
 

 
 

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การให้ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล  

เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดททร  อ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

1.วินัย 1.ความหมาย 
 
 

2.ประเภท 

1.การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน 
2.ลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาว่าสามารถท่ีจะควบคุม
ตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัย 
 

1.วินัยอย่างไมร่้ายแรง(ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน) 
2.วินัยอย่างร้ายแรง (ปลดออก/ไล่ออก) 

1.คู่มือการด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2545 

 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 21 

2.การด าเนินการ
ทางวินัย 

กระบวนการด าเนินการทาง
วินัย 

- การด าเนินการท้ังหลายท่ีกระท าเป็นพิธีการตามกฎหมายเมื่อมี
กรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย โดยมีกระบวนการ การต้ังเรื่อง
กล่าวหา , การสืบสวนหรือสอบสวน , การพิจารณาความผิดและ
โทษ , การส่ังลงโทษหรืองดโทษ , การด าเนินการต่างๆระหว่างการ
สอบสวนและพิจารณาความผิด  

1.คู่มือการด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2545 หน้า 25-115 

3.มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับ
วินัยและการ
รักษาวินัยและ
การด าเนินการ
ทางวินัย 

มีเนื้อหาสาระท้ังส้ิน 72 ข้อ 1.ข้อก าหนดด้านสาระบัญญัติ (ข้อ 1-21) ก าหนดให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร และฐานความผิดทาง
วินัยมีอะไรบ้าง 
2.ข้อก าหนดด้านวิธีสบัญญัติ (ข้อ 22-72) เป็นวิธีการด าเนินการ
ทางวินัยท้ังกระบวนการ ต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุด 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 1-72 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปข้ันตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 

4.การอ้าง
กฎหมาย 

กฎหมายเกี่ยวกับวินัย มี 
1.มาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น 
2.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัยและ
การด าเนินการทางวินัย 
3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธณณ์และ
การร้องทุกข์ ของ ก.จังหวัด 

-เมื่อจะอ้างกฎหมายในการด าเนินการทางวินัยพนกังานส่วน
ท้องถิ่น(อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต.) ต้องอ้างหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ของ ก.จังหวัด เท่านั้น 
-จะอ้างมาตรฐานกลางหรือมาตรฐานท่ัวไป ไม่ได้ 

1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ ของแต่ละ ก.จังหวัด 

 

 

 

 

 



หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

5.การช้ีมูลและ
การตั้งเรื่อง เพื่อ
ด าเนินการทาง
วินัย 

1.เป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการทางวนิัย 
2.นายกฯ ไม่ต้องสอบสวน
ข้อเท็จจริงเพื่อหามูลความผิด
อีก 
3.การด าเนินการทางวินัย 
อาจเกิดจาก 
(1)มีผู้กล่าวหา/มีผู้ร้องเรียน 
โดยแจ้งช่ือท่ีอยู่ของตนเองท่ี
แน่นอน และระบุกรณีท่ี
กล่าวหา ซึ่งปรากฎตัวผู้
กล่าวหา 
(2)ผู้บังคับบัญชา/เพื่อน
ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา/
หรือบุคคลอื่น ฯลฯ ตรวจพบ
ความผิด ซึ่งเป็นกรณีสงสัย
โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน 
(3)หน่วยงานของรัฐช้ีมูลให้
ด าเนินการทางวินัย เช่น กระ
ทวง ทบวง กรม สตง.หรือ
หน่วยงานตรวจสอบฯลฯ 

1.ถ้ากรณียังไม่ชัดเจนให้สอบข้อเท็จจริงเสียก่อน 
2.ถ้าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง นายกฯ อาจ
สอบสวนโดย 
(1)ด าเนินการเอง 
(2)มอบหมายผู้อื่น 
(3)ต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง หรือ 
(4)ต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไมร่้ายแรง(1)-(4)ต้องมี
องค์ประกอบ ดังนี ้
ก.ต้องแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
ข.ต้องสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าว
ทราบ 
ค.ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา 

3.ถ้าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกฯ แต่งต้ัง
คณะกรรมการ (ตามแบบ สว.1) ขึ้นท าการสอบสวน แล้ว
ด าเนินการตามแบบ สว.2 ถึง สว.6 (กรณี สตง.ช้ีมูล ให้
ตรวจสอบก่อนว่าแจ้งให้ท าอะไร หากสอบขอเท็จจริงต้องสอบ
ข้อเท็จจริงก่อน  

1.หนังสือส านักงาน ก.อบต.,ก.ท. และ ก.จ.ท่ี มท 
0809.2/ว195 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2548 และ
หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นค 1011/ว19 ลงวันท่ี 
14 กรกฎาคม 2547 เรื่องวิธีการก่อนด าเนินการ
ทางวินัยและการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
2.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 20 
3.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ท่ี มท 
0809.1/ว143 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2546 

 



หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

6.การพิจารณา
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 
กรณี สตง.หรือ
หน่วยงานอื่นของ
รัฐ ช้ีมูล 

ให้ตรวจสอบการชี้มูลว่าเป็น
วินัยอย่างไมร่้ายแรงหรือวนิัย
อย่างร้ายแรง 

1.ถ้าเป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง(ไม่กระทบต่อการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน/เล่ือนระดับ ออกค าส่ังคล้ายกับการสอบสวน
ข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดว่าเป็นวินัยอย่างร้ายแรง) 
2.ถ้าเป็นวินัยอย่างร้ายแรงให้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  

หากเป็นหนังสือ สตง.สังเกตได้จากท้ายหนังสือ 
เช่น "ให้ด าเนินการทางวินัย ตามควรแก่กรณี" และ
ให้รายงานทุก 60 วัน มักเป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
แต่ถ้าเป็นวินัยร้ายแรง มักจะระบุชัด เช่น น่าเช่ือว่า
ทุจริตต่อหน้าท่ี หรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง และให้
รายงานทุก 90 วัน เป็นต้น 

7.การพิจารณา
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 
กรณี ป.ป.ช.ช้ีมูล 

ให้ให้ส านวนของ ป.ป.ช.
พิจารณาโทษ ได้เลย 

1.ไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนใดๆ ข้ึนอีก 
2.ให้ใช้ส านวน ป.ป.ช.พิจารณาโทษเลย 
3.รายงาน ก.จังหวัดตามหลักเกณฑ์ฯ 

1.พ.ร.บ.ป.ป.ช.มาตรา 92 

8.การสอบสวน
ตามท่ีนายกฯ 
เห็นสมควร (วินัย
อย่างไม่ร้ายแรง) 

อ านาจการส่ังสอบสวนต้อง
เริ่มต้นจากนายกฯ 

1.กรณีการสอบสวนมาแล้วโดยหน่วยงานอื่น หากนายกฯ จะ
ลงโทษทางวินัยโดยไม่สอบสวนอีก ไม่ได้ (ยกเว้น ป.ป.ช.ช้ีมูล) 
2.นายกฯ อาจสอบสวนเองหรือมอบให้บุคคลอื่นสอบสวน หรือ
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง หรือสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงได้ 

1.หนังสือส านักงาน ก.อบต.,ก.ท.และ ก.จ.ท่ี มท 
0809.2/ว195 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2548 
2.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัยฯ ข้อ 20 
3.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ท่ี มท 
0809.1/ว143 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2546  

 

 



หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

9.การยืมตัว
กรรมการ
สอบสวนจาก
สังกัดอื่น 

1.เมื่อมีความจ าเป็นต้อง
แต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย(ร้ายแรง/ไม่
ร้ายแรง) 
2.ไม่อาจแต่งต้ังพนักงานส่วน
ท้องถิ่นใน อปท.แห่งนั้นได้ 

1.ประสานภายในไปยัง อปท.อื่น หรือ อปท.ประเภทอื่น หรือ
อ าเภอหรือจังหวัด ซึ่งเป็น "ต้นสังกัด"ของผู้ท่ีจะขอยืมตัวมาเป็น
กรรมการสอบสวน 
2.เมื่อมีการตอบรับจากผู้จะท าหน้าท่ีและผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
แล้ว ให้ท าเป็นหนังสือขอยืมตัวตามนั้น 
3.หลังจากได้รับหนังสือแจ้ง "อนุญาต" จากต้นสังกัดของผู้นั้น
แล้ว ให้ด าเนินการออกค าส่ังแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวนได้ 
4.ค าว่า"ต้นสังกัด"หมายถึง 
(1)ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีขอตัวข้าราชการพลเรือน ซึ่งอยู่ใน
ก ากับดูแล 
(2)นายอ าเภอ กรณีขอตัวข้าราชการพลเรือน ซึ่งอยู่ในก ากับดูแล 
(3)นายกฯ กรณีขอตัวข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด 
5.ต้องได้รับหนังสือแจ้ง "อนุญาต"เสียก่อนจึงจะด าเนินการออก
ค าส่ังแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวนได้(ให้หลีกเล่ียงออกค าส่ัง
ก่อนรับอนุญาต) 

1.หนังสือส านักงาน ก.อบต.,ก.ท.และ ก.จ.ท่ี มท 
0809.2/ว205 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2548 

 

 

 

 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

10.คุณสมบัติ
ของกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 

หากคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย ไม่มีคุณสมบัติ แม้แต่
คนเดียว จะท าให้การ
สอบสวนท้ังหมดเสียไป ไม่
อาจน ามาพิจารณาลงโทษทาง
วินัยได้ 

1.เป็นนิติกร หรือ 
2.ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือ 
3.ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย(เครือข่าย
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ) หรือ 
4.มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัย 
5.หนึ่งในกรรมการสอบสวน อาจมีคุณสมบัติข้างต้นเพียงคน
เดียว ก็ท าการสอบสวนได้ 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัยฯ ข้อ 31 และ 61  

11.การแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สอบสวน เมื่อ
นายกฯเป็น
คู่กรณี หรือถูก
กล่าวหาว่า
กระท าผิดร่วมกับ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

นายกฯไม่อาจเลือกกรรมการ
สอบสวนได้เอง โดยล าพัง 

ให้ ก.จังหวัด ด าเนินการ ดังนี้ 
1.ตรวจสอบ 
2.หากพบว่าเป็นความจริง 
3.พิจารณาคัดเลือกผู้จะเป็นกรรมการสอบสวน 
4.แจ้งต้นสังกัดของผู้ได้รับคัดเลือกทราบ 
5.แจ้งรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการให้นายกฯ ออกค าส่ัง
แต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวน 
6.พิจารณาส านวนสอบสวนแทนนายกฯ หลังจากคณะกรรมการ
สอบสวนแล้วเสร็จ และเสนอมา 
7.แจ้งมติ ก.จังหวัด ไปให้นายกฯ ส่ังหรือปฏิบัตินามมตินั้น 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 31 วรรคห้า,วรรค
หก 

 

 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

12.การยกเลิก
ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สอบสวน 

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน เมื่อออกแล้วยกเลิก
มิได้ 

1.เว้นแต่ออกค าส่ังผิดข้อเท็จจริงในสาระส าคัญ 
2.หากมิใช่สาระส าคัญ ต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถูกต้องเท่านั้น 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 31 วรรคเจ็ด ข้อ 
38 (หรือข้อ 40 จังหวัด) 

13.ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สอบสวน (แบบ 
สว.1) 

1.ข้อความท่ีต้องระบุ 

2.ขอความท่ีไม่ต้องระบุ 

1.ช่ือและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
2.เรื่องท่ีกล่าวหา(ระบุเฉพาะพฤติการณ์) 
3.ช่ือและต าแหน่งของกรรมการสอบสวน 

1.ห้ามระบุฐานความผิด เพราะยังไม่ได้สอบสวน 
2.ฐานความผิดจะเริ่มระบุต้ังแต่ สว.3 เป็นต้นไป 
3.การระบุฐานความผิดในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
(สว.1) ต้ังแต่ต้น จะท าให้ไม่สามารถสอบสวนให้หมดประเด็น 
หรือส้ินกระแสความได้ 
4.เมื่อใช้กับวินัยไม่ร้ายแรง ตัดค าว่า "ร้ายแรง"ออก 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ  32 

13.การแจ้งค าส่ัง
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สอบสวน (แบบ 
สว.1) 

นายกฯ ต้องแจ้งค าส่ังฯ นั้น 
โดยเร็ว 

1.แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
2.แจ้งให้ประธานกรรมการสอบสวนทราบ เพราะเมื่อประธานฯ 
รับทราบ เงื่อนเวลาการสอบสวนจะเริ่มนับทันที 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 33 และ 40 

 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

14.ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สอบสวน (แบบ 
สว.1) 

1.ข้อความท่ีต้องระบุ 

2.ขอความท่ีไม่ต้องระบุ 

1.ช่ือและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
2.เรื่องท่ีกล่าวหา(ระบุเฉพาะพฤติการณ์) 
3.ช่ือและต าแหน่งของกรรมการสอบสวน 

1.ห้ามระบุฐานความผิด เพราะยังไม่ได้สอบสวน 
2.ฐานความผิดจะเริ่มระบุต้ังแต่ สว.3 เป็นต้นไป 
3.การระบุฐานความผิดในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
(สว.1) ต้ังแต่ต้น จะท าให้ไม่สามารถสอบสวนให้หมดประเด็น 
หรือส้ินกระแสความได้ 
4.เมื่อใช้กับวินัยไม่ร้ายแรง ตัดค าว่า "ร้ายแรง"ออก 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ  32 

15.การคัดค้าน
กรรมการ
สอบสวน 

มีเหตุคัดค้านกรรมการ
สอบสวน (5 เหตุ) 

1.ให้ผู้ถูกกล่าวหา คัดค้านกรรมการสอบสวนผู้นั้น ภายใน 7 วัน 
นับแต่วันรับทราบค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
2.ให้นายกฯ ท่ีออกค าส่ังฯพิจารณาส่ังการภายใน 15 วัน นับแต่
วันได้รับค าคัดค้าน 
3.หากนายกฯไม่ส่ังการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน 15 วัน ถือว่าผู้
ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนทันที (ห้ามเข้าร่วม
ท าการสอบสวน เพราะไม่มีฐานะเป็นกรรมการ 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 36 และ 38 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 37 

 

 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

  สอบสวนแล้ว) 
(1)ให้เลขานุการ รายงานนายกฯ 
(2)ให้เปล่ียนแปลงตัวกรรมการท่ีพ้นจากการเป็นกรรมการนั้น 
4.กรณีท่ีกรรมการเห็นว่าตนมีเหตุจะถูกคัดค้าน ก็ให้ด าเนินการ
เช่นเดียวกัน 

 

16.การนับเวลา
สอบสวน 

1.เวลาสอบสวนปกติ 120 
วัน 
2.ขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละ
ไม่เกิน 30 วัน รวม 180 วัน 

1.ระยะเวลาเริ่มนับเมื่อประธานกรรมการสอบสวนรับทราบ
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
2.เมื่อครบ 120 วัน สอบสวนไม่แล้วเสร็จให้ประธานกรรมการ
สอบสวน ขอขยายเวลาต่อนายกฯ ท่ีออกค าส่ังแต่งต้ังฯ 
3.เมื่อครบ 180 วัน สอบสวนไม่แล้วเสร็จให้ประธานกรรมการ
สอบสวนขอขยายเวลาไปยัง ก.จังหวัด เพื่อก าหนดเงื่อนเวลา
เร่งรัด 
 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 40 

2.การสอบสวนท่ีเกิน 180 วัน ไม่ท าการสอบสวน
ท้ังหมดเสียไป แต่หากคณะกรรมการสอบสวน
ประวิงเวลาอาจถูกร้องเรียนกล่าวหาเสียเอง 

 

 

 

 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

17.การเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้ออก
จากราชการไป
แล้ว 

ถูกกล่าวหาก่อนออกจาก
ราชการ (เว้นแต่ออกเพราะ
ตาย) นายกฯ มีอ านาจ
ด าเนินการทางวินัย เสมือนว่า
ยังมิได้ออกจากราชการ 

1.เป็นการกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงเป็นหนังสือต่อ 
(1)ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น 
(2)ผู้มีหน้าท่ีสืบสวนสอบสวน 
(3)ผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย หรือ 
(1)ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นกล่าวหาเองเป็นหนังสือ 
(2)ถูกฟ้องคดีอาญา 
(3)ต้องหาว่ากระท าผิดอาญา 

2.ถ้ากล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง นายกฯไม่มี
อ านาจด าเนินการทางวินัยได้อีก 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 24 

18.การกระท าท่ี
ปรากฎชัดแจ้ง 

ด าเนินการทางวินัย โดย 
1.ไม่สอบสวน หรือ 
2.งดการสอบสวน ก็ได้ 

1.กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
(1)ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าผิด และนายกฯ เห็นว่า
ข้อเท็จจริงตามค าพิพากษา ประจักษ์ชัดแล้ว (ต้องแจ้งให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบค าพิพากษาด้วย) 
(2)รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกฯ หรือรับสารภาพต่อ 
1.ผู้มีหน้าท่ีสืบสวน 
2.คณะกรรมการสอบสวนและได้บันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็น
หนังสือ 

 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 27 

2.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 28 

 



หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

  2.กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(1)ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด 

ให้จ าคุก (จริงๆ) (ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบค าพิพากษาด้วย) 
(2)ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกิน 15 วัน และ
นายกฯได้สืบสวนแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(3)รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกฯ หรือรับสารภาพต่อ 
1.ผู้มีหน้าท่ีสืบสวน 
2.คณะกรรมการสอบสวน 
และได้บันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ 

 

19.การสอบสวน
หรือรวบรวม
พยานหลักฐาน
ต่างท้องท่ี(อาจ
ไกลโดยระยะทาง 
ไม่สามารถ
เดินทางไป
สอบสวนเอง 
ฯลฯ) 

 

1.ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อนายกฯ เพื่อขอให้นายก
ฯ/หัวหน้าส่วนราชการในท้องท่ีนั้นสอบสวนหรือรวบรวมแทน 
2.ให้นายกฯขอให้นายกฯ/หัวหน้าส่วนราชการในท้องท่ีนั้น 
แต่งต้ังข้าราชการ/พนักงานในสังกัดอย่างน้อย 2 คน ร่วมเป็น 
คณะท าการสอบสวน 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ  51 

 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

20.กรรมการ
สอบสวนเห็น
นอกเหนือจาก
เรื่องท่ีระบุใน
ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สอบสวน 
(ในขณะ
สอบสวน) 

กรรมการสอบสวนต้อง
ก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญ
ท่ีจะต้องสอบสวน 
1.กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ในเรื่องอื่น 
2.หย่อนความสามารถ 
3.บกพร่องในหน้าท่ี 
4.ประพฤติตนไม่เหมาะสม 

1.ให้ประธานกรรมการสอบสวน รายงานไปยั่งนายกฯ โดยเร็ว 
2.ถ้านายกฯ เห็นด้วย ให้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นท าการ
สอบสวน (แบบ สว.1) 
3.กรรมการสอบสวนจะเป็นชุดเดิมหรือชุดใหม่ก็ได้ 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 52 

21.การสอบสวน
พาดพิงถึง
พนักงานส่วน
ท้องถิ่นผู้อื่น 

พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้อื่นนัน้ 
มิใช่เป็นผู้ถูกกล่าวหา 

1.ให้กรรมการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมีส่วนกระท าผิดในเรื่อง
นั้นหรือไม ่
2.หากเห็นว่ามี ให้ประธานกรรมการสอบสวน รายงานไปยัง
นายกฯ โดยเร็ว 
3.ถ้านายกฯ เห็นด้วย ให้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นท าการ
สอบสวน (แบบ สว.1) 
4.กรรมการสอบสวนจะเป็นชุดเดิมหรือชุดใหม่ก็ได้ 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 53 

22.การโอน 
(ย้าย)ระหว่างการ
สอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวนต้อง
สอบต่อไปจนแล้วเสร็จ 

ให้นายกฯ คนเดิม และนายกฯคนใหม่ ตรวจความถูกต้อง แล้วให้
นายกฯคนใหม่ ใช้ส านวนนั้นพิจารณาลงโทษจากส านวนเดิมได้
เลย 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 56 

 



หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

23.การเสนอ
ส านวนการ
สอบสวน (แบบ 
สว.6) 

1.กรรมการต้องมีความเห็น 
2.เสนอต่อนายกฯโดยตรง 

ไม่ต้องเสนอผ่านปลัด อปท.เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 58 
2.หนังสือส านักงาน ก.อบต.ท่ี มท 0809.6/ว
139 ลงวันท่ี 5ก.ย.49  

24.ผู้ถูกกล่าวหา
ตายระหว่างการ
สอบสวน 

ยุติการสอบปากค า ให้คณะกรรมการสอบสวน 
1.รวบรวมพยานหลักฐานเท่าท่ีมี 
2.วินิจฉัยว่าผู้ตายผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม ่
3.ถ้าผิด จะลงโทษเพียงใด 
4.ปลดออกได้รับบ าเหน็จ/ไล่ออกไม่ได้รับ 
ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการขอรับบ าเหน็จ บ านาญ 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 24 
2.หลักเกณฑ์การจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

25.กรณี
พนักงานส่วน
ท้องถิ่นเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด 
(ผลิต/เสพ/ค้า 
ฯลฯ) 

ให้นายกฯออกค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน (ฐาน
ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง/
ขาดคุณสมบัติเบ้ืองต้น) 

1.เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด เพื่อส่ังให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 
2.จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด 

1.หนังสือส านักงาน ก.อบต.,ก.ท.และ ก.จ.ท่ี มท 
0809.1/ว733 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2546 

26.กรณีต้องหา
คดีอาญา/ถูกฟ้อง
คดีอาญา 

ต้องด าเนินการทางวินัยไป
พร้อมกันด้วย 

1.เมื่อลงนามรับทราบข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวน (กรณี
ต้องหาคดีอาญา) 
2.เมื่อศาลประทับรับฟ้อง (กรณีถูกฟ้องคดี) 
3.นายกฯ ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามควร
แก่กรณีทันที 

1.หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี สร 0905/ว4 ลงวันท่ี 
18 มีนาคม 2509 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ท่ี 
13333/2498 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2498 
3.หนังสือส านักงาน ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว
740 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2547 



หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

27.การเล่ือนขั้น
เงินเดือนระหว่าง
ถูกด าเนินการ
ทางวินัย รวมถึง
การเล่ือนระดับ 

1.กรณีแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนอย่างไม่ร้ายแรง 

2.กรณีแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนอย่างร้ายแรง 

1.เล่ือนขั้นเงินเดือนได้ตามปกติ2.เล่ือนขั้นเงินเดือนไม่ได้ และ
เล่ือนระดับไม่ได้ 
(1)ถึงรอบการเล่ือนขั้นเงินเดือน ให้รอเล่ือนขั้นโดยกันเงินไว ้
(2)สามารถกันเงินไว้หลายครั้ง จนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ 

1.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ท่ี มท 
0809.1/ว71 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2546 

28.มติ ครม.มติ 
ก.พ.ท่ีเกี่ยวกับ
วินัย 

น ามาใช้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นด้วย 

ท้ังท่ีมีอยู่แล้วและจะมีข้ึนในอนาคต เฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับวินัย
เท่านั้น 

1.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ท่ี มท 
0313.3/ว889 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2545 

29.ค่าสมนาคุณ
คณะกรรมการ
สอบสวน 

สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
เท่านั้น 

1.เบิกจ่ายจาก อปท.เจ้าของเรื่องผู้ออกค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
2.อัตราการเบิกจ่าย 
(1)สอบสวนตามปกติครั้งละ 250 บาท 
(2)สอบสวนเพื่อมีมติสรุปพยานหลักฐาน และมีมติว่ากระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ ครั้งละ 300 บาท 
(3)เบิกได้เพียงการประชุม 60 วัน นับแต่วันประชุมครั้งแรก 

1.หนังสือส านักงาน ก.อบต.,ก.ท.และ ก.จ.ท่ี มท 
0809.1/ว381 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2546 

30.การเสนอ
รายงานการ
สอบสวน (แบบ 
สว.6) 

เสนอตามแบบ สว.6โดยต้อง
มีความเห็นด้วย 

เสนอต่อนายกฯ ผู้ออกค าส่ังแต่งต้ังเพื่อพิจารณา เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 8 เมื่อเสนอแล้วถือว่า การสอบสวนแล้วเสร็จ 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
การเนินการทางวินัย ข้อ 58 

 

 



หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

31.กรณีมี
ความเห็นแย้ง 

กรรมการสอบสวนผู้ใดมี
ความเห็นแย้ง 

1.ให้ท าความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน 
2.ให้ถือความเห็นแย้งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวน 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 58 

32.รายงานการ
สอบสวน (แบบ 
สว.6) 

ต้องมีสาระส าคัญ (อย่างน้อย) 
ดังนี ้

1.สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
2.วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน 
3.ความเห็นของกรรมการสอบสวน 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 58 

33.การออก
ค าส่ังลงโทษ 
(แบบ ลท.1-4) 

1.กรณีแต่งต้ังกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

1.คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นวินัยไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์/
ตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน) นายกฯเห็นว่าเป็นวินัยไม่ร้ายแรง
ด้วย นายกฯสามารถลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงได้เลยทุกระดับ 
2.คณะกรรมการสอบสวน หรือนายกฯ เห็นว่าเป็นวินัยอย่าง
ร้ายแรง ต้องกลับไปต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินยัอย่างร้ายแรง
ใหม่ให้ถูกต้อง 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 67 และ 68 

34.การปฏิบัติ
ตามค าส่ังลงโทษ 

เมื่อนายกฯออกค าส่ังลงโทษ 1.ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามค าส่ังลงโทษทันที 
2.ไม่ต้องรอการพิจารณารายงานของ ก.จังหวัด 
3.เพราะเป็นคนละขั้นตอนกัน 
4.หากเป็นขั้นตอนการพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัย
ของ ก.จังหวัด เมื่อ ก.จังหวัดมีมติเปล่ียนแปลงเพิ่ม /ลดโทษ  

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 67,68,69 และ 
70 

 

 

 



หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

35.การรายงาน
การด าเนินการ
ทางวินัย 

ให้นายกฯรายงานตรงไปยัง ก.
จังหวัด 

1.เมื่อนายกฯด าเนินการแล้วให้รายงานตรงไปยัง ก.จังหวัดได้เลย 
2.กรณีอ าเภอ/จังหวัดช้ีมูล เมื่อนายกฯด าเนินการแล้วให้รายงาน
ตรงไปยัง ก.จังหวัดได้เลย แล้วรายงานผลให้อ าเภอหรือจังหวัด
ทราบด้วย 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 70 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ท่ี มท 
0809.2/ว1703ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2546 

36.การพิจารณา
รายงานการ
ด าเนินการทาง
วินัย 

1.ก.จังหวัด รับเรื่อง 
2.ส่งอนุวินัยฯ ท าความเห็น 

1.ก.จังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายกฯส่ังปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น 
2.กรณีมีมติเพิ่มโทษ ให้นายกฯออกค าส่ังเพิ่มโทษ 
3.กรณีมติลดโทษ ให้นายกฯออกค าส่ังลดโทษ 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 70 

37.การพิจารณา
รายงานการ
ด าเนินการทาง
วินัย เมื่อมีการ
ยื่นอุทธรณ์ค าส่ัง
ลงโทษด้วย 

อนุอุทธรณ์ฯ เป็นผู้ท า
ความเห็น (อนุวินัยฯ ไม่ต้อง
ท าความเห็น) 

อนุวินัยฯ ต้องส่งเรื่องการรายงานการด าเนินการทางวินัยให้อนุ
อุทธรณ์ฯ เท่านั้นเป็นผู้ท าความเห็น 

1.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ท่ี มท 
0313.3/345 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2545 

38.การรายงาน
การด าเนินการ
ทางวินัยไปยัง ก.
กลาง 

รายงานตามแบบ สป.1 
(โดยส านักงาน ก.จังหวัด) 

เพื่อศึกษาวิจัยและแนะน าให้ด าเนินการให้ถูกต้องมีมาตรฐาน
เดียวกัน 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 70 

39.การเล่ือนขั้น
เงินเดือน กรณีมี
การรอเล่ือนขั้น
เงินเดือนไว ้

หากถูกลงโทษหนักกว่า
ภาคทัณฑ์ แต่ไม่ถึงกับปลด 
หรือออกไล่ออก 

1.ให้งดการเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งหลังสุดท่ีรอไว้ครั้งก่อนหน้านั้น 
เล่ือนให้ทุกครั้ง 
2.ให้เล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งต่อไปได้ตามปกติ 

1.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ท่ี มท 
0809.6/784 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2550 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

40.ดุลพินิจใน
การให้ความเห็น 

ย่อมไม่ผูกพันผู้ใช้อ านาจว่า 
จะต้องเห็นตาม 

ดุลพินิจในการให้ความเห็นแต่ละระดับ เช่น คณะกรรมการ
สอบสวน นายกฯ อนุวินัยฯ อนุอุทธรณ์ หรือ ก.จังหวัด ย่อมเป็น
อิสระต่อกัน ขึ้นอยู่ที่เหตุผลในการใช้ดุลพินิจนั้น แต่ต้องเป็นไป
โดยชอบ 

ทฤษฎีการใช้ดุลพินิจ 

41.การสอบสวน
เพิ่มเติม 

1.สอบสวนเพิ่มเติมในช้ันของ
นายกฯ 
2.สอบสวนเพิ่มเติมในช้ันของ 
ก.จังหวัด 

1.ให้นายกฯก าหนดประเด็น 
2.ให้ ก.จังหวัด ก าหนดประเด็น 
3.กรรมการสอบสวนชุดเดิม ท าการสอบสวน หากกรรมการไม่
ครบองค์ให้แต่งต้ังเพิ่ม 
4.กรรมการสอบสวนไม่ต้องท าความเห็น 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 60 และ 71 

42.อ านาจใน
การออกค าส่ัง
ลงโทษ 

1.เป็นอ านาจของนายกฯ 
2.นายกฯ อาจมอบอ านาจให้
ผู้บังคับบัญชาใน อปท.นั้น ได้ 

1.นายกฯ ลงโทษได้เองในระดับภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน (ไม่เกิน 
5%ไม่เกิน 3 เดือน) ลดขั้นเงินเดือน (ไม่เกิน 1 ขั้น) 
2.อ านาจลงโทษของผู้บังคับบัญชาใน อปท.ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ฯ ของ ก.จังหวัด และนายกฯ ต้องมอบอ านาจด้วย 
3.หากเป็นโทษปลดออก/ไล่ออก ต้องเสนอ ก.จังหวัด ให้
เห็นชอบก่อน นายกฯ จึงออกค าส่ังได้ 

1.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 15 
2.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 67 
3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ ของ ก.จังหวัด ข้อ 69 

 

 

 



หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

43.อ านาจการ
พิจารณาเพิ่มโทษ
ของ ก.จังหวัด 

ต้องไม่เกินอ านาจของนายกฯ 1.เพิ่มโทษตัดเงินเดือนได้ไม่เกิน 5% ไม่เกิน 3 เดือน 
2.ลดขั้นเงินเดือนได้ไม่เกิน 1 ขั้น 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 67 และ 70 

44.อ านาจใน
การด าเนินการ
ทางวินัย 

1.เป็นข้าราชการ 

2.ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน 

1.ผู้ถูกด าเนินการทางวินัยต้องมีสถานภาพเป็นข้าราชการ 
(ยกเว้นข้อ 24 ของมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยฯ ซึ่งออกจาก
ราชการไปแล้ว แต่ยังถูกด าเนินการทางวินัยได้) 
2.นายกฯ สังกัดปัจจุบันเท่านั้นท่ีมีอ านาจด าเนินการ 

1.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 15 
2.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ข้อ 24 

45.การส่ังพัก
ราชการ/การส่ัง
ให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

1.ส่ังพักราชการหรือส่ังให้
ออกจากราชการได้เมื่อมีเหตุ 
2.ส่ังพัก/ส่ังให้ออกตลอดเวลา
ท่ีท าการสอบสวนพิจารณา 
(เว้นแต่มีข้อยกเว้น) 

1.ถูกแต่งต้ังกรรมการสอบสวน (เฉพาะวินัยอย่างร้ายแรง) 
2.ถูกฟ้องคดีอาญา 
3.ต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา 
(2. และ 3. ในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ หรือ
เกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไวว้างใจ ซึ่ง
อัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และนายกฯ เห็นว่าหากคงอยู่
ในหน้าท่ีอาจเกิดความเสีย ฯลฯ) 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ 
ข้อ 12,13 และข้อ 17 

 

 

 

 

 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนือ้หาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

46.การอุทธรณ์
โทษทางวินัย 

ผู้ถูกลงโทษทางวินัย 
(ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลด
ขั้นเงินเดือน/ปลดออก/ไล่
ออก) 

1.ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัด 
2.ภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบค าส่ัง 
3.โดยท าเป็นหนังสือ 
4.จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือมอบให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนมิได้ 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การ
พิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ข้อ 1 และ 6 

47.การร้องทุกข ์ 1.มิได้ถูกลงโทษทางวินัย 
2.ถูกให้ออกจากราชการ 
3.เห็นว่าผู้บังคับบัญชา 
(1)ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง 
(2)ไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง 
(3)ปฏิบัติให้เกิดความคับข้อง
ใจต่อตน 

1.ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.จังหวัด 
2.ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบเหตุ 
3.โดยท าเป็นหนังสือ 
4.จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนมิได้ 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การ
พิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ข้อ 21,22 
และ 24 

48.การร้องต่อ 
ก.กลาง 

ผู้อุทธรณ์/ร้องทุกข์ เห็นว่ามติ
ของ ก.จังหวัด ขัดแย้งกับ
มาตรฐานท่ัวไป 

1.มีสิทธิร้องต่อ ก.กลาง 
2.ให้ ก.กลางพิจารณาด าเนินการตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.2542 มาตรา 19 วรรคสอง 

1.มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การ
พิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ข้อ 3 

 


