลขานุการ ๑ คน
(๔) ผูชวยเลขานุก าร ๑ คน (ถามี) แตงตั้งจากพนัก งานจาง/ลูก จาง ที่จบปรญญาทาง
กฎหมาย หรอไดรับการฝกอบรมหลักสูตรการ ดําเนินการทางวนัย หรอเคยเปนผูชวยเลขานุการกรรมการ
สอบสวน มาแลวอยางนอย ๑ ครั้ง (ไมมีหนาที่ลงความเห็น)

-๔๙. คุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน
(๑) แตงตั้งจากขาราชการหรอพนักงานสวนทองถินนั้น
(๒) กรณีจําเปนหรอเพื่อความยุติธรรมจะแตงตั้งจากขาราชการ หรอ พนักงานสวนทองถิน
อื่น หรอขาราชการฝายพลเรอนโดยไดรับความยินยอมจากตนสังกัดก็ได (หามแตงตั้งจากขาราชการฝาย
ทหาร)
(๓) ประธานกรรมการตองมีตําแหนงระดับไมตํ่ากวาหรอเทียบไดไมตํ่ากวาผูถูกกลาวหา
(ดูตารางตามขอ ๓๗)
(๔) กรรมการอยางนอย ๑ คน ตอง
๑) เปนนิติกร
๒) จบปรญญาทางกฎหมาย
๓) ไดรับการฝกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวนัย
๔) เคยเปนกรรมการสอบสวนมาแลวอยางนอย ๑ ครั้ง
๑๐. ตําแหนงระดับประธานกรรมการ สอบสวน (ขอ ๔๙ ว.๑)
หลักการ
๑. ประธานกรรมการสอบสวน ตองมีทั้งตําแหนงและระดับไมตํ่ากวาหรอเทียบไดไมตํ่ากวาผู
ถูกกลาวหา ๒. หามตั้งผูอยูใตบังคับบัญชาเปนประธานกรรมการสอบสวนผูบ ังคับบัญชา แต
เปนกรรมการหรอ
๓. ตําแหนงระดับ ตามตาราง
ตําแหนงระดับประธานกรรมการสอบสวน
ตําแหนงระดับผูถูกกลาวหา
ตําแหนงระดับประธานทุกตําแหนงระดับ
ทุกระดับตําแหนง
๑. ขาราชการสวนทองถินทุกต าแหนง/ระดับ
๒. ขาราชการพลเรอนสามัญ
๑๑. การแจงคําสั่งแตงตั้งกรรมการ
๑. แจงผูถูกกลาวหา (ตามลําดับ)
(๑) มอบสําเนาคําสั่งใหลงช่อวันที่รับทราบ (นับวันคัดคาน)
(๒) กรณีไมยอมรับ ใหทําบันทึกมีพยาน ถือวาทราบวันนั้น
(๓) สงทางไปรษณียลงทะเบียน (พน ๑๕ วันถือวารับทราบ)

-๕-

สอบสวน)

๒. แจงกรรมการสอบสวน
(๑) สงสําเนาคําสั่งใหกรรมการสอบสวน
(๒) สงเอกสารตอไปนี้ใหประธาน
๑) สําเนาคําสั่ง
๒) หลักฐานการรับทราบของผูถูกกลาวหา
๓) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเร่องที่กลาวหา
๔) ประธานลงลายมื อช่อรับทราบเปน หลักฐานในสํานวน (เรมนับระยะเวลาการ

๑๒. เหตุแหงการคัดคาน
๑. รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการตามเร่องที่กลาวหา
๒. มีประโยชนไดเสียในเร่องที่สอบสวน
๓. มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา
๔. เปนผูกลาวหา หรอคูสมรส บุพการ ผูสืบสันดาน หรอพี่นองรวมบิดามารดาหรอรวมบิดา
หรอมารดาของผูกลาวหา
๕. เหตุอนื่ ซ่งอาจทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม
๑๓. วธการคัดคาน
๑. ผู ถูก ตั้ งกรรมการสอบสวน (หรอกรรมการคั ดคา นตัวเอง) ใหทําเป น หนังสือแสดง
ขอเท็จจรงและเหตุแหงการคัดคานวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจรงและยุติธรรมอยางไร
๒. ยื่นตอนายก อปท. ผูออกคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวน
๓. ภายใน ๗ วัน นับแตวันทราบคําสั่ง หรอวันทราบเหตุ คัดคาน
๔. กรณีคัดคานกรรมการที่ ก.จังหวัดเลือก ตองดําเนินการ เชนเดียวกัน
๑๔. การสั่งคําคัดคาน กรณีนายกฯ ตั้งกรรมการเอง
๑. ใหนายกฯ สงสําเนาหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการทราบ
๒. ใหนายกฯ พิจารณาสั่งการภายใน ๑๕ วัน ดังนี้
(๑) เห็นวาหนังสือคัดคานไมมีเหตุควรรับฟง ใหยกคําคัดคาน
(๒) เห็น วาหนังสือคัดคานมี เหตุค วรรับฟงได สั่งใหผูถูก คัดคาน พ นจากกรรมการ
สอบสวน

-๖-

ทราบ

๓. แจงผูคัดคานทราบ และสงเร่องใหคณะกรรมการสอบสวน
ถานายกฯ ไมสั่งการใดๆ ภายใน ๑๕ วัน
- ใหถือวาผูถูกคัดคาน พนจากการเปนกรรมการสอบสวน
- ใหเลขานุการรายงานนายกฯ เพื่อเปลี่ยนตัวกรรมการสอบสวน
๑๕. การสั่งคําคัดคาน กรณี ก.จังหวัดเลือกกรรมการ
๑. ใหนายกฯ สงสําเนาหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการทราบ
๒. ใหนายกฯ สงตอไปยัง ก.จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับแตรับเร่อง
๓. ให ก.จังหวัดพิจารณาโดยเร็ว แตไมเกิน ๓๐ วันนับแตรับเร่อง
๔. แจงผูคัดคานทราบ และสงเร่องใหคณะกรรมการสอบสวน
ถา ก.จังหวัดไมพิจารณา ภายใน ๓๐ วัน
- ใหถือวาผูถูกคัดคาน พนจากการเปนกรรมการสอบสวน
- ให ก.จังหวัดเลือกกรรมการคนใหมแทนผูนั้น
๑๖. ผลอันเกิดจากคําคัดคาน ทั้งสองกรณี
๑. ใหกรรมการผูถูกคัดคาน หยุดปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว
๒. รอจนกวานายกฯ หรอ ก.จังหวัด แลวแตกรณี จะพิจารณาคําคัดคานและแจงผลให

๓. การยกคําคัดคานใหเปนที่สุด
๔. การพนจากการเปนกรรมการ ไมกระทบการถึงการสอบสวน ที่ไดดําเนินการไปแลว
๕. หากกรรมการที่ไมถูกคัดคานเหลือไมถงึ กึ่งหนึ่ง กรรมการ นั้นไมอาจประชุมตามปกติได
ตองรอจนกวาจะครบองคประชุม
๖. ถากรรมการที่ไมถูกคัดคานเหลือนับองคประชุมได ใหสอบสวนตอไป
๑๗. การแจงและอธบายขอกลาวหา(สว.๒)
๑. เมื่อประธานลงช่อรับทราบคําสั่ง ตองประชุมครั้งแรกเพื่อวางแนวทางการสอบสวน
๒. หลังจากนั้นใหเรยกผูถูกกลาวหามาแจงและอธบายขอกลาวหา (สว.๒) โดยแจงวา
(๑) เขาไดกระทําการใด
(๒) ทําเมื่อใด
(๓) ทําอยางไร

-๗๓. แจงสิทธการนําทนายความหรอที่ปรกษาเขาฟง
๔. ถามผูถูกกลาวหาวากระทําผิดหรอไม อยางไร
๕. หากผูถูกกลาวมาแตไมยอมรับทราบใหบันทึกลงวันที่/สถานที่ โดยลงช่อผูแจงและพยาน
ถือวาทราบในวันนั้น
๖. ถาผูถูกกลาวหาไมมารับทราบ ใหสง สว.๒ ทางไปรษณีย
๑๘. ผลการแจง สว.๒
๑. ถารับสารภาพ
(๑) ใหแจงวาผิดกรณีใด
(๒) หากยืนยัน ใหบันทึกถอยคํา (ลงช่อ) รับสารภาพไว
(๓) ทํ ารายงานการสอบสวนเสนอนายกฯ (สว.๖) (ไม ต อ งทํ า สว.๓/สว.๕) ถ า
ตองการทราบละเอียดสอบตอได)
๒. ถาไมรับสารภาพ
ใหรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจงสรุปพยานหลักฐานที่ สนับสนุนขอกลาวหา (สว.๓) ตอไป
๑๙. การแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา (สว.๓)
เมื่อ ประชุ มพิ จ ารณาพยานหลั ก ฐานที่ ส นับ สนุ น ขอ กลาวหา (สว.๓) แลว ใหก รรมการ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
๑. มีหนังสือเรยกผูถูกกลาวหามาพบ
๒. แจงขอกลาวหา (วาผิดกรณีใด ตามขอใด หรอหยอนฯ)
๓. แจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา (๒ ฉบับ) (โดยระบุวัน เวลา สถานที่ การ
กระทํา)
๔. ถามวาจะยื่นคําช้แจงเปนหนังสือ หรอจะใหถอยคํา
(๑) ถายื่นคําช้แจง ใหยื่นอยางชาไมเกิน ๑๕ วัน
(๒) ถาใหถอยคํา ใหนัดโดยเร็ว
๕. ผูถูกกลาวหาจะอางพยานแลวใหกรรมการเรยกมาก็ได
๖. หากผูถูกกลาวมาแตไมยอมรับทราบ หรอไมมารับทราบ ใหบันทึกลงวันที่/สถานที่ โดย
ลงช่อผูแจงและพยาน ใหถือวารับทราบในวันแจงนั้น
๗. กรณีไมอาจแจงไดโดยตรง หรอมีเหตุจําเปนอื่น หรอผูถูกกลาวไมมารับทราบ ใหสง สว.
๓ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปที่ที่อยูตามหลักฐานของราชการหรอสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาใหไว
(กรณีนี้ทํา ๓ ฉบับ) เมื่อลวงพน ๑๕ วัน ถือวารับทราบแลว

-๘๘. แมจะไมไดรับ สว.๓ คืน หรอไมไดรับคําช้แจง หรอผูถูกกลาวหาไมมาตามนัด ใหถือวา
รับทราบแลวและไมประสงคจะแกขอกลาวหา กรรมการจะหยุดการสอบสวน หรอสอบตอเพื่อทราบขอเท็จจรง
เพิมเติมก็ได
๙. กอนเสนอสํานวนฯ ตองใหโอกาสช้แจงตามขอ ถามีเหตุผลอันสมควร
๒๐. คําวา “การสอบสวนพิจารณา” ที่มีผลตอการเลื่อนขั้นเงนเดือน/ระดับ
(ตั้งแตตั้งกรรมการสอบสวนถึงออกคําสั่งลงโทษวนัย)
๑. การสอบสวนพิจารณาของนายกฯ เมื่อแลวเสร็จ เห็นวา
(๑) ยุติเร่อง/ภาคทัณฑ เลื่อนไดทั้งสอง
(๒) ตัดเงนเดือน/ลดขั้นเงนเดือน เลื่อนไมได ๑ รอบ
(๓) ปลดออก/ไลออก หามเลื่อน
๒. การสอบสวนพิ จ ารณาของศาล อั น เนื่ อ งมาจากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ เมื่ อ คดี ถึ ง ที่ สุ ด
พิพากษาวา
(๑) ยกฟอง/ไมมีความผิด เลื่อนไดทั้งสอง
(๒) มีความผิด หามเลื่อน
๒๑. คําวา “ถูกแตงตั้งคณะกรรมการ สอบสวนทางวนัย” ไมมีผลตอการ เลื่อนขั้นเงนเดือน/
เลื่อนระดับ นับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนมา เลื่อนไดทั้งขั้นเงนเดือนและ ระดับ
สําหรับตําแหนงนักบรหารงานของเทศบาลในปจจุบันอาจมีปญหาเร่อง “เลื่อนระดับ” หากจะ
เลื่อนระดับตองหารอเปนกรณี ๆ ไป
หมายเหตุ การถูกฟองคดีตอศาลไมกระทบตอการเลื่อนใด ๆ
๒๒. องคประชุมคณะกรรมการสอบสวน
องคประชุม ในการสอบสวน มี ๒ ประเภท คือ
๑. องคประชุมปกติ (ประชุมทั่วไป)
(๑) กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) ถาประธานฯ ไมอยู ใหเลือกผูทําหนาที่แทน
๒. องคประชุมพิเศษ (ประชุมแจง สว.๓ และ สว.๖)
(๑) กรรมการไมนอยกวา ๓ คน และไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) ถาประธานฯ ไมอยู ใหเลือกผูทําหนาที่แทน

-๙๓. การสอบสวนที่องคประชุมไมครบ เสียไปเฉพาะครั้งนั้น
การลงมติ ใหถือเสียงขางมาก (หากเทากัน ประธานออกเสียงช้ขาด)
๒๓. การสอบสวนกรณีมีคําพิพากษาถึง ที่สุดวากระทําผิดเกี่ยวกับเร่องที่ กลาวหา
๑. กรรมการเห็นวาขอเท็จจรงชัดแลว
๒. ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนสรุปพยานหลักฐานโดยไมตองสอบใหม
๓. แลวแจง สว.๓ ใหผูถูกกลาวหาทราบดวย
๒๔. ผูถูกกลาวหาขอโอนระหวางถูกสอบสวน
๑. อางไมใหโอนไมได เนื่องจากไมชอบดวยกฎหมาย
๒. กรรมการสอบสวนตองสอบตอไปจนเสร็จ
๓. เสนอสํานวนตอนายกฯ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
๔. สงให ผบ.ใหมของผูถูกกลาวหา (โดยไมตองมีความเห็น)
๕. ให ผบ.ใหม ตรวจสอบความถูกตองของสํานวนอีกครั้ง กอน การพิจารณาสั่งการ
๒๕. การ “สอบยัน”
หมายถึง การสอบปากคําผูที่เคยใหไวแลวตอกรรมการชุดอื่น เชน กรรมการสอบขอเท็จจรง
หรอ สตง. เปนตน หาก “กรรมการสอบวนัย” จะนําถอยคํานั้นมาเปนสวน หนึ่งของสํานวนการสอบสวน ตอง
ดําเนินการตอไปนี้จงจะใชได
๑. ประชุมกัน แลวมีมติใหนําสํานวนนั้นมาใช
๒. ในสํานวนสอบครั้งนั้น ไดสอบใครไวบาง
๓. ใหเชญเจาของถอยคํานั้นมาพบกรรมการสอบสวน
๔. กรรมการถามเขาวา “จะยืนยันถอยคําเดิมที่ใหไวตอ ...เมื่อ…..หรอไม ?
๕. ถาเขายืนยัน ใหลงลายมือช่อไว
๖. ถอยคําพยานใด “สอบยัน” ไมได ไมใหนํามาใช
๒๖. การลงโทษทางวนัย
๑. ทําผิดในเร่องเดียว แตผิดวนัยหลายฐาน ใหลงโทษในฐานที่มีบทลงโทษหนักที่สุดเพียง
สถานเดียว
๒. โทษเกี่ ย วกับเงนที่น ายกฯลงได คื อ ตั ดเงนเดือนไมเกิน ๒ % หรอ ๔ % ไมเกิน ๓
เดือน ลดขั้นเงนเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน ๑ ขั้น หรอลดเงนเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน ๒ % หรอ ๔ % แลวแตกรณี
ก.จังหวัดเพิมโทษเกินอัตรานี้ไมได

- ๑๐ -

เงนเดือนให

๓. ถูกลงโทษปลดออก ไดรับบําเหน็จฯ เสมือนลาออก
๔. การสั่งลงโทษตองใหเหมาะสม ไมพยาบาท อคติ ฯลฯ
๕. การสั่งลงโทษ หามสั่งใหมีผลยอนหลัง (ยกเวนมีเหตุ)
๖. ผูที่เคยถูกลงโทษในเร่องนั้นมาแลว ถาจะลงใหมใหหนัก
(๑) ยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิมกอน จงลงโทษใหม (แนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด)
(๒) ใชคําสั่งเพิมโทษ จากโทษเดิม (แนววนัย)
เหตุผลคือ ไมตองการใหลงโทษซํ้าในความผิดเดียวกัน
๗. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษ ใหเทาความคําสั่ง เดิมดวยทุกครั้ง
๘. แบบคําสั่งลงโทษ
(ลท.๑) ใชลงโทษภาคทัณฑ
(ลท.๒) ใชลงโทษตัดเงนเดือน
(ลท.๓) ใชลงโทษลดขั้นเงนเดือน
(ลท.๔) ใชลงโทษปลด/ไลออกจากราชการ
(ลท.๕) ใชเพิมโทษ/ลดโทษ/งดโทษ/ยกโทษ (กรณีปกติ)
(ลท.๖) ใชยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษ/เพิมโทษ (กรณีอุทธรณ)
(ลท.๗) ใชยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษ/เพิมโทษ แลวใหกลับ
๒๗. เกี่ยวกับวนัย
๑. ผูขาดราชการในวันใดโดยไมมีเหตุอันสมควร หรอหนีราชการวันใด วันนั้นไมตองจาย

๒. มติ ค.ร.ม., มติ ก.พ.เกี่ยวกับวนัย นํามาใชกับพนักงานสวนทองถินดวย เวนแตมีการ
กําหนดไวเปนการเฉพาะ
๓. การไปเปนพยานศาลหรอพนักงานสอบสวน จะถือวาปฏิบัติ ราชการหรอไมตองพิจารณา
เปนเร่องๆไป
๔. การใหถอยคํากลับไปกลับมา ถือเปนความผิดทางวนัย
๕. ถูกดําเนินคดีอาญา ตองถูกดําเนินการทางวนัยดวย
๖. หามเกี่ยวของกับยาเสพติดทุกกรณี
๗. สํานวนการสอบสวนทางวนัยตองเก็บไว ๑๐ ป
๘. เงนสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน ยังเปน ๒๕๐/๓๐๐

- ๑๑ -

แลว

ทําไดอีกตอไป

ทหาร

บําเหน็จฯ ได

๒๘. การลางมลทินฯ
๑. เปนกรณีที่ถูกลงโทษกอนหรอในวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๐ และไดรับโทษทั้งหมด หรอบางสวนไป
๒. หรอกรณีสอบสวนแลว นายกฯ ใหยุติเร่องหรองดโทษ
๓. ถือวาผูนั้นไดรับการ “ลางมลทิน” หรอ “ใหระงับการ พิจารณา”
๔. ผบ./สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท. หรอหนวยงานใดสงเร่องมาให ดําเนินการทางวนัย ไมสามารถ
๒๙. เหตุของการออกจากราชการ
(๑) ตาย
(๒) เกษียณ
(๓) ลาออก
(๔) ถูกสั่งใหออก
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลด/ไล
ตาย/เกษียณ ไมตองทําเปนคําสั่ง นอกนั้นทําเปนคําสั่งและให ก.จังหวัดเห็นชอบกอน เวนไป
๓๐. นายกฯ สั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จเมื่อ
๑. เจ็บปวย ทํางานไมไดสมํ่าเสมอ
๒. สมัครไปทํางานตามประสงคของราชการ
๓. ขาดสัญชาติ เลนการเมือง จตฟนเฟอน ทุพพลภาพ
๔. ไมเลื่อมใสประชาธปไตย
๕. ปฏิบัติหนาที่ไมมีประสิทธภาพ
ทั้งนี้ ตองสงเร่องใหอนุวนัยทําความเห็นเสนอ และ ก.จังหวัดเห็นชอบกอน
๓๑. หยอน/บกพรอง/ประพฤติไมเหมาะสม
นายกฯ ตั้งกรรมการสอบสวน (เหมือนวนัย) แลวสั่งใหออกตามมติ ก.จังหวัด เพื่อรับ
๓๒. สอบรายแรงฟงลงโทษปลด/ไลไมได
นายกฯ สั่งใหออกเพราะมีมลทินหรอมัวหมอง เพื่อรับบําเหน็จฯ ได
๓๓. คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ประมาท/ลหุโทษ
นายกฯ สั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จได

- ๑๒ -

เสียหาย
ความไมสงบ

๓๔. การสั่งพักราชการ/สั่งใหออกไวกอน
ถามีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ตอไปนี้
๑. ถูกตั้งกรรมการสอบวนัยรายแรง และนายกฯ เห็นวา อยูตอไป จะเสียหาย
๒. ถู ก ฟ อ งคดีอาญาในหน าที่ อัย การไม รั บเปน ทนายใหแ ละนายกฯเห็น วา อยูตอ ไปจะ
๓. ถูกตั้งกรรมการสอบวนัยรายแรง และมีพฤติการณเปนอุปสรรคการสอบสวน หรอจะกอ

๔. ถูกคุมขังติดตอกันเกินกวา ๑๕ วันแลว
๕. ถูกตั้งกรรมการสอบกอนหรอหลังมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผิด และนายกฯเห็นวาเปนวนัย
อยางรายแรง ใหนายกฯขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด สั่งพัก/ใหออกไวกอน เพื่อรอฟงผลการสอบสวน
พิจารณาได
๓๕. การแจงคําสั่งพัก/ใหออกไวกอน
๑. ตองแจงใหเจาตัวทราบโดยพลัน
๒. แจงไมไดหรอไมรับ ปดไวที่ทํางาน
๓. แจงทางไปรษณียลงทะเบียน (พน ๑๕ วัน ถือวาทราบ)
๓๖. ระยะเวลาการสั่งพัก/สั่งใหออกไวกอน
๑. ตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา
๒. หากเจาตัวรองทุกข ก.จังหวัดเห็นชอบ กลับกอนได
๓๗. การลาออกจากราชการ
๑. ตองยื่นหนังสือลาออกลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน
๒. ถายื่นนอยกวา ๓๐ วัน ใหนายกฯ อนุญาตเปนหนังสือ
๓. นายกฯ ยับยั้งเพื่อประโยชนราชการได ๙๐ วัน
๔. อางถูกตั้งกรรมการสอบวนัยแลวไมใหลาออก ไมได
๕. ขอถอนหนังสือลาออกไดทุกเมื่อ ถาการลานั้นยังไมมีผล

- ๑๓ ๓๘. ผูมีสิทธอุทธรณ
๑. ถูกลงโทษทางวนัย (๕ สถาน)
๒. ถูกสั่งใหออกจากราชการ ดวยเหตุ
(๑) ขาดคุณสมบัติ
(๒) เจ็บปวยทํางานไมไดสมํ่าเสมอ
(๓) ทํางานไมมีประสิทธภาพ
(๔) หยอน/บกพรอง/ประพฤติตนไมเหมาะสม
(๕) ถูกตั้งวนัยรายแรง แตลงโทษไมได มีมลทิน
(๖) ถูกจําคุกเพราะประมาท/ลหุโทษ
๓๙. การยื่นอุทธรณ
๑. ตองยื่นตอ ก.จังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแตรู
๒. การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาคําบังคับ
๓. ถาตายกอนใหทายาทยื่นอุทธรณแทนได โดยใหนํา พ.ร.บ.วธปฏิบัติฯ/ป.พ.พ.มาใชโดย
อนุโลม
ใชดวย)

๔. มอบทนายความอุทธรณแทนได ถาจําเปน
๕. ก.จังหวัดตองสงเร่องใหอนุอุทธรณทําความเห็น (กรณีไมกําหนด ใหนํามาตรฐานวนัยมา

๖. ก.จังหวัด (รวมอนุ อุท ธรณ ) ต องพิ จ ารณาให แ ลวเสร็จใน ๙๐ วั น นับ แต วั น ที่ เลขา
ก.จังหวัด รับเร่อง
๗. มติก.จังหวัด ถือเปนที่สุด
๔๐. อํานาจในการสอบเพิม
ทั้งอนุอุทธรณ/ก.จังหวัด มีอํานาจใหสอบเพิมไดเอง
๔๑. สิทธของผูจะอุทธรณ
๑. ขอตรวจหรอคัดรายงานสอบสวน แตถอยคําบุค คลเปน ดุล พินิจของนายกฯ วาจะให
หรอไม
๒. คัดคานอนุอุทธรณ/ก.จังหวัด ถามีเหต
๔๒. หนังสืออุทธรณ
๑. ทําถึงประธาน ก.จังหวัด
๒. ยื่นที่ศาลากลางจังหวัด/ผานนายกฯ (สง ก.ใน ๗ วัน) /ทางไปรษณีย

- ๑๔ -

อนุโลม
ใชดวย)

๔๓. ผูมีสิทธรองทุกข
ยกเวนเหตุแหงการอุทธรณ นอกนั้นใชรองทุกขทั้งสิน ถาเห็นวา
๑. ผบ.ปฏิบัติตอตนไมถูกตอง
๒. ผบ.ไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย
๓. ผบ.ทําใหตนคับของใจ
๔๔. การยื่นหนังสือรองทุกข
๑. ตองยื่นตอ ก.จังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแตรู
๒. ถาตายกอนใหทายาทยื่นรองทุกขแทนได โดยใหนํา พรบ.วธปฏิบัติฯ/ป.พ.พ.มาใชโดย
๓. มอบทนายความรองทุกขแทนได ถาจําเปน
๔. ก.จังหวัดตองสงเร่องใหอนุอุทธรณทําความเห็น (กรณีไมกําหนด ใหนํามาตรฐานวนัยมา

๕. ก.จังหวั ด (รวมอนุ อุท ธรณ ) ต อ งพิ จ ารณาให แ ลว เสร็จ ใน ๙๐ วัน นับ แต วัน ที่ เลขา
ก.จังหวัด รับเร่อง
๖. สิงใดที่มิไดกําหนดไว ใหนําเร่องการอุทธรณมาใชโดยอนุโลม
************************************************

ขอขอบพระคุณอาจารยผูประสิทธ์ประสาทวชาความรูให อาจารยประวทย เปร่องการ
ผูชํานาญการพิเศษ/ อนุกรรมการดานมาตรฐานวนัย อุทธรณและรองทุกข
ของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
งานนิติการ
กันยายน ๒๕๖๔

