ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล ตามความตองการและความเหมาะสมของทองถิ่น
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติใหคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัยใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล และจะตองอยูภายใตมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (6 ) ประกอบมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
ในการประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2544 ใหประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย
และการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย ไวดังตอไปนี้
หมวด 1
วินัยและการรักษาวินัย
ขอ 1 พนักงานสวนตําบลตองรักษาวินัยตามที่กําหนดเปนขอหามและขอปฏิบัติ
ไวในหมวดนี้ โดยเครงครัดอยูเสมอ
ขอ 2 พนักงานสวนตําบลตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
ขอ 3 พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและ
เที่ยงธรรม
หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นได
ประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
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ขอ 4 พนักงานสวนตําบลตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแก
ราชการ
ขอ 5 พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวัง
รักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปน
ความผิด วินัยอยางรายแรง
ขอ 6 พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิด
วินัยอยางรายแรง
ขอ 7 พนักงานสวนตําบลตองถือวาเปนหนาที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ
เคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติและตองปองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแกประเทศ
ชาติจนเต็มความสามารถ
ขอ 8 พนักงานสวนตําบลตองรักษาความลับของทางราชการ
การเปดเผยความลับของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ 9 พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการ
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการ
ปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ
จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได และเมื่อไดเสนอ
ความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการ
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ 10 พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขาม
ผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปน
พิเศษชั่วครั้งคราว
ขอ 11 พนักงานสวนตําบลตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปด
ขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง
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ขอ 12 พนักงานสวนตําบลตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง
ราชการ
ขอ 13 พนักงานสวนตําบลตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่
ราชการมิได
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ 14 พนักงานสวนตําบลตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยาง
ใดที่เปนการกลั่นแกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางพนักงานสวนตําบล
ดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ
ขอ 15 พนักงานสวนตําบลตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการ
สงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชา และดวยความสุภาพ
เรียบรอย หามมิใหดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหง ประชาชนผูติดตอราชการ
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ 16 พนักงานสวนตําบลตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชน
อันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
ขอ 17 พนักงานสวนตําบลตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนง
อื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
ขอ 18 พนักงานสวนตําบลตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวา
ดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการโดยอนุโลม
ขอ 19 พนักงานสวนตําบลตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุก หรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ 20 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยปองกัน
มิใหผูอยู ใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอัน
มีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
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การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริม
สรางและพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย
การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ใหกระทําโดยการเอาใจใส สังเกตการณ
และขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการปองกันตามควร
แกกรณีได
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาพนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัย โดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที
เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาพนักงานสวนตําบล
ผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลรีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูล ที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิด
วินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได ถาเห็นวากรณีมี
มูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที
การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิด
วินัยใหดําเนินการตามที่กําหนดไวในมาตรฐานทั่วไปนี้
ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามขอนี้ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริต
ใหถือวา ผูนั้นกระทําผิดวินัย
ขอ 21 พนักงานสวนตําบลผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยตามที่
กําหนดในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษ
ตามที่กําหนดในหมวด 2
โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดขั้นเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไลออก
หมวด 2
การดําเนินการทางวินัย
ขอ 22 การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
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กระทําผิดวินัยใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา และตองแจงขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม
ระบุชื่อพยานก็ได และตองใหโอกาส ผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา
ในการชี้แจงแกขอกลาวหาและการใหปากคําของผูถูกกลาวหา ผูถูกกลาวหามีสิทธินํา
ทนายความ หรือที่ปรึกษาเขาฟงการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ให
ดําเนินการสอบสวนตามที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควร ถาเปน
กรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน
เมื่อดําเนินการตามวรรคสามแลว ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการ
ตามขอ 67 หรือขอ 68 แลวแตกรณี ถายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
ทําการสอบสวนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามวรรคสาม ในเรื่องที่ไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามขอ 3 (4) หรือขอ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให
ออกจากราชการ และคณะกรรมการสอบสวนตามขอดังกลาวไดสอบสวนไวแลว คณะกรรมการ
สอบสวนตามวรรคสาม จะนําสํานวนการสอบสวนตามขอดังกลาวมาใชเปนสํานวนการสอบสวน
และทําความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยถือวาไดมีการสอบสวนตามวรรค
สามแลวก็ได
การสอบสวนพิจารณากรณีที่ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสาม ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในหมวด 4
ในกรณีที่เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในหมวด 3 จะดําเนินการทางวินัย
โดยไมสอบสวนก็ได
ขอ 23 ใหกรรมการสอบสวนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ขอใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหาง
หุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด
มาชี้แจง หรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(2) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
ขอ 24 พนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทํา หรือละเวนกระทําการใดที่พึง
เห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น
หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือ
เปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวา
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กระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการ หรือความผิด
ลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว เวนแตออกจากราชการเพราะตาย ประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ 20 และ
ดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้ตอไปไดเสมือนวา ผูนั้นยังมิไดออกจากราช
การ เวนแตกรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่จะตองลงโทษภาคทัณฑ
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ใหงดโทษเสีย
ขอ 25 พนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง จนถูกตั้ง
กรรมการ สอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได แต
ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิด หรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลง
โทษปลดออก หรือไลออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
เมื่อไดมีการสั่งใหพนักงานสวนตําบลผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตาม
วรรคหนึ่งแลว ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอื่น
อีก ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจดําเนินการสืบสวน หรือพิจารณา
ตามขอ 20 หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 22 วรรคสาม ตลอดจนดําเนินการทางวินัย
ตามที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้ตอไปได
ในกรณีที่สั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือสั่งใหผูถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนพนักงานสวนตําบลตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ
การออกคําสั่งตามขอนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
กอน
เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือนและเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงินดังกลาวของ
ผูถูกสั่งพักราชการ และผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวา
ดวยการนั้น สําหรับผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว ใหถือ
เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ
การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน ระยะเวลาใหพักราชการและใหออก
จากราชการไวกอน และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่
กําหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ
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ขอ 26 พนักงานสวนตําบลซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการตาม
กฎหมายอื่นผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุเปนพนักงานสวนตําบล ใหผูบังคับ
บัญชาของพนักงานสวนตําบลผูนั้นดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยู
ในระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน ก็ใหสืบสวนหรือสอบ
สวนตอไปจนเสร็จ แลวสงเรื่องไปใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลผูนั้นพิจารณาดําเนิน
การตอไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้โดยอนุโลม และในกรณีที่จะตองสั่งลงโทษทางวินัย ใหปรับบท
ความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการตาม
กฎหมายอื่นนั้นโดยอนุโลม
หมวด 3
การกระทําที่ปรากฏชัดแจง
ขอ 27 พนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงในกรณีดังตอไปนี้ ถือเปน
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง ซึ่งประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ
ทางวินัยตามขอ 67 โดยไมสอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได
(1) กระทําความผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นกระทําผิด และประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษานั้นไดความ
ประจักษชัดแลว
(2) กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงและไดรับสารภาพในเรื่องที่ถูกกลาวหาเปนหนังสือตอ
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือใหถอยคําสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวน
หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด 4 และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ
ขอ 28 พนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีดังตอไปนี้ ถือเปนกรณี
ความผิด ที่ปรากฏชัดแจง ซึ่งประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการทาง
วินัย ตามขอ 68 วรรคหนึ่ง โดยไมสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได
(1) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุกโดยศาลมิไดรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไว หรือใหลงโทษที่หนักกวาจําคุก
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน และประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร
หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(3) กระทําผิดวินัยอยางรายแรง และไดรับสารภาพเปนหนังสือตอประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือ
คณะกรรมการสอบสวนตามหมวด 4 และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ
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ขอ 29 พนักงานสวนตําบลผูใดหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ
บกพรองตอหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแก
ราชการในกรณีดังตอไปนี้ถือเปนกรณีที่ปรากฏชัดแจงซึ่งจะดําเนินการใหออกจากราชการตามขอ 4
ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ โดยไมสอบสวนก็ได
(1) กระทําหรือละเวนกระทําการใดจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นกระทําผิดแตใหรอ
การกําหนดโทษหรือกําหนดโทษแตใหรอการลงโทษไว และประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษานั้นไดความประจักษชัดอยูแลว
(2) มีกรณีหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และไดรับสารภาพเปนหนังสือตอประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือตอ
คณะกรรมการสอบสวนตามหมวด 4 และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ
หมวด 4
การสอบสวนพิจารณา
ขอ 30 เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาพนักงานสวนตําบลซึ่ง
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามขอ 22 หรือพนักงานสวนตําบลซึ่งมีกรณีถูกกลาวหา
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองใน
หนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 4 ของมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวดนี้
ขอ 31 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหแตงตั้งจากพนักงานสวนตําบล ในกรณีที่มี
เหตุผลความจําเปนหรือเพื่อประโยชนในการสอบสวนพิจารณาหรือเพื่อความยุติธรรม การแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนอาจแตงตั้งจากพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือขาราชการฝายพลเรือนโดยได
รับความยินยอมจากตนสังกัดก็ได ในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหแตงตั้งจํานวนอยางนอย
สามคน ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงระดับไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูก
กลาวหา และกรรมการอยางนอยอีกสองคนโดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ
ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการซึ่งเปนพนักงานสวนตําบล หรือพนักงานสวน
ทองถิ่นอื่น หรือ ขาราชการฝายพลเรือนดวยก็ได และใหนําขอ 36 ขอ 37 ขอ 38 ขอ 47 และขอ 48
มาใชบังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือ
ผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยหรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการ
ทางวินัยอยางนอยหนึ่งคน
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เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารง
ตําแหนงระดับต่ํากวา หรือเทียบไดต่ํากวาผูถูกกลาวหา ก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้งเปน
ประธานกรรมการ
ขอ 32 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา
เรื่องที่กลาวหา ชื่อและตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวน และผูชวยเลขานุ
การ (ถามี) ทั้งนี้ ใหมีสาระสําคัญตามแบบ สว.1 ทายมาตรฐานทั่วไปนี้
การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้ง ไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้งตามวรรค
หนึ่ง
ขอ 33 เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการดังตอไปนี้
(1) แจงคําสั่งใหผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็ว โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันที่
รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ใหมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับดวย ในกรณีที่ผูถูก
กลาวหาไมยอมรับทราบคําสั่ง หรือไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบได ใหสงสําเนาคําสั่งทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผู ถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการ ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่สงสําเนาคําสั่งดังกลาว ใหถือวาผูถูก
กลาวหาไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว
(2) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวน และสง
หลักฐานการรับทราบ หรือถือวารับทราบตาม (1) พรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กลา
วหาใหประธานกรรมการ และใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบไวเปน
หลักฐาน
ขอ 34 เมื่อไดรับเรื่องตามขอ 33 (2) แลว ใหประธานกรรมการดําเนินการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป
ขอ 35 การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม เวนแตการประชุมตามขอ 43
และขอ 57 ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย แตในกรณี
จําเปนที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งทําหนาที่แทน
การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 36 ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ถาผูนั้นมีเหตุอยาง
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หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการตามเรื่องที่กลาวหา
(2) มีประโยชนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน
(3) มีสาเหตุโกรธเคืองผูถูกกลาวหา
(4) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดา
หรือรวมบิดาหรือมารดาของผูกลาวหา
(5) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม
การคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนใหทําเปนหนังสือยื่นตอประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลภายในเจ็ดวัน นับแตวันรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะ
กรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแหงการคัดคาน โดยแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัด
คานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรมอยางไร ใน
การนี้ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสงสําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่
ไดรับหนังสือคัดคานดังกลาวใหประธานกรรมการทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย
ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน ผูซึ่งถูกคัดคานอาจทําคําชี้แจงได หากประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาหนังสือคัดคานมีเหตุผลรับฟงได ใหสั่งใหผูซึ่งถูก
คัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน หากเห็นวาหนังสือคัดคานไมมีเหตุผลพอที่จะรับฟงได
ใหสั่งยกคําคัดคานนั้น โดยใหสั่งการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน ทั้งนี้ ให
แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกลาวดวย พรอมทั้งแจงใหผูคัดคานทราบ แลวสงเรื่องให
คณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคําคัดคานใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ไมสั่งการอยางหนึ่งอยางใด
ภายในสิบหาวันตามวรรคสาม ใหถือวาผูซึ่งถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวนและให
เลขานุการรายงานไปยังประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อดําเนินการตามขอ
38 ตอไป
การพนจากการเปนกรรมการสอบสวน ไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว
ขอ 37 ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคาน
ตามขอ 36 วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นรายงานตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและ
ใหนําขอ 36 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 38 ภายใตบังคับขอ 31 เมื่อไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ถาประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวามีเหตุอันสมควร หรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน เพิ่ม
หรือลดจํานวนผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ใหดําเนินการไดโดยใหแสดงเหตุแหงการสั่ง
นั้นไวดวย และใหนําขอ 33 มาใชบังคับโดยอนุโลม
การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไมกระทบถึงการ
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สอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว
ขอ 39 คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามที่กําหนดในหมวดนี้ เพื่อแสวงหา
ความจริงในเรื่องที่กลาวหาและดูแลใหบังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้
ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ที่กลาวหาเทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา และจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไวทุก
ครั้งดวย
ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน หามมิใหบุคคลอื่นเขารวมทําการสอบสวน
ขอ 40 ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้
(1) ดําเนินการประชุมตามขอ 34 และแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ 42 ใหผูถูก
กลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน
(2) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่มีภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดดําเนินการตาม (1) แลวเสร็จ
(3) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ 43 ใหผูถูก
กลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (2) แลวเสร็จ
(4) รวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการตาม (3)
(5) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (4) แลวเสร็จ
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนด
ระยะเวลาตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ได ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบ
สวนไมแลวเสร็จตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เพื่อขอขยายระยะเวลาการ
สอบสวน ในกรณีเชนนี้ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สั่งขยายระยะเวลา
ดําเนินการไดไมเกินสองครั้ง ๆ ละไมเกินสามสิบวัน
การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวัน ใหประธานกรรมการรายงานเหตุใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
เสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลทราบเพื่อติดตามเรงรัดการสอบสวนตอไป
ขอ 41 การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน ให
กรรมการสอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนํา
ตนฉบับมาได จะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูก
ตองก็ได
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ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะใหนํา
สําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได
ขอ 42 เมื่อไดพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามขอ 34 แลว ให
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลา
วหาใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวน
แจงดวยวาผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ตลอดจน
อางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดตามที่กําหนดในขอ 43
การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.2 ทายมาตรฐานทั่วไปนี้
โดยทําเปนสองฉบับ เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ
และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐานดวย
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูก
กลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหรือไม อยางไร
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา ให
คณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเปนความ
ผิดวินัยกรณีใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการหรือบกพรองในหนาที่ราช
การหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การใหออกจากราชการอยางไร หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับ
สารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย ในกรณีเชนนี้
คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบ
ขอเท็จจริงและพฤติการณอันเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาโดยละเอียด จะทําการสอบสวนตอไปตามควร
แกกรณีก็ได แลวดําเนินการตามขอ 57 และขอ 58
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตามขอ 43 ตอไป
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาแลวแตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหา หรือไมมา
รับทราบขอกลาวหา
ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.2 ทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือ
สถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือสอบถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการ
ตามที่ถูกกลาวหาหรือไม การแจงขอกลาวหาในกรณีเชนนี้ ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ
สว.2 เปนสามฉบับ เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับโดย
ใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ป ที่รับทราบสง
กลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการ
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ดังกลาวแมจะไมไดรับแบบ สว.2 คืน ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว และใหคณะ
กรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคหา
ขอ 43 เมื่อไดดําเนินการตามขอ 42 แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยาง
ไรและเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามขอใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ตามขอ 4
ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ หรือไม อยางไร แลวใหคณะกรรมการสอบ
สวนเรียกผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงขอกลาวหาโดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวา
เปนความผิดวินัยกรณีใดตามขอใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 4 ของ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ อยางไร และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ
กลาวหาเทาที่มีใหทราบโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอ
กลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได
การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง ใหทํา
บันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.3 ทายมาตรฐานทั่วไปนี้ โดยทําเปนสองฉบับ เพื่อมอบใหผูถูก
กลาวหาหนึ่งฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและ
วันเดือนปที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย
เมื่อดําเนินการดังกลาวแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชี้แจง
แกขอกลาวหาเปนหนังสือหรือไม ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะ
กรรมการสอบสวนใหโอกาสผูถูกกลาวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แตอยางชาไมเกินสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และตองให
โอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําเพิ่มเติมรวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย ในกรณีที่ผูถูกกลาวหา
ไมประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหผูถูกกลาวหาให
ถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว
การนําสืบแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอาง
พยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลว ใหดําเนินการตาม
ขอ 57 และขอ 58 ตอไป
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาแลวแตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบหรือไมมารับทราบขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกมี
สาระสําคัญตามแบบ สว.3 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลา
วหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอม
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ทั้งมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจง นัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา การแจงในกรณีนี้
ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.3 เปนสามฉบับ เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่ง
ฉบับ สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลาย
มือชื่อ และ วัน เดือน ป ที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อลวง
พนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาวแมจะไมไดรับแบบ สว.3 คืน หรือไมไดรับคําชี้แจง
จากผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัด ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลา
วหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลว และไมประสงคที่จะแกขอกลาวหา ใน
กรณีเชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะได
ทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติม จะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ไดแลวดําเนินการตามขอ 57 และขอ
58 ตอไป แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคําหรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือขอนําสืบแกขอ
กลาวหากอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามขอ 58 โดยมีเหตุผลอันสม
ควร ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ
ขอ 44 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ 43 เสร็จแลว กอน
เสนอสํานวนการสอบสวนตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตามขอ 58 ถา
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาจําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได ถา
พยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการ
สอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาวใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอย
คําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนขอกลาวหานั้น ทั้งนี้ ใหนําขอ 43 มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ 45 ผูถูกกลาวหาซึ่งไดยื่นคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลวมีสิทธิยื่นคําชี้แจง
เพิ่มเติม หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอนการ
สอบสวนแลวเสร็จ
เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล หรือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลคนใหมตามขอ
56 ผูถูกกลาวหาจะยื่นคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ได ในกรณีเชนนี้ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไวใน
สํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ 46 ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได
ขอ 47 ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน หามมิใหกรรมการสอบสวนผูใดกระทํา
การลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใด ๆ
ขอ 48 ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซึ่งจะ
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ถูกสอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน หามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน เวนแต
ทนายความหรือ ที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหา หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูใน
ที่สอบสวนเพื่อประโยชน แหงการสอบสวน
การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหบันทึกถอยคํามีสาระสําคัญตามแบบ สว.4 หรือ
แบบ สว.5 ทายมาตรฐานทั่วไปนี้ แลวแตกรณี เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอานใหผูใหถอยคํา
ฟงหรือจะใหผูใหถอยคําอานเองก็ได เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลวใหผูใหถอยคําและผูบันทึก
ถอยคําลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน และใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวนลงลาย
มือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย ถาบันทึกถอยคํามีหลายหนา ใหกรรมการสอบสวนอยาง
นอยหนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกหนา
ในการบันทึกถอยคําหามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไขขอความที่ได
บันทึกไวแลว ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่ง
คนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม
ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือชื่อ ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น
ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือชื่อได ใหนํามาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 49 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยานใหบุคคลนั้นมาชี้แจง
หรือใหถอยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด
ในกรณีที่พยานมาแตไมใหถอยคําหรือไมมา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไมได
ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้น
ไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ 39 และรายงานการสอบสวนตามขอ 58
ขอ 50 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให
การสอบสวนลาชาโดยไมจําเปน หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญจะงดการสอบสวน
พยานหลักฐานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ 39
และรายงานการสอบสวนตามขอ 58
ขอ 51 ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่หรือสวน
ราชการนอกการบังคับบัญชาของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
ประธานกรรมการสอบสวนจะรายงานตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอใหผูบริหารทองถิ่นหรือหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานในทองที่นั้น สอบสวน หรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได โดยกําหนด
ประเด็นหรือขอสําคัญที่จะตองสอบสวนไปให ในกรณีเชนนี้ใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอให ผูบริหารทองถิ่น หรือหัวหนาสวนราช
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การ หรือหัวหนาหนวยงานนั้นเลือกพนักงานสวนทองถิ่น หรือขาราชการฝายพลเรือนที่อยูในบังคับ
บัญชาตามที่เห็นสมควรอยางนอยอีกสองคนมารวมเปนคณะทําการสอบสวน
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทําการสอบสวนมีฐานะเปนคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปนี้ และใหนําขอ 35 วรรคหนึ่ง ขอ 39 วรรคสอง ขอ 46 ขอ 47 ขอ 48
และขอ 49 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 52 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราช
การหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหประธานกรรมการรายงานไปยังประธานกรรมการบริหารองค
การบริหารสวนตําบลโดยเร็ว ถาประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวากรณีมี
มูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
ตามรายงาน ใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม
เปนผูทําการสอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามที่
กําหนดในหมวดนี้
ขอ 53 ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานสวนตําบลผูอื่น ใหคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาในเบื้องตนวาพนักงานสวนตําบลผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวน
นั้นดวยหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย ใหประธาน
กรรมการรายงานไปยังประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตามควรแกกรณีโดยเร็ว
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวา กรณีมีมูลที่ควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามราย
งาน ใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผู
สอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามที่กําหนดใน
หมวดนี้ กรณีเชนนี้ใหใชพยานหลักฐานที่ไดสอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการสอบสวน
ใหม ใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการสอบ
สวนใหม หรือบันทึกใหปรากฏวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบ
การพิจารณาในสํานวนการสอบสวนใหมดวย
ขอ 54 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดแตงตั้ง
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คณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนพนักงานสวนตําบลผูใดในเรื่องที่ผูนั้นหยอนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ และประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลวาเปนการกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ซึ่งประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นควรแตงตั้งคณะ
กรรมการทําการสอบสวนผูนั้นตามขอ 22 ใหดําเนินการตามที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้ กรณี
เชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนตามขอ 22 จะนําสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ตามขอ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ มาประกอบการพิจารณาก็ได
ขอ 55 ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิดในคดีที่
เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาได
ความประจักษชัดอยูแลว ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาโดย
ไมตองสอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ และ
แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ 43 ใหผูถูกกลาวหาทราบ
ดวย
ขอ 56 ในระหวางการสอบสวน แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของ
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะ
กรรมการสอบสวน ทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวทํารายงานการสอบสวนและเสนอสํานวน
การสอบสวนตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
สวน เพื่อตรวจสอบความถูกตองตามขอ 61 ขอ 62 ขอ 63 และขอ 64 และใหประธานกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสงเรื่องการสอบสวนทั้งหมด
พรอมทั้งความเห็นใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลคนใหมของผูถูกกลาวหา
และใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลคนใหมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขึ้น โดยถือเอาสํานวนการสอบสวนนั้นเปนสํานวนการสอบสวนโดยไมสอบสวนผูถูกกลาวหาและ
พยานก็ได และใหนําความในขอ 59 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 57 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลว ใหประชุม
พิจารณาลงมติ ดังนี้
(1) ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามขอใดและควร
ไดรับโทษสถานใด
(2) ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองใน
หนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 4 ของมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ หรือไม อยางไร
(3) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการ
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สอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะเปน
การเสียหายแกราชการตามขอ 5 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ หรือไม อยาง
ไร
ขอ 58 เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ 57 แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนทํารายงาน
การสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.6 ทายมาตรฐานทั่วไปนี้ เสนอตอประธานกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนผูใดมี
ความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน โดยถือเปนสวนหนึ่งของราย
งานการสอบสวนดวย
รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง ในกรณีที่ไมไดสอบสวนพยานตาม
ขอ 49 และขอ 50 ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํา
รับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย
(2) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลาง
ขอกลาวหา
(3) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม อยางไร
ถาผิด เปนความผิดวินัยกรณีใดตามขอใด และควรไดรับโทษสถานใด หรือหยอนความสามารถใน
อันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 5 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ หรือไม อยาง
ไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวน
ไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหาย
แกราชการตามขอ 5 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ ใหออกจากราชการ หรือไม อยางไร
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวนการสอบสวน
พรอมทั้งสารบาญตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน และใหถือวาการสอบสวนแลวเสร็จ
ขอ 59 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลวใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูก
ตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ 61 ขอ 62 ขอ 63 และขอ 64 แลวดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด หรือไมมีเหตุที่
จะใหออกจากราชการตามขอ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ สมควรยุติเรื่อง
หรือกระทําผิดที่ยังไมถึงขั้นเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหประธานกรรมการบริหารองค
การบริหารสวนตําบลผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการโดยเร็ว
(2) ในกรณีที่จะตองสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณา ตามขอ 68 ของ
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มาตรฐานทั่วไปนี้ หรือตามขอ 4 หรือขอ 5 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ ให
ดําเนินการโดยไมชักชา และใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาโดยเร็ว
ขอ 60 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือคณะกรรมการ
พนักงาน สวนตําบล เห็นสมควรใหสอบสวนเพิ่มเติมประการใดใหกําหนดประเด็น พรอมทั้งสง
เอกสารที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตาม
ความจําเปน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได หรือประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นเปนการสมควร ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมขึ้นทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได ใน
กรณีเชนนี้ใหนําขอ 31 และขอ 32 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จ
แลวใหสงพยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมไปใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลผูสั่งสอบสวน เพิ่มเติมโดยไมตองทําความเห็น
ขอ 61 ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามที่กําหนดใน
ขอ 31 ใหการสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเชนนี้ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง
ขอ 62 ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง ใหการสอบสวนตอนนั้นเสีย
ไปเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้
(1) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมครบตามที่
กําหนดไวในขอ 35 วรรคหนึ่ง
(2) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 39 วรรคสอง ขอ 46
ขอ 47 ขอ 48 วรรคหนึ่ง หรือขอ 51
ในกรณีเชนนี้ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว
ขอ 63 ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไมเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา หรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา
หรือไมมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจง หรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ 43
ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการให
ถูกตองโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจงใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามที่
กําหนดในขอ 43 ดวย
ขอ 64 ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามหมวดนี้ นอกจากที่
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กําหนดในขอ 61 ขอ 62 และขอ 63 ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความ
เปนธรรม ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สั่งใหคณะกรรมการสอบสวนแก
ไขหรือดําเนินการตอนนั้น ใหถูกตองโดยเร็ว แตถาการสอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะทํา
ใหเสียความเปนธรรม ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะสั่งใหแกไขหรือ
ดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได
ขอ 65 การนับระยะเวลาตามมาตรฐานทั่วไปนี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรก
แหงเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะ
เวลาเดิมเปนวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป สวนเวลาสุดสิ้น ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวัน
หยุดราชการใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา
ขอ 66 ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกอนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใชบังคับ
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) โดยอนุโลม
จนกวาจะแลวเสร็จ สวนการพิจารณาสั่งการใหดําเนินการตามมาตรฐานทั่วไปนี้
หมวด 5
การลงโทษทางวินัย
ขอ 67 พนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีให
เหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แต
สําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอนซึ่ง
ยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบน
เปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจลงโทษตัดเงินเดือน และลด
ขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตามวรรคหนึ่งไดดังนี้
(1) ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน 5 % และเปนเวลาไมเกินสามเดือน
(2) ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่งขั้น
ขอ 68 ภายใตบังคับวรรคสองแหงขอนี้ พนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความ
รายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิให
ลงโทษต่ํากวาปลดออก
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนที่แตงตั้งตามขอ 22 วรรคสาม หรือประธาน
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กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี เห็นวาพนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง สมควรลงโทษปลดออก หรือไลออก ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ ซึ่งผูนั้นสังกัดอยูพิจารณาทําความเห็นเสนอ และ
เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติเปนประการใด ใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ผูใดถูกลงโทษปลดออกตามขอนี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้นลาออกจาก
ราชการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการตามวรรค
สอง ตองไมเปนกรรมการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณและการรองทุกข ตามขอ 2 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณา
อุทธรณ และการรองทุกข และใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลแตงตั้งจากบุคคลดังตอไปนี้
(1) รองผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัดที่เห็นสมควร
(2) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่
ในจังหวัด
(3) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตําบล จํานวน
ฝายละเทาๆ กัน
(4) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญในดานการบริหารงาน
บุคคลหรือเปนผูมีประสบการณการทํางานทางวินัย
คณะอนุกรรมการตามวรรคสี่ ใหมีกรรมการตาม (1) และ (2) ฝายหนึ่ง กรรมการตาม (3)
ฝายหนึ่ง และกรรมการตาม (4) ฝายหนึ่ง จํานวนฝายละเทา ๆ กัน
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
พนักงาน สวนตําบลกําหนด
ขอ 69 การลงโทษพนักงานสวนตําบล ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด
และมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด ในคําสั่งลง
โทษใหแสดงใหชัดเจนวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยโดยมีขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวน พยาน
หลักฐาน และเหตุผลที่สนับสนุน ขอกลาวหาอยางไร เปนการกระทําผิดวินัยกรณีใด ตามขอใด
การลงโทษตามวรรคหนึ่งใหทําเปนคําสั่ง และระบุสิทธิในการอุทธรณ และระยะเวลา
สําหรับการอุทธรณไวในคําสั่งดวย วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามขอ 67 หรือขอ 70 วรรค
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สอง วรรคสาม หามมิใหสั่งลงโทษยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแตการสั่งลงโทษผูถูกพักราช
การหรือใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด 3 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับการใหออกจากราชการ และใหทําคําสั่งตามแบบ ลท.1 แบบ ลท.2 หรือ แบบ ลท.3 ทายมาตร
ฐานทั่วไปนี้
(2) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ตามขอ 68 หรือการสั่งลงโทษปลด
ออก หรือไลออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่อนุโลมใชบังคับอยู
กอนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใชบังคับ จะสั่งใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันใดใหเปนไปตามที่กําหนดใน
หมวด 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ และใหทําคําสั่งดังกลาวตามแบบ
ลท.4 ทายมาตรฐานทั่วไปนี้
(3) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เปนไลออก หรือปลดออกจากราชการตามขอ 68 หรือเปน
โทษไลออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่อนุโลมใช
บังคับอยูกอนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใชบังคับ จะสั่งใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันใด ใหนํา (2) มาใช
บังคับโดยอนุโลม
(3) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เปนลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ ใหสั่ง
ยอนหลัง ไปถึงวันที่คําสั่งลงโทษเดิมใชบังคับ ทั้งนี้ การสั่งยอนหลังดังกลาวไมมีผลกระทบถึงสิทธิ
และประโยชน ที่ผูถูกสั่งลงโทษไดรับแลว
(5) การสั่งลดโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการตามขอ 68 หรือโทษปลดออก หรือไล
ออก จากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่อนุโลมใชบังคับอยูกอนวันที่
มาตรฐานทั่วไปนี้ ใชบังคับ เปนลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ จะสั่งใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันใด ใหนํา (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม
(6) คําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ตามขอ 70 วรรคสอง วรรคสาม ใหทํา
คําสั่งดังกลาวตามแบบ ลท.5 ทายมาตรฐานทั่วไปนี้
(7) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผูอุทธรณตามขอ 2 ของมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข ใหทําคําสั่งดังกลาวตามแบบ ลท.6
ทายมาตรฐาน ทั่วไปนี้
(8) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษหรือเพิ่มโทษผูอุทธรณตามขอ 3 ของมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข และการสั่งใหผูอุทธรณกลับเขารับ
ราชการ ใหทําคําสั่งดังกลาวตามแบบ ลท.7 ทายมาตรฐานทั่วไปนี้
(9) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ใหทําเปนคําสั่งมี
สาระสําคัญแสดงเลขที่ และวัน เดือน ป ที่ออกคําสั่งเดิม ขอความเดิมตอนที่แกไขเปลี่ยนแปลง และ
ขอความที่แกไขเปลี่ยนแปลงแลว
หมวด 6
22

การรายงานการดําเนินการทางวินัย
ขอ 70 เมื่อประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการทางวินัยแก
พนักงานสวนตําบล โดยสั่งลงโทษ หรือลงทัณฑหรืองดโทษตามขอ 67 หรือสั่งยุติเรื่องแกพนักงาน
สวนตําบลผูใด ใหรายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เพื่อสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ ตามขอ 68 วรรคสี่ พิจารณาทําความ
เห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาเห็นวาการลงโทษหรือลงทัณฑหรือ
งดโทษหรือสั่งยุติเรื่อง เปนการไมถูกตอง หรือไมเหมาะสมและมีมติเปนประการใด ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ในกรณีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดสั่งลงโทษ ลงทัณฑ เพิ่ม
โทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง ตามขอ 68 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของมาตร
ฐานทั่วไปนี้ หรือสั่งใหพนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการตามขอ 3 (4) หรือขอ 4 ของมาตร
ฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ ใหรายงานการดําเนินการทางวินัยหรือการสอบสวน
หรือการใหออกจากราชการตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อทราบ
เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลไดพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง หรือประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรายงานการดําเนินการทางวินัยตามวรรคสองแลว ให
รายงานไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การใหคํา
ปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และเพื่อใหมีการดําเนินการใหถูกตองเหมาะสม โดยใหสงสําเนาคําสั่ง 3
ฉบับ และบันทึกสรุปประวัติและขอเท็จจริงซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สป.1 ทายมาตรฐานทั่วไปนี้
เมื่อประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดมีคําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ
หรือยกโทษ ถาเพิ่มโทษเปนสถานโทษที่หนักขึ้น หรือลดโทษเปนสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษ
หรือยกโทษ คําสั่งลงโทษเดิมใหเปนอันยกเลิก ถาลดโทษเปนอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษสวนที่
เกินก็ใหเปนอันยกเลิก ในกรณีที่คําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนเปนอันยกเลิก หรือ
อัตราโทษสวนที่เกินเปนอันยกเลิก ใหคืนเงินเดือนที่ไดตัด หรือลดลงไปแลวตามคําสั่งที่เปนอันยก
เลิก หรืออัตราโทษสวนเกินที่เปนอันยกเลิกนั้นใหแกผูถูกลงโทษ
ขอ 71 เมื่อประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการทางวินัย หรือ
พิจารณาลงความเห็นใหพนักงานสวนตําบลออกจากราชการในเรื่องใด ถาคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลพิจารณาเห็นเปนการสมควรที่จะตองสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม
หรือเพื่อประโยชนในการกํากับดูแลพนักงานสวนตําบลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ก็ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือ
ขอสําคัญที่ตองการทราบไปใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหคณะ
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กรรมการสอบสวนที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดแตงตั้งไวเดิมทําการ
สอบสวนเพิ่มเติมไดดวย
ในการสอบสวนเพิ่มเติม ถาคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาเห็นเปนการสมควร
สงประเด็นหรือขอสําคัญใดที่ตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองถิ่น หรืออยู
นอกอํานาจของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ก็ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล กําหนด
ประเด็นหรือขอสําคัญนั้นไปใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อขอใหหัว
หนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานในทองถิ่นนั้นทําการสอบสวนแทนได และใหหัวหนา
สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองถิ่นนั้นมีอํานาจหนาที่ตามขอ 23 โดยอนุโลม
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสงประเด็นหรือขอสําคัญตาม
มติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนหรือหัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกลาวหาวา
กระทําผิดอยางรายแรงตามขอ 22 วรรคสาม ใหนําการสอบสวนพิจารณาตามขอ 22วรรคหา มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ 72 พนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช
บังคับ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งลงโทษผูนั้นตามกฏหมายที่ใชอยู
ในขณะนั้น สวนการสอบสวน การพิจารณา และการดําเนินการเพื่อลงโทษ ใหดําเนินการตามมาตร
ฐานทั่วไปนี้ เวนแต
(1) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นไป
แลวกอนที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใชบังคับและยังสอบสวนไมเสร็จก็ใหสอบสวนตามกฏหมายนั้นตอไป
จนกวาจะเสร็จ
(2) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น
เสร็จไปแลวกอนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณาแลวแตกรณีเปนอัน
ใชได
(4) กรณีที่ไดมีการรายงาน หรือสงเรื่อง หรือสํานวนเสนอใหนายอําเภอ หรือ อ.ก.ท.
จังหวัด หรือ ก.ท. หรือผูวาราชการจังหวัด พิจารณาโดยถูกตองตามกฏหมายที่ใชอยูในขณะนั้นและ
การพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณา เมื่อมีมติเปน
ประการใดใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2544

รอยตํารวจเอก ปุระชัย เปยมสมบูรณ
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(ปุระชัย เปยมสมบูรณ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล

แบบ สว.1
ครุฑ
คําสั่ง…(ชื่อองคการบริหารสวนตําบล)….
ที่………/……….(เลขปพุทธศักราช)
25

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
--------------------ดวย………. ….(ชื่อผูถูกกลาวหา)….………….… พนักงานสวนตําบล
ตําแหนง…………………………..ระดับ………….สังกัด………………………………………..
มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง / หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราช
การ /บกพรองในหนาที่ราชการ / ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการใน
เรื่อง……………….. (เรื่องที่กลาวหา ถากลาวหาหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง) …………………
…………………………………………………………………………………..……………..
อาศัยอํานาจตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และความในขอ 22 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทาง
วินัย /ขอ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อ สอบสวนผูถูกกลาวหาในเรื่องดังกลาว ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
…………..(ชื่อและตําแหนง)………… เปนประธานกรรมการ
…………..(ชื่อและตําแหนง)………… เปนกรรมการ
ฯลฯ ฯลฯ
…………..(ชื่อและตําแหนง)………… เปนกรรมการและเลขานุการ
…………..(ชื่อและตําแหนง)………… เปนผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหมวด 4 วาดวย
การสอบสวนพิจารณาของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทาง
วินัยใหแลวเสร็จโดยเร็วแลวเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
อนึ่ง ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง / หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรองในหนาที่ราชการ /
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําสั่งนี้ หรือใน
กรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานสวนตําบลผูอื่นและคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาใน
เบื้องตนแลวเห็นวา พนักงานสวนตําบลผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวยให
ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว
สั่ง ณ วันที่…………เดือน……………………พ.ศ………..
………….(ลายมือชื่อ)………..ผูสั่ง
(………………………….)
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…………(ตําแหนง)………
หมายเหตุ 1. การระบุชื่อและตําแหนงของประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
และผูชวยเลขานุการ (ถามี) ใหระบุทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในทางบริหารและ ตําแหนงในสาย
งาน ตลอดจนระดับตําแหนง (ถามี)
2. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา ใหระบุทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในทาง
บริหาร และตําแหนงในสายงาน ตลอดจนระดับตําแหนง (ถามี)
3. ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการก็ได
4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ สว.2
บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ 42
ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
เรื่อง การสอบสวน…(ชื่อผูถูกกลาวหา)….ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง /
หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรองในหนาที่ราชการ /
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
-----------------------------วันที่………เดือน………………….พ.ศ……………..
คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง………...(ชื่อองคการบริหารสวนตําบล)…………….
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ที่………./……….เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่……….เดือน………………พ.
ศ……….. ไดแจงและอธิบายขอกลาวหาให…….(ชื่อผูถูกกลาวหา)…....ผูถูกกลาวหาทราบดังนี้
…………(อธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบวา ผูถูกกลาวหาได
กระทําการใด เมื่อใด อยางไร)……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบแลววา ในการสอบสวนนี้
ผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาและมีสิทธิที่จะให
ถอยคํา หรือชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยาน หลักฐานมาสืบแกขอ
กลาวหา ไดดวย
…………..(ลายมือชื่อ)…………ประธานกรรมการ
(…………………………………)
…………..(ลายมือชื่อ)………… กรรมการ
(…………………………………)
ฯลฯ
…………..(ลายมือชื่อ)………… กรรมการและเลขานุการ
(…………………………………)
ขาพเจา………..(ชื่อผูถูกกลาวหา)………..ไดทราบขอกลาวหาและไดรับบันทึกนี้
1 ฉบับ ไวแลว เมื่อวันที่……….เดือน………………….พ.ศ…………
…………(ลายมือชื่อ)…………..ผูถูกกลาวหา
(…………………………………)
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่เรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหา ตองมีกรรมการ
สอบสวนรวมแจงและอธิบายขอกลาวหาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อในบันทึก ทั้งนี้ ใหทําบันทึกตามแบบ สว.2 นี้เปน 2
ฉบับ มอบใหผูถูกกลาวหา 1 ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลง
ลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย
2. ในกรณีที่สงบันทึกตามแบบ สว.2 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูก
กลาวหา ใหกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อในบันทึกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบ
สวนทั้งหมด และใหทําบันทึกตามแบบ สว.2 เปน 3 ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ
สงใหผูถูกกลาวหา 2 ฉบับ เพื่อใหผูถูก กลาวหาเก็บไว 1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปที่รับทราบ สงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ
3. ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา
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ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเปน
ความผิดวินัยกรณีใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองใน
หนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 4 ของมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ อยางไร หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให
บันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย
4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ สว.3
บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
ตามขอ 43 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
เรื่อง การสอบสวน…………(ชื่อผูถูกกลาวหา)………ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง / หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรองในหนาที่ราชการ
/ ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
-----------------------------วันที่…………..เดือน………………………..พ.ศ. ……….
ตามที่คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง……(ชื่อองคการบริหารสวนตําบล)…….……
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ที่………/……….เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่……….เดือน……………..พ.ศ.
………... ไดแจงขอกลาวหาให……..(ชื่อผูถูกกลาวหา)……………..ผูถูกกลาวหาทราบตามบันทึก
การแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ 42 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัย ลงวันที่……….เดือน………………..พ.ศ………… นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาเสร็จ
แลว จึงแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ ดังนี้
1. ขอกลาวหา ………….(ขอกลาวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานวากรณีใดเปนความผิด
วินัยตามขอใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราช
การ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การใหออก จากราชการ อยางไร) ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
2. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาวา ………(สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุน
ขอกลาวหา)………………………………………… …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………..(ลายมือชื่อ)…………ประธานกรรมการ
(…………………………………)
…………..(ลายมือชื่อ)………… กรรมการ
(…………………………………)
ฯลฯ ฯลฯ
…………..(ลายมือชื่อ)………… กรรมการและเลขานุการ
(…………………………………)
ขาพเจา……(ชื่อผูถูกกลาวหา)………..ไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหา และไดรับบันทึกนี้ 1 ฉบับ ไวแลว เมื่อวันที่……..เดือน……....…..พ.
ศ……………
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………(ลายมือชื่อ)…………..ผูถูกกลาวหา
(………………………………)

หมายเหตุ 1. การประชุมเพื่อพิจารณาขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ
กลาวหา ตามขอ 43 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัย ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาว ลงลายมือชื่อในบันทึกนี้
2. ในกรณีที่เรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนขอกลาวหาใหทราบ ใหทําบันทึกตามแบบ สว.3 นี้ เปน 2 ฉบับ มอบใหผูถูกกลาวหา 1
ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับ
ทราบไวเปนหลักฐานดวย
3. ในกรณีที่สงบันทึกตามแบบ สว.3 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูก
กลาวหา ใหทําบันทึกตามแบบ สว.3 นี้เปน 3 ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ สงใหผู
ถูกกลาวหา 2 ฉบับ เพื่อใหผูถูกกลาวหาเก็บไว 1 ฉบับ และใหผูถูกกกลาวหาลงลายมือชื่อและวัน
เดือนปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ
4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ สว.4
บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา
เรื่อง การสอบสวน………(ชื่อผูถูกกลาวหา)……….ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง /หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรองในหนาที่ราชการ /
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
--------------------------สอบสวนที่…………………………………
วันที่………..เดือน…………………….พ.ศ……………….
ขาพเจา……….(ชื่อผูถูกกลาวหา)…………อายุ………..ป สัญชาติ……………………….
ศาสนา……..อาชีพ…………ตําแหนง…………….สังกัด…………..อยูบานเลขที่………หมู
ที่……………….. ตรอก / ซอย………………… ถนน…………………………………………
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แขวง / ตําบล……………………………………..เขต / อําเภอ……………………………
จังหวัด………………………………………….
ขาพเจาไดทราบแลววา ขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาในเรื่อง……….(เรื่องที่กลาวหา)…………
ตามคําสั่ง…..…(ชื่อองคการบริหารสวนตําบล)….…ที่……../………เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ลงวันที่…………...เดือน……………………...พ.ศ………………….และขาพเจาขอให
ถอยคําตามความสัตยจริงดังตอไปนี้
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา
หรือกระทําการใด เพื่อจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใดๆ และขาพเจาไดฟงบันทึกถอยคําที่อานให
ฟง / ไดอานบันทึกถอยคําเองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําที่ถูกตองจึงลงลายมือชื่อไวตอหนา
คณะกรรมการสอบสวน
………….(ลายมือชื่อ)…………ผูถูกกลาวหา
(………………………………..)
………….(ลายมือชื่อ)…………ผูบันทึกถอยคํา
(………………………………..)
ขาพเจาขอรับรองวา…..…..(ชื่อผูถูกกลาวหา)…….….ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อ
ตอหนาขาพเจา
…………..(ลายมือชื่อ)…………ประธานกรรมการ
(…………………………………)
…………..(ลายมือชื่อ)………… กรรมการ
(…………………………………)
ฯลฯ ฯลฯ
…………..(ลายมือชื่อ)………… กรรมการและเลขานุการ
(…………………………………)
…………..(ลายมือชื่อ)………… ผูชวยเลขานุการ
(…………………………………)
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หมายเหตุ 1. ใหใชแบบ สว.4 นี้ไดทั้งการบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา ตามขอ 42 วรรค
สาม และวรรคสี่ ขอ 43 วรรคสาม และขอ 48 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัย
2. ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา ให
บันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหง การกระทําไวดวย
3. การสอบปากคําผูถูกกลาวหาตองมีกรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อรับรอง
ไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย
4. ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการ
ใหผูบันทึกถอยคําลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผูบันทึกถอยคําและผูรับรองการใหถอยคํา
5. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ สว.5
บันทึกถอยคําพยานของฝายกลาวหา / ฝายผูถูกกลาวหา
เรื่อง การสอบสวน…(ชื่อผูถูกกลาวหา)……ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย อยางรายแรง /
หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรองในหนาที่ราชการ /
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
--------------------------สอบสวนที่…………………………………
วันที่………..เดือน………………พ.ศ……………
ขาพเจา……….….(พยาน)……………อายุ………..ป สัญชาติ…………………………….
ศาสนา…………….อาชีพ……………..……………..….(ระบุใหชัดเจนวาประกอบอาชีพอะไร ที่
ใด ถาเปนขาราชการใหระบุตําแหนงและสังกัดดวย)…………..…………อยูบานเลขที่……………
หมูที่…………ตรอก / ซอย……………………… ถนน…………………………………………..
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แขวง / ตําบล……………………………………..เขต / อําเภอ……………………………………..
จังหวัด……………………………………….
คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง……………..
……………………………(ชื่อผูถูกกลาวหา)…………………....ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง / หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรองในหนาที่ราชการ /
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ตามสั่ง……………………….………..…(ชื่อ
องคการบริหารสวนตําบล)…………ที่………./…….……เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลง
วันที่……..เดือน……………..………พ.ศ………
ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริงดังตอไปนี้
…………………………………………………………………………..………………….
…………………………………………………………………………………………….…………
……….. ……………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือ
กระทําการใด เพื่อจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ และขาพเจาไดฟงบันทึกถอยคําที่อานใหฟง/
ไดอานบันทึกถอยคําเองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําที่ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนา
คณะกรรมการสอบสวน
………….(ลายมือชื่อ)…………พยาน
(………………………………..)
………….(ลายมือชื่อ)…………ผูบันทึกถอยคํา
(………………………………..)
ขาพเจาขอรับรองวา…..…..(ชื่อพยานใหถอยคํา)…….….ไดใหถอยคําและลงลายมือ
ชื่อตอหนาขาพเจา
…………..(ลายมือชื่อ)…………ประธานกรรมการ
(…………………………………)
…………..(ลายมือชื่อ)………… กรรมการ
(…………………………………)
ฯลฯ ฯลฯ
…………..(ลายมือชื่อ)………… กรรมการและเลขานุการ
(…………………………………)
…………..(ลายมือชื่อ)………… ผูชวยเลขานุการ
(…………………………………)
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หมายเหตุ 1. ใหใชแบบ สว.5 นี้ไดทั้งการบันทึกถอยคําของผูกลาวหาและบุคคลอื่นซึ่งมา
ใหถอยคําเปนพยาน
2. การสอบปากคําพยานตองมีกรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลง ลายมือชื่อรับรองไว
ในบันทึกถอยคํานั้นดวย
3. ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการ
ใหผูบันทึกถอยคําลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผูบันทึกถอยคําและผูรับรองการให ถอยคํา
4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ สว.6
รายงานการสอบสวน
วันที่………….เดือน………………..พ.ศ. ……………….
เรื่อง การสอบสวน…………(ชื่อผูถูกกลาวหา)….……ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
/ หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรองในหนาที่ราชการ / ประพฤติตนไม
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
เรียน ……….(ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน)……….
ตามที่ไดมีคําสั่ง………(ชื่อองคการบริหารสวนตําบล)…………ที่…....…/………..……
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่…….……เดือน………………...……..พ.ศ. ………
เพื่อสอบสวน……………..…..(ชื่อผูถูกกลาวหา)…….……….ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง / หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรองในหนาที่ราชการ /
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ในเรื่อง……..(เรื่องที่กลาวหา ถากลาวหาหลาย
เรื่องใหระบุทุกเรื่อง)……….นั้น
ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว เมื่อ
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วันที่……….เดือน……….……….….พ.ศ…….…….... และคณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวน
ตามหมวด 4 วาดวยการสอบสวนของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย เสร็จแลว จึงขอเสนอรายงานการสอบสวนดังตอไปนี้
1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก…..………………….…..(มีผูรองเรียนหรือมี
ผูรายงานวาอยางไร ในกรณีที่ไดมีการสืบสวนหรือสอบสวนไดความประการใด ใหระบุไว
ดวย………………………… ……………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………
2. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหา
ให……………….(ชื่อผูถูกกลาวหา)….…….………ผูถูกกลาวหาทราบแลวโดย……………(แจง
และอธิบาย ขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบวาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และไดแจงโดยวิธี
ใด)…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.…………..…..(ชื่อผูถูกกลาวหา)….……..……ผูถูกกลาวหาไดใหถอยคําในเบื้องตนวา
………………...……(ใหถอยคําในเบื้องตนวาอยางไร หรือไมไดใหถอยคําในเบื้องตนดวยเหตุผลอ
ยางไร) ………………………………………………………………………….………..….…….
………………………………………………………………………………………………………
4. คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลว
ไดความวา………………………..…………(อธิบายวาไดความอยางไร ในกรณีที่คณะกรรมการ
สอบสวน ไมสอบสวนพยานใดตามขอ 49 หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามขอ 50 ของ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย ใหระบุพยานที่ไมสอบ
สวนหรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น
พรอมทั้งเหตุผลไวดวย)…………………………………….………………….……………………
……………...
………………………………………………………………………………………………………
……….…… ………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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5. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ
กลาวหาให………………(ชื่อผูถูกกลาวหา)…...……….ผูถูกกลาวหาทราบตามบันทึกการแจงขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ลงวันที่………….…..…..
เดือน………………..พ.ศ……………….. ….โดย…..…….(อธิบายวิธีการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา)…………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
6. คณะกรรมการสอบสวนไดใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือ
ขอใหถอยคํา หรือขอนําสืบแกขอกลาวหาแลว…………(ชื่อผูถูกกลาวหา)……………..……..ผูถูก
กลาวหาไดชี้แจงแกขอกลาวหา / ใหถอยคํา / นําสืบแกขอกลาวหา……………………..….…..…
(รายละเอียดเกี่ยวกับคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือการใหถอยคํา หรือการนําสืบแกขอกลาวหาวา
อยางไร และในกรณีที่ไมไดดําเนินการดังกลาวเนื่องจากเหตุผลอยางไร และไดนําสืบแกขอกลาวหา
โดยอางพยานหลักฐาน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนตามคําขอของผูถูกกลา
วหาไดความโดยสรุปวาอยางไร หรือไมไดมีการนําสืบแกขอกลาวหาดวยเหตุผลอยางไร ในกรณีที่
คณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวนพยานใดตามขอ 49 หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใด
ตามขอ 50 ของ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย ใหระบุ
พยานที่ไมสอบสวนหรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนพรอมทั้งเหตุผลไวดวย และในกรณีที่ผูถูก
กลาวหาใหถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาลงมติแลว เห็นวา…………….……………
…………………….…..(สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวน กําหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบ
เทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวหาวาจะรับฟง
พยานหลักฐานใดไดหรือไม เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลอยางไร และผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัย
อยางไร หรือไม ถาผิด เปนความผิดวินัยกรณีใดตามขอใด และควรไดรับโทษสถานใด หยอนความ
สามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะ
สมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ หรือไม
อยางไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบ
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สวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษปลดออก หรือไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการ
เสียหายแกราชการตามขอ 5 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการหรือไม อยาง
ไร)…………………………………………………………………………………………………
……………...…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
…………..(ลายมือชื่อ)…………ประธานกรรมการ
(…………………………………)
…………..(ลายมือชื่อ)………… กรรมการ
(…………………………………)
ฯลฯ ฯลฯ
…………..(ลายมือชื่อ)………… กรรมการและเลขานุการ
(…………………………………)

หมายเหตุ 1. การประชุมพิจารณาลงมติตามขอ 57 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคน
และไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาว
ลงลายมือชื่อในบันทึกนี้ หากกรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงแนบไว
กับรายงานการสอบสวน
2. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก
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แบบ ลท.1
ครุฑ
คําสั่ง………(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่………./………(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑ
………………….
ดวย………….(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)……..…พนักงานสวนตําบล.............................………
ตําแหนง……………………….………..ระดับ…………..สังกัด…………………………………..
ตําแหนงเลขที่………………………รับเงินเดือนในอันดับ….…….……..ขั้น………..….…..บาท
ไดกระทําผิดวินัยในกรณี……………..………(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบุ
ทุกกรณี) ………..………………………………..……………………………………………...
…………………………………..…………………………..………………………………………
เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐาน…………………………………………………
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ตามขอ ……………………ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัย สมควรไดรับโทษภาคทัณฑ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และขอ 67 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนิน
การทางวินัย จึงใหลงโทษภาคทัณฑ…………………….....(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)…………
…………………………………………
หาก………..(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ).….ประสงคจะอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต…………………………พ.ศ………….เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่…………………………..พ.ศ. ………..
(ลงชื่อ)
(…………ชื่อผูสั่ง…………..)
…………(ตําแหนง)…………

หมายเหตุ 1. แบบ ลท.1 นายกองคการบริหารสวนตําบลลงโทษภาคทัณฑ ตามขอ 67
ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
2. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกลงโทษ ใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการ
บริหารงาน และตําแหนงในสายงาน ถาผูถูกลงโทษเปนผูถูกสั่งใหประจําองคการบริหารสวนตําบล
ใหระบุฐานะดังกลาวแทนตําแหนงและระดับ
3. การระบุขอความผิด ถาผิดหลายขอใหระบุทุกขอ ถาขอใดมีหลายวรรคใหระบุวรรค
ดวย และใหระบุตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยที่
ใชอยูในขณะกระทําผิด
4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก
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แบบ ลท.2
ครุฑ
คําสั่ง….(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่………./……….(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ลงโทษตัดเงินเดือน
………………
ดวย……..(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)………พนักงานสวนตําบล................................…………
ตําแหนง………………………………….ระดับ…………….สังกัด………………………………..
ตําแหนงเลขที่…………………………รับเงินเดือนในอันดับ…………….ขั้น………………บาท
ไดกระทําผิดวินัยในกรณี…….……..……...(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบุทุก
กรณี) …………………………………………….…………………………….…………………
……………………………………………………………………….……….……………………
เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐาน……………………..…….……………………………
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ตามขอ..….…………….ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัย สมควรไดรับโทษตัดเงินเดือน……% เปนเวลา……….เดือน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และขอ 67 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนิน
การทางวินัยจึงใหลงโทษตัดเงินเดือน………..(ระบุชื่อผูถูกลงโทษและอัตราโทษ)……..……%
เปนเวลา….…….เดือน
หาก…….…(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)…..…ประสงคจะอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน………………………..พ.ศ…………เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่……………………………พ.ศ…………
(ลงชื่อ)
(………..ชื่อผูสั่ง…………….)
…………(ตําแหนง)…………

หมายเหตุ 1. แบบ ลท.2 นายกองคการบริหารสวนตําบลลงโทษตัดเงินเดือน ตามขอ 67
ของ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
2. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกลงโทษ ใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการ
บริหารงาน และตําแหนงในสายงานถาผูถูกลงโทษเปนผูถูกสั่งใหประจําองคการบริหารสวนตําบล
ใหระบุฐานะดังกลาวแทนตําแหนงและระดับ
3. การระบุขอความผิด ถาผิดหลายขอใหระบุทุกขอ ถาขอใดมีหลายวรรคใหระบุ
วรรคดวย และใหระบุตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทาง
วินัยที่ใชอยูในขณะกระทําผิด
4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก
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แบบ ลท.3
ครุฑ
คําสั่ง….(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่………./……….(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ลงโทษลดขั้นเงินเดือน
………………
ดวย……..(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)…..……..พนักงานสวนตําบล...............................………
ตําแหนง………………………………….ระดับ………….สังกัด………………..……………….
ตําแหนงเลขที่……………………รับเงินเดือนในอันดับ……….……….ขั้น………………บาท
ไดกระทําผิดวินัยในกรณี……………...……...(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบุ
ทุกกรณี) ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐาน………………..…………………………………………
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ตามขอ..……………..….ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัย สมควรไดรับโทษลดขั้นเงินเดือน…………..ขั้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และขอ 67 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนิน
การทางวินัย จึงใหลงโทษลดขั้นเงินเดือน……..(ระบุชื่อผูถูกลงโทษและอัตราโทษ)……ขั้น
หาก…….…(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ).…….ประสงคจะอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน………………………..พ.ศ…………เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่……………………………พ.ศ…………
(ลงชื่อ)
(………..ชื่อผูสั่ง…………….)
…………(ตําแหนง)…………

หมายเหตุ 1. แบบ ลท.3 นายกองคการบริหารสวนตําบล ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ตามขอ
67 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
2. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกลงโทษ ใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการ
บริหารงาน และตําแหนงในสายงานถาผูถูกลงโทษเปนผูถูกสั่งใหประจําองคการบริหารสวนตําบล
ใหระบุฐานะดังกลาวแทนตําแหนงและระดับ
3. การระบุขอความผิด ถาผิดหลายขอใหระบุทุกขอ ถาขอใดมีหลายวรรคใหระบุ
วรรคดวย และใหระบุตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทาง
วินัยที่ใชอยูในขณะกระทําผิด
4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก
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แบบ ลท.4
ครุฑ
คําสั่ง….(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่………./……….(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ลงโทษ…….ออกจากราชการ
………………..
ดวย…...(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)……....พนักงานสวนตําบล.............................…………….
ตําแหนง………………………………….ระดับ………….สังกัด……………………….…………
ตําแหนงเลขที่………………………รับเงินเดือนในอันดับ……………….ขั้น………………บาท
ไดกระทําผิดวินัยในกรณี…………...………...(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบุ
ทุกกรณี) ……………………………………….…………………………………………………….
……………………………………………….…………………………………………………….
เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐาน…………………………………………………………
ตามขอ..……………...……ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัย และคณะกรรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด…………...(ระบุชื่อ)….…….……ในการ
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ประชุม ครั้งที่………/……….(เลข พ.ศ.) เมื่อวันที่………………พ.ศ……...….ไดมีมติใหลง
โทษ…………..….…. (ระบุสถานโทษและชื่อผูถูกลงโทษ)…..…ออกจากราชการ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และขอ 68 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนิน
การทางวินัย จึงใหลงโทษ……………..….(ระบุสถานโทษและชื่อผูถูกลงโทษ)…….…..ออกจาก
ราชการ
หาก….…(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)………ประสงคจะอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน………………………..พ.ศ…………เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่……………………………พ.ศ…………
(ลงชื่อ)
(………..ชื่อผูสั่ง…………….)
…………(ตําแหนง)…………
หมายเหตุ 1. แบบ ลท.4 นายกองคการบริหารสวนตําบลลงโทษปลดออกหรือไลออก
ตามขอ 68 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
2. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกลงโทษ ใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการ
บริหารงาน และตําแหนงในสายงานถาผูถูกลงโทษเปนผูถูกสั่งใหประจําองคการบริหารสวนตําบล
ถูกสั่งพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอนตามขอ 25 ใหระบุฐานะ ดังกลาวไวดวย
3. การระบุขอความผิด ถาผิดหลายขอใหระบุทุกขอ ถาขอใดมีหลายวรรคใหระบุวรรคดวย
และใหระบุตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยที่ใชอยู
ในขณะกระทําผิด
4. การกําหนดโทษถามีเหตุอันควรลดหยอนจะระบุไวในคําสั่งดวยก็ได
5. การสั่งใหคําสั่งมีผลบังคับตั้งแตวันใด ใหเปนไปตามหมวด 4 วาดวยวันออกจาก
ราชการของพนักงานสวนตําบล ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ
6. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก
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แบบ ลท.5
ครุฑ
คําสั่ง….(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่………./……….(เลข พ.ศ.)
เรื่อง เพิ่มโทษ / ลดโทษ / งดโทษ / ยกโทษ
………………..
ตามคําสั่ง…….(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)…….…ที่……./……..ลงวันที่……….
พ.ศ………..ลงโทษ………(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)…….…พนักงานสวนตําบล…………....
ตําแหนง……………………..……………ระดับ…………..สังกัด…………….……………..…
.………ตําแหนงเลขที่………………………………รับเงินเดือนในอันดับ……ขั้น…………บาท
ซึ่งกระทําผิดวินัยในกรณี………….…………………………………………………………….
(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี)
………………………………………………………………………………………………………
……...… ……………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐาน……………………………………………..………
ตามขอ…………….………ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัย โดยใหลงโทษภาคทัณฑ/ตัดเงินเดือน………% เปนเวลา………..เดือน/ลดขั้นเงิน
เดือน……..…………..ขั้น และไดรายงานการลงโทษตอคณะกรรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นั้น
……….(ระบุคณะกรรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด)………………….………… …
ไดพิจารณาแลวเห็นวา การลงโทษดังกลาวเปนการไมถูกตอง/ไมเหมาะสม
โดย………….………………...(ระบุความเห็นโดยสรุป)……………… …………………………
…………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………
………...……(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)……………..….. สมควรไดรับการเพิ่มโทษ/ลดโทษเปนลดขั้น
เงินเดือน …………….ขั้น/ตัดเงินเดือน……………% เปนเวลา……………เดือน/ภาคทัณฑ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 ขอ 67 และขอ 70 วรรคหนึ่ง ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัย จึงใหเพิ่มโทษ/ลดโทษ…….... (ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)………
จาก………..….(ระบุสถานโทษและอัตราโทษเดิม)………..….เปน………(ระบุสถานโทษและ
อัตราโทษที่เพิ่มหรือลด และสําหรับกรณีลดขั้นเงินเดือนใหระบุดวยวา โดยใหลดจากรับเงินเดือน
ในอันดับใด ขั้นใดเปนใหรับเงินเดือนในอันดับใด ขั้นใด)…………………………
หาก………...(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)….…ประสงคจะอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณ
ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต…..………………………..…………เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่……………………………พ.ศ…………
(ลงชื่อ)
(………..ชื่อผูสั่ง…………….)
…………(ตําแหนง)…………
หมายเหตุ 1. แบบ ลท.5 นายกองคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมติคณะ
กรรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด ตามขอ 70 วรรคหนึ่ง ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
2. ถาเปนกรณีลงโทษตามขอ 70 วรรคหนึ่ง ที่ไมใชเปนการเพิ่มโทษ หรือลดโทษ
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ใหใช แบบ ลท. 1 แบบ ลท.2 หรือแบบ ลท.3 แลวแตกรณีโดยอนุโลม
3. คําสั่งงดโทษ หรือยกโทษ ไมตองใชคําวา "ทั้งนี้ ตั้งแต………….เปนตนไป"
4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ ลท.6
ครุฑ
คําสั่ง….(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่………./……….(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ยกโทษ / งดโทษ /ลดโทษ /เพิ่มโทษ
……………….
ตามคําสั่ง….(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล).…ที่…..……/…..……ลงวันที่…………
พ.ศ………...ลงโทษ………...(ระบุโทษและอัตราโทษ)………....แก…….(ระบุชื่อผูถูกลง
โทษ)………… พนักงานสวนตําบล……………ตําแหนง…………………….ระดับ……….
สังกัด……………..……ตําแหนงเลขที่……………...รับเงินเดือนในอันดับ……… .
ขั้น………….….บาท ซึ่งกระทําผิดวินัยในกรณี……………………………………… .…………..
(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี)…………………… ………………
…… …………… ………………….……… อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐาน……
… ……… …………………………………………ตามขอ………ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย
และการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย นั้น
…..(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)………….….ไดอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว และคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัด.…..……………..….ในการประชุมครั้งที่………….…..…/.(เลข
พ.ศ.)…. เมื่อวันที่………...…พ.ศ…………ไดพิจารณาอุทธรณแลว เห็นวา…………..….…(ระบุ
ความเห็นของคณะกรรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด)...........................................................
……………………………………………..………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………
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จึงมีมติให……………(ระบุมติของคณะกรรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด)………
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และขอ 2 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ
และการรองทุกข จึงให…………………………………………………………….……………
ทั้งนี้ ตั้งแต………………………………….เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่………………………..พ.ศ. ……..
(ลงชื่อ)
(…………ชื่อผูสั่ง)………….)
…………(ตําแหนง)…………

หมายเหตุ 1. แบบ ลท.6 นายกองคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมติคณะ
กรรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด ตามขอ 2 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการ
อุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข
2. การเพิ่มโทษหรือลดโทษใหระบุดวยวาเพิ่มหรือลดจากสถานโทษและอัตราโทษใดเปน
สถานโทษและอัตราโทษใด และสําหรับกรณีลดขั้นเงินเดือน ใหระบุดวยวาใหลดจาก
รับเงินเดือนในอันดับใด ขั้นใด เปนใหรับเงินเดือนในอันดับใด ขั้นใด
3. คําสั่งงดโทษ หรือยกโทษ ไมตองใชคําวา "ทั้งนี้ ตั้งแต…………เปนตนไป"
4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก
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แบบ ลท.7
ครุฑ
คําสั่ง….(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่………./……….(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ยกโทษ / งดโทษ /ลดโทษ /เพิ่มโทษ
และใหกลับเขารับราชการ
……………….
ตามคําสั่ง……(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)….…ที่…..…/…….…ลงวันที่…….….
พ.ศ………...ลงโทษ………...(ระบุโทษและอัตราโทษ)………....แก……(ระบุชื่อผูถูกลง
โทษ)……………. พนักงานสวนตําบล…….………….…ตําแหนง………… ระดับ…………..
สังกัด…………………ตําแหนงเลขที่………………..รับเงินเดือนในอันดับ…….…
ขั้น…………….บาท ซึ่งกระทําผิดวินัยในกรณี………………………………….. (ระบุกรณีกระทํา
ผิดโดยสรุป ถาหลายกรณีใหระบุทุกกรณี)………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐาน……………………………………………………
ตามขอ………ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย นั้น
……(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)…………...…………ไดอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว และ
คณะกรรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด.…………...ในการประชุมครั้งที่…..../…..(เลข พ.ศ.)….
เมื่อวันที่…….พ.ศ………. ไดพิจารณาอุทธรณแลวแลวเห็นวา………..….…(ระบุมติคณะกรรรม
การพนักงานสวนตําบลจังหวัด)………………………………………………………………….
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ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และขอ 3 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและ
การรองทุกข จึงให………………….………และให…………(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)
…………………. กลับเขารับราชการในตําแหนง……………………………………ระดับ………
สังกัด…………..….. ตําแหนงเลขที่…..………..รับเงินเดือนในอันดับ….……ขั้น………….บาท

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่……………………………..เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่……………………………..พ.ศ…………..
(ลงชื่อ)
(……………..ชื่อผูสั่ง…………..)
……………(ตําแหนง)…………..

หมายเหตุ 1. แบบ ลท.7 นายกองคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมติคณะ
กรรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด ตามขอ 3ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการ
อุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข
2. การเพิ่มโทษหรือลดโทษใหระบุดวยวาเพิ่มหรือลดจากสถานโทษและอัตราโทษใดเปน
สถานโทษและอัตราโทษใด และสําหรับกรณีลดขั้นเงินเดือน ใหระบุดวยวาใหลดจาก
รับเงินเดือนในอันดับใด ขั้นใด เปนใหรับเงินเดือนในอันดับใด ขั้นใด
3. คําสั่งงดโทษ หรือยกโทษ ไมตองใชคําวา "ทั้งนี้ ตั้งแต………….เปนตนไป
4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก
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(สป.1)
แบบบันทึกสรุปประวัติและขอเท็จจริง
ตอนที่ 1 ประวัติสวนตัว
ชื่อตัว………………….ชื่อสกุล………………วัน/เดือน/ปเกิด……/………./………./
อายุตัว…….…ป เริ่มรับราชการเมื่อ……../………/……….อายุราชการ……………ป
ขณะเกิดเหตุดํารงตําแหนง…………………ระดับ……….กอง/สวน/สํานัก…………..
องคการบริหารสวนตําบล………………อําเภอ..….…….…...จังหวัด……………….
รับเงินเดือนในอันดับ…………ขั้น……………………….บาท ปจจุบันดํารงตําแหนง
………………………………ระดับ………..กอง/สวน/สํานัก………………………
องคการบริหารสวนตําบล…………………อําเภอ……………..จังหวัด…………….
รับเงินเดือนในอันดับ………ขั้น………………………บาท วุฒิ……………………...
ตอนที่ 2 คําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวน
คําสั่ง…(ชื่อองคการบริหารสวนตําบล)…..ที่…./…(เลข พ.ศ.) ลงวันที่………….…..
ชื่อกรรมการสอบสวน………….…………….ระดับ……..ตําแหนง…………………
……………………………...ระดับ……..ตําแหนง…………………
……………………………...ระดับ……..ตําแหนง…………………
……………………………...ระดับ……..ตําแหนง…………………
ประธานกรรมการรับทราบคําสั่งเมื่อวันที่……………………………………………..
ผูถูกกลาวหารับทราบ สว.3 เมื่อ………………………………………………………
ขอขยายเวลาการสอบสวนจํานวน………ครั้ง รวมทั้งสิ้น………...วัน
เหตุผลในการขอขยายเวลาการสอบสวนเมื่อครบกําหนด 120 วันแลว…………………
คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานการสอบสวนเมื่อวันที่…………………………
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-2ตอนที่ 3 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอกลาวหา
เหตุเกิดเมื่อ……………………………………………………………………………
ขอกลาวหา…………………………………………………………………………….
…………..……………………………………………………………………………….
…………..……………………………………………………………………………….
ตอนที่ 4 ความเห็นของผูเกี่ยวของ
ขอเท็จจริงไดความโดยสรุปวา…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบบล………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
ความเห็น/มติ ก.อบต.……………………………………………………………………
ตอนที่ 5 ความเสียหายแกทางราชการ
กรณีนี้เปนเหตุใหเสียหายแกราชการ คือ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
ตอนที่ 6 การสั่งลงโทษ/ใหออกจากราชการ
คําสั่ง…(ชื่อองคการบริหารสวนตําบล)…ที่……./……ลงวันที่…….ลงโทษ…………
ตั้งแต…………………เปนความผิดวินัยตามขอ………………………………………...
ใหออกจากราชการเพราะ…………………………………………….ตามขอ…………..
มีการเพิ่มโทษ/ลดโทษ จาก…………………….เปน……………………………………
-3ตอนที่ 7 การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
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ผูถูกลงโทษอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ…………………………………………………….
เมื่อ………………………………………………………………………………………..
เหตุผลของการอุทธรณ…………………………………………………………………
ความเห็น/มติของ………………………………………………………………………
เห็นวา……………………………………………………………………………….….
นายกองคการบริหารสวนตําบล…………มีคําสั่งที่……..…/…….. ลงวันที่………….
สั่งตามมติ……….……………………………………………………….………….แลว
ตอนที่ 8 ประวัติการถูกลงโทษ
ครั้งที่ 1 เคยถูกลงโทษ……………….เมื่อ………………………….กรณี…………….
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
ครั้งที่ 2 เคยถูกลงโทษ………………เมื่อ………………………….กรณี…………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
การดําเนินการทางวินัย/การสั่งใหออกจากราชการรายนี้ไดดําเนินการสอบสวน
พิจารณาและสั่งการไปโดยถูกตองตามกฎหมายแลว
องคการบริหารสวนตําบล……………อําเภอ………..……จังหวัด……………

ลงชื่อ……………………………………ผูบันทึก
(………………………………..)
ตําแหนง………………………………
วันที่…………………………………….
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