คู่มือ
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการ
กระทาความผิดทางวินัย

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

คานา
ปัจจุบันปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่หลายด้าน การแก้ไขปัญหาจาต้องแก้ไข
ที่ต้นเหตุ ปัญหาในเรื่องข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง กระทาผิดวินัยก็เป็นปัญหาสาคัญอีกประการหนึ่ง
ซึ่งอาจเกิดจากความไม่รู้ ความประมาทเลินเล่อ หรือจงใจ การป้องกันมิให้บุคลากรในสังกัดกระทาผิดวินัยนั้น
ควรต้องส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในเรื่องของการกระทาที่เป็นความผิดวินัยก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้
บุคลากรในสังกัดจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบและแก้ไขความไม่รู้ ในส่วนของความประมาทเลินเล่อ
หรือจงใจนั้น จาต้องแก้ไขปัญหาโดยการเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีจิตสานึกที่ดี ซึ่งฝ่ายวินัยและส่งเสริม
คุณธรรม ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างจิต สานึกที่ดีในการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด
คู่มือการปฏิบั ติงานเพื่อป้องกันการกระทาความผิ ดทางวินัย เล่ มนี้ ผู้ จัดทาได้นาประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัด จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด
จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ และประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้ง ๓ ฉบับ มาบรรจุไว้ ซึง่ ได้อธิบายในเรื่องของความผิดวินัยในแต่ละฐาน
ทั้ง หมด ๑๘ ฐาน โดยอธิ บ ายถึ ง ความหมายองค์ ป ระกอบความผิ ด และแนวทางการลงโทษตาม พ.ร.บ.
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕
ทั้งนี้ ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการกระทาความผิดทางวินัย
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และบุคลากรในสังกัด เพื่อใช้ศึกษาและเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องของ
ความผิดทางวินัยให้มากยิ่งขึ้น

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙

๑

- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๔

- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๖

- ความผิดวินัยในแต่ละฐาน
๑. ฐานไม่สนับสนุนประชาธิปไตย
๒. ฐานไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
๓. ฐานไม่ปฏิบัติราชการให้เกิดผลดี
๔. ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
๕. ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ
๖. ฐานไม่สนใจทราบเหตุเคลื่อนไหวอันตราย
๗. ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ
๘. ฐานขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการชอบ
๙. ฐานทาการข้ามขั้นผู้บังคับบัญชาเหนือตน
๑๐. ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
๑๑. ฐานไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมราชการ
๑๒. ฐานขาดราชการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
๑๓. ฐานไม่สุภาพเรียบร้อยหรือกลั่นแกล้งกัน
๑๔. ฐานดูหมิ่น กดขี่ ข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ
๑๕. ฐานกระทาการให้เสื่อมเกียรติข้าราชการ
๑๖. ฐานเป็นผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
๑๗. ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมือง
๑๘. ฐานประพฤติชั่ว

๔๖
๔๗
๔๙
๔๙
๕๑
๕๒
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๕
๕๖
๕๘
๕๘
๕๙
๖๐
๖๐
๖๐

ภาคผนวก
- แผนภูมิขั้นตอนการดาเนินการทางวินัย
- แผนภูมิการกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
- แผนภูมิการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- แผนภูมิกระบวนการสอบสวน
- แผนภูมิการอุทธรณ์
- แผนภูมกิ ารร้องทุกข์

๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

-๒-

เรื่อง

หน้า
- แผนภูมิการให้ออกจากราชการ
- การออกตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
- การลาออก
- สรุป

บรรณานุกรม

๖๙
๗๐
๗๑
๗๓
๗๔

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙
.......................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ วินัย และการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย ลงวันที่ ๒๒ สิ งหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและ
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั บการบริหารงานบุคคล
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติ ค ณะกรรมการกลางข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ในการประชุ ม ครั้ ง
ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ จึ ง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ
ร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) ประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ ม พ.ศ.๔๗
(๓) ประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ
ร้องทุกข์ (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
(๔) ประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ
ร้องทุกข์ (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๑
(๕) ประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ
ร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

ข้าราชการ...

-๒ข้อ ๔ ในประกาศนี้
ข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ให้ห มายความรวมถึง ข้าราชการครูองค์ก ารบริหารส่ว น
จังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด้วย
คู่กรณี หมายความว่า บุคคลผู้มีเหตุทะเลาะวิวาท ร้องเรียน ฟ้องร้องซึ่งกันและกัน หรือ เป็นคู่หมั้น
หรือคู่สมรส เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ เป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น เป็น
ญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือ
ตัวแทน เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ เป็นนายจ้าง ของคู่กรณี หรือเป็นผู้มีอานาจพิจารณาซึ่งมีสภาพร้ายแรง อันอาจ
ทาให้การพิจารณาไม่เป็นธรรม
ตัวการสาคัญ หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ซึ่งชักชวน โน้มน้าว ล่อลวง
ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทาการใด ๆ อันทาให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่นจาต้องปฏิบัติตาม
โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้
หมวด ๒
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาวินัยตามที่กาหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ
ไว้ในหมวดนี้ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้อ ๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้อ ๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
เที่ยงธรรม
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ราชการของตนไม่ ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควร
ได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้ อ ๘ ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ต้ อ งตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการให้ เ กิ ด ผลดี ห รื อ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ
ข้อ ๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๐ ข้าราชการองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยจงใจไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๑ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบ
เหตุ ก ารณ์ เ คลื่ อ นไหวอั น อาจเป็ น ภยั น ตรายต่ อ ประเทศชาติ แ ละต้ อ งป้ อ งกั น ภยั น ตรายซึ่ ง จะบั ง เกิ ด แก่
ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ
ข้อ ๑๒ ...

-๓ข้อ ๑๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาความลับของทางราชการ
การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๓ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติ
ตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นคาสั่งที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้น และเมื่อได้
เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิมเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติ
ตาม
การขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่า งร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
ข้อ ๑๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทาการข้าม
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้ง
คราว
ข้อ ๑๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงาน
โดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ
ข้อ ๑๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัดต้องอุทิศเวลาของตนให้ แก่ราชการจะละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
ข้ อ ๑๘ ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ต้ อ งสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย รั ก ษาความสามั ค คี และ
ไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
ข้อ ๑๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัดต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และ
ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย
ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๒๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่กระทาการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหา
ผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
ข้อ ๒๑ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารง
ตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ข้อ ๒๒ ...

-๔ข้อ ๒๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบั ติหน้าที่
ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่า
ด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๒๓ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้
จาคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
หรือกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หมวด ๓
วิธีก่อนการดาเนินการทางวินัยและสถานโทษทางวินัย
ข้อ ๒๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้
ผู้อยู่ ใต้บั งคับ บั ญชากระทาผิ ดวินัย และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระทาโดย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
การฝึก อบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ
จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย
การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยให้กระทาโดย การเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และขจัด
เหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาผิดวินัย
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการทางวินัยทันที
เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ใดกระทาผิดวินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรีบดาเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่
เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาผิดวินัย ให้ดาเนินการ
ตามวรรคห้า เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มีการกล่าวหาที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้กล่าวหา ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา แต่ระบุชื่อหรือตาแหน่งของ
ผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ใด และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้
(๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้
ภายใต้บั งคับ วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก หากความปรากฏแก่ผู้ บังคับบัญชาอื่นที่มิใช่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บังคับบัญชาอื่น นั้นรายงานตามลาดับชั้นถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยเร็ว
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นตามวรรคห้า จะกระทาโดยแต่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
การกล่ าวหาต้ องกระท าเป็ น หนั ง สื อ ถ้า เป็น การกล่ า วหาด้ว ยวาจาให้ ผู้ บัง คั บบั ญ ชาผู้ ไ ด้ รับ ฟั ง
การกล่าวหาจัดให้มีการทาบันทึกเป็นหนังสือ และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อดาเนินการตามวรรคห้า
เมื่อได้ดาเนิน...

-๕เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคห้าแล้ว ถ้าเห็นว่ากรณี ไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยจึงจะยุติ
เรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที
การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยให้
ดาเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อนไขนี้ โดยกรณี มีมู ล ที่ ค วรกล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ยอย่ า งไม่ ร้ า ยแรง
ให้ดาเนินการทางวินัยตามข้อ ๒๖ วรรคสาม แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้ดาเนินการสอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่า
ผู้ นั้ น กระท าผิ ด วิ นั ย ในกรณี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเป็ น นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ให้ ถื อ ว่ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ก าร
ตามอานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
ข้อ ๒๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในหมวดนี้
ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามหมวด ๘
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
หมวด ๔
การดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๖ การดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า โดยต้องแจ้งข้อกล่าวหา
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และ
ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง รวมทั้งนาสืบแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามหมวด ๖
ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากคาของผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินาทนายความ
หรือที่ปรึกษาเข้าฟังการชี้แจงหรือให้ปากคาของตนได้
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ ร้ายแรง ให้ดาเนินการ
สอบสวนตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร โดยอาจมอบหมายให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาสอบสวนแทน หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้
การสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ วรรคห้า หากได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะสั่งลงโทษตามข้อ ๘๔ โดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงอีกได้
การดาเนินการตามวรรคสาม หากเป็นการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดาเนินการ
มีสาระสาคัญตามหมวด ๗ โดยอนุโลม
ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนตามหมวด ๗
เมื่อดาเนินการตามวรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหกแล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยก็ให้
ดาเนินการตามข้อ ๘๔ หรือข้อ ๘๕ แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย จึงจะสั่งยุติเรื่อง
เป็นหนังสือได้
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามวรรคหก ในเรื่องที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตาม
ข้อ ๖ (๔) ...

-๖–
ข้อ ๖ (๔) หรือข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ และคณะกรรมการ
สอบสวนตามข้อดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหก จะนาสานวนการสอบสวน
ตามข้อดังกล่าวมาใช้เป็ นส านวนการสอบสวน และทาความเห็นเสนอผู้ สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยถือว่าได้มีการสอบสวนตามวรรคหกแล้วก็ได้
ข้อ ๒๗ ให้กรรมการสอบสวนมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ขอให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน
บริ ษั ท ชี้ แจงข้อ เท็จ จริ ง ส่ ง เอกสารและหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ส่ งผู้ แ ทนหรือ บุ คคลในสั งกั ด มาชี้ แจง หรื อ
ให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
ข้อ ๒๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาหรือละเว้นกระทาการ
ใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการ
กล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิด
อาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะ
ออกจากราชการไปแล้ ว เว้ น แต่อ อกจากราชการเพราะตาย นายกองค์ การบริห ารส่ ว นจัง หวั ดมี อานาจ
ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ และดาเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ต่อไปได้
เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการเว้นแต่กรณีผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยที่
จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ให้งดโทษเสีย
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นทาการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวจะสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนมิได้
ข้อ ๒๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถูกสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ท าการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิ ดที่ได้กระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้
ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิด หรือกระทาผิดไม่ถึงกับจะถูก
ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งในระดับ
เดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มี อ านาจด าเนิ น การสื บ สวนหรื อ พิ จ ารณาตามข้ อ ๒๔ หรื อ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้ น ทาการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก ตลอดจนดาเนินการทางวินัยตามหลั กเกณฑ์และ
เงื่อนไขนี้ต่อไปได้
ในกรณีสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทาผิดวิ นัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้นั้น
มีสถานภาพเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
การออกคา...

-๗การออกคาสั่งตามข้อนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก่อน
เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่ง
พักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น สาหรับ
ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพัก
ราชการ
การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการ ระยะเวลาให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน และการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙
หมวด ๕
การกันเป็นพยานและการคุ้มครองพยาน
ข้อ ๓๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระทาผิดวินัยกับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่นและผู้นั้นมิใช่ตัวการสาคัญ อาจได้รับการกันเป็นพยาน และการคุ้มครองพยาน
ตามหมวดนี้ ไม่ว่าจะมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม ถ้าผู้นั้น
(๑) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับการกระทาผิดวินัยที่ ได้กระทามา ต่อบุคคล
หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และ
ข้อมูลหรือถ้อยคานั้นเป็นเหตุให้มีการดาเนินการทางวินัยกับตัวการสาคัญในเรื่องนั้นได้
(๒) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกั บการกระทาผิดวินัยที่ได้กระทามา ต่อบุคคล
หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ ซึ่งไม่อาจ
แสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใด เพื่อดาเนินการทางวินัยแก่ตัวการสาคัญในเรื่องนั้นได้
ข้อ ๓๑ การกัน เป็ น พยาน การสิ้ นสุ ดการกันเป็นพยาน การคุ้มครองพยาน และการสิ้นสุ ดการ
คุ้มครองพยาน เป็นอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยต้องทาเป็นหนังสือ
ข้อ ๓๒ การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคาตามข้อ ๓๐ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่เป็นการ
เปิดเผยความลับของทางราชการ และไม่เป็นการกระทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
กรณีผู้บังคับบัญชาอื่นซึ่งมิใช่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับข้อมูล ให้รายงานตามลาดับชั้น
จนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ ๓๓ การพิจารณากันข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพยาน ต้องมิได้เกิดจากการล่อลวง
ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทาการอื่นใดโดยมิชอบแก่ผู้ถูกกันเป็นพยานเพื่อชักจูงให้ ให้ข้อมูล หรือให้ถ้อยคา
ในเรื่องที่กล่าวหานั้น
ข้อ ๓๔ ในระหว่างการสอบสวน หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะกันผู้ถูก
สอบสวนรายใดเป็นพยาน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเร็ว
เพื่อสั่งกันผู้นั้นเป็นพยาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนต้องมีมติโดยระบุเหตุผลแห่งการพิจารณาไว้ด้วยว่า
สมควรกันผู้ถูกสอบสวนรายนั้นเป็นพยานเพราะเหตุใด กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าการดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกกัน
เป็นพยานเป็นอันยุติ เว้นแต่มีกรณีตามข้อ ๓๖
ข้อ ๓๕ ภายใต้บั งคับ ข้อ ๓๐ เมื่อความปรากฏแก่นายกองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดซึ่งได้มีการ
ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกันข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้นั้นเป็นพยานก็ได้
ข้อ ๓๖ หากผู้ถูกกันเป็นพยานตามข้อ ๓๔ หรือข้อ ๓๕ แล้วแต่กรณี ไม่มาให้ถ้อยคาต่อบุคคลหรือ
คณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแต่
ไม่ได้ถ้อย...

-๘ไม่ให้ถ้อยคา หรือให้ถ้อยคาแต่ไม่เป็นประโยชน์ หรือให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือกลับคาให้การ คณะกรรมการ
สอบสวนต้องรายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้การกันผู้นั้นเป็นพยานสิ้นสุดลง และให้ดาเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้นั้นต่อไป
ข้อ ๓๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งการกันเป็นพยานและการสิ้นสุด การกันเป็นพยานให้
ผู้ถูกกันเป็นพยานและบุคคล หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการทราบ แล้วส่งให้ประธานกรรมการสอบสวนรวมไว้ในสานวนการสอบสวนด้วย
ข้อ ๓๘ ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้ าที่ให้การคุ้มครอง
พยาน ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เปิดเผยชื่อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่จะทาให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคา
(๒) ไม่ใช้อานาจไม่ว่าในทางใด หรือกระทาการอื่นใดอันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจ
มีผลทาให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ของผู้นั้นในทางเสียหาย
(๓) มิให้ผู้นั้นถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกข่มขู่เพราะเหตุที่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคา
ข้อ ๓๙ ในกรณีข้าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือให้คุ้มครองพยาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจะพิจ ารณาดาเนินการอื่นใดที่เ ห็นว่าจาเป็นเพื่อให้ผู้นั้นได้รับการคุ้มครองแล้ ว
จึงปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัติในภายหลังได้
ข้ อ ๔๐ ภายใต้ บั ง คั บ ข้ อ ๓๙ ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น พยานผู้ ใ ดเห็ น ว่ า
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นยังมิได้ให้การคุ้มครอง หรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอ ในกรณีเป็นผู้บังคับบัญชา
อื่นที่มิใช่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้นั้นอาจยื่นคาร้องเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปก็ได้
ข้อ ๔๑ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับคาร้องตามข้อ ๔๐ หรือความปรากฏแก่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้ามีมูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง ต้องให้การคุ้มครองพยานทันที หากมี
ความจาเป็นเพื่อความปลอดภัยในชีวิต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจสั่งให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการที่
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโดยความสมัครใจของพยานโดยเร็วก็ได้
ข้อ ๔๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นพยานผู้ใดเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยังมิได้ให้การคุ้มครองตามหมวดนี้ หรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอ ผู้นั้นอาจยื่นคาร้องเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้
เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ามีมูลน่า
เชื่อว่าเป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ ให้พยานผู้นั้น
ไปช่วยราชการที่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อ
ทราบ โดยอาจปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่กฎหมายกาหนดในภายหลังก็ได้
ข้อ ๔๓ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ ให้
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมีมติให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการที่สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดาเนินการตามข้อ ๔๒ ถือว่าไม่ปฏิบัติการตามอานาจ
หน้ า ที่ โ ดยถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ของทางราชการ หรื อ ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติแจ้งผู้ควบคุม หรือกากับดูแลดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ต่อไป
ข้อ ๔๔ การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดนี้ให้พิจารณาดาเนินการในโอกาสแรกที่สามารถ
กระทาได้ และให้เริ่มตั้งแต่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคา จนกว่าจะมีการสั่งยุติเรื่อง หรือการดาเนินการทางวินัย
แก่ตัวการ...

-๙แก่ตัวการส าคัญแห่งการกระทาผิ ดเสร็ จสิ้น และเหตุแห่ งการคุ้มครองพยานหมดสิ้นไป ให้คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้ผู้ได้รับการคุ้มครองพยานกลับไปปฏิบัติหน้าที่เดิม
หมวด ๖
การกระทาที่ปรากฏชัดแจ้ง
ข้อ ๔๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กระทาผิดอาญาจนต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทาผิด และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว
(๒) กระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้รับสารภาพในเรื่องที่ถูกกล่าวหาเป็นหนังสือต่อนายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หรื อ ให้ ถ้ อ ยค ารั บ สารภาพต่ อ ผู้ มี ห น้ า ที่ สื บ สวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรื อ
คณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว
ถือเป็ นความผิ ดที่ป รากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่ วนจังหวัดจะดาเนินการทางวินัยตาม
ข้อ ๘๔ โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๔๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกโดย
ศาลมิได้รอการกาหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้ หรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ดาเนินการสืบสวนแล้ วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(๓) กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือให้ถ้อยคารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗
และได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว
ถือเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่ งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดาเนินการทางวินัยตามข้อ
๘๕ วรรคหนึ่ง โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๔๗ ข้าราชการองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดผู้ ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติห น้าที่
ราชการ บกพร่องต่อหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กระทาหรื อละเว้น กระทาการใดจนต้องค าพิพากษาถึงที่สุ ดว่าผู้ นั้นกระทาผิ ดแต่ให้ รอการ
กาหนดโทษ หรือกาหนดโทษแล้วแต่ให้รอการลงโทษไว้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏตามคาพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว
(๒) มีกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือให้ถ้อยคารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตาม
หมวด ๗ และได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือไว้แล้ว
ถือเป็นกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่ งให้ออกจากราชการตามข้อ ๗
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
หมวด ๗....

- ๑๐ หมวด ๗
การสอบสวนพิจารณา
ข้อ ๔๘ เพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดซึ่งมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรื อ บกพร่ อ งในหน้ า ที่ ร าชการ หรื อ ประพฤติ ต นไม่ เ หมาะสมกั บ ต าแหน่ งหน้ า ที่ ร าชการตามข้ อ ๗
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ ให้เป็นไปตามหมวดนี้
ข้อ ๔๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในสั งกัด กรณีมีเ หตุผ ลความจ าเป็ น หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนพิจารณา หรือ เพื่อความยุติธ รรม
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจแต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดย
ได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดก็ได้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจานวนอย่างน้อยสามคน
ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการซึ่ งมี ต าแหน่ ง ระดับ ไม่ ต่ากว่ า หรื อ เที ยบได้ ไ ม่ต่ ากว่า ผู้ ถู ก กล่ า วหา ตามที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดารงตาแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับ
การฝึกอบรมตามหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดาเนินการทางวินัยอย่างน้อย
หนึ่งคน
ในกรณีจาเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือลูกจ้างประจาหรือพนั กงานจ้างตามภารกิจที่มีคุณสมบัติตาม
วรรคสอง ด้วยก็ได้ และให้นาข้อ ๕๔ ข้อ ๕๕ และข้อ ๕๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่านายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดร่ว มกับผู้ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบ หากพบว่าเป็นความจริง ให้แจ้งขอความยินยอมจากต้นสังกัด
แล้วพิจารณาและมีมติคัดเลือกคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคาสั่งแต่งตั้ง
ตามมติ
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ สอบสวนแล้วเสร็จ ให้ทารายงานการสอบสวนเสนอไปยัง
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่ว นจั งหวัดพิจ ารณาแล้ว มีมติเป็น ประการใด ให้ นายกองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดสั่ งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะมีตาแหน่งระดับต่า
กว่า หรือเทียบได้ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
ข้อ ๕๐ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุชื่อและตาแหน่งระดับของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่
กล่าวหา ชื่อและตาแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) ทั้งนี้
ให้มีสาระสาคัญตามแบบ สว.๑ ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งตั้ง ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง
ข้ อ ๕๑ เมื่ อ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนแล้ ว ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้
เป็นหลักฐาน ในการนี้ให้มอบสาเนาคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบ
คาสั่ง ถ้าได้ทาบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ให้ถือวัน...

- ๑๑ ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือมีเหตุจาเป็นอื่น ให้ส่ง
ส าเนาค าสั่ งทางไปรษณีย์ ล งทะเบี ย นตอบรับไปให้ ผู้ ถู กกล่ าวหา ณ ที่ อยู่ ของผู้ ถูก กล่ าวหาซึ่ง ปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้เ มื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งสาเนาคาสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
(๒) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน และส่งหลักฐานการ
รับทราบ หรือถือว่ารับทราบตาม (๑) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการ
และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๕๒ เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๕๑ (๒) แล้ว ให้ประธานกรรมการดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป
ข้อ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่การประชุมตามข้อ ๖๑ และข้อ ๗๕ ต้องมี
กรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย แต่ในกรณีจาเป็นที่
ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่แทน
การลงมติข องที่ป ระชุ ม คณะกรรมการสอบสวนให้ ถื อ เสี ย งข้า งมาก ถ้า คะแนนเสี ย งเท่ ากั น ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๔ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทาการตามเรื่องที่กล่าวหา
(๒) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา
หรือมารดาของผู้กล่าวหา
(๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทาให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม
การคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนให้ทาเป็นหนังสือยื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแห่งการคัดค้าน
โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะทาให้การสอบสวนไม่ได้ความจริง
และความเป็นธรรมอย่างไร ในการนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งสาเนาหนังสือคัดค้านและแจ้งวันที่
ได้รับหนังสือคัดค้านดังกล่าวให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ในสานวนการสอบสวนด้วย
ในการพิจารณาเรื่องการคัดค้าน ผู้ซึ่งถูกคัดค้านอาจทาคาชี้แจงได้ หากนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเห็น ว่าหนั งสือคัดค้านมีเหตุผลรั บฟังได้ ให้สั่ งให้ ผู้ ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน
หากเห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ให้สั่งยกคาคัดค้านนั้น โดยให้สั่งการภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน ทั้งนี้ ให้แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้คัดค้านทราบ แล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในสานวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคา
คัดค้านให้เป็นที่สุด
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสิบห้าวันตามวรรคสาม
ให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน และให้เลขานุการกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดาเนินการตามข้อ ๕๖ ต่อไป
การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ในกรณี...

- ๑๒ ในกรณีกรรมการสอบสวนตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ ถูกคัดค้านหรือเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้าน
ให้ดาเนินการตามวรรคสอง โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเสนอคาคัดค้านไปยังคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับหนังสื อคัดค้าน คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณาคาคัดค้านโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือ
คัดค้านจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น หากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่พิจารณา
และมีมติภายในสามสิบวันให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมีมติคัดเลือกกรรมการสอบสวนแทนผู้นั้น
ในกรณีมีการคัดค้านตามวรรคสอง วรรคหก และข้อ ๕๕ ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่า
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี จะ
พิจารณาสั่งคาคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาคาคัดค้านให้ทราบ
ข้อ ๕๕ ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านตามข้อ ๕๔
วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๕๔ วรรคสอง และให้นาข้อ ๕๔ วรรค
สาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๕๖ ภายใต้บั งคับข้อ ๔๙ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ้านายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามีเหตุอันสมควร หรือจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจานวนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการสอบสวน ให้ดาเนินการได้โดยต้องแสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย และให้นาข้อ ๕๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้
ดาเนินการไปแล้ว
ข้อ ๕๗ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนตามหมวดนี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่
กล่าวหาและดูแลให้บั งเกิดความยุ ติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ให้ คณะกรรมการสอบสวน
รวบรวมประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จาเป็นเพื่อประกอบ
การพิจารณา และจัดทาบันทึกประจาวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย
ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทาการสอบสวน
ข้อ ๕๘ ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนภายในกาหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) ดาเนินการประชุมตามข้อ ๕๒ แล้วแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๐ ให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่มีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
ดาเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ
(๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (๓)
(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทารายงานการสอบสวนเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทาให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายระยะเวลา
ดาเนินการได้ไม่เกินสองครั้ง ๆ ละไม่เกินสามสิบวัน
การสอบสวน...

- ๑๓ การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทราบเพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป
ข้อ ๕๙ การน าเอกสารหรื อวัตถุมาใช้เป็นพยานหลั กฐานในส านวนการสอบสวน ให้ กรรมการ
สอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนาต้นฉบับมาได้
จะใช้สาเนาที่กรรมการสอบสวน หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสาเนาถูกต้องก็ได้
ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูกทาลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะให้นาสาเนา
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้
ข้ อ ๖๐ เมื่ อ ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ ก ล่ า วหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้ อ ๕๒ แล้ ว
ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา
ให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือ
ด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐาน
หรือนาพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ตามข้อ ๖๑
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ทาบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๒ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้ โดยทาเป็น
สองฉบับ เพื่อมอบให้ ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่ งฉบับ เก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่ งฉบับ และให้ผู้ ถูกกล่ าวหา
ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่า
ได้กระทาการตามที่ถูกกล่าวหรือไม่ อย่างไร แล้วบันทึกถ้อยคาไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีผู้ถูกกล่ าวหาให้ ถ้อยคารับสารภาพว่าได้กระทาการตามที่ถูกกล่าวหา ให้ คณะกรรมการ
สอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทาตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใด หรือหย่อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างไร
หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยคารับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ
(ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทาไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ทาการสอบสวนต่อไปก็ได้
หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาโดยละเอียด จะทา
การสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดาเนินการตามข้อ ๗๕ และข้อ ๗๖ ต่อไป
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยคารับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนเพื่อ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วดาเนินการตามข้อ ๖๑ ต่อไป
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา ถ้าได้ทาบันทึกลงวันที่และ
สถานที่ที่ แจ้ งและลงลายมือชื่อ ผู้ แจ้ ง พร้อมทั้ งพยานรู้เห็ นไว้เป็นหลั กฐานแล้ ว ให้ ถือวัน ที่แจ้งนั้ นเป็นวั น
รับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือมีเหตุจาเป็นอื่น หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบ
ข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูก
กล่ า วหาแจ้ ง ให้ ท ราบ พร้ อมทั้ งมีห นั งสื อสอบถามผู้ ถู กกล่ าวหาว่า ได้ก ระท าการตามที่ถู กกล่ าวหาหรื อไม่
การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเช่นนี้ ให้ทาบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๒ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสานวน
การสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหา
ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้า
วันนับแต่ ...

- ๑๔ วันนับแต่วันที่ได้ส่งบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ
สว.๒ คืน ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการตามวรรคห้า
ข้ อ ๖๑ เมื่ อ ได้ ด าเนิ น การตามข้ อ ๖๐ แล้ ว ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนด าเนิ น การประชุ ม
เพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร และ
เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่อง
ในหน้ าที่ราชการ หรื อประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่ งหน้าที่ราชการ ตามข้อ ๗ ของหลั กเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ อย่างไร แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียก
ผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัย
กรณีใด ตามข้อใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจาก
ราชการอย่างไร และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และ
การกระทาที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา สาหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้
การแจ้ งข้อกล่ าวหาและสรุป พยานหลั กฐานที่สนับสนุนข้อกล่ าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้ทาบันทึก
มีสาระสาคัญตามแบบ สว.๓ ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ โดยทาเป็นสองฉบับ เพื่อ มอบให้ผู้ถูกกล่าวหา
หนึ่งฉบับ เก็บไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบ
ไว้เป็นหลักฐานด้วย
เมื่ อ ด าเนิ น การดั ง กล่ า วแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนถามผู้ ถู ก กล่ า วหาว่ า จะยื่ น ค าชี้ แ จง
แก้ข้ อกล่ า วหาเป็ น หนั ง สื อ หรื อไม่ ถ้ าผู้ ถูก กล่ า วหาประสงค์จะยื่น คาชี้แ จงเป็น หนั งสื อ ให้ ค ณะกรรมการ
สอบสวนให้ โ อกาสผู้ ถูกกล่ าวหายื่ น คาชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างช้าไม่เกินสิ บห้าวันนับแต่วันที่
ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่า วหาที่จะให้
ถ้อยคาเพิ่มเติม รวมทั้งนาสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นคาชี้แจงเป็นหนังสือ
ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคาและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว
การนาสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะนาพยานหลั กฐานมาเอง หรือจะอ้างพยานหลักฐานแล้ว
ขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้ว ให้ดาเนินการตามข้อ ๗๕
และข้อ ๗๖ ต่อไป
ในกรณีผู้ ถูกกล่ าวหามาแล้ วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบหรือไม่มารับทราบ ถ้าได้ทาบันทึก
ลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้น
เป็นวันรับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยตรงได้ หรือมีเหตุจาเป็นอื่น หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มา
รับ ทราบข้อกล่ าวหาและสรุ ป พยานหลั กฐานที่ส นับสนุนข้อกล่ าวหา ให้ คณะกรรมการสอบสวนส่ งบันทึก
มีสาระสาคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมี หนังสือขอให้
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนัดมาให้ถ้อยคาและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาภายในกาหนดเวลา การแจ้งในกรณีนี้ให้ทา
บัน ทึกมีส าระสาคัญตามแบบ สว.๓ เป็ นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่ งให้ ผู้ ถูก
กล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และ วัน เดือน ปี
ที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่งบันทึก
มีสาระส าคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๓ คืน หรือไม่ได้รับ
คาชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคาตามนัด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยาน...

- ๑๕ และสรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ กล่ า วหาแล้ ว และไม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะแก้ ข้ อ กล่ า วหา ในกรณี เ ช่ น นี้
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็ นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
จะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดาเนินการตามข้อ ๗๕ และข้อ ๗๖ ต่อไป แต่ถ้าผู้ถูกกล่ าวหา
มาขอให้ถ้อยคาหรือยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอนาสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะ
เสนอสานวนการสอบสวนตามข้อ ๗๖ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูก
กล่าวหาตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ
ข้อ ๖๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๖๑ เสร็จแล้ว ก่อนเสนอ
สานวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๗๖ ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจาเป็น
จะต้ อ งรวบรวมพยานหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ก็ ใ ห้ ด าเนิ น การได้ ถ้ า พยานหลั ก ฐานที่ ไ ด้ เ พิ่ ม เติ ม มานั้ น เป็ น
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ และให้ โ อกาสผู้ ถู กกล่ าวหาที่จ ะให้ ถ้ อยคาหรือ นาสื บ แก้ เฉพาะพยานหลั กฐานเพิ่ มเติม ที่ส นับ สนุ น
ข้อกล่าวหานั้น ทั้งนี้ ให้นาข้อ ๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖๓ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นคาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้วมีสิทธิยื่นคาชี้แจงเพิ่มเติม
หรือขอให้ถ้อยคาหรือนาสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ
เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใหม่ตามข้อ ๗๔ ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นคาชี้แจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ ในกรณี
เช่นนี้ให้รับคาชี้แจงนั้นรวมไว้ในสานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๖๔ ในการสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได้
ข้อ ๖๕ ในการสอบปากคาผู้ ถูกกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดกระทาการ
ล่อลวง ขูเ่ ข็ญ ให้สัญญา หรือกระทาการใดเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคาอย่างใด ๆ
ข้อ ๖๖ ในการสอบปากคาผู้ ถูกกล่ าวหาและพยาน ให้ คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ ซึ่งจะถู ก
สอบปากคาเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่ทนายความหรือ
ที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่ง
การสอบสวน
การสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้บันทึกถ้อยคามีสาระสาคัญตามแบบ สว.๔ หรือแบบ
สว.๕ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้ แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยคาเสร็จแล้วให้อ่ านให้ผู้ให้ถ้อยคาฟัง หรือจะให้ผู้ให้
ถ้อยคาอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ถ้อยคารับว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ให้ถ้อยคาและผู้บันทึกถ้อยคาลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน และให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งร่วมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคานั้นด้วย
ถ้าบัน ทึกถ้อยคามีหลายหน้ า ให้ กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ ให้ ถ้อยคาลงลายมือชื่อกากับไว้
ทุกหน้า
ในการบันทึกถ้อยคาห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้
แล้ ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรื อตกเติม และให้ กรรมการสอบสวนผู้ ร่ว มสอบสวนอย่ างน้อยหนึ่งคนกับผู้ ให้ ถ้อยคา
ลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม
ในกรณีผู้ให้ถ้อยคาไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคานั้น
ในกรณีผู้ ใ ห้ ถ้อ ยคาไม่ส ามารถลงลายมือชื่อ ได้ ให้ น ามาตรา ๙ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖๗ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน ให้บุคคลนั้นมาชี้แจงหรือให้
ถ้อยคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกาหนด
ในกรณี...

- ๑๖ ในกรณีพยานมาแต่ไม่ให้ถ้อยคา หรือไม่มา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้ภายในเวลา
อันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจาวันที่มี
การสอบสวนตามข้อ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๗๖
ข้อ ๖๘ คณะกรรมการสอบสวนต้ อ งสอบสวนให้ ห มดประเด็ น ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า การสอบสวน
พยานหลัก ฐานใดจะทาให้ก ารสอบสวนล่า ช้า โดยไม่จาเป็น หรือ มิใ ช่พ ยานหลัก ฐานในประเด็น สาคัญ
คณะกรรมการสอบสวนจะมีมติงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจา
วันที่มีการสอบสวนตามข้อ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๗๖
ข้อ ๖๙ ในกรณีจะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่หรือส่วนราชการนอก
การบังคับบัญชาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ
สอบสวนจะรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้น สอบสวนหรือรวบรวม
พยานหลักฐานแทนก็ได้ โดยกาหนดประเด็นหรือข้อส าคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้ ในกรณีเช่นนี้ให้ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ที่อยู่ในบังคับบัญชาตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยสามคนมาเป็นคณะทาการสอบสวน
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะทาการสอบสวนมีฐานะเป็นคณะกรรมการสอบสวนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ และให้นาข้อ ๕๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๕ ข้อ ๖๖ และข้อ ๖๗
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๗๐ ในกรณี คณะกรรมการสอบสวนเห็ นว่า กรณีมีมูล ว่าผู้ ถูกกล่ าวหากระทาผิ ดวินัย อย่า ง
ร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ให้ประธานกรรมการรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเร็ว ถ้านายกองค์การบริห ารส่ว น
จังหวัดเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการตาม
รายงาน ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนโดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทา
การสอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการตามหมวดนี้
ข้อ ๗๑ ในกรณีการสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่น หรือพนักงาน
ส่ว นท้องถิ่น อื่น หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น ให้ คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นว่าผู้ ที่ถูก
พาดพิงนั้นมีส่วนร่วมกระทาการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทาการในเรื่องที่
สอบสวนนั้ น อยู่ ด้ ว ย ให้ ป ระธานกรรมการรายงานไปยั ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพื่ อ พิ จ ารณา
ดาเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว
ในกรณีนายกองค์การบริ หารส่วนจั งหวัดเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการตามรายงาน ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวน โดยจะ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทาการสอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่
ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการตามหมวดนี้ กรณีเช่นนี้ให้ใช้พยานหลักฐานที่ได้สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณา
ได้ แต่หากผู้ถูกพาดพิงเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น ให้ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเพื่อดาเนินการต่อไป
ในกรณี ...

- ๑๗ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนโดยแยกเป็นสานวนการสอบสวนใหม่ ให้นา
ส าเนาพยานหลั ก ฐานที่เกี่ ย วข้องในส านวนการสอบสวนเดิม รวมในส านวนการสอบสวนใหม่ หรือบันทึ ก
ให้ปรากฏว่านาพยานหลักฐานใดจากสานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสานวนการสอบสวน
ใหม่ด้วย
ข้อ ๗๒ ในกรณี น ายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัด ได้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น ทาการ
สอบสวนเพื่อสอบสวนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดในเรื่อ งที่ผู้นั้นหย่อนความสามารถในอันที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ
ตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเห็นว่าการสอบสวนเรื่องนั้นมีมู ลว่าเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเห็นควรสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนผู้นั้นตามข้อ ๒๖ วรรคหก ให้ดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ กรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก จะนาสานวนการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ ๗๓ ในกรณีมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่
กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิ พากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว
ให้ถือเอาคาพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องสอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับข้อกล่ าวหา แต่ต้องแจ้งให้ ผู้ ถูกกล่าวหาทราบ และแจ้งข้อกล่ าวหาและสรุปพยานหลั กฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย
ข้อ ๗๔ ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนต่อไป
จนเสร็จ แล้วทารายงานการสอบสวนและเสนอสานวนการสอบสวนต่อนายกองค์ การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ และให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่งเรื่องให้ผู้บริหารท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้
ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสังกัดใหม่ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒
พร้อมทั้งพิจารณาและดาเนินการตามข้อ ๗๗ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณีต่อไป
ข้อ ๗๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุมพิจารณา
ลงมติ ดังนี้
(๑) ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิด เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับโทษ
สถานใด
(๒) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจาก
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ อย่างไร
(๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวน
ไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย
แก่ราชการตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559 หรือไม่ อย่างไร
ข้อ ๗๖ เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๗๕ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนทารายงานการ
สอบสวนซึ่งมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๖ ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่ วน
จังหวัด กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ทาความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน โดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนด้วย
ตามข้อ ๗ ....

- ๑๘ รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีไม่ได้สอบสวนพยานตามข้อ ๖๗ และ
ข้อ ๖๘ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคารับสารภาพ ให้บันทึก
เหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย
(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา
(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร ถ้าผิด
เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หน้ าที่ร าชการ หรื อบกพร่ องในหน้ า ที่ร าชการ หรือประพฤติต นไม่ เหมาะสมกั บตาแหน่งหน้ าที่ร าชการ
ตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ อย่างไร หรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟัง
ลงโทษ ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘ ของ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ อย่างไร
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทารายงานการสอบสวนแล้ว ให้เสนอสานวนการสอบสวน พร้อมทั้ง
สารบาญต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ
การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนในเรื่องใดไปแล้ว จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในเรื่องนั้นอีกมิได้ เว้นแต่กรณีตามข้อ ๗๘ วรรคสอง
ข้อ ๗๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสานวนการสอบสวนมาแล้ว ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของสานวนการสอบสวนตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ แล้ว
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิด หรือไม่มีเหตุที่จะให้ออกจาก
ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ สมควรยุติเรื่อง หรือ
กระทาผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและ
สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับสานวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
(๒) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ และไม่ว่านายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ตาม นายกองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด ต้ อ งส่ ง เรื่ อ งให้ ค ณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพื่ อ พิ จ ารณาตามข้ อ ๘๕
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ หรือตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ
พ.ศ.๒๕๕๙ ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับสานวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
การพิจารณาดาเนินการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงความเห็นเป็น
หนังสือ กรณีเห็นแย้งให้อ้างเหตุผลประกอบด้วย
ข้ อ ๗๘ ในกรณี น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เห็ น สมควรให้ ส อบสวนเพิ่ ม เติ ม ประการใด
ให้ กาหนดประเด็ น พร้ อมทั้งส่ งเอกสารที่เ กี่ยวข้องไปให้ คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อด าเนินการ
สอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น โดยอาจกาหนดมาตรการเร่งรัดการสอบสอนเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทาการสอบสวนได้ หรือนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเห็นเป็นการจาเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้นทา
การสอบสวนเพิ่ม เติ มในประเด็น ตามวรรคหนึ่ง ก็ไ ด้ ในกรณี เช่ นนี้ ให้ นาข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐ มาใช้ บัง คั บ
โดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการ...

- ๑๙ ให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้ส่ ง
พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติม ไปให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมโดยไม่ต้องทา
ความเห็น
ข้อ ๗๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามที่กาหนดในข้อ ๔๙
ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเช่นนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่ วนจังหวัดมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นทาการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง
ข้อ ๘๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทาไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนนั้นเสียไปเฉพาะ
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามข้อ ๕๓
วรรคหนึ่ง
(๒) การสอบปากคาบุคคล ดาเนินการไม่ถูกต้องตามข้อ ๕๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๕ ข้อ ๖๖
วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๖๙
ในกรณีเช่น นี้ ให้น ายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัดสั่งให้ คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการใหม่
ให้ถูกต้องโดยเร็ว
ข้อ ๘๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและ
สรุป พยานหลักฐานที่สนั บสนุ นข้อกล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่ าวหาและสรุปพยานหลั กฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหา
ชี้แจง หรือนัดมาให้ถ้อยคาหรือนาสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้
คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงให้ถ้อยคาและนาสืบ
แก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ด้วย
ข้อ ๘๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทาไม่ถูกต้องตามหมวดนี้ นอกจากที่กาหนดในข้อ
๗๙ ข้อ ๘๐ และข้อ ๘๑ ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระส าคัญอันจะทาให้ เสียความเป็นธรรม ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดาเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้า
การสอบสวนตอนนั้นมิใช่สาระสาคัญอันจะทาให้เสียความเป็นธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้
แก้ไขหรือดาเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๘๓ การนับระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ สาหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรก
แห่งเวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้า ยแห่งระยะเวลาเดิม
เป็นวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป ส่วนเวลาสุดสิ้น ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้
นับวันเริ่มเปิดทาการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
หมวด ๘
การลงโทษทางวินัย
ข้อ ๘๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจั งหวัดสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี ให้ เหมาะสมกับ
ความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สาหรับการลงโทษภาคทัณฑ์
ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ในกรณีกระทาผิ ดวินั ยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้ โดยว่ากล่ าวตักเตือนเป็น
หนังสือก็ได้
กรณีการ....

- ๒๐ กรณีการกระทาในเรื่องเดียวกัน แต่เป็นความผิดวินัยหลายฐานความผิด ให้สั่งลงโทษในสถานโทษ
ที่หนักที่สุดเพียงสถานเดียวแห่งการกระทานั้น
นายกองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด มีอานาจลงโทษตัด เงิน เดือน และลดขั้นเงินเดื อนข้ าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งได้ ดังนี้
(๑) ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕ % และเป็นเวลาไม่เกิน ๓ เดือน
(๒) ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น
ข้อ ๘๕ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควร
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก
ราชการซึ่งผู้นั้นสังกัดอยู่พิจารณาทาความเห็นเสนอ ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณา
ลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลงโทษต่ากว่าปลดออกจากราชการ และเมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามข้อนี้ ให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ
คณะอนุ กรรมการพิ จ ารณาการดาเนิน การทางวินัยและการให้ ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ ง
ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้ อ งทุก ข์ ตามข้ อ ๙ วรรคสาม ของหลั กเกณฑ์ และเงื่อ นไขในการอุท ธรณ์ และการร้อ งทุก ข์
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
เป็นประธาน
(๒) นายอาเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
จานวนหนึ่งคน
(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจานวนหนึ่งคน และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจานวนหนึ่งคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จานวนสองคน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล
หรือด้านการดาเนินการทางวินัย
(๕) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวนหนึ่งคน เป็นเลขานุการ
การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตาแหน่งให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายเลขานุการกรรมการ
สอบสวนให้ เป็ น ผู้ น าเสนอรายงานการด าเนินการทางวิ นัยในการประชุ มของคณะอนุกรรมการ หรือของ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ แต่ห้ามมิให้ผู้นั้นพิจารณา
หรือแสดงความเห็นในการประชุม
กรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติแล้ว แต่ยังมิได้มีการปฏิบัติตามมติ
ผู้จะถูกลงโทษได้โอนไปสังกัดใหม่ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมส่งรายงาน
การด าเนิ น การทางวิ นั ย พร้ อ มมติ ไ ปยั ง คณะกรรมการข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น สั ง กั ด ใหม่
เพื่อพิจารณาดาเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัย
และการให้ออกจากราชการสังกัดใหม่พิจารณาทาความเห็นเสนออีก
ข้อ ๘๖...

- ๒๑ ข้อ ๘๖ การลงโทษข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสม
กับความผิด และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในคาสั่ง
ลงโทษให้แสดงให้ชัดเจนว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัยโดยมีข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน พยานหลักฐาน
และเหตุผลที่สนับสนุนข้อกล่าวหาอย่างไร เป็นการกระทาผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด
การลงโทษตามวรรคหนึ่งให้ทาเป็ นคาสั่ง และระบุสิทธิในการอุทธรณ์ และระยะเวลาสาหรับการ
อุทธรณ์ไว้ในคาสั่งด้วย วิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามข้อ ๘๔ หรือข้อ ๘๗ วรรคหนึ่ง
และวรรคสี่ ห้ามมิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกคาสั่ง เว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามหมวด ๓ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ
และให้ทาคาสั่งตามแบบ ลท.๑ แบบ ลท.๒ หรือแบบ ลท.๓ ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ตามข้อ ๘๕ หรือการสั่งลงโทษปลดออก
หรือไล่ออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ใช้บังคับ จะสั่งให้มีผล
ตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามหมวด ๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ทา
คาสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๔ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้
(๓) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามข้อ ๘๕ หรือเป็นโทษ
ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ใช้บังคับ จะสั่ง
ให้มผี ลตั้งแต่วันใด ให้นา (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๔) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ให้สั่งย้อนหลังไป
ถึงวันที่คาสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ ทั้งนี้ การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ถูกสั่ง
ลงโทษได้รับแล้ว
(๕) การสั่งลดโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ หรือโทษปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราชการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ใช้บังคับ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ์ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใด ให้นา (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๖) คาสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษตามข้อ ๘๗ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้ทาคาสั่ง
ดังกล่าวตามแบบ ลท.๕ ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
(๗) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ซึ่งเป็นกรณีผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ทา
คาสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๖ ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
(๘) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการอุ ท ธรณ์ และการร้ องทุก ข์ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่ง เป็น กรณีผิ ดวิ นัย อย่ างร้ ายแรง และการสั่ งให้ ผู้ อุท ธรณ์
กลับเข้ารับราชการ ให้ทาคาสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๗ ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
(๙) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ให้ทาเป็นคาสั่งมีสาระสาคัญ แสดง
เลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ออกคาสั่งเดิม ข้อความเดิมตอนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
แล้ว

หมวด ๙...

- ๒๒ หมวด ๙
การรายงานการดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๘๗ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ดได้ดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โดยสั่งลงโทษ หรืองดโทษ ตามข้อ ๘๔ หรือสั่งยุติเรื่องแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด
แล้ว ให้รายงานไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ วรรคสาม ทาความเห็นเสนอ และ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณามีมติให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่
เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานการดาเนินการทางวินัยจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในกรณีมีเหตุผลความจาเป็นซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออก
จากราชการ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่อาจพิจารณามีมติให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่ เกินสองครั้ง ๆ ละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้
ในรายงานการประชุมด้วย
คณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อาจมี ม ติ ใ นคราวเดี ย วให้ เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งรายงานการดาเนินการทางวินัยไปให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการพิจารณาทาความเห็นเสนอก่อนการพิจารณาและ
มีมติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้
เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการลงโทษหรืองดโทษหรือ
สั่งยุติเรื่อง ตามวรรคหนึ่ง เป็น การไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใด ให้ นายกองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
การพิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัย
และการให้ออกจากราชการ หรือของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ต้อง
แสดงเหตุผลให้ปรากฏเป็นหนังสือในรายงานการประชุมด้วย
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สั่งลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ หรือสั่ง
ยุติเรื่อง ตามข้อ ๘๕ วรรคหนึ่ง ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ หรื อสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ใดออกจากราชการตามข้อ ๖ (๔) หรือข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๙
ให้รายงานการดาเนินการทางวินัย หรือการสอบสวน หรือการให้ออกจากราชการต่อคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทราบ
เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีคาสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษถ้าเพิ่มโทษเป็น
สถานโทษที่ห นักขึ้น หรื อลดโทษเป็น สถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ คาสั่ งลงโทษเดิมให้เป็น
อันยกเลิก ถ้าลดโทษเป็น อัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษส่ วนที่เกินก็ ให้เป็นอันยกเลิก ในกรณีที่คาสั่งลงโทษ
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนเป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนที่เกินเป็นอันยกเลิก ให้คืนเงินเดือนที่ได้
ตัดหรือลดลงไปแล้วตามคาสั่งที่เป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนเกินที่เป็นอันยกเลิกนั้นให้แก่ผู้ถูกลงโทษ
ข้อ ๘๘ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดาเนินการทางวินัย หรือพิจารณาลงความเห็นให้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการในเรื่องใด ถ้าคณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการ
ทางวินัยและการให้ออกจากราชการ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัด แล้วแต่กรณี
พิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์
ในการกากับ...

- ๒๓ ในการกากับดูแลข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่ว น
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ให้มีอานาจกาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญที่ต้องการทราบไปให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพื่อให้ คณะกรรมการสอบสวนที่นายกองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดได้แต่งตั้งไว้เดิมทาการสอบสวน
เพิ่มเติมได้ด้วย
ในการสอบสวนเพิ่มเติม ถ้าคณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก
ราชการ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นเป็นการสมควรส่ง
ประเด็นหรือข้อสาคัญใดที่ต้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ หรืออยู่นอกอานาจของ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจัง หวัด ก็ให้กาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญนั้นไปเพื่อขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นทาการสอบสวนแทนได้
และให้นาข้อ ๖๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดส่งประเด็นหรือข้อสาคัญตามวรรคสองไปเพื่อให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นดาเนินการตามวรรค
หนึ่ง หรือวรรคสอง ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกล่าวหาว่ากระทาผิดอย่างร้ายแรงตามข้อ ๒๖ วรรคหก ให้นาการ
สอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมือ่ ความปรากฏแก่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าการดาเนินการทาง
วิ นั ย ของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ใด หรื อ การพิ จ ารณารายงานการด าเนิ น การทางวิ นั ย ของ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใดขัดแย้งกับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ ต้องดาเนินการ
ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป
ข้อ ๘๙ ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนก่อนวันที่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวในการสอบสวน การลงโทษทาง
วินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยอนุโลม
จนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่วนการพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีกระทาผิดวินัยอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
ใช้บังคับ หรือข้าราชการองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดซึ่งโอนมาจากพนักงานส่ วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ
ตามกฎหมายอื่นผู้ใดมีกรณีกระทาผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ น ายกองค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดด าเนินการสอบสวนพิจ ารณาตามหลั ก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขนี้ ส่ ว นการ
ดาเนินการเพื่อปรับบทความผิดและการสั่งลงโทษ ให้ดาเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะกระทาผิด
กรณีเป็ น เรื่ องที่อยู่ในระหว่างการสื บสวนหรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็ให้
สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนแล้วเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดปัจจุบันพิจารณา
ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง หลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙
.......................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ
การอุทธรณ์ และการร้ อ งทุกข์ ลงวั น ที่ ๑๔ ธัน วาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ให้ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม
กอปรกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ค ณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การให้ ออกจากราชการ
ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริห ารและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด แต่จะต้องอยู่ภ ายใต้
มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ และมติ ค ณะกรรมการกลางข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อ ๘๓ – ๑๑๒ และข้อ ๑๗๒ – ๑๗๔ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จั งหวัด สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ” ให้หมายความรวมถึง ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด้วย
หมวด ๒
การออกจากราชการ
ข้อ ๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามข้อ ๒๔

๔) ถูกสั่งให้ออก...

- ๒๕ (๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๒๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และ
การดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๓๔ ของมาตรฐานทั่วไปนี้ หรือเนื่องจาก
ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยไม่ได้รับการ
ยกเว้นตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
การออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้ทาเป็นคาสั่ง เว้นแต่กรณีตาม (๑) และ (๒)
การออกค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ การออกจากราชการตามวรรคสอง ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน เว้นแต่คาสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งเรื่องการออกจากราชการตาม (๔) และ
(๕) ให้คณะอนุกรรมด้านวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ วรรคสาม ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาทาความเห็นเสนอ และให้นาหมวด
๘ และหมวด ๙ ของมาตรฐานทั่วไปดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหมวด ๕
ข้อ ๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ออกจาก
ราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ในกรณีที่กฎหมาย
ดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ และการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จ
บานาญเหตุท ดแทน นอกจากให้ทาได้ใ นกรณีที่กาหนดไว้ใ นมาตรฐานทั่วไปนี้ และกรณีที่กฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนแล้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้ อ ๘๕ ของมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินั ยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาความเห็นเสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคาสั่งให้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดย
สม่าเสมอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ออกจากราชการ
(๒) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัดผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของ
ทางราชการ
(๓) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่มีสัญชาติไทย ดารงตาแหน่ง ทางการเมือง
ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กาหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับ ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอั นควรสงสัยว่าเป็นผู้
ไม่เ ลื ่อ มใสการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัต ริย์ท รงเป็น ประมุข ตามรัฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจั กรไทยด้ว ยความบริ สุ ทธิ์ใจและนายกองค์ การบริหารส่ วนจังหวั ดเห็ นว่ากรณีมีมูล ก็ให้ นายก
องค์การ
องค์การบริหาร…

- ๒๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า และให้นาข้อ ๗ มาใช้บังคับโดย
อนุโ ลม ในกรณีค ณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติเห็นชอบดังกล่าวแล้ว ก็ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
(๕) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัดผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน
ระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้
ข้อ ๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมี เหตุอันควรสงสัยว่าหย่อน
ความสามารถในอัน ที่จ ะปฏิบัติห น้าที่ร าชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่ เหมาะสมกับ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะ
เป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวน
โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้นาข้อ ๒๖ วรรคหก วรรคเจ็ด วรรคแปด ข้อ ๒๗ และข้อ ๘๕ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเห็นชอบให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ก็ให้น ายกองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากเป็นกรณีการกระทาที่ปรากฏชัดแจ้งตามหมวด ๖ ของมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จะดาเนินการโดยไม่สอบสวน หรือ
งดการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามข้อ
๒๖ วรรคหก ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
และคณะกรรมการสอบสวน หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่า
ผู้นั้นได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามข้อ ๘๕ ของ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ถ้าให้รับราชการ
ต่อไปจะเป็นการเสี ยหายแก่ ราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก
ราชการตามข้อ ๘๕ วรรคสาม ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการ
ใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมี
มลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้น ออกจากราชการเพื่อ
รับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๙ เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดต้องรับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาล หรือต้อง
รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ ซึ่งยังไม่
ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้
ข้อ ๑๐ เมื่อข้าราชการ…

- ๒๗ ข้อ ๑๐ เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหาร ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออก
จากราชการในกรณีอื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณามี มติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปลี่ยนแปลงคาสั่ง
ให้ออกตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการในกรณีอื่นนั้นได้
ข้อ ๑๑ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการตามข้อ ๖ (๔) หรือข้อ ๗ กลับเข้ารับราชการ ให้นาข้อ ๒๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อนายกองค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ดาเนิน การตามวรรคหนึ่ง แล้ ว ให้ รายงานคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทราบ
ข้อ ๑๒ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ออกจากราชการในเรื่องใด ถ้าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นเป็นการสมควร
ที่จ ะต้องสอบสวนใหม่ห รื อสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่ งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมดูแลให้ องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดปฏิบัติการตามมาตรฐานทั่ว ไปนี้ หรื อมาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ยวกั บ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้ องต้นสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีการให้ ออกจาก
ราชการเนื่องจากมีผลการประเมินต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนด หรือขาดคุ ณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้น โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็ให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด กาหนดประเด็ น หรือ ข้อ ส าคัญไปให้ น ายกองค์การบริห ารส่ ว นจัง หวัด เพื่ อให้
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมทาการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้
หมวด ๓
การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๑๓ การสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดาเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ ๑๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวั ดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการ เพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ต่อเมื่อมีเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่
ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๒) ผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
หรือเกี่ยวกับความประพฤติ หรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ โดยพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้
และนายกองค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดพิจารณาเห็ นว่าถ้าผู้ นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสี ยหาย
แก่ราชการ
(๓) ผู้นั้นมี…

- ๒๘ (๓) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้ าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
(๔) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็น ผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจาคุกโดยคาพิพากษา
และได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจาคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว
(๕) ผู้นั้ น ถูกแต่งตั้งกรรมการขึ้นทาการสอบสวนและต่อมามีคาพิพากษาถึงที่สุ ดว่าเป็นผู้ กระทา
ความผิดอาญา ในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกแต่งตั้งกรรมการขึ้นทาการสอบสวนภายหลังที่มีคาพิพากษา
ถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทา ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา
เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษาถึงที่สุดนั้น ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทาความผิดอาญา
ของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจะสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา
หรือรอผลคดีก็ได้
การพิจารณามีมติตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบ
หากพบว่าเป็นความจริง จึงจะพิจารณามีมติเห็นชอบได้
ข้อ ๑๕ การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณีผู้ถูกสั่งพัก ราชการได้
ร้องทุกข์ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัดพิจารณาเห็ นว่าคาร้องทุกข์ฟังขึ้นและ
ไม่สมควรที่จะสั่งพักราชการอีกต่อไป ต้องมีมติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคาสั่งสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้น
ข้อ ๑๖ ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกแต่งตัง้ คณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนหลายสานวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหลายคดี เว้นแต่เป็น
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่าง
ให้ ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกสานวนและทุกคดี
ในกรณีได้สั่งพักราชการในสานวนใด หรือคดีใดไว้แล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพัก ราชการนั้น
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูก แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนในสานวนอื่น
หรือถูกฟ้องคดีอาญา ในคดีอื่นเพิ่มขึ้นอีก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
หรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ก็ให้สั่งพักราชการในสานวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย
ข้อ ๑๗ การสั่งพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกคาสั่งเว้นแต่
(๑) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุม หรือขัง โดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจาคุก
โดยคาพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจาคุก
(๒) ในกรณีได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะคาสั่งเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง
ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคาสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออกคาสั่งเดิม
ข้อ ๑๘ คาสั่งพักราชการต้องระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ถูกสั่งพัก ตลอดจนกรณีและเหตุที่สั่งให้พัก
ราชการ
เมื่อได้มีคาสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการแล้ว ต้องมีหนังสือแจ้งคาสั่งให้ผู้
นั้นทราบพร้อมทั้งส่งสาเนาคาสั่งให้ด้วยโดยพลัน ในกรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้นั้นทราบได้ หรือผู้นั้นไม่ยอมรับทราบ
คาสั่ง ให้ปิดสาเนาคาสั่งไว้ ณ ที่ทาการที่ผู้นั้นรับราชการอยู่และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งสาเนาคาสั่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้ผู้นั้น ณ ที่อยู่ของผู้นั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วง
พ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคาสั่งพักราชการแล้ว
ข้อ ๑๙ …

- ๒๙ ข้อ ๑๙ เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมี เหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๑๔ และ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจ
ถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้
ให้นาข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม
ข้อ ๒๐ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการไว้แล้ว นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จะพิจารณาตามข้อ ๑๙ และสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน และให้นาความในข้อ ๑๔
วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๑ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้นาข้อ ๑๗ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม แต่สาหรับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามข้อ ๒๐ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันพักราชการเป็นต้นไป
ข้อ ๒๒ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้
ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจ ารณา ถ้าภายหลั งปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเป็นประการใดแล้ ว
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ดาเนินการตามข้อ ๘๕ ของมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของมาตรฐาน
ทั่วไปนี้ แล้วแต่กรณี
(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่ มีกรณีที่จะต้อง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า ปฏิบัติห น้าที่ราชการใน
ตาแหน่งเดิม หรือ ตาแหน่งในระดับเดีย วกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ทั้งนี้ สาหรับการสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน แล้วดาเนินการตามข้อ ๘๔ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของมาตรฐานทั่วไปนี้แล้วแต่กรณี
(๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มี
กรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใน
ตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ทั้งนี้
สาหรับการสั่ งให้ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งในระดับ
เดี ย วกั น ที่ ผู้ นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั้ น ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน แล้วดาเนินการตามข้อ ๘๔ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของมาตรฐานทั่วไปนี้ แล้วแต่กรณี
(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้อง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่ งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เนื่องจากได้พ้นจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้ดาเนินการตามข้อ ๘๔ ของ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของ
มาตรฐานทั่วไปนี้ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การดาเนินการ...

- ๓๐ การดาเนินการตามข้อ ๘๔ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของมาตรฐานทั่วไปนี้ ในกรณีจะสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
การสั่งลงโทษดังกล่าวให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันสุดท้ายก่อนวันพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย บาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๕) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ ร้ายแรง และไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการได้ เนื่องจากได้พ้นจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้ ดาเนินการตามข้อ ๘๔ ของ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของ
มาตรฐานทั่ ว ไปนี้ และมี ค าสั่ ง ยกเลิ ก ค าสั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นเพื่ อ ให้ ผู้ นั้ น เป็ น ผู้ พ้ น จากราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และให้นา (๔) วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๖) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินั ยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่ง ให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ดาเนินการตามข้อ ๘๔ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของมาตรฐานทั่วไปนี้ แล้วแต่กรณี แล้วให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบสั่งให้ผู้นั้นออก
จากราชการตามเหตุนั้น โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ และให้นา (๔)
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๗) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิ ดวินัย และไม่มีกรณีจะต้องออกจากราชการ ก็ให้สั่งยุติ
เรื่อง และให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือกลับเข้ารับราชการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
(๘) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นมิได้กระทาผิดวินัย และไม่มีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออก
จากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เนื่องจากมีอายุครบตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่อง
(๙) ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมิได้กระทาผิดวินัย และไม่มีกรณี
จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้ เนื่องจากมีอายุครบตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ บานาญข้าราชการส่ว นท้องถิ่น แล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่องและมีคาสั่งยกเลิกคาสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้ นั้ นเป็ นผู้ พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้ว ยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ ว น
ท้องถิ่น
(๑๐) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดวินัย แต่มีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุ
อื่น ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
ข้อ ๒๓ การออกคาสั่งพักราชการ คาสั่งให้ออกจากราชการไว้ ก่อน หรือคาสั่ งให้ กลับเข้า ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือกลับเข้ารับราชการ ให้มีสาระสาคัญตามแบบ พอก.๑ แบบ พอก.๒ แบบ พอก.๓ หรือ
แบบ พอก.๔ แล้วแต่กรณี ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้

ข้อ ๒๔...

- ๓๑ หมวด ๔
การลาออกจากราชการ
ข้อ ๒๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอ
ลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีสาระสาคัญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้ เพื่อให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกคาสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรร มการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยว่าสามสิบวัน
ในกรณีผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันและนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามีเหตุผลและความจาเป็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้
หนั งสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่ ว งหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิ บวัน โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัด
จากวันครบกาหนดสามสิบวันนับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้ง
การอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ และต้องแจ้งการยับยั้งการอนุญาตให้
ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกมีผล และให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวัน
ครบกาหนดเวลาที่ยับยั้ง แต่จะอ้างการถูกแต่งตัง้ คณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนมาเป็นเหตุแห่งการยับยั้งมิได้
ข้อ ๒๕ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดแล้ว ถ้าเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาว่าควรอนุญาตให้ผู้นั้น
ลาออกจากราชการ หรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก โดยให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ ให้
เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้นั้นลาออกจากราชการ
และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคาสั่งให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบ ลก.๓ ท้ายมาตรฐาน
ทั่วไปนี้ แล้วแจ้งคาสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย
(๒) ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคาสั่งยับยั้ง การอนุญ าตให้ล าออกเป็นลายลักษณ์อัก ษร แล้ว แจ้ง คาสั่ง
ดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบด้วย ทั้งนี้ การยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้สั่งยับยั้งได้เพียงครั้ง
เดียวและจะขยายอีกไม่ได้
เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกตาม (๒) ก่อนครบกาหนดเวลาที่
ยับยั้งตามข้อ ๒๔ วรรคห้า หากผู้ขอลาออกจากราชการประสงค์จะถอนหนังสือขอลาออกย่อมมีสิทธิกระทา
ได้ โดยทาหนังสือ ตามแบบ ลก.๒ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้ ยื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจากัดสิทธิ
ดังกล่าวจะกระทามิได้
การขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกดังกล่าวแล้ว ให้มีคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออกว่าจะ
อนุญาตให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน ตามที่ผู้ขอลาออกได้ยื่นไว้หรือไม่ แล้วแจ้งการสั่ง
ดังกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันที่การขอลาออกมีผล ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบว่าวันขอลาออกใน
กรณีดังกล่าวคือวันที่ระบุไว้ในหนังสือขอลาออก หรือวันถัดจากวันครบกาหนดสามสิบวันนับแต่วันยื่นหนังสือ
ขอลาออก แล้วให้พิจารณาดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
ถ้านายก…

- ๓๒ ถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดาเนินการตามข้อ ๒๔ วรรคสี่ หรือวรรคห้า และข้อ ๒๕
วรรคสาม ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก
การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตาแหน่งทาง
การเมือง ตาแหน่งผู้พิพากษาหรือตุลาการ ตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการใดที่กฎหมายกาหนดว่าต้องไม่
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ดอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออก และให้การลาออกมี
ผลนับแต่วันขอลาออก
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดขออนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรอื่นของรัฐ แล้วแต่กรณี หากประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อเข้ารั บ
การบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรอื่นของรัฐ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออก และให้การลาออกมีผลนับแต่วันขอลาออก
ข้อ ๒๖ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว ให้บันทึกวันยื่นหนังสือขอ
ลาออกนั้นไว้เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบว่าหนังสือขอลาออกดังกล่าวได้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่
น้อยกว่าสามสิบวันหรือไม่ พร้อมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหนังสือขอลาออก
ข้อ ๒๗ ในกรณีผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปตามข้อ ๒๕ วรรคสี่ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
และแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
ข้อ ๒๘ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามข้อ ๒๕ วรรคห้า และวรรคหก ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เสนอหนังสือขอลาออกนั้นพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออกโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออกตาม
วรรคหนึ่งแล้ ว ให้นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดออกคาสั่ งอนุญาตให้ ลาออกจากราชการได้ตั้งแต่ วันที่ขอ
ลาออก
ข้อ ๒๙ ผู้ขอลาออกอาจยื่นหนังสือขอถอนหรือระงับการลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้ โดยต้องยื่นก่อนวันที่การขอลาออกมีผล
หมวด ๕
วันออกจากราชการ
ข้อ ๓๐ การออกจากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) จะ
ออกจากราชการตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ ๓๑ การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๒๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวิ นัย
และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๓๓ ของมาตรฐาน
ทั่วไปนี้ หรือเนื่องจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติแ ละลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้ามมิให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกคาสั่ง เว้นแต่
(๑) การสั่งให้…

- ๓๓ (๑) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๙ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาล
หรือโดยคาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
(๒) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๓) ในกรณีได้มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่ งใหม่หรือ
เปลี่ยนแปลงคาสั่งเป็นให้ออกจากราชการ ตามข้อ ๒๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ออกจากราชการตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ
๓๔ ของมาตรฐานทั่วไปนี้ หรือให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติ
ทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควร
ต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคาสั่งเดิม
(๔) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งให้ออกจากราชการย้อนหลัง ก็สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้อง
ออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการทาให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งให้
ออกนั้น
ข้อ ๓๒ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ ๒๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อ ๒๑ ของ
มาตรฐานทั่วไปนี้
ข้อ ๓๓ การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ห้ามมิให้สั่ง ปลดออก หรือไล่ออกย้อนหลัง
ไปก่อนวันออกคาสั่ง เว้นแต่
(๑) ในกรณีได้มีคาสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อจะสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่
ออกจากราชการ ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการ หรือวันให้ออกจากราชการไว้ก่อน แล้วแต่กรณี
(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทาผิดวินัยโดยละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกให้ปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่
วันละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น
(๓) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก
หรือโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่า จาคุก โดยปกติให้สั่งปลด
ออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด หรือวันต้องคาพิพากษาถึงที่สุด หรือวันถูก
คุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้องคาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
(๔) ในกรณีได้มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลง
คาสั่งการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ในกรณีเช่นนี้ ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการตามคาสั่งเดิม แต่
ถ้าวันออกจากราชการตามคาสั่งเดิ มไม่ถูกต้อง ก็ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้อง
ออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคาสั่งเดิม
(๕) ในกรณีได้มีการสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่ง
ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งเป็นลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไป
ถึงวันที่ควรต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามกรณีนั้นขณะที่ออกคาสั่งเดิม
(๖) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งนั้นได้ออกจาก
ราชการ โดยถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูก สั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น หรือได้รับอนุญาตให้
ลาออกจากราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวัน ออกจากราชการนั้น
(๗) การสั่งลงโทษ...

- ๓๔ (๗) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่ งนั้นได้พ้นจากราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึง
วันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
(๘) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออก หรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ให้สั่งปลดออกหรือไล่ ออก
ย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการทาให้เสียประโยชน์ตาม
สิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น
ข้อ ๓๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีสมควรให้ออกอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้
บังคับ หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ ข้าราชการตาม
กฎหมายอื่นผู้ใดมีกรณีสมควรให้ออกจากงาน หรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นนั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้อยู่ใน
ขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการดาเนินการออกคาสั่งให้ออกจากราชการ ให้ดาเนินการตาม
มาตรฐานทั่วไปนี้ เว้นแต่
(๑) ในกรณีผู้บังคับบัญชาสังกัดเดิมได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้ว
ก่อนที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฏหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จ
(๒) ในกรณีได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อน
วันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณาแล้วแต่กรณีเป็นอันใช้ได้
(๓) ในกรณีได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการตามกฎหมายอื่นพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และการพิจารณายังไม่แล้ว
เสร็จ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดปัจจุบันพิจารณา เมื่อมีมติเป็น
ประการใดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

ประกาศคณะกรรมการ…

- ๓๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙
.......................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่ว น
จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๒
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร
และอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค ค ลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก าหนดการบริ ห ารงานบุ ค คล
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ และมติ ค ณะกรรมการกลางข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ในการประชุ ม ครั้ ง
ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิ ก ๑๑๓ – ๑๕๓ แห่ งประกาศคณะกรรมการข้ าราชการองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ” ให้หมายความรวมถึง ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด้วย
หมวด ๒
สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์
ข้อ ๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากเหตุ
หนึ่งเหตุใดตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามข้อ ๕ (๔)
(๒) เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่าเสมอ ตามข้อ ๖ (๑)
(๓) ไม่สามารถ...

- ๓๗ (๓) ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาหนด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ตามข้อ ๖ (๕)
(๔) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ตามข้อ ๗
(๕) ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนซึ่งการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อ ไปจะเป็น
การเสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘
(๖) ต้อ งรับ โทษจ าคุก โดยค าสั ่ง ของศาล หรือต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุ ก
ในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการ ตามข้อ ๙
ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวดนี้
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งลงโทษทางวินัย หรือคาสั่งให้ออกจากราชการ
ข้อ ๖ การอุทธรณ์ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษทางวินัย หรือ
ถูกสั่งให้ออกจากราชการ โดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือชื่อและที่อยู่ของ
ผู้อุทธรณ์
ในการอุทธรณ์ ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้แสดง
ความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์
ด้วยวาจานั้นต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดโดยตรง แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์
ข้อ ๗ ในกรณีผู้ มีสิ ทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๕ ถึงแก่ความตายก่อนใช้สิทธิอุทธรณ์ ทายาทผู้ มีสิทธิรับ
บาเหน็จตกทอดของผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์แทนได้
กรณีมีทายาทหลายคนก็ดี ทายาทเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก็ดี หากทายาท
เหล่านั้นมีความประสงค์จะอุทธรณ์แทนตามวรรคหนึ่ง ให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถมาเทียบเพื่อการใช้บังคับแล้วแต่กรณีโดยอนุโลม
ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ อาจมอบหมายให้ทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วอุทธรณ์
แทนได้ ในกรณีมีเหตุจาเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยตนเอง
(๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ทันเวลาที่กาหนด
(๓) มีเหตุจาเป็นอย่างอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร
การมอบหมายตามวรรคหนึ่ ง ให้ ท าเป็น หนั งสื อลงลายมือ ชื่อ ผู้ มอบและผู้ รั บมอบ ถ้ าผู้ มอบไม่
สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหรือแกงได โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน และให้
มีหลักฐานแสดงตัวผู้ได้รับมอบหมายด้วย
ข้อ ๙ การอุทธรณ์คาสั่งตามข้อ ๕ ให้ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่ว น
จังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทาความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติเป็นประการใดให้ แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแจ้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
การแต่งตั้ง...

- ๓๘ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามวรรคหนึ่ง ให้นาข้อ ๘๕ วรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคห้ า ของมาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิ นั ย และการรั ก ษาวิ นั ย และการด าเนิ น การทางวิ นั ย
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิ บวัน นั บแต่วัน ที่เลขานุ การคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด ได้รับหนังสื อ
อุทธรณ์และเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๕
ข้อ ๑๑ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอานาจตามข้อ ๘๘ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และ
การดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้ จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจ หรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้ ส่วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยคาบุคคล พยานหลักฐานอื่น
หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ อยู่ ในดุล พินิ จของนายกองค์การบริหารส่ วนจังหวัดที่จะอนุญาตหรือไม่ โดยให้
พิจ ารณาถึ งประโยชน์ ใ นการรั กษาวินั ย ของข้ าราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด ตลอดจนเหตุ ผ ลและ
ความจาเป็นเป็นเรื่อง ๆ ไป
ข้อ ๑๓ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้พิจารณาอุทธรณ์ ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ หรือการกระทาที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้
ออกจากราชการ
(๒) มีส่วนได้เสียในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ หรือการกระทาที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออก
จากราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือสั่งให้ออกจากราชการ
(๕) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดานหรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา
หรือผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือการกระทาที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือ
(๖) มีเหตุอื่นที่อาจทาให้เสียความเป็นธรรม
การคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้พิจารณาอุทธรณ์นั้ น ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้ง
เพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุท ธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาอุทธรณ์
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น จะถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้าผู้ถูกคัดค้านนั้นมิได้ขอ
ถอนตัว ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้งผู้ ถูกคัดค้าน
นั้นทราบ และมิให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น เว้นแต่ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาเห็นว่าการให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นร่วมพิจารณา
อุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะทาให้ได้ความจริงและเป็นธรรม จะอนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้าน
นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้
กรณีประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้ าราชการองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวัด แล้ ว แต่กรณี ถูกคัดค้าน ให้ ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นถอนตัวจากการพิจารณา และให้อนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์...

- ๓๙ พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ที่เหลือซึ่งเข้า
ประชุมในคราวนั้นเลือกกันเองหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวันที่ผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการ ลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งเป็นวันทราบคาสั่ง
ถ้าผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่ง และมีการแจ้ง
คาสั่งให้ผู้นั้นทราบกับมอบสาเนาคาสั่งให้ผู้นั้น แล้วทาบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลง
ลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบคาสั่ง
ในกรณีไม่อาจดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองได้ ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งสาเนาคาสั่ งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ณ ที่อยู่ของผู้นั้น ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ เมื่อล่วงพ้นสิบห้า
วัน ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ได้ทราบคาสั่งแล้ว
ข้อ ๑๕ การอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พร้อมกับสาเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ โดยออกนามจังหวัด และยื่นที่ศาลากลางจังหวัด หรือองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนั้น
การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ และ
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการตามข้อ ๑๙
ในกรณีมีผู้นาหนังสืออุทธรณ์มายื่นเอง ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรารับหนังสือ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือ ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์
ในกรณีส่ งหนั งสื ออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ ถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็ น
หลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์
เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งคาแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมก่อนที่คณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง
ข้อ ๑๖ อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสาระสาคัญตามข้อ ๖ และข้อ ๑๕
และยื่นหรือส่งภายในกาหนดเวลาตามข้อ ๕ วรรคสอง
ในกรณี มี ปั ญ หาว่ า อุ ท ธรณ์ ร ายใดเป็ น อุ ท ธรณ์ ที่ จ ะรั บ ไว้ พิ จ ารณาได้ ห รื อ ไม่ ให้ ค ณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณี ค ณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มี ม ติ ไ ม่ รั บ อุ ท ธรณ์ ไ ว้ พิ จ า รณา
ให้ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดแจ้งมตินั้นให้ ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ และเมื่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใดแล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้
ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดมีมติให้ รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ให้
ดาเนินการตามข้อ ๙
ข้อ ๑๗ ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทาความเห็น
หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นก็ได้ โดยทาเป็น
หนังสือยื่นหรือส่งต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้วการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ
ข้อ ๑๘ การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุให้ยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในกรณี ...

- ๔๐ ในกรณีผู้ อุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนการพิจารณาทาความเห็ นของคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือก่อนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้วแต่กรณี ให้รอการพิจารณาอุทธรณ์นั้นออกไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิทธิของผู้นั้น จะมีคา
ขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์นั้น หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีคาขอเข้ามาเอง
คาขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริ หารส่ว นจั งหวัดภายในกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วันที่ผู้ อุทธรณ์นั้นถึงแก่ความตาย ถ้าไม่มีคาขอดังกล่ าว
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะไม่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๙ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสืออุทธรณ์ที่ได้ยื่นหรือส่งตามข้อ ๑๕
วรรคสอง ให้นายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัดจัดส่ งหนังสื ออุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนาหลักฐานการ
รั บ ทราบค าสั่ ง ลงโทษของผู้ อุ ท ธรณ์ ส านวนการสื บ สวนหรื อ การพิ จ ารณาในเบื้ อ งต้ น และส านวนการ
ดาเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปยังประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวัน
ทาการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์
ในกรณีน ายกองค์การบริ หารส่ ว นจังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ผู้ อุทธรณ์ได้โ อนไปสั งกัด ได้รับ
หนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ภายในสามวันทาการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์
ข้อ ๒๐ การพิ จารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๙ ให้ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัด แล้ว แต่กรณี พิจารณาจากสานวน การสืบสวน หรือ
การพิจารณาในเบื้องต้น และสานวนการดาเนินการทางวินั ย ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ของมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีจาเป็นและสมควรอาจขอ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคาชี้แจงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใดๆ หรือขอให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้
ในกรณีผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจา
ไม่จาเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้
ในกรณีนัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ออกคาสั่งทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตาม
ควรแก่กรณี และเพื่ อประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ออกคาสั่งหรือ
ผู้แทนเข้าฟังคาแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ได้
ข้อ ๒๑ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ
๙ วรรคหนึ่งแล้ว
ก. การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย
(๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้อง และเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์
(๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้กระทา
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ควรได้รับโทษหนักขึ้นให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น
(๓) ถ้าเห็น...

- ๔๑ (๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ได้กระทา
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง
(๔) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้กระทาผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษให้มีมติให้สั่งงดโทษโดยให้ ว่า
กล่าวตักเตือนเป็นหนังสือก็ได้
(๕) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระทาของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดวินัย หรือ
พยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทาผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ
(๖) ถ้าเห็นว่าข้อความในคาสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม
(๗) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่ า วหาว่ า ผู้ อุ ท ธรณ์ ก ระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ให้ มี ม ติ แ จ้ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน ตามข้อ ๒๖ วรรคหก ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ในกรณีเห็นว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามข้อ ๔๖ ของ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือเห็นว่าผู้อุทธรณ์
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการดาเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๖ และตามหมวด ๗ ของมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็น
ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ตามข้อ ๘๕ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป
(๘) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์ มีกรณีที่สมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือให้ออกจากราชการ ตามข้ อ ๖ (๔) ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้นา (๗) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๙) ถ้าเห็นว่าสมควรดาเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความ
เป็นธรรม ให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ์ แต่จะมีมติตาม (๒) หรือ
(๘) มิได้ และถ้าเป็นการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติตาม (๗) มิได้ด้วย
ในกรณีมีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้กระทาร่วมกันและเป็นความผิดในเรื่องเดียวกันโดยมี
พฤติการณ์แห่งการกระทาอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษดังกล่าว และ
ผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ แม้ผู้ถูกลงโทษคนอื่นจะไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของผู้ไม่ได้ใช้
สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์
ได้รับการพิจารณาการลงโทษให้มีผลในทางที่เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย
ข. กรณีอุทธรณ์คาสั่งให้ออกจากราชการ
(๑) ถาเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการไดดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และเหมาะสมแกกรณีแลว
ใหมีคาวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ
(๒) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการไดดาเนินการไมถูกต้องตามกฎหมาย ใหมีคาวินิจฉัยใหยกเลิก
คาสั่งและใหนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการเสียใหม่ใหถูกต้อง
(๓) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการถูกต้องตามกฎหมายและเห็นว่ายัง ไมมีเหตุที่จะใหผูอุทธรณ
ออกจากราชการ ในกรณีเชนนี้ใหมีคาวินิจฉัยให้ยกเลิกคาสั่งและใหผูอุทธรณ์กลับเข้ารับราชการตอไป
(๔) ถ้าเห็น...

- ๔๒ (๔) ถาเห็นว่าข้อความในคาสั่งใหออกจากราชการไมถูกต้องหรือไมเหมาะสม ใหมีคาวินิจฉัยใหแก้ไข
เปลี่ยนแปลงขอความใหเป็นการถูกต้องเหมาะสม ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นสมควรเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณ์หรือดาเนินการอื่นใด เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ใหมีคา
วินิจฉัยได้ตามความเหมาะสมเท่าทีไ่ ม่ขัดหรือแย้งตามข้อบัญญัติของกฎหมาย
ข้อ ๒๒ ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๑ (๗) หรือ (๘) เมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนได้สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อ
พิจารณามีมติตามข้อ ๒๑
ข้อ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติตามข้อ ๒๑ แล้วให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้ว
ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
ข้อ ๒๔ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดสั่งตามข้อ ๒๓ แล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีก
มิได้
ข้อ ๒๕ ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๕ ได้โอนไปสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้นั้น
ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้ โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหลังจากได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว แต่
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้มีมติ ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์
ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นหลังจากคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ ๑๖ แล้ว แต่ยังมิได้มีการสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ให้
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั งกัดเดิมส่งเรื่องอุทธรณ์พร้อมมติไปให้คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยไม่ต้องส่งเรื่อง
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทาความเห็นเสนออีก
หมวด ๓
การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ข้อ ๒๖ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
เมื่อมีกรณีเป็นปัญหาขึ้นระหว่างกันควรจะได้ปรึกษาหารือทาความเข้าใจ ฉะนั้น เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี เหตุ
เกี่ยวกับการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
หรื อ ปฏิบั ติให้ เกิ ดความคั บ ข้ องใจต่อ ตน และแสดงความประสงค์ที่ จะปรึกษาหารือ กับผู้ บัง คับบั ญชา ให้
ผู้บังคับบัญชานั้นให้โอกาสและรับฟังหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นทางแห่งการทาความเข้าใจ
และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น
ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคาชี้แจงหรือได้
รับคาชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗
ข้อ ๒๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้ าที่ปฏิบัติต่อตน
โดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือปฏิบัติ ให้เกิดความคับข้องใจต่อตน หรือมีกรณีที่
ไมอาจยื่นอุทธรณตามหมวด ๒ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ โดยให้ร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอัน
เป็นเหตุให้ร้องทุกข์
การร้องทุกข์...

- ๔๓ การร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาอื่นที่มิใช่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับคาชี้แจงจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสิบห้าวัน หรือได้รับคาชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ให้ดาเนินการตามวรรคสาม
การร้องทุกข์กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดาเนินการตามวรรคสอง หรือกรณีเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์เกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามข้อ ๙ พิจารณาทาความเห็นเสนอ
และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเรื่องร้องทุกข์ เมื่อคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้นโดยพลัน มติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๘ หนั งสื อร้ อ งทุกข์ต้องลงลายมื อชื่อและตาแหน่งของผู้ ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้ว ย
สาระสาคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่
ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตนอย่างใด และความ
ประสงค์ของการร้องทุกข์
ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้แสดงความประสงค์ไว้
ในหนังสือร้องทุกข์ หรือจะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่ นหรือส่งก่อนวันที่คณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์ โดยยื่นหรือส่งต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง
ข้อ ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์
(๑) ในกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ ให้ถือวันที่
ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่ง และมีการแจ้งคาสั่ง ให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอบสาเนา
คาสั่งให้ผู้ถูกสั่ง แล้วบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็น
ไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสาเนาคาสั่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดย
ส่งสาเนาคาสั่งไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ที่
รับทราบคาสั่งส่งกลับคืนมา เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่
ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับ
สาเนาคาสั่งฉบับที่ให้ ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบคาสั่งกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้ทราบ
คาสั่งแล้ว
(๒) ในกรณีผู้บังคับบัญชาไม่มีคาสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันที่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้
ร้องทุกข์รับทราบ หรือควรได้ทราบคาสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
(๓) ในกรณีผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีคาสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการ
ใช้อานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ข้อ ๓๐ เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้ง
ส่งสาเนา...

- ๔๔ ส่งสาเนาหนังสือร้องทุกข์ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบโดยเร็ว และให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปเพื่อประกอบการพิจารณา ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันได้รับหนังสือ
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับ หนังสือร้องทุกข์ที่ได้ยื่นหรือส่งตามข้อ ๒๗ วรรคสาม
ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ส่ ง หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ พ ร้ อ มทั้ ง เอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ไปยั ง
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในสามวันทาการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์
ข้ อ ๓๑ การพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ หรือ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติ หรือไม่
ปฏิบั ติต่อผู้ ร้ องทุกข์ของผู้ บั งคับ บั ญชาผู้ เป็นเหตุแห่ งการร้องทุกข์ และในกรณีจาเป็นและสมควรอาจขอ
เอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคาชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ
ห้ า งหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลใด ๆ หรื อ ขอให้ ผู้ แ ทนหน่ ว ยราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคา หรือชี้แจง ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได้
ในกรณีผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่า การแถลงการณ์ด้วย
วาจาไม่จาเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสียก็ได้
ในกรณีนัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตาม
ควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้ ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือผู้แทน
เข้าฟังคาแถลงการณ์ด้วยวาจา ของผู้ร้องทุกข์ได้
ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้ว
(๑) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิดความคับ
ข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกคาร้องทุกข์
(๒) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฎิบัติหรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้อง
ใจต่อผู้ร้องทุกข์นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายนั้น หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๓) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิดความคับ
ข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแต่บางส่วนและไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติให้แก้ไข
หรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๔) ถ้าเห็นว่าสมควรดาเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความ
เป็นธรรม ให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
การพิจ ารณามีม ติต ามวรรคหนึ่ง ให้บัน ทึก เหตุผ ลของการพิจ ารณาวินิจ ฉัย ไว้ใ นรายงานการ
ประชุมด้วย
ข้อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีมติตามข้อ ๓๒ แล้วให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ทาได้ ในกรณีมีเหตุผลความจาป็น
จะให้มีการรับรองรายงานการประชุมเสียก่อนก็ได้ และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้ วให้แจ้งให้ผู้ร้อง
ทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ และคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มิได้กาหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้นามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๔ ....

- ๔๕ ข้อ ๓๔ ในกรณีผู้มีสิทธิร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้นั้น
ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอนไปสั งกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หลังจากได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ไว้แล้ว
แต่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้มีมติตามข้อ ๓๒ ให้ส่งเรื่องร้องทุกข์
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สังกัดใหม่ เป็นผู้
พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หลังจากคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ ๓๒ แล้ว แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมยัง
มิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ให้ส่ งเรื่องร้องทุกข์พร้อมมติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสังกัดเดิมนั้นไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณา
วินิจฉัย
ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สังกัดใหม่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ในทางที่เป็นคุณกับผู้ร้องทุกข์ ให้ส่งมตินั้นไปให้ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ สั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น แล้วแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓๕ ให้นาหมวด ๒ มาใช้บังคับกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ โดยอนุโลม
ข้อ ๓๖ การนับระยะเวลาตามมาตรฐานทั่วไปนี้ สาหรับเวลาเริ่มต้น ให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลา
นั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสุดสิ้น ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับวันเริ่ม
เปิดทาการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
ข้อ ๓๗ ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไว้แล้วก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์นั้นไม่แล้วเสร็จ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสังกัดใหม่พิจารณาและดาเนินการต่อไป

- ๔๖ ฐานความผิดทางวินัย ๑๘ ฐาน
๑. ฐานไม่สนับสนุนประชาธิปไตย
๒. ฐานไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
๓. ฐานไม่ปฏิบัติราชการให้เกิดผลดี
๔. ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
๕. ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ
๖. ฐานไม่สนใจทราบเหตุเคลื่อนไหวอันตราย
๗. ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ
๘. ฐานขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการชอบ
๙. ฐานทาการข้ามขั้นผู้บังคับบัญชาเหนือตน
๑๐. ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
๑๑. ฐานไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมราชการ
๑๒. ฐานขาดราชการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
๑๓. ฐานไม่สุภาพเรียบร้อยหรือกลั่นแกล้งกัน
๑๔. ฐานดูหมิ่น กดขี่ ข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ
๑๕. ฐานกระทาการให้เสื่อมเกียรติข้าราชการ
๑๖. ฐานเป็นผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
๑๗. ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมือง
๑๘. ฐานประพฤติชั่ว

๑. ฐานไม่สนับสนุนประชาธิปไตย

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นข้าราชการ
ของรัฐที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้นข้าราชการที่ดีก็
จะต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
แต่หากถึงขั้นเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จะถือว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อนี้ จะต้องออกจากราชการ โดยพลัน

๒. ความผิดวินัย...

- ๔๗ ๒. ฐานไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเที่ยงธรรม
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์
ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
คาว่า “หน้าที่ราชการ” หมายความเฉพาะหน้าที่ที่เป็นราชการโดยตรงเท่านั้น หากเป็น
หน้าที่อื่นที่มิใช่หน้าที่ราชการโดยตรงก็ไม่อยู่ในความหมายของคาว่า “หน้าที่ราชการ” และการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติอยู่ในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่ราชการก็ได้ หรืออาจจะปฏิบัติในวันหยุดหรือ
นอกเวลาที่กาหนดให้ปฏิบัติราชการตามปกติก็ได้
การพิจารณาว่าผู้ใดมีหน้าที่ราชการเรื่องใดหรือไม่มีข้อพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาจากกฎหมาย ระเบียบที่กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าผู้ใดดารงตาแหน่งใด
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด ผู้ดารงตาแหน่งนั้นก็มีหน้าที่ราชการในเรื่องนั้น
๒. พิจารณาจากมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง เมื่อใครดารงตาแหน่งใดก็ย่อมมีหน้าที่ราชการ
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับตาแหน่งนั้น
๓. พิจารณาจากคาสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา แม้จะไม่มีระเบียบกฎหมายหรือ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งกาหนดให้เป็นหน้าที่ไว้ แต่ถ้ าผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ใดทาหน้าที่หรือมอบหมายหน้าที่
ใดให้ผู้ ใดปฏิบั ติภ ายในขอบอานาจของผู้ บังคับบัญชา ก็ย่อมเป็นหน้าที่ราชการของผู้ได้รับคาสั่งหรือได้รับ
มอบหมายนั้นที่จะต้องรับผิดชอบตามนั้น
๔. พิจารณาจากพฤตินัยที่สมัครใจผูกพันตนเองยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้องรับผิดชอบ
คาว่า “สุจริต” ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ปฏิบัติด้วยความมุ่งหมายในทางที่ชอบ
คาว่า “เสมอภาค” ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ค าว่ า “เที่ ย งธรรม” ตามพจนานุ ก รม มี ค วามหมายว่ า ปฏิ บั ติ ด้ ว ยความเป็ น ธรรม
ไม่ลาเอียง

การพิจารณาว่าผู้ใดกระทาผิดตามวรรคสอง นี้หรือไม่ จะต้องพิจารณาก่อนว่าผู้นั้นมี
อานาจหน้าที่ราชการในเรื่องนั้นหรือไม่ หากมีจึงจะพิจารณาต่อไปว่าผู้นั้นได้อาศัยอานาจหน้าที่นั้น หรือยอมให้
ผู้ อื่น อาศัย อานาจหน้ าที่นั้ น หาประโยชน์ ให้ แ ก่ตนเองหรือผู้ อื่นหรื อไม่ การอาศัย อานาจหน้าที่ร าชการนั้ น
ไม่จาเป็นจะต้องทาโดยตรง เพียงแต่ยอมให้ผู้อื่นทาหรือแม้แต่โดยทางอ้อมก็เข้าข่ายเป็นความผิดแล้ว
การกระทา...

- ๔๘ การกระทาผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามวรรคสาม มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. มีหน้าที่ราชการต้องปฏิบัติ
๒. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
๓. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้
๔. มีเจตนาทุจริต
แนวทางการพิจารณาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการมีดังนี้
๑. ต้องมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ
๒. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการไปโดยมิชอบ
คาว่า “ปฏิบัติหน้าที่ราชการ”หมายความว่า ได้มีการกระทาลงไปแล้ว
คาว่า “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” หมายความว่า มีหน้าที่ราชการที่ผู้ นั้น
จะต้องปฏิบัติ แต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระทาการตามหน้าที่ การที่ ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้น ไม่กระทาการ
ตามหน้าที่นั้น จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระทาโดยเป็นการจงใจที่จะไม่กระทาการ
ตามหน้าที่โดยปราศจากอานาจที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือ ข้อบังคับ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ปล่อย
ปละละเลย ปฏิบัติการด้วยความพลั่งเผลอ เข้าใจผิด สะเพร่า หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือไม่มี
เจตนาที่จะปล่อยปละละเลยก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ ส่วนจะเป็นความผิดฐานใดจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป
การที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะต้องเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบั ติหน้าที่
ราชการโดยมิชอบเท่านั้น
ค าว่า “มิ ชอบ” หมายความว่า ไม่
เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บของทางราชการ ค าสั่ ง ของ
ผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือทานอง
คลองธรรม แยกพิจารณาได้ดังนี้
๑) มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ
ของทางราชการ คาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
๒) มิชอบด้วยแบบธรรมเนียมของทางราชการ
๓) มิชอบด้วยทานองคลองธรรม
ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยถูกต้องทุกประการแล้ว ต่อมาภายหลังได้ประโยชน์ส่ว นตัว
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในลักษณะ “ของขวัญ หรือ กินตามน้า จะไม่เข้าลักษณะปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ แต่อาจจะเป็นความผิด ฐานประพฤติชั่ว ได้ เป็นต้น
๕. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
คาว่า “ผู้อื่น” หมายถึง ใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้นั้นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
คาว่า “ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้รับ ซึ่งอาจจะเป็นทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ เป็นต้น
คาว่า “มิควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใดๆ ตอบแทนจาก
การปฏิบัติหน้าที่นั้น
๖. โดยมี...

- ๔๙ ๖. โดยมีเจตนาทุจริต
คาว่า “ทุจริต” หมายถึง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ
ตนเอง หรือผู้อื่น
แนวทางการลงโทษของ ก.พ.
ลักษณะความผิด
(๑) “ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม”
- กรณี นายช่างรั งวัด ๗ ฝ่ ายรั งวั ด ส านั กงานที่ ดิ นจั งหวั ดบุ รีรั มย์ ได้ นัดออกทาการรังวั ด
แบ่งแยกที่ดิน บริษัท ยู.เอส.พี.แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จากัด ไม่เป็นไปตามลาดับที่ที่ลงรับไว้ในทะเบียนรับเรื่อง โดยทา
การรังวัดลัดคิวให้แก่บุคคลอื่นก่อนและไม่ได้ขออนุมัติรังวัดเฉพาะแปลงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบของ
ทางราชการ
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
(๒) “อาศัยหรือยอมให้ผู้ อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อนื่
- กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ร าชทั ณ ฑ์ ๒ เรื อ นจ าอ าเภอสี คิ้ ว จั ง หวั ด นครราชสี ม า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ควบคุมดูแลการเลี้ยงสุกรของเรือนจา ได้นาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุกรไปเลี้ยงไก้ที่บ้านพักของตนใน
บางโอกาส”
โทษ ภาคทัณฑ์
(๓) “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ”
- กรณีเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ๔ สานักงานป่าไม้จังหวัดระยอง ได้นาเงินสดของทาง
ราชการ จานวน ๕๑,๔๐๐ บาท ออกจากตู้นิรภัย แล้วลงรายการจ่ายเงินออกจากบัญชีเงินสดเพื่อนาฝากคลัง
ในบัญชีเงินฝากนอกงบประมาณของสานักงานป่าไม้ แต่ไม่ได้นาเงินจานวนดังกล่าวไปฝากคลังตามระเบียบ
กลั บ น าไปใช้ประโยชน์ ส่ ว นตัว ภายหลั งเป็นเวลาหลายเดือนเจ้าหน้าที่จากส านักงานตรวจเงินแผนดินไป
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้นี้จึงได้นาเงินไปฝากคลังจังหวัด
โทษ ปลดออก
(๔) “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ”
- กรณีน ายช่างรังวัด ๓ สานักงานที่ดินอาเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ได้เรียกและรับเงิน
ค่าธรรมเนียมและค่ารังวัดที่ดินจากราษฎรที่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ออกไปทาการรังวัดจานวน ๑๑ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๖,๕๐๖ บาท แล้วนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
โทษ ปลดออก (ลดหย่อนจากโทษไล่ออก เนื่องจากรับราชการด้วยความอุตสาหะมาโดยตลอด)
๓. ฐานไม่ปฏิบัติราชการให้เกิดผลดี
ข้า ราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดต้องตั้งใจปฏิบัติหน้า ที่ร าชการให้เ กิดผลดีหรื อ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ
แนวทางการ....

- ๕๐ องค์ประกอบของความผิด มีดังนี้
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ
แนวทางการลงโทษของ ก.พ.
ลักษณะความผิด
“ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าที่แก่ราชการ”
- กรณีปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓) อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้
รับผิดชอบงานบัตรประจาตัวประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง ๒ (ช่างถ่ายรูป) โดยเป็นผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและลงนาม ในฐานะเจ้าหน้าที่ ไม่ควบคุมดูแลตรวจสอบแบบพิมพ์ บ.ป.๒ ว่ามีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
เป็นเหตุให้แบบพิมพ์ บ.ป.๒ ของอาเภอคาม่วงสูญหายไป ๑ ฉบับ โดยไม่ทราบสาเหตุ
โทษ ภาคทัณฑ์ ทั้งสองคน
๔. ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการด้ ว ยความอุ ต สาหะ
เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
การประมาทเลิน เล่อในหน้า ที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เ สียหายแก่ราชการอย่างร้า ยแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
วรรคหนึ่ง องค์ประกอบของความผิด มีดังนี้
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่มีความอุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เอาใจใส่ ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่อ
แนวทางการลงโทษของ ก.พ.
ลักษณะความผิด
(๑) “ไม่อุตสาหะ และไม่เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ”
- กรณีเจ้าหน้าที่พัสดุ ๔ กรมชลประทาน มีหน้าที่ในรับผิดชอบจ่ายน้ามันตามใบเบิกนามัน
เชื้อเพลิงที่ปั๊มน้ามันกรมชลประทานสามเสน ได้จ่ายน้ามันโดยไม่ได้จดเลขมิเตอร์ไว้เป็นหลักฐาน เป็นเหตุให้
น้ามันสูญหายไปวันเดียว ๔๗๐.๘ ลิตร โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ผู้นี้เป็นผู้นาน้ามันไปหรือจ่ายน้ามัน
มันเกินบัญชี
โทษ ภาคทัณฑ์
(๒) “ประมาทเลินเล่อ”
- กรณี เจ้าหน้าที่อบรมและฝึ กวิชาชีพ ๒ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
อนุญาตให้เยาวชนในความดูแลผู้หนึ่ง ซึ่งนาตัวออกมาขุดดินยกร่องแปลงเกษตรนอกสถานควบคุมไปถ่าย
อุจจาระที่พงหญ้า แล้วไม่ควบคุมตามสมควร เป็นเหตุให้เยาวชนคนดังกล่าวฉวยโอกาสหลบหนีไปได้
โทษ ภาคทัณฑ์
วรรคสอง...

- ๕๑ วรรคสอง องค์ประกอบของความผิด มีดังนี้
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๓) “ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”
- กรณี น ายแพทย์ ๔ โรงพยาบาลทุ่ง สง ส านัก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ดนครศรีธ รรมราช
ขณะปฏิบัติหน้าที่แพทย์เวรประจาวันของโรงพยาบาลทุ่งสง เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๓๓ ได้ปล่อยปละละเลย
ไม่เอาใจใส่ดูแ ลรัก ษาผู้ป่ว ยซึ่ง เป็น โรคเบาหวานหนัก คนหนึ่ง อย่า งใกล้ชิด นายแพทย์ผู้นี้ไ ด้สั่ง การรัก ษา
ทางโทรศัพท์ จากห้องพักแพทย์เวร ไม่มาดูอาการของผู้ป่วยด้วยตนเอง ทั้งๆ ที่พยาบาลได้รายงานอาการของ
ผู้ป่วยให้ทราบถึง ๓ ครั้ง และห้องพักแพทย์เวรก็อยู่เวรในบริเวณโรงพยาบาล เป็นเหตุให้ผู้ป่วยคนดังกล่าวถึง
แก่ความตาย ในเวลาต่อมาจากสาเหตุการตายของผู้ ป่วยคนดังกล่าวแม้จะฟังไม่ได้ว่าการตายเป็นผลโดยตรง
จากการที่นายแพทย์ผู้นี้ไม่ได้มาให้การรักษาด้วยตนเองก็ตาม แต่การกระทาดังกล่าว เป็นการเสียภาพพจน์และ
ชื่อเสียงของทางราชการในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างร้ายแรง
โทษ ให้ออก
๕. ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
วรรคหนึ่ง มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. ไม่ ป ฏิบั ติ ห น้ า ที่ร าชการตามกฎหมาย ระเบี ย บของทางราชการ คณะรั ฐ มนตรี และ
นโยบายของรัฐบาล และเกิดความเสียหายแก่ราชการ
แนวทางการลงโทษของ ก.พ.
ลักษณะความผิด
(๑) “ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการ คณะรัฐมนตรี และนโยบายของ
รัฐบาล”
- กรณี ผู้ ปกครองนิ คมสร้ างตนเองตากฟ้ า
จังหวัดนครสวรรค์ ได้ขออนุมัติทาการจ้างเหมาก่อสร้างอ่าง
เก็บน้า แล้วให้ผู้เสนอราคาได้ทางานล่วงหน้าก่อนทาสัญญา
จ้างเหมา ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนระเบียบสานักรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๒๑
โทษ ภาคทัณฑ์
วรรคสอง...

- ๕๒ วรรคสอง มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คณะรัฐมนตรี และ
นโยบายของรัฐบาล
๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๒) “จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
- กรณีช่างรังวัด ๓ และเจ้าหน้าที่ที่ดิน ๔ สานักงานที่ดินอาเภอแม่แตง ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่
บริหารงานที่ดินอาเภอแม่แตง ดาเนินการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ในที่ดิน (น.ส.๓) จานวน ๙ แปลง
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ตั้งกรรมการตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ในเขตป่าไม้ตาม
บันทึกตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๒๔ นอกจากนี้ยังให้ลูกจ้างชั่วคราวซึ่ งไม่มีอานาจเป็นผู้ทา
การรังวัดที่ดินแทน ไม่นาแผนที่ลงระวางภาพถ่ายทางอากาศให้ถูกต้อง เบิกจ่ายแบบพิมพ์ น.ส. ก. เป็นชื่อ
บุคคลหนึ่งแต่นามาเขียนให้กับอีกบุคคลหนึ่ง จัดทาทะเบียนคุมต่างๆ ไม่ตรงกัน บางแปลงไม่มีในทะเบียน
หนังสือรับ รองการทาประโยชน์ สารบบที่ดิน และน.ส.๓ ก ฉบับเจ้าพนักงานไม่มี การปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวทาให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบ และทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้อยแรง
โทษ ไล่ออก ทั้งสามคน
๖. ฐานไม่สนใจทราบเหตุเคลื่อนไหวอันตราย
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องถือว่าเป็นหน้ าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบ
เหตุ การณ์เ คลื่อนไหวอัน อาจเป็น ภยันตรายต่อประเทศชาติแ ละต้องป้องกัน ภยัน ตรายซึ่งจะบังเกิดแก่
ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ
องค์ประกอบความผิด
๑. ไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตราย
๒. ไม่ป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ
กรณีตัวอย่างตามข้อนี้ ไม่ปรากฏการกระทาผิด
๗. ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาความลับของทางราชการ
การเปิด เผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุใ ห้เ สียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
วรรคหนึ่ง มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. มีความลับของทางราชการ
๒. นาความลับของทางราชการไปเปิดเผย

ลักษณะ...

- ๕๓ แนวทางการลงโทษของ ก.พ.
ลักษณะความผิด
“เปิดเผยความลับของทางราชการ”
- กรณี เ จ้ า หน้ าที่ บ ริ ห ารงานทั่ว ไป ๖ ส านั กงานอธิบ ดี ผู้ พิ พากษาภาค ๔ ได้ น าความลั บ
เกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ ๒ ชั้น ของข้าราชการศาลในภาค ๔ ไปเปิดเผยก่อนที่จะมี
คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี
โทษ ตัดเงินเดือน ๑๐ % เป็นเวลา ๒ เดือน
วรรคสอง มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. มีความลับของทางราชการ
๒. นาความลับของทางราชการไปเปิดเผย
๓. เป็นเหตุให้เสียหายราชการอย่างร้ายแรง
กรณีตัวอย่างตามวรรคนี้ ไม่ปรากฏการกระทาผิด
๘. ฐานขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการชอบ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งใน
หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่า
การปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือ
เป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้น
และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิมเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาต้องปฏิบัติตาม
การขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่ งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้ วยกฎหมายและระเบี ยบของทางราชการ อัน เป็น เหตุ ใ ห้ เ สี ย หายแก่ ร าชการอย่า งร้ า ยแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
วรรคหนึ่ง แยกองค์ประกอบความผิด ดังนี้
๑. มีคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
๒. เป็นการสั่งในหน้าที่ราชการ
๓. เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
๔. มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเหลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว
แนวทางการลงโทษของ ก.พ.
ลักษณะความผิด
“ขัดคาสั่งของผู้บังคับบัญชา”
- กรณีช่างรังวัด ๑ สานักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิ ตถ์ กรมที่ดิน มีหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่
ราชการตามคาสั่งสานักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิ ตถ์ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๕ แต่มาเข้ารับอยู่เวรล่าช้า เป็น
เหตุให้ไม่มีผู้เชิญธงลงจากยอดเสาในเวลา ๑๘ .๐๐ น.
โทษ ภาคทัณฑ์
วรรคสอง...

- ๕๔ วรรคสอง มีองค์ประกอบความผิดเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง และเพิ่มองค์ประกอบเกี่ยวกับผล
การขัดขืน หรือลีกเลี่ยง ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว หากเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ก็จะเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
“ขัดคาสั่งของผู้บัญชาเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”
- กรณีเจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ สานักงานเกษตรอาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ไม่ปฏิบัติ ตามคาสั่ง
จังหวัดพัทลุงที่สั่งให้ย้ายไปดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ณ สานักงานเกษตรแห่งอื่น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันรั บทราบคาสั่ง โดยยกเอาความบกพร่องเล็กๆน้อยๆ ของคาสั่ งมาเป็ นข้ออ้างว่าเป็ นคาสั่งที่ไม่ชอบด้ว ย
กฎหมายทาให้สานักงานเกษตรที่ข้าราชการผู้นี้ต้องย้ายไป ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และข้าราชการผู้อื่น
ต้องรั บภารงานแทน ทาให้เสี ยระบบการปกครองบังคับบัญชา และก่อให้ เกิดความเสี ยหายในการบริห าร
ราชการอย่างร้ายแรง
โทษ ให้ออก
๙. ฐานทาการข้ามขั้นผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทาการข้าม
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่ว
ครั้งคราว
องค์ประกอบความผิด มีดังนี้
๑. มีการปฏิบัติราชการ
๒. การปฏิบัติราชการนั้นเป็นการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ข้อยกเว้น กรณีที่การปฏิบัติราชการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน แต่ไม่เป็นความผิดวินัยตาม
ข้อนี้ จะต้องเข้าลักษณะกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑. ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทา
๒. ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษครั้งคราว
กรณีตัวอย่างของการกระทาผิดวินัยตามข้อนี้ ไม่ปรากฏการกระทาผิด

๑๐. ฐาน...

- ๕๕ ๑๐. ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่รายงานเท็จต่ อผู้บังคับบัญชา การรายงาน
โดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
การรายงานเท็ จ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ สี ย หายแก่ ร าชการอย่ า งร้ า ยแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
วรรคหนึ่ง องค์ประกอบความผิด มีดังนี้
๑. ต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
๒. การรายงานดังกล่าวนี้มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะเป็นการปกปิดความจริงซึ่งควร
ที่จะต้องรายงานให้ทราบด้วย
แนวทางการลงโทษของ ก.พ.
ลักษณะความผิด
(๑) “รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา”
- กรณีเจ้าหน้าที่ที่ดิน ๒ กรมที่ดิน ได้ยื่นใบลาป่วยต่อผู้บังคับบัญชา ในงบประมาณ ๒๕๓๑
จานวน ๓๑ ครั้ง รวม ๖๙ วัน เนื่องจากมีปัญหาทางครอบครัวและเศรษฐกิจ โดยมีภาระที่ต้องดูแลบุตรที่ยังเล็ก
อยู่ระหว่างการศึกษา ๓ คน กับยายอายุ ๙๐ ปี อีก ๑ คน เมื่อบุตรป่วยจึงต้องดูแล และบางวันไม่มีเงินไป
ทางานก็ตอ้ งหยุดงานและยื่นใบลาป่วยเป็นเท็จ
โทษ ภาคทัณฑ์
วรรคสอง มีองค์ประกอบความผิดเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง และเพิ่มองค์ประกอบเกี่ ยวกับผล
ของการรายงานเท็จหรือการปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรที่จะต้องรายงานอีกหนึ่งองค์ประกอบ คือ หากเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๒) “รายงานเท็จ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”
- กรณีเจ้าพนักงานธุรการ ๔ ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมายให้นาหมายเรี ยกคดีแพ่ง
ของศาลจังหวัดระยองไปส่งให้แก่จาเลยที่ ๑ ที่ภูมิลาเนา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔ โดยวิธีการปิดหมาย
แต่ไม่ได้ไปส่งหมายเรียกดังกล่าว และกลับรายงานการส่งหมายเสนอต่อศาลว่าได้นาหมายเรียกไปส่งให้จาเลย
ที่ ๑ แล้ว ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเหตุให้เสียหายต่อการดาเนินกระบวนการพิจารณาคดี อันถือได้ว่าเป็น
ความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
โทษ ให้ออก
๑๑. ฐานไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมราชการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ
ลักษณะ...

- ๕๖ แนวทางการลงโทษของ ก.พ.
ลักษณะความผิด
“ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ”
- กรณีเจ้าหน้าที่อบรมและฝึกวิชาชีพ ๑ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง ได้ละทิ้งหน้าที่
ราชการในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๑ ครั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ไม่ได้จัดส่งใบลาตามระเบียบว่า
ด้วยการลา จนเวลาได้ล่วงเลยมาถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๒ ผู้บังคับบัญชาได้เรียกสอบถามกรณีหยุดราชการ
แล้วไม่จัดส่งใบลาตามระเบียบ เจ้าหน้าที่ผู้นี้จึงได้ส่งใบลาในวันนั้น แต่ผู้บังคับบัญชามิได้อนุญาต
โทษ ภาคทัณฑ์ (ลดหย่อนจากโทษตัดเงินเดือน ๑๐ % เป็นเวลา ๓ เดือน เนื่องจากเป็น
ความผิดครั้งแรก)
๑๒. ความผิดวินัย ฐานขาดราชการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มี
เหตุ ผลอัน สมควร หรื อโดยมีพฤติ การณ์ อัน แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
วรรคหนึ่ง มีองค์ประกอบของความผิด มีดังนี้
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ
๓. มีเจตนาทอดทิ้งหรือ ละทิ้งหน้าที่
คาว่า “อุทิศ” ตามพจนานุกรมมีความหมายว่า สละให้
คาว่า “เวลาของตน” หมายความว่า เวลานอกเหนือจากเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการตามปกติ
เช่น เวลาหยุดพัก เวลาหลังเลิกงาน วันหยุดราชการ เป็นต้น
คาว่า “ทอดทิ้ง” หมายความว่า ตัวอยู่แต่ไม่ทางาน เช่น มาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วยังอยู่ใน
บริเวณที่ทางานแต่ไม่สนใจเอาเป็นธุระ ใช้เวลานั้นทุ่มเททางานในหน้าที่ของตนให้เรียบร้อย หรือเสร็จไปตาม
ควรจะทา ปล่อยให้งานคั่งคาง เป็นต้น
คาว่า “ละทิ้ง” หมายความว่า ไม่อยู่ปฏิ บัติงานตามหน้าที่ ซึ่งอาจจะไม่มาปฏิบัติหน้าที่
ราชการเลย หรือมาลงชื่อปฏิบัติราชการแล้วแต่ไม่อยู่ที่โต๊ะทางานหรือจุดที่กาหนดให้ปฏิบัติงานกลับละทิ้ง
หน้าที่ออกไปที่อื่นเสีย ซึ่งอาจไปนอกสานักงานหรือเพียงไปที่ห้องอื่นหรือจุดอื่นนอกจุดที่กาหนดให้อยู่ประจา
ทางานก็ได้

ลักษณะ...

- ๕๗ แนวทางการลงโทษของ ก.พ.
ลักษณะความผิด
(๑) “ละทิ้งหน้าที่ราชการ”
- กรณี เจ้ าหน้ าที่ ร าชทั ณฑ์ ๓ เรื อนจาพิ เศษธนบุ รี กรมราชทั ณ ฑ์ เมื่ อวั นที่ ๑๖ ตุ ล าคม
๒๕๓๑ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ เจ้าหน้าที่ผู้นี้มีหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์แนวกาแพงด้านทิศตะวันออก ได้ละทิ้ง
หน้าที่ออกมารับประทานอาหารกับเพื่อนที่ตลาด โดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เมื่อกลับมาก็นั่งคุยกับ
เพื่อนเจ้าหน้าที่ที่ประตูเรือนจาจนกระทั่งเลิกงาน
โทษ ภาคทัณฑ์
วรรคสอง มีองค์ประกอบของความผิด มีดังนี้
๑. มีหน้าที่ราชการ
๒. ละทิ้ ง หรื อ ทอดทิ้ ง หน้ า ที่ ร าชการโดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควรเป็ น เหตุ ใ ห้ เ สี ย หายแก่
ทางราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กรณี
กรณีแรก ไม่นับว่าจะละทิ้งหรือทอดทิ้งเป็นเวลาเท่าไร แม้เพียงชั่งโมงเดียวถ้าการละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งนั้นเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรงก็เป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เช่น ละทิ้งหน้าที่เวรยาม
รักษาการณ์สถานที่ ราชการไปชั่งโมงเดียวเป็นเหตุให้มีผู้มาวางเพลิงเผาสถานที่ ราชการเป็นเหตุให้อาคาร
เสี ย หายทั้งหลั ง แต่ถ้ามีเ หตุผ ลอัน สมควรก็ไ ม่เป็น ความผิ ดวินั ยอย่างร้ายแรง เช่น ที่ล ะทิ้งหน้าที่เ วรยาม
รักษาการณ์สถานที่ราชการไปชั่งโมงนั้นเพราะเจ็บป่วยมากในทันทีทันใด ซึ่งต้องรีบไปหาแพทย์ทันที่ถ้าไม่ไปหา
แพทย์อาจอันตรายถึงชีวิตได้
กรณีหลัง ถือเอาจานวนวันที่ละทิ้งเป็นสาคัญ โดยไม่คานึงว่าราชการจะเสียหายอย่างร้ายแรง
หรือไม่ การนับวันละทิ้งเกินกว่าสิบห้าวันให้นับติดต่อกันและนับวันหยุดด้วย ถ้าไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือ
มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และ
โทษทางวินัยคือไล่ออกสถานเดียว แต่ถ้ามีเหตุผลอันสมควรหรือไม่พฤติการณ์ที่แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ ก็ไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรานี้ เช่น เจ็ บป่วยมากไม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ๑๖ วัน โดยไม่ยืนใบลาหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและเมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันแรก
ได้ยื่น ใบลาป่วยต่อผู้ มีอานาจอนุญาตการลา เช่นนี้ การละทิ้งหน้าที่ราชการนั้นก็ยังไม่ถือว่าไม่มี เหตุผลอัน
สมควร เป็นต้น แต่ถ้าไม่ยื่นใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็อาจเป็นความผิดฐานไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ
และแบบแผนของทางราชการได้
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๒) “ละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้เสียหายราชการอย่างร้ายแรง
เจ้าหน้าที่พยาบาล ๓ โรงพยาบาลระยองสานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองได้ขาดราชการ
ไปตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๐ แล้วไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย โดยไม่ได้ส่งใบลาหรือแจ้งเหตุผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบแต่อย่างไร จาการสืบสวนได้ความว่าสาเหตุที่ขาดราชการไปเนื่องจากมีหนี้สินล้นพ้นตัวและ
มีปัญหาครอบครัว โดยเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้หนีไปมีสามีใหม่
โทษ ไล่ออก
๑๓. ความผิด...

- ๕๘ –
๑๓. ฐานไม่สุภาพเรียบร้อยหรือกลั่นแกล้งกัน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่
กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
องค์ประกอบความผิด มีดังนี้
๑. ไม่สุภาพเรียบร้อยระหว่างข้าราชการและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
๒. ไม่รักษาความสามัคคีระหว่างราชการและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
๓. กลั่นแกล้งกัน
๔. ไม่ช่วยเหลือกันและกันในการปฏิบัติราชการ
แนวทางการลงโทษของ ก.พ.
ลักษณะความผิด
“ไม่สุภาพเรียบร้อย”
- กรณี พ ยาบาลวิช าชีพ ๕ ฝ่ า ยการพยาบาล โรงพยาบาลบางจากส านัก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ตบหน้าหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ๑ ที เนื่องจากไม่พอใจที่หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
ทาหนังสือตักเตือน เรื่องการทางานไม่เรียบร้อย
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๔. ฐานดูหมิ่น กดขี่ ข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม
และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ
การดู ห มิ่ น เหยี ย ดหยาม กดขี่ หรื อ ข่ ม เหงประชาชนผู้ ติ ด ต่ อ ราชการอย่ า งร้ า ยแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
วรรคหนึ่ง สามารถแยกองค์ประกอบความผิด ดังนี้
๑. ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่ให้การสงเคราะห์ ดูหมิ่น เหยียดหยาม
กดขี่ หรือข่มเหง
๒. กระทาแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
วรรคสอง สามารถแยกองค์ประกอบความผิด ดังนี้
๑. ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงอย่างร้ายแรง
๒. เป็นการกระทาต่อประชาชนผู้ติดต่อราชการ
๓. กระทาโดยมีเจตนา (กระทาโดยรู้สานึกในการกระทา)

ลักษณะความ...

- ๕๙ แนวทางการลงโทษของ ก.พ.
ลักษณะความผิด
“ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรมไม่ให้การสงเคราะห์ ดูหมิ่น เหยียดหยาม
กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ”
- กรณีเจ้าหน้าที่ขนส่ ง ๓ ฝ่ ายทะเบียนและใบอนุญาตขับรถยนต์ สานักงานขนส่งจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในงานทะเบียนรถยนต์ แต่ไม่ได้ดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้แก่
ประชาชนที่มาติดต่อโดยละเอียด และไม่ให้คาแนะนาที่ชัดเจนเพียงพอ เป็นเหตุให้ผู้มาติดต่อราชการต้องมา
ติดต่อราชการจาต้องมาหลายครั้ง
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๕. ฐานกระทาการให้เสื่อมเกียรติข้าราชการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องไม่กระทาการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหา
ผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
องค์ประกอบของความผิด มีดังนี้
๑. กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาประโยชน์
๒. อาจทาให้เสียอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการราชการของตนเอง
คาว่า “ประโยชน์” หมายถึงสิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือ
ประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับการบริการเป็นต้น
คาว่า “เกียรติศักดิ์” ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญ
การที่จะพิจารณาว่าการกระทาอย่างไรเป็นการหาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนเองหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาโดยคานึงถึงตาแหน่งหน้าที่ราชการผู้นั้นดารงอยู่
ว่าอยู่ในฐานะที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญหรือเป็นที่นับถือของประชาชน สังคมหรือทางราชการเพียงใด
องค์ประกอบของความผิด มีดังนี้
๑. กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาประโยชน์
๒. อาจทาให้เสียอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการราชการของตนเอง
- กรณีพยาบาลเทคนิค ๓ โรงพยาบาลเลิ ศสิน ปฏิบัติห น้าที่ประจาฝ่ายศั ลยกรรมกระดูก
ได้แนะนาผู้ป่วยซึ่งรู้จักคุ้นเคยกันให้มารับการรักษาโรคไตที่โรงพยาบาล โดยเป็นผู้ช่วยเหลื อและอานวยความ
สะดวกทุกครั้งที่ผปู้ ่วยรายนี้มารับการรักษา ทั้งๆ ที่ตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับแต่อย่างใด ซึ่งทุกครั้ งที่ผู้ป่วยรายนี้มา
รับการรักษาจะให้เงินกับเจ้าหน้าที่ผู้นี้เป็นค่าตอบแทนครั้งละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
โทษ ตัดเงินเดือน ๑๐ % เป็นเวลา ๔ เดือน

๑๖. ฐานเป็น...

- ๖๐ ๑๖. ฐานเป็นผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือ
ดารงตาแหน่งอื่นใด ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
กรณีตัวอย่างตามข้อนี้ ไม่ปรากฏการกระทาผิด
๑๗. ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมือง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม
การวางตัว เป็ น กลางทางการเมืองนั้น เฉพาะแต่ในการปฏิบัติราชการและในการปฏิบัติการอื่น ที่
เกี่ย วข้องกับประชาชน เช่น ในการปฏิบัติห น้าที่ราชการจะ
อานวยประโยชน์ให้แก่พรรคการเมืองใดเป็นพิเศษกว่าพรรค
การเมื อ งอื่ น หรื อ ว่ า บุ ค คลทั่ ว ไปมิ ไ ด้ หรื อ จะชั ก ชวนให้
ประชาชนสนั บ สนุ น พรรคการเมื อ งพรรคใดพรรคหนึ่ ง
โดยเฉพาะไม่ได้ ส่ ว นในทางส่ ว นตัวจะนิยมหรือเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองใดได้ คงห้ามแต่การเป็นกรรมการบริหารพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองเท่านั้น
กรณีตัวอย่างตามข้อนี้ ไม่ปรากฏการกระทาผิด
๑๘. ฐานประพฤติชั่ว
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
คาว่า “ประพฤติชั่ว” หมายความว่า การกระทาที่ไม่ดี จงใจฝ่าฝื นศีลธรรมหรือจารีต
ประเพณี”
องค์ประกอบ มีดังนี้
๑. เกียรติของข้าราชการ พิจารณาตาแหน่งหน้าที่ราชการของผู้กระทาประกอบกับพฤติการณ์
ในการกระทาของข้าราชการผู้นั้น
๒. ความรู้สึกของสังคม พิจารณาจากความรู้สึกของประชาชนทั่วไปหรือข้าราชการว่ามีความ
รังเกียจต่อการกระทานั้นๆ โดยรู้สึกว่าเป็นการประพฤติชั่วเพียงใด หรือไม่
๓. เจตนาที่การกระทา พิจารณาว่าเป็นการกระทาโดยรู้สานึกในเรื่องที่กระทาหรือไม่เพียงใด
วรรคสอง การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรื อโทษที่หนักกว่าจาคุกโดย
คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ หรื อ กระท าการอื่ น ใดอั น ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ป ระพฤติ ชั่ ว อย่ า งร้ า ยแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
คาว่า...

- ๖๑ คาว่า “ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด” หมายความว่าได้โทษจาคุกจริงๆ และต้อง
เป็นโทษที่ถึงที่สุดแล้ว หากมีการอุทธรณ์หรือฎีกา ยังไมถือว่าคดีถึงที่สุด หรือหากศาลพิพากษาให้ลงโทษจาคุก
แต่ให้รอลงอาญาไว้ก่อน หรืศาลพิพากษาให้ลงโทษจาคุกแต่ให้เปลี่ยนจากโทษจาคุกเป็นโทษสถานอื่นที่เบากว่า
โทษจาคุก ยังไม่ถือว่าได้รับโทษจาคุก
ถ้า หากได้รั บ โทษจ าคุ ก จริง ในคดี ที่ ความผิ ด ที่ กระทาโดยประมาท หรื อความผิ ด ลหุ โ ทษ
(ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ)
แนวทางการลงโทษของ ก.พ.
ลักษณะความผิด
(๑) “ประพฤติชั่วไม่ร้ายแรง ประพฤติตนไม่สมควร”
- กรณีนักการช่าง ๓ สานักงานจังหวัดนครพนม ขับรถยนต์ด้วยความประมาทเฉี่ยวชนรถจักยาน
ยนต์ ผู้อื่น เป็นเหตุให้ผู้ อื่น ถึงแก่ความตายแล้ วได้หลบหนีไปทันที่โดยไม่หยุดรถและให้ความช่ว ยเหลือตาม
สมควรและไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งศาลจังหวัดนครพนมได้มีคาพิพากษาลงโทษจาคุกเป็นเวลา ๒ ปี ปรับ
๕,๕๐๐ บาท โทษจาคุกให้รอไว้มีกาหนด ๑ ปี
โทษ ตัดเงินเดือน ๑๐% เป็นเวลา ๒ เดือน
(๒) “เสพสุรา”
- กรณีเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ๓ สานักงานควบคุมโรคติดต่อเขต ๘ จังหวัดนครสวรรค์ มีอาการ
มึนเมาสุรามาปฏิบั ติร าชการประมาณเดือนละ ๑ -๒ ครั้ง และบางครั้งได้ส่ งเสียงเอะอะโวยวาย ก่อความ
ราคาญกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาเคยว่ากล่าวตักเตือนแล้ว ก็ไม่เชื่อฟัง
โทษ ภาคทัณฑ์
(๓) “กระทาอนาจาร”
- กรณีเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕ โรงพยาบาลภูผาม่าน สานักงานสาธารณสุข จังหวัด
ขอนแก่น ได้จับมือถือแขนหญิงสาว ขณะนั่งคุยกันสองต่อสองที่ระเบียงบ้านของหญิงผู้นั้น เป็นการกระทาผิด
ต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นดังกล่าว
โทษ ภาคทัณฑ์
ลักษณะความผิดประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเรียกเงินเพื่อพาเข้าทางาน
- กรณีน ายช่างโยธา ๖ ส านักงานเร่งรัด พัฒนาชนบท จังหวัดปราจีนบุรี สานักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบท หลอกลวงราษฎรว่าสามารถฝากบุตรหลานเข้าทางานที่สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ และได้
เรียกรับเงินค่าฝากงานจากราษฎรคนหนึ่งเป็นเงินจานวน ๒๐,๕๐๐ นาท ทั้งที่ตนไม่มีหน้าที่รับบุคคลเข้าทางาน
โทษ ให้ออก
“เสพสุรา”
- กรณีเจ้าหน้าที่การเกษตร ๓ หน่วยป้องกันและกาจัดศัตรูพืชที่ ๖ จังหวัดพัทลุง ได้เสพสุรา
ในเวลาปฏิบัติราชการเป็นเหตุให้มีอาการมึนเมาจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
โทษ ให้ออก
***********************************

- ๖๒ -

ภาคผนวก

- ๖๓ -

๑
ขั้นตอนการดาเนินการทางวินัย

มีการร้องเรียน

ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
พบความผิด

หน่วยงานทีม่ ีหน้าที่
ตรวจสอบพบความผิด

รับสารภาพเอง

มีมูลกรณี ที่ควรกล่าวหา
ว่ากระทาผิดวินยั

ตั้งเรื่องกล่าวหา
ทาผิดเรื่องใด อย่างไร

กรณีมีมูลว่ากระทาผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง

ดาเนินการตาม ๒

โทษไม่ถึงปลดออก ไล่ออก
ทางราชการไม่เสียหาย
อย่างร้ายแรง

มีโทษปลดออก ไล่ออก
ทางราชการเสียหาย
อย่างร้ายแรง

กรณีมีมูลว่ากระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรง

ดาเนินการตาม ๓

- ๖๔ -

๒
กรณีมีมูลว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

ผู้บริหารท้องถิ่น

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง

แต่งตั้งกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างไม่รา้ ยแรง

ดาเนินการสอบสวนตาม
ที่เห็นสมควร

การสอบสวนที่ไม่ต้องทา
เป็นกระบวนการตาม
มาตรฐานฯ

ผลการสืบสวนหรือสอบสวน

หากเห็นว่ามีมลู ความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรง

หากเห็นว่ามีมลู ความผิด
ไม่ร้ายแรง

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น

ดาเนินการตาม ๓

ผู้บริหารท้องถิ่น
- ว่ากล่าวตักเตือน, ทาทัณฑ์บน
- ลงโทษภาคทัณฑ์, ลงโทษตัดเงินเดือน
- ลงโทษลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี
รายงาน ก. จังหวัด
อนุวินัยฯ ทาความเห็น
ก. จังหวัดพิจารณา
ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือปฏิบตั ิตามติแล้วรายงาน ก. จังหวัด

- ๖๕ –

๓
กรณีมีมูลว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง

การสอบสวนที่ต้องเป็น
กระบวนการตามมาตรฐาน
ทั่วไป

ดาเนินการสอบสวนตามกระบวนการใน ๔
ผลการสอบสวน

คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่ผิด
หรือผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง

คณะกรรมการฯ เห็นว่า
ผิดวินัยอย่าร้ายแรง

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งยุตเิ รื่องหรือลงโทษ
หรือลงทัณฑ์ตามควรแก่กรณี

รายงาน ก. จังหวัด
อนุวินัยฯ ทาความเห็น

รายงาน ก. จังหวัด
อนุวินัยฯ ทาความเห็น
ก. จังหวัดพิจารณามีมติ
ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือปฏิบตั ิตาม
มติแล้วรายงาน ก. จังหวัด

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ
ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือปฏิบตั ิตาม
มติแล้วรายงาน ก. จังหวัด

- ๖๖ -

๔
กระบวนการสอบสวน
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แจ้งผู้ถูกกล่าวหา/แจ้งประธานกรรมการสอบสวน
ประชุมคณะกรรมการสอบสวน/แจ้ง สว. ๒
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา
แจ้ง สว. ๓
รวบรวมพยานหลังฐานของผู้กล่าวหา
คณะกรรมการสอบสวนประชุมลงมติ
ทารายงานสอบสวน สว. ๖
เสนอรายงานการสอบสวนต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ที่แต่งตั้งกรรมการสอบสวน

- ๖๗ –

การอุทธรณ์

โทษไม่ร้ายแรง

โทษร้ายแรง

อุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัด
ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ทราบคาสั่ง

อุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัด
ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันทราบคาสั่ง

- พิจารณาให้
แล้วเสร็จภายใน
๙๐ วันนับแต่
วันรับหนังสือ
อุทธรณ์
- ขยายได้ ๒ ครั้ง
ๆ ละ ๓๐ วัน

อนุอุทธรณ์ฯ ทาความเห็น

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่ง
หรือปฏิบัติตามมติ

อนุอุทธรณ์ฯ ทาความเห็น

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ

หากผู้อุทธรณ์
ไม่เห็นด้วยมีสิทธิฟ้อง
ต่อศาลปกครอง

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่ง
หรือปฏิบัติตามมติ

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ

- ๖๘ –

การร้องทุกข์

กรณีถูกสั่งให้ออก

กรณีเกิดความคับข้องใจ

อุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัด
ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ทราบคาสั่ง

ยื่นคาร้องทุกข์ตอ่
ก.จังหวัดภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ทราบ
เรื่องอันเป็นเหตุร้องทุกข์

อนุอุทธรณ์ฯ ทาความเห็น

- พิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐
วันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่อง
- ขยายได้ ๒ ครั้ง ๆ
ละ ๓๐ วัน

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่ง
หรือปฏิบัติตามมติ

อนุอุทธรณ์ฯ ทาความเห็น

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่ง
หรือปฏิบัติตามมติ

หากผู้ร้องทุกข์
ไม่เห็นด้วยมีสิทธิฟ้อง
ต่อศาลปกครอง

แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ

- ๖๙ -

การออกจากราชการ

มี ๕ กรณี

ตาย

ออกตาม
กฎหมายว่า
ด้วยบาเหน็จ
บานาญ
ไม่ต้องทาเป็นคาสั่ง
ไม่ต้องให้ ก. จังหวัดเห็นชอบ
แจ้ง ก. จังหวัดเพื่อทราบ

ถูกสั่งให้ออก
ลาออก

ถูกลงโทษ
ปลดออก
ไล่ออก

- ๗๐ -

การออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญ

เหตุทดแทน

มีเหตุสงสัยว่าไม่
เลื่อมใสระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข

เหตุทุพพลภาพ

- ออกเพราะเลิก
หรือยุบตาแหน่ง
- ไปดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง
- ล้มละลาย
- เป็นโรคที่
กาหนด

- เจ็บป่วย
แพทย์รับรอง
ว่าไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่

ก. จังหวัด
อนุวินัยฯ
ทาความเห็น
ก. จังหวัด
พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น
ออกคาสั่ง
ให้ออกและ
ให้มีสิทธิได้รบั
บาเหน็จ
บานาญ

เหตุรับราชการนาน

๖๐ ปี
บริบูรณ์

๖๐ ปี
บริบูรณ์
แล้วลาออก

๒๕ ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป
แล้วลาออก

ผู้บริหาร
ท้องถิ่นออก
คาสั่งให้มีสิทฺธิ
ได้รับบาเหน็จ

ยื่นหนังสือ
ลาออกต่อ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ยื่นหนังสือต่อ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอเรื่องต่อ ก.
จังกวัด

เสนอเรื่องต่อ ก.
จังหวัด

อนุวินัยฯ ทา
ความเห็น

อนุวินัยฯ ทา
ความเห็น

ก. จังหวัด
พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

ก. จังหวัด
พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น
ออกคาสั่ง
ให้ออกและ
ให้มีสิทธิได้รบั
บาเหน็จ
บานาญ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น
ออกคาสั่ง
ให้ออกและ
ให้มีสิทธิได้รบั
บาเหน็จ
บานาญ

ได้

ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอเรื่อง
ดาเนินการ
สอบสวนตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนด

เหตุสูงอายุ

- ๗๑ -

การลาออก

ปกติ

การดารงตาแหน่งทางการเมือง
สมัคร ส.ส., ส.ว., ผู้บริหาร
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

ยื่นหนังสือลาออกต่อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

ผู้บริหารพิจารณา

ยื่นหนังสือต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น

ควรอนุญาต

ยับยั้งไม่เกิน ๙๐ วัน

ยับยั้งและไม่อนุญาต

เสนอ ก.จังหวัด

เสนอ ก.จังหวัด

เสนอ ก.จังหวัด

เสนอ ก.จังหวัด

อนุวินัยฯ
ทาความเห็น

อนุวินัยฯ
ทาความเห็น

อนุวินัยฯ
ทาความเห็น

อนุวินัยฯ
ทาความเห็น

ก. จังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ก. จังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ก. จังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ก. จังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกคาสั่งให้ลาออก

ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกคาสั่งให้ลาออก

ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกคาสั่งให้ลาออก

ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกคาสั่งให้ลาออก

การลามีผลตั้งแต่
วันขอลาออก

การลามีผลตั้งแต่
วันถัดจากวันครบ
กาหนด ๙๐ วัน

การลามีผลตั้งแต่
วันขอลาออก

การลามีผลตั้งแต่
วันขอลาออก

- ๗๒ -

การให้ออก

- ไม่พ้นทดลองราชการ
- ขาดคุณสมบัติ

ไปรับราชการทหาร

- หย่อนความสามารถ
- ประพฤติตนไม่เหมาะสม
บกพร่องต่อหน้าที่
- มีมลทินหรือมัวหมอง

เสนอ ก. จังหวัด

ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกคาสั่งให้ออก

ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวน

อนุวินัยฯ ทาความเห็น

ก.จังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกคาสั่งให้ออก

ดาเนินการสอบสวนตาม
วิธีการที่กาหนดใน ๔

- ๗๓ สรุป
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการกระทาความผิดทางวินัยเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันมิให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกระทาผิดวินัย แต่หากข้าราชการ
ข้าราชการครู ลูกจ้างประจา หรือพนักงานจ้าง ผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยแล้ว ประกาศข้างต้นจะบ่งบอก
ถึงหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนและสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาไว้ ซึ่งหากผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดจริง
คณะกรรมการสอบสวนก็จะต้องให้ความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา โดยผู้ถูกกล่าวมีโอกาสที่จะชี้แจง และนาสืบ
แก้ข้อกล่าวหา และหากผู้นั้นถูกลงโทษและเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัด ได้
ส่วนกรณีที่ผู้ใดถูกสั่งให้ออก หรือกรณีเกิดความคับข้องใจ ก็มีสิ ทธิที่จะร้องทุกข์ต่อ ก.จังหวัด ได้เช่นกัน ดังนั้น
จึงเห็นได้ว่าผู้ใดก็ตามที่ถูกลงโทษ ถูกให้ออกจากราชการ หรือเห็นว่ามีการใช้อานาจไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้นั้นยังมีสิทธิที่จะอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ได้ ตามประกาศข้างต้น ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม
ทั้งนี้ หากผู้นั้นไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ ก.จังหวัด ก็ยังมีสิทธิที่จะฟ้องศาลปกครองได้ต่อไป

บรรณานุกรม
สานักเสริมสร้างวินัยและรักษาคุณธรรม สานักงาน ก.พ.. (มิถุนายน ๒๕๔๑). แนวทางการลงโทษ ตาม พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕. กรุงเทพฯ: มูลนิธิคอนราด อเดเนาว์.
ส่วนการบริหารงานบุคคล สานักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. คู่มือการ
ดาเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร. (๒๕๕๙). ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙.
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. สมุทรสาคร: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร. (๒๕๕๙). ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๙. ลง วั น ที่
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. สมุทรสาคร: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร. (๒๕๕๙). ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๙. ลง วั น ที่
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. สมุทรสาคร: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร.

