
 
 

การดําเนินการทางวินัย 
 

 

โดย 

ประวิทย เปร่ืองการ 

น.บ., ร.ม., Ph.D. 

ผูชํานาญการพิเศษดานวินัยทองถิ่น 



 

อธิบายตาม 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 

ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย  

พ.ศ. ๒๕๕๘  
(บางจังหวัดเปน พ.ศ. ๒๕๕๙) 



 

     ประเด็นบรรยาย 
 

         ๑. ลักษณะวินัย ๕ นัยยะ** 

 ๒. วินัยแยกตางหากจากคดีอาญา (ว ๔) และละเมิด 

 ๓. ปรัชญาการดําเนินการทางวินัย 

  ๔. คุณสมบัติของผูดําเนินการทางวินัย 

 ๕. ขอบเขตการสอบสวนทางวินัย 

 ๖. หนาที่ของผูบังคับบัญชาทางวินัย (ขอ ๒๔)** 

  



 

 

 ๗. การสืบสวนทางวินัย 

 ๘. ผลการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน** 

 ๙. ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยหรือไมสุจริต (ขอ ๒๔ ว ๑๒)**  

 ๑๐. การดําเนินการทางวินัย (ขอ ๒๖) 

 ๑๑. การสอบสวนทางวินัย** 

 ๑๒. อํานาจในการดําเนินการทางวินัยขาราชการทองถิ่น (ม.๑๕) 

 ๑๓. การยืมตัวกรรมการสอบสวนจากตางสังกัด (ว ๒๐๕)** 

 ๑๔. คุณสมบัติ/องคประกอบคณะกรรมการสอบสวน (ขอ ๔๙)**  

  

  



 

 ๑๕. ตําแหนง/ระดับของประธานกรรมการสอบสวน (ว ๒๐)** 

 ๑๖. การตั้งเร่ืองกลาวหา (ขอ ๕๐)** 

 ๑๗. การออกคําส่ังตั้งกรรมการสอบสวน (สว.๑)***  

 ๑๘. นายกฯ เปนคูกรณี/ถูกกลาวหาทําผิดรวม*** 

.  ๑๙. การแจงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  (ขอ ๕๑)** 

         ๒๐. การประชุมคร้ังแรกเพื่อวางแนวทางการสอบสวน (ขอ ๕๒) 

 ๒๑. องคประชุมคณะกรรมการสอบสวน  (ขอ ๕๓, ๖๔)**  

 ๒๒. การคัดคานกรรมการสอบสวน (ขอ ๕๔)** 



 

 ๒๓. กรรมการสอบสวนคัดคานตัวเอง (ขอ ๕๕)  

 ๒๔. การพิจารณาและส่ังคําคัดคาน** 

 ๒๕. ผลอันเกิดจากการคัดคาน 

 ๒๖. การกันเปนพยาน (ขอ ๓๐-๓๗) 

 ๒๗. การคุมครองพยาน (ขอ ๓๘-๔๔) 

 ๒๘. ความผิดที่ปรากฏชัดแจง (ขอ ๔๕-๔๖)**  

         ๒๙. การแกไขเปล่ียนแปลงคําส่ังแตงตั้งกรรมการ (ขอ ๕๖)*** 

 ๓๐. ระยะเวลาการสอบสวน และการนับเวลา (ขอ ๕๘, ๘๓)** 

 ๓๑. อํานาจหนาที่ของกรรมการสอบสวน (ขอ ๒๗) 

  



  

 ๓๒. การส่ังพักราชการ/ส่ังใหออกจากราชการไวกอน (ขอ ๒๙)** 

 ๓๓. การแจงและอธิบายขอกลาวหา (สว.๒) (ขอ ๖๐) 

 ๓๔. การแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนฯ (สว.๓) (ขอ ๖๑)** 

 ๓๕. การรวบรวมหลักฐานและสืบแกเพิ่มเติม(ขอ ๖๒-๖๓,๗๘,๘๘) 

 ๓๖. การสอบปากคําผูถูกกลาวหา/พยาน (สว.๔, ๕) (ขอ ๖๖)** 

 ๓๗. การสอบสวน ตองสอบสวนใหหมดประเด็น (ขอ ๖๘)** 

 ๓๘. หลักทั่วไปในการสอบสวน (ขอ ๖๕, ๖๗-๖๘) 

 ๓๙. การรวบรวมพยานหลักฐานตางทองที่ (ขอ ๖๙, ๘๘)  

 ๔๐. กรรมการสอบสวน สอบพบเร่ืองอ่ืน (ขอ ๗๐)** 

 



 

  ๔๑. การสอบสวนมีการพาดพิง (ขอ ๗๑) 

 ๔๒. สอบหยอน/บกพรอง/ประพฤติไมเหมาะ แตพบวินัย (ขอ ๗๒)  

 ๔๓. การนําคําพิพากษาถึงที่สุดมาใชในสํานวนวินัย (ขอ ๗๓)** 

 ๔๔. การโอน (ยาย) ระหวางสอบสวน (ขอ ๗๔)** 

 ๔๕. การสอบเพื่อยืนยัน หรือ “สอบยัน” 

 ๔๖. การพิจารณาจัดทํา สว.๖ และเสนอสํานวน (ขอ ๗๕-๗๖)** 

 ๔๗. การพิจารณาและส่ังการของนายกฯ  (ขอ ๗๗ ว ๑)** 

 ๔๘. เงื่อนเวลาแรงรัด และบังคับ 

 ๔๙. การลงโทษทางวินัย  (ขอ ๘๖)*** 

 ๕๐. การรายงานการดําเนินการทางวินัยไป ก.จังหวัด (ขอ ๘๗) 



 

 ๕๑. การดําเนินการขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไป (ขอ ๘๘ ว ๔) 

 ๕๒. บทเฉพาะกาลสําหรับเร่ืองคาง (ขอ ๘๙) 

 ๕๓. การรับเร่ืองจากหนวยงานรัฐ, สตง., ป.ป.ท., ป.ป.ช.** 

 ๕๔. ป.ป.ช.สงเร่ือง/สตง.หรือหนวยงานรัฐ ชี้มูล** 

 ๕๕. ป.ป.ท.ชี้มูลความผิดทางวินัย** 

 ๕๖. มีพยานหลักฐานใหม  ขอให ป.ป.ช.ทบทวน (ม.๙๙)*** 

 ๕๗. ป.ป.ช.ชี้มูลวินัยฐานทุจริตตอหนาที่*** 

 ๕๘. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาผูกพันสวนราชการ*** 

 ๕๙. ป.ป.ช.ชี้มูลวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ และมีฐานอ่ืนรวม*** 

          



 

 

 ๖๐. ป.ป.ช.ชี้มูลวินัยฐานอ่ืน ไมมีฐานทุจริตรวม***  

 ๖๑. ป.ป.ช.ชี้มูลหลังออกจากราชการเกินเวลา *** 

 ๖๒. ป.ป.ท./ป.ป.ช.ชี้มูล หลังถูกลงโทษเร่ืองนั้นไปแลว*** 

 ๖๓. ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ประทับฟอง*** 

 ๖๔. ป.ป.ช.ขอใหหยุดปฏิบัติหนาที่ระหวางไตสวน** 

 ๖๕. การอ่ืนใดเกี่ยวกับวินัย 

 ๖๖. การนั่งพิจารณาของ ก.จังหวัด 

 ๖๗. การพิจารณารายงานทางวินัย และมีการยื่นอุทธรณ 



 

       รายละเอียดบรรยาย 
 

         ๑. วินัย แยกเปน ๕ นัยยะ 

  ๑.๑ ลักษณะเฉพาะ ๓ ประการ 

        (๑) ไมมีอายุความ 

        (๒) มีสภาพเปนขาราชการ (ยกเวนตามขอ ๒๘) 

        (๓) เปนอํานาจของนายกฯ สังกัดปจจุบัน 

  ๑.๒ ความหมาย ๒ ประการ 

        (๑) ลักษณะเชิงพฤติกรรมในการควบคุมตนเอง 

        (๒) ขอหามและขอปฏิบัติ   



 

 

        ๑.๓ ประเภท  มี ๒ อยาง 

        (๑) วินัยอยางไมรายแรง (ยังอยูในราชการ) 

        (๒) วินัยอยางรายแรง (ออกจากระบบราชการ) 

  ๑.๔ สถานโทษ (ขอ ๒๕ ว ๒) 

              (๑) มี ๕ สถาน สําหรับขาราชการ 

     - วินัยอยางไมรายแรง มี ๓ สถาน 

       ๑) ภาคทัณฑ 

       ๒) ตัดเงินเดือน 

       ๓) ลดขั้นเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 

    



 

 

        ๑.๓ ประเภท  มี ๒ อยาง 

        (๑) วินัยอยางไมรายแรง (ยังอยูในราชการ) 

        (๒) วินัยอยางรายแรง (ออกจากระบบราชการ) 

  ๑.๔ สถานโทษ (ขอ ๒๕ ว ๒) 

              (๑) มี ๕ สถาน สําหรับขาราชการ 

     - วินัยอยางไมรายแรง มี ๓ สถาน 

       ๑) ภาคทัณฑ 

       ๒) ตัดเงินเดือน 

       ๓) ลดขั้นเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 



 

    (๒) มี ๔ สถานของพนักงานจาง/ลูกจาง (ขอ ๔๙) 

        - วินัยอยางไมรายแรง มี ๓ สถาน 

          ๑) ภาคทัณฑ 

          ๒) ตัดคาตอบแทน 

          ๓) ลดคาตอบแทน 

        - วินัยอยางรายแรง มี ๑ สถาน 

          ๔) ไลออก 

  ๑.๕ ฐานความผิด 

       (๑) เปนวินัยอยางไมรายแรง ๑๙ ขอ (ฐาน) 

       (๒) เปนวินัยอยางรายแรง ๑๐ ขอ (ฐาน) 

     



 

       ตัวอยางบางฐานความผิด 
 

        ** ขอ ๗ วรรค ๓ แยกเปน ๒ ฐาน 

        (๑) ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ  

                             เพื่อใหเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด 

      - มี ๔ องคประกอบ 

      ๑) มีหนาที่ราชการ 

      ๒) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 

      ๓) เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด 

      ๔) อยางรายแรง 



 

 

       (๒) ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต 

     - มี ๔ องคประกอบ 

       ๑) มีหนาที่ราชการ 

       ๒) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 

       ๓) เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได 

       ๔) เจตนาทุจริต (เจตนาพิเศษ) 

 



 

     

   ** ขอ ๑๓ วรรค ๑  

   (๑) ฐานขัดคําส่ังผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังการในหนาที่    

                                โดยชอบ มี ๕ องคประกอบ ดังนี้ 

        ๑) มีคําส่ังของผูบังคับบัญชาในหนาที่โดยชอบ 

        ๒) ถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้น 

            - จะทําใหเสียหายแกราชการ 

    - จะไมเปนการรักษาประโยชนราชการ 

    - เปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

        ๓) ตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อให

            ผูบังคับบัญชาทบทวน 



  

      ๔) เมื่อผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําส่ัง 

          เดิมเปนหนังสือ 

      ๕) ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

 

   ** ขอ ๑๕ วรรค ๑ 

     (๑) ฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา 

        ๑) มีการรายงานตอผูบังคับบัญชา 

        ๒) ขอความที่รายงานเปนความเท็จ 

        ๓) การปกปดขอความซึ่งควรตองแจง ถือ 

    วารายงานเท็จดวย 

 



     

   ** ขอ ๑๖  

   (๑) ฐานไมปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรม 

                                เนียมของทางราชการ เชน  

        ๑) การแตงกาย  

        ๒) การมาปฏิบัติราชการ  

        ๓) การปฏิบัติงานสารบรรณ 

 

   ** ขอ ๑๗ วรรค ๒ 

   (๑) ฐานละทิ้ง หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ 



 

 

          ๑) ละทิ้ง หมายถึง ตัวไมอยู แมจะเซ็นชื่อ

         ๒) ทอดทิ้ง หมายถึง ตัวอยู แตไมทํางาน

         ๓) ขาดราชการแมเพียงคร่ึงวัน ถาเสียหาย 

             รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง

         ๔) ขาดราชการติดตอในคราวเดียวเกิน ๑๕ 

     วันโดยไมมีเหตุอันสมควร (ไมดูความ 

     เสียหาย) นับวันหยุด (ตรงกลาง) รวมดวย 

             (พนักงานจาง/ลูกจาง ๗ วันติดตอ) 

 

   



 

 

   ** ขอ ๑๙ วรรค ๑ และ วรรค ๒ 

     (๑) ฐานไมใหการตอนรับ ไมใหความสะดวก 

                ประชาชนผูติดตอราชการ 

     (๒) ฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง 

        ประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง 

   (๓) พิจารณา พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกฯ ดวย   

   ** ขอ ๒๓ วรรค ๑ และ วรรค ๒ 

     (๑) ฐานประพฤติชั่ว (ไมมีองคประกอบความผิด) 

   (๒) มีแนวทางพิจารณา ดังนี้ 



 

 

        ๑) เกียรติของขาราชการ 

        ๒) ความรูสึกของสังคมที่มีตอพฤติกรรมนั้น 

        ๓) รูสํานึกในขณะกระทํา 

          (๓) ประพฤติชั่ว เชน  

        ๑) เสพสุรา ผิดวินัยรายแรง ตอง 

            - ดื่มสุราในขณะปฏิบัติหนาที่ 

            - เมาสุราเสียราชการ 

            - เมาสุราในที่ชุมชนจนเกิดความเสียหาย 



 

 

       

          ๒) เปนชูหรือมีชู ผิดวินัยรายแรง ดูจาก 

              - มีหนาที่เกี่ยวกับจริยธรรมหรือไม 

              - ครอบครัวผูเปนชูมีชูทะเลาะกันหรือไม 

              - เพียงทะเลาะธรรมดา อาจไมรายแรง 

      - ถึงขั้นหยาราง เปนวินัยรายแรง 



 

 

   ** ขอ ๒๓/๑ วรรค ๑  

     (๑) ฐานลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โดย 

              ๑) กระทําแกขาราชการดวยกัน หรือผูรวม 

                                   ปฏิบัติงาน  

              ๒) ทั้งในและนอกสถานที่ราชการ 

       ๓) โดยเขาไมยินยอม หรือรําคาญ 

                     ดวยลักษณะสอไปในทางเพศ ดังตอไปนี้ 



 

                      ๑) ทางกาย เชน จูบ กอด จับ 

                          ๒) ทางวาจา เชน วิพากษวิจารณรางกาย  

           หยอกลอ  หยาบคาย 

       ๓) ทางกิริยา เชน ใชสายตาลวนลาม ทํา 

           สัญญาณ แสดงสัญลักษณ 

       ๔) ทางการส่ือสาร เชน สงภาพลามก 

                                   อนาจาร จดหมาย ขอความ 

                 ๕) ทางพฤติกรรมอ่ืนที่สอไปในทางเพศซึ่ง 

           เขาไม ประสงค หรือรําคาญ 

 



 

             

    พฤติกรรมการมีวินัย  
 

             ๑. วินัยตอประเทศชาติ    ๒. วินัยตอตําแหนงหนาที่ราชการ        

     ๓. วินัยตอผูบังคับบัญชา  ๔. วินัยตอเพื่อนรวมงาน 

     ๕. วินัยตอประชาชน       ๖. วินัยตอตนเอง  

 

 กลอนชวยจํา 



 

   ขอหาม...ขอปฏิบัติ...รัฐกําหนด 

  ถือเปนกฎ...ตองทํา...จําใหมั่น 

  สิบเกาขอ...คือวินัย...ราชการ 

  จงชวยกัน...จดจํา...ทําใหดี 

   หนึ่ง..สนับสนุน...ประชาธิปไตย...ใจบริสุทธิ์ 

  สอง..นั้นสุจ...จริตธรรม...ตามหนาท่ี 

  สาม..ปฏิบัติ...ราชการ...เกิดผลดี 

  สี่..ไมมี...ความประมาท...ชาติพนภัย 

   หา..ทําหนาท่ี...ตามระเบียบ...เทียบใหม่ัน 

  หก..ทราบเหตุการณ...บานเมือง...เร่ืองเคลื่อนไหว 

  เจ็ด..ปดความลับ...ราชการ...ไมขานไป 

  แปด..ทําตามนาย...สั่งชอบ...ในกรอบเกณฑ   



 

   เกา..ไมทําการ...ขามขั้น...ใหทานโกรธ 

  สิบ..ไมโปรด...รายงานเท็จ...ใหทานเห็น 

  สิบเอ็ด..ถือธรรมเนียม...ราชการ...ท่ีทานเปน 

  สิบสอง..ไมเบน...ท้ิงหนาท่ี...ตองดีพอ 

   สิบสาม..ตองสุภาพ...ดูงาม...หามกลั่นแกลง 

  สิบสี่..ไม...แสดงหม่ิน...ผูติดตอ 

  สิบหา..ไม..ทําเสื่อมเกียรติ...ขรก. 

  สิบหก..หนอ...หุนสวน...ควรหางไกล 

   สิบเจ็ด..ไม...เอียงการเมือง...เร่ืองเลือกตั้ง 

  สิบแปด..ท้ัง...หางชั่ว...ม่ัวเหลวไหล 

  สิบเกา..งด..คุกคามเพศ...เหตุเคืองใจ 

  หากทําได..จะอยูยัน...วันเกษียณฯ 



 

 ๒. วินัยแยกตางหากจากคดีอาญา และละเมิด 

  ๒.๑ วินัยเปนกฎบาน (อํานาจของผูบังคับบัญชา) 

  ๒.๒ อาญาเปนกฎเมือง (อํานาจตามกระบวนการยุติธรรม) 

  ๒.๓ กระบวนการแยกตางหากจากกัน (ว ๔ ป ๒๕๐๙)  

  ๒.๔ ผลสุดทายอาจตางกัน ถาสุจริตไมตองรับผิดชอบ 

  ๒.๕ ตองคดีละเมิด ใหดําเนินการทางวินัยดวย (ขอ ๙) 

 

 ๓. ปรัชญาการดําเนินการทางวินัย 

  ๓.๑ ยุติธรรม (Justice) 

  ๓.๒ เปนธรรม (Fairness) 

  ๓.๓ รวดเร็ว (Promptness) 



 

 

  ๔. คุณสมบัติของผูดําเนินการทางวินัย 

  ๔.๑ รอบรู (knowledgeable) 

  ๔.๒ มีคุณธรรม (virtuous) 

  ๔.๓ มีความกลาหาญ (courage) 

 

 ๕. ขอบเขตการสอบสวนทางวินัย 

     ตองยึดหลักการฟงความสองฝาย 

  ๕.๑ ฝายกลาวหา 

  ๕.๒ ฝายผูถูกกลาวหา 



 

 ๖. หนาที่ของผูบังคับบัญชาทางวินัย (ขอ ๒๔ ว ๑-๔) 

  ๖.๑ เสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย โดย 

   (๑) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 

   (๒) ใหการฝกอบรม 

   (๓) สรางขวัญและกําลังใจ 

   (๔) จูงใจ 

   (๕) การอ่ืนใดที่พัฒนาทัศนคติ จิตสํานึกใหมีวินัย  

  ๖.๒ ปองกันไมใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย โดย 

   (๑) เอาใจใสสังเกตการณ 

   (๒) ขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการทําผิดวินัย 



 

  ๖.๓ ดําเนินการทางวินัยทันทีเมื่อทําผิด โดยมีพยาน 

หลักฐานในเบื้องตน เชน หนวยราชการชี้มูล เปนตน 

 

 ๗. การสืบสวนทางวินัย (ขอ ๒๔ ว ๕-๙) 

  ๗.๑ มีการกลาวหาวากระทําผิดวินัย โดยปรากฏตัวผู

กลาวหา แตยังไมมีพยานหลักฐานในเบื้องตน 

  ๗.๒ ผูบังคับบัญชาสงสัยวาทําผิด ยังไมมีพยานหลักฐาน 

   (๑) เปนบัตรสนเทหที่ระบุตําแหนงผูกลาวหา 

         ๑) ขอเท็จจริงเพียงพอที่จะทราบวาเปนผูใด 

         ๒) พฤติกรรมเพียงพอที่จะสืบสวนตอไปได 



 

 

        (๒) แสดงพฤติกรรมตอผูบังคับบัญชา โดยมีพยาน  

                             หลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนตอไปได  

  ๗.๓ ผูบังคับบัญชาอ่ืนทราบเร่ือง ตองรายงานตามลําดับ

ชั้นถึงนายกฯ โดยเร็ว 

  ๗.๔ การกลาวหา 

       (๑) ตองกระทําเปนหนังสือ 

       (๒) กรณีมีการบอกเลา ตองทําเปนบันทึกใหลงชื่อ 

 



 

 

  ๗.๕ การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวามีมูลกระทําผิด 

วินัยหรือไม อาจมอบขาราชการผูใตบังคับบัญชา (ขอ ๒๖ ว ๓) หรือโดย

ตั้งกรรมการขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใด ตอไปนี้  

        (๑) สืบสวน (เนนสืบ) 

        (๒) สอบสวน (เนนสอบ) 

        (๓) ตรวจสอบ (เนนตรวจ) 

        วิธีของกรรมการแตละชุด มิไดกําหนดไว 

  ๗.๖ การหาขอเท็จจริง ควรกําหนดวันเวลาแลวเสร็จดวย 



 

 

  ๗.๗ การวิเคราะห “หนังสือ” แจง 

                    ใหพิจารณาตอนทายหนังสือ วา “เขาใหทําส่ิงใด ก็ทํา

ส่ิงนั้น” เชน 

                      (๑) ใหสอบขอเท็จจริง  ตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง 

       (๒) ใหสอบขอเท็จจริงทางละเมิด  ตั้งกรรมการละเมิด 

       (๓) ใหดําเนินการทางวินัย  ตั้งกรรมการสอบวินัย 

       (๔) ใหดําเนินคดีอาญา  แจงความกับตํารวจ โดย 

                  ๑) นายกฯ ไปแจงเอง หรือ 

                  ๒) มอบเปนหนังสือใหผูใตบังคับบัญชา ไปแจงแทน 



  

 

  ๗.๘ กรณีมีการชี้มูลความผิด ไมตองสอบขอเท็จจริงซ้ํา 

 

 ๘. ผลการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน (ขอ ๒๔ ว ๑๐-๑๑) 

  ๘.๑ ถาไมมีมูลความผิดทางวินัย ใหยุติเร่ือง 

  ๘.๒ ถามีมูลผิดวินัย ตองดําเนินการทางวินัยทันที โดย 

   (๑) กรณีเปนวินัยอยางไมรายแรง ใหตั้งกรรมการ 

                                สอบสวนวินัยอยางไมรายแรง (ขอ ๒๖ ว ๕) 

   (๒) กรณีเปนวินัยอยางรายแรง ใหแตงตั้งคณะ 

                                กรรมการขึ้นทําการสอบสวน (ขอ ๒๖ ว ๖) 



 

 ๙. ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยหรือไมสุจริต 

  ๙.๑ ถาเปนขาราชการ ใหถือวากระทําผิดวินัยเสียเอง 

  ๙.๒ หากเปนนายกฯ/(รองฯ) ใหถือวาไมปฏิบัติการตาม

อํานาจหนาที่ (อาจถูกผูกํากับดูแลสอบสวน และใหพนจากตําแหนง) 

 

 ๑๐. การดําเนินการทางวินัย 

  ๑๐.๑ หมายถึง การดําเนินการที่ตองกระทําเปนพิธีการ

ตามหลักเกณฑของ ก.จังหวัด เมื่อพนักงานสวนทองถิ่นกระทําผิดวินัย 

หรือถูกกลาวหาวา กระทําผิดวินัยอยางรายแรง และนายกฯ พิจารณาเห็น

วากรณีมีมูลแลว 



 

      ๑๐.๒ ตองมีสภาพเปนขาราชการ (สอบปกติ) 

  ๑๐.๓ ผูที่ออกจากราชการแลว ตองเปนไปตามขอ ๒๘ 

 

                          สําหรับผูที่ออกจากราชการแลว มีเงื่อนไข ดังนี้ 

          (๑) ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรายแรงกอนออก  

       ๑) นายกฯ ตองตั้งกรรมการสอบสวนแลว 

           ลงโทษภายใน ๓ ป นับแตออก  

       ๒) หากจะลงโทษวินัยไมรายแรง ใหงด 

       ๓) ถาตาย ตั้งกรรมการสอบสวนไมได 



 

   (๒) ถูกกลาวหาวาขณะรับราชการ ทําผิดรายแรง

        ๑) นายกฯ ตองตั้งกรรมการสอบสวน ภาย 

            ใน ๑ ป และลงโทษภายใน ๓ ป นับแตออก

        ๒) หากจะโทษวินัยไมรายแรง ใหงด 

        ๓) ถาตาย ตั้งกรรมการสอบสวนไมได 

   (๓) ศาลมีคําพิพากษา/ก.จังหวัดมีมติ ใหยกเลิก 

                                คําส่ังลงโทษปลด/ไลออก 

        ๑) นายกฯ ตองกลับมาดําเนินการใหมใหแลว 

                                   เสร็จภายใน ๒ ป นับแตมีคําพิพากษาถึง 

                                   ที่สุด หรือมีมติ  

    



 

 

         ๒) หากจะลงโทษวินัยไมรายแรง ใหงด 

         ๓) ถาตาย ดําเนินการไมได 

 

       (๔) ผูที่ออกจากราชการแลว ตอมา ป.ป.ช.ชี้มูล  

                                (ขอ ๒๘/๑ + ขอ ๒๘) + คกก.๑๐๓๓/๖๔ 

         ๑) ใหลงโทษภายใน ๓ ป นับแตออก 

         ๒) หากจะลงโทษวินัยไมรายแรง ใหงด 

         ๓) ถาตาย ลงโทษไมได         



 

 ๑๑. การสอบสวนทางวินัย 

  ๑๑.๑ ความหมาย  หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน 

และการดําเนินการอ่ืนเพื่อทราบขอเท็จจริงและพฤติการณหรือพิสูจนเร่ือง

ที่กลาวหา 

  ๑๑.๒ วัตถุประสงค 

           (๑) เพื่อใหไดความจริงและยุติธรรม  

   ๒) เพื่อพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัย  

                               หรือไม อยางไร ควรไดรับโทษสถานใด มี ๒ คือ 

        ๑) ไมเปนกระบวนการ (อนุโลมใชรายแรง) 

        ๒) เปนกระบวนการ (ตามหลักเกณฑ) 



 

   ๑๑.๓ หลักการสอบสวนทางวินัย  มี ๓ องคประกอบ ดังนี้ 

           (๑) ตองแจงและอธิบายขอกลาวหาใหทราบ 

                  (๒) ตองสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 

                  (๓) ตองใหโอกาสชี้แจงหรือนําสืบแกขอกลาวหา  

          (๔) หากไมมีการสอบสวน แตออกคําส่ังลงโทษทาง

       วินัยกอน คําส่ังลงโทษนั้นไมชอบดวยกฎหมาย 



 

 

 ๑๒. อํานาจในการดําเนินการทางวินัยขาราชการทองถิ่น 

  ๑๒.๑ คณะกรรมการสอบสวน  (เมื่อไดรับแตงตั้ง) 

  ๑๒.๒ นายกฯ (เมื่อมีมูลกรณีวากระทําผิดวินัย) 

  ๑๒.๓ ก.จังหวัด (เมื่อพิจารณารายงานทางวินัย) 

 

 ๑๓. การยืมตัวกรรมการสอบสวนจากตางสังกัด (ขอ ๔๙ ว ๑) 

        ๑๓.๑ เมื่อตองตั้งกรรมการสอบสวน ใหเลือกในสังกัดกอน

  ๑๓.๒ กรณ ี

    



 

 

   (๑) มีเหตุผลความจําเปน  

   (๒) เพื่อประโยชนในการสอบสวน 

   (๓) เพื่อความยุติธรรม 

   อาจเลือกจากสังกัดอ่ืน โดยเจาสังกัดยินยอมก็ได 

           (๑) กรณีนายกฯ เลือกกรรมการ 

                      ๑) ประสาน (ภายใน) กับตนสังกัด 

                      ๒) เมื่อตกลง สงหนังสือขอยืมตัวไปที่ตนสังกัด 

               ๓) ออกคําส่ังตั้งฯ หลังไดรับหนังสือยินยอม 

                      ๔) อยาออกคําส่ังฯ กอน อาจถูกโตแยง 



 

   (๒) กรณี ก.จังหวัดคัดเลือกกรรมการ                

        ๑) ประสาน (ภายใน) กับตนสังกัด 

                ๒) เมื่อตกลง สงหนังสือขอยืมตัวไปที่ตนสังกัด 

                        ๓) มีมติคัดเลือกหลังไดรับหนังสือยินยอม  

        ๔) อยามีมติกอน ปองกันการโตแยงภายหลัง 

                           ๕) สงรายชื่อที่คัดเลือกใหนายกฯ ออกคําส่ัง 

                ๖) ก.จังหวัด อาจมอบเลขาฯ ขอตนสังกัดก็ได 

  ๑๓.๓ เจาสังกัดผูใหความยินยอม (ว ๒๐๕) 

          ตองเปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 

          (๑) ขาราชการบนที่วาการอําเภอ ขอที่ นอภ.          



 

          (๒) ขาราชการบนศาลากลางจังหวัด ขอที่ ผวจ. 

          (๓) ขาราชการทองถิ่น ขอที่นายกฯ ของผูนั้น 

  ๑๓.๔ เมื่อมีคําส่ังแตงตั้ง และกรรมการสอบสวนลงนาม

รับทราบคําส่ังแลว ตองปฏิบัติการสอบสวนตอไปจนแลวเสร็จ 

  ๑๓.๕ กรณีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ตองรายงานนายกฯ ผู

ออกคําส่ังฯ เพื่อขอใหเปล่ียนแปลงคําส่ัง แตตองปฏิบัติหนาที่กรรมการ

สอบสวนตอไปจนกวาจะมีคําส่ังเปล่ียนแปลง 

  ๑๓.๖ กรณีไมมีการปฏิบัติการสอบสวน อาจผิดวินัยหลาย

ฐาน เชน ขัดคําส่ังผูบังคับบัญชา ละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ

กฎหมาย ละทิ้งหนาที่ราชการ เปนตน ได 



 

 ๑๔. คุณสมบัติ/องคประกอบคณะกรรมการสอบสวน (ขอ ๔๙ว๑) 

           ๑๔.๑ คุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน 

       (๑) ตองเปนขาราชการทองถิ่นหรือฝายพลเรือน 

                            (หามแตงตั้งขาราชการฝายทหาร) 

         (๒) กรรมการอยางนอย ๑ คน ตอง 

           ๑) เปนนิติกร 

                    ๒) จบปริญญาทางกฎหมาย 

    ๓) ไดรับการฝกอบรมหลักสูตรการดําเนินการ 

                                ทางวินัย (หรือหลักสูตร ๕ วัน)          

                    ๔) เคยเปนกรรมการสอบสวนมาแลวอยางนอย  

                                ๑ คร้ัง 



 

           

   ๑๔.๒ องคประกอบคณะกรรมการสอบสวน 

   (๑) กรรมการอยางนอย ๓ คน 

   (๒) ประธานกรรมการ ๑ คน (ตามขอ ๑๕) 

   (๓) กรรมการและเลขานุการ ๑ คน 

   (๔) จําเปนจะมีผูชวยเลขานุการก็ได คุณสมบัติ 

                                เหมือนกรรมการ อาจเปนขาราชการหรือ 

        ลูกจางประจําหรือพนักงานจางตามภารกิจ 



 

 

 ๑๕. ตําแหนง/ระดับของประธานกรรมการสอบสวน (ว ๒๐) 

       ๑๕.๑ ไมต่ํากวา หรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา เปน 

       (๑) ขาราชการทองถิ่น 

       (๒) ขาราชการพลเรือนสามัญ 

       ๑๕.๒ ปลัดถูกแตงตั้งกรรมการสอบสวน ประธานตองเปน 

       (๑) ปลัดทองถิ่นอ่ืน (ระดับเดียวกันขึ้นไป) 

       (๒) ขาราชการพลเรือนสามัญ (สังกัด ก.พ.)              



 

 

   

  ๑๕.๓ ผูใตบังคับบัญชาเปนประธานไมได  

   (แตเปนกรรมการ หรือเลขานุการกรรมการได) 

  ๑๕.๔ เทียบตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ/ทองถิ่น 

   (๑) ชํานาญการ เทียบ ระดับตน 

   (๒) ชํานาญการพิเศษ /อก.ตน เทียบ ระดับกลาง 

   (๓) เชี่ยวชาญ/อก.สูง/บห.ตน เทียบ ระดับสูง 

  หมายเหตุ  เทียบเพื่อนํามาใชกับวินัย มิใหใชในเร่ืองอ่ืน 



 

 ๑๖. การตั้งเร่ืองกลาวหา (เพื่อดําเนินการทางวินัย) 

  ๑๖.๑ ควรแสวงหามูลความผิดเสียกอนตั้งเร่ือง 

      ๑๖.๒ วินัยไมรายแรง ใหดําเนินการสอบสวนตามที่นายกฯ 

เห็นสมควร (ขอ ๒๖ ว ๓) อาจกระทํา ดังนี้ 

          (๑) ทําบันทึกมอบ ขรก.ผูใตบังคับบัญชา  โดยระบุ 

        ๑) ชื่อและตําแหนงของผูรับมอบ 

        ๒) ชื่อผูถูกกลาวหา 

        ๓) เร่ืองที่ลาวหา  

    



 

          (๒) นําผลการสืบสวนที่มีการแจงขอกลาวหา สรุป

       พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และให

       โอกาสชี้แจงแลวมาลงโทษ (ขอ ๒๖ ว ๔) 

  ๑๖.๓ ตั้งกรรมการวินัยไมรายแรง (อนุโลมใชรายแรง) 

  ๑๖.๔ วินัยอยางรายแรง (ตามหลักเกณฑ) (ขอ ๒๖ ว ๖) 

 ๑๗. การออกคําส่ังตั้งกรรมการสอบสวน (สว.๑) (ขอ ๕๐ ว ๑) 

  ๑๗.๑ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/ระดับของผูถูกกลาวหา*** 

  ๑๗.๒ เร่ืองที่กลาวหา*** (ไมใชฐานความผิด) 

  ๑๗.๓ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/ระดับของกรรมการ 

  ๑๗.๔ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/ระดับของผูชวยเลขาฯ (ถามี) 



 

 

 ๑๘. นายกฯ เปนคูกรณี/ถูกกลาวหาทําผิดรวม (ขอ ๔๙ ว ๔-๕) 

  ๑๘.๑ ความปรากฏแก ก.จังหวัด  (ทุกชองทาง) 

  ๑๘.๒ ให ก.จังหวัดตรวจสอบกอน 

  ๑๘.๓ หากพบวาเปนความจริง 

  ๑๘.๔ ใหแจงขอความยินยอมจากตนสังกัดผูจะถูกเลือก 

  ๑๘.๕ พิจารณาและมีมติคัดเลือกคณะกรรมการสอบสวน 

  ๑๘.๖ สงรายชื่อใหนายกฯ ออกคําส่ังแตงตั้งตามมติ 

  ๑๘.๗ กรรมการเสนอสํานวนการสอบสวนตอ ก.จังหวัด 

 



 

 

 ๑๙. การแจงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ขอ ๕๑) 

  ๑๙.๑ แจงผูถูกกลาวหา  และใหลงชื่อ (นับวันคัดคาน) 

  ๑๙.๒ แจงใหกรรมการสอบสวนทราบ 

  ๑๙.๓ มอบเอกสารตาง ๆ ใหประธานลงนามรับทราบ 

          (นับระยะเวลาสอบสวน) 

         ๒๐. การประชุมคร้ังแรกเพื่อวางแนวทางการสอบสวน (ขอ ๕๒) 

 ๒๑. องคประชุมคณะกรรมการสอบสวน (ขอ ๕๓) 

  ๒๑.๑ ประชุมปกติ 

  ๒๑.๒ ประชุมพิเศษเพื่อแจง สว.๓ และลงมติจัดทํา สว.๖ 



 

 ๒๒. การคัดคานกรรมการสอบสวน (ขอ ๕๔) 

  ๒๒.๑ เหตุแหงการคัดคาน (๕ ประการ) 

   (๑) รูเห็นเหตุการณขณะกระทําในเร่ืองสอบสวน 

   (๒) มีประโยชนไดเสียในเร่ืองสอบสวน 

   (๓) โกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา 

   (๔) เปนผูกลาวหา/เปนญาติผูกลาวหา 

   (๕) เหตุอ่ืนที่จะทําใหการสอบเสียความเปนธรรม 

  ๒๒.๒ ยื่นตอนายกฯ ผูออกคําส่ังตั้งกรรมการ 

  ๒๒.๓ ภายใน ๗ วัน นับแตลงชื่อรับทราบคําส่ัง 

  ๒๒.๔ กรณี ก.จังหวัดเลือก นายกฯ สงให ก.ภายใน ๗ วัน 



 

 

 ๒๓. กรรมการสอบสวนคัดคานตัวเอง (ขอ ๕๕) ปฏิบัติเหมือนกัน 

 ๒๔. การพิจารณาและส่ังคําคัดคาน 

  ๒๔.๑ นายกฯ ตองส่ังคําคัดคาน ภายใน ๑๕ วัน 

  ๒๔.๒ ก.จังหวัดตองพิจารณาคําคัดคาน ภายใน ๓๐ วัน 

  ๒๔.๓ นายกฯ/ก.จังหวัดตองแจงผลใหผูคัดคานทราบทันที 

  ๒๔.๔ การไมส่ังหรือพิจารณาภายในกําหนดขางตน  

         (๑) ผูถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการ 

         (๒) ตองตั้ง/เลือกใหมแทนผูนั้น  



 

 

 ๒๕. ผลอันเกิดจากการคัดคาน 

  ๒๕.๑ ผูถูกคัดคานตองหยุดปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว 

  ๒๕.๒ รอจนกวานายฯ/ก.จังหวัดแจงผลใหทราบ 

  ๒๕.๓ กรณียกคําคัดคาน ใหปฏิบัติหนาที่ตอไป 

  ๒๕.๔ ระหวางหยุดปฏิบัติหนาที่ ถาองคประชุมปกติครบ  

                  สามารถปฏิบัติหนาที่สอบสวนได 

 

  



 

 

 ๒๖. การกันเปนพยาน  (ขอ ๓๐-๓๗) 

  ๒๖.๑ เงื่อนไขการกันเปนพยาน 

   (๑) ทําผิดวินัย แตมิใชตัวการสําคัญ มี ๒ เงื่อนไข 

        ๑) ใหขอมูล จนดําเนินการตัวการสําคัญได 

        ๒) ไมอาจแสวงหาขอมูลจากที่อ่ืนใดได 

   (๒) ใหถือวาปฏิบัติหนาที่ราชการ ไมผิดวินัย 

   (๓) ตองไมลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรือการอ่ืนใด 

   (๔) เปนอํานาจของนายกฯ  



 

  ๒๖.๒ วิธีกันเปนพยาน 

   (๑) กันไดทั้งกอนและหลังตั้งกรรมการสอบสวน 

        ๑) กอนตั้ง นายกฯ กันเอง  

        ๒) หลังตั้ง กรรมการรายงานใหนายกฯ กัน 

   (๒) ตองทําเปนหนังสือ 

   (๓) มอบใหประธานฯ เก็บรวมไวในสํานวน 

   (๔) การเลิกกันเปนพยาน เมื่อผูถูกกัน 

        ๑) ไมมาใหถอยคํา 

        ๒) มา แตไมใหถอยคํา 

        ๓) ใหถอยคําแตไมเปนประโยชน 

    



 

        ๔) ใหถอยคําอันเปนเท็จ 

        ๕) กลับคําใหการ 

   (๕) กรรมการสอบสวนตองรายงานนายกฯ 

   (๖) เพื่อส่ังใหการกันเปนพยานนั้นส้ินสุดลง 

   (๗) ใหดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นตอไป 

 

 ๒๗. การคุมครองพยาน (ขอ ๓๘-๔๔) 

  ๒๗.๑ เงื่อนไขการคุมครองพยาน 

   (๑) เปนผูใตบังคับบัญชาของนายกฯ 

   (๒) จะทําผิดวินัยหรือไมก็ได 

   (๓) การคุมครองตองทําทันทีในโอกาสแรกที่ทําได 



 

  ๒๗.๒ วิธีคุมครองพยาน 

   (๑) ไมเปดเผยชื่อหรือขอมูลใด ๆ ของพยาน 

   (๒) ไมใชอํานาจกล่ันแกลง ทําใหเสียหายตอสิทธิ 

   (๓) ไมใหถูกกล่ันแกลง หรือถูกขมขู 

   (๔) ใหไปชวยงาน สถจ. (อํานาจนายกฯ/ก.จังหวัด) 

  ๒๗.๓ ขั้นตอนคุมครองพยาน 

   (๑) พยานรองขอเปนหนังสือใหคุมครอง 

   (๒) ผูบังคับบัญชาทุกระดับเห็นควรวาตองคุมครอง 

   (๓) ถาไมคุมครอง ใหพยานยื่นหนังสือตอนายกฯ 

   (๔) นายกฯ เห็นวามีมูล ตองคุมครองทันที 

 



 

  ๒๗.๔ นายกฯ ไมคุมครอง/ไมเพียงพอ ใหยื่น ก.จังหวัด เพื่อ 

          คุมครอง และแจงผูกํากับดูแลนายกฯ ตอไป 

  ๒๗.๕ กรณีไปชวยงาน สถจ. เมื่อเหตุแหงการคุมครอง

พยานส้ินสุดลง ใหส่ังพยานกลับไปปฏิบัติงานสังกัดเดิม 

 

 ๒๘ ความผิดที่ปรากฏชัดแจง (ขอ ๔๕-๔๖) จะงดหรือไมสอบก็ได 

     ๒๘.๑ วินัยอยางไมรายแรง มี ๒ เหตุ 

   (๑) มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผิด/นายกฯ เห็นวาชัด 

   (๒) รับสารภาพเปนหนังสือตอนายกฯ/ตอผูสืบสวน  

                                /สอบสวน (นายกฯ ตั้ง) 



 

 

  ๒๘.๒ วินัยอยางรายแรง มี ๓ เหตุ 

   (๑) มีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกจริง/นายกฯ เห็น 

                               วาขอเท็จจริงชัดแลว 

   (๒) ขาดราชการติดตอเกิน ๑๕ วัน/นายกฯ สืบ 

             แลวเห็นวาไมมีเหตุอันสมควร 

   ๓) รับสารภาพเปนหนังสือตอนายกฯ/ตอผูสืบสวน 

                               /สอบสวน (นายกฯ ตั้ง) 



 

        ๒๙. การแกไขเปล่ียนแปลงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ (ขอ ๕๖) 

     ๒๙.๑ ถานายกฯ เห็นวา 

   (๑) มีเหตุอันสมควร 

   (๑) มีความจําเปน 

  ๒๙.๒ ที่จะตองเปล่ียน เพิ่ม ลด จํานวนกรรมการสอบสวน 

  ๒๙.๓ สามารถกระทําได โดย 

   (๑) ออกคําส่ังใหมอีก ๑ คําส่ัง เปนคําส่ังแกไข 

                                เปล่ียนแปลงคําส่ังเดิม 

   (๒) เทาความถึงคําส่ังเดิมโดยสรุป 

   (๓) แสดงเหตุในการแกไขเปล่ียนแปลงไวดวย 

   



 

  ๒๙.๔ ไมออกคําส่ังยกเลิกคําส่ังเดิม (ขอ ๗๖ ว ๔) 

  ๒๙.๕ การเปล่ียนแปลงคําส่ังไมกระทบผลการสอบสวน 

 

๓๐. ระยะเวลาการสอบสวน และการนับเวลา (ขอ ๕๘) 

     ๓๐.๑ มีระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแตประธานฯ ทราบคําส่ัง 

  ๓๐.๒ กรณีไมแลวเสร็จ ใหขอขยายตอนายกฯ ไมเกิน ๒ 

คร้ัง ๆ ละ ไมเกิน ๓๐ วัน รวมเปน ๑๘๐ วัน 

  ๓๐.๓ หากไมเสร็จอีก ใหประธานฯ รายงานเหตุตอนายกฯ 

                  ๓๐.๔ นายกฯ เสนอ ก.จังหวัดติดตามเรงรัด 

  ๓๐.๕ ใหนับวันถัดเปน ๑ (ตรงวันหยุด นับวันทํางานแรก) 



 

 

 

 ๓๑. อํานาจหนาที่ของกรรมการสอบสวน (ขอ ๒๗) 

  ๓๑.๑ ขอใหสวนราชการ หางหุนสวน/บริษัท ชี้แจง สง

เอกสาร สงบุคคลมาชี้แจง 

  ๓๑.๒ เรียกผูถูกกลาวหา/บุคคลใด ๆ ชี้แจง สงเอกสาร 

  ๓๑.๓ ไมเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 



  

 

        ๓๒. การส่ังพักราชการ/ส่ังใหออกจากราชการไวกอน (ขอ ๒๙) 

     ๓๒.๑ ส่ังไดเฉพาะถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย

อยางรายแรง 

  ๓๒.๒ นายกฯ เปนผูเสนอ ก.จังหวัด ถามีเหตุ (ขอ ๑๔) 

                         (๑) ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยรายแรง และนายกฯ  

      เห็นวาอยูตอไปอาจเกิดการเสียหาย 

         (๒) ถูกฟองคดีอาญาเกี่ยวกับหนาที่ อัยการไมรับแก 

                              ตาง และนายกฯ เห็นวาอยูอาจเกิดการเสียหาย 

         



 

 

         (๓) มีพฤติการณเปนอุปสรรคตอการสอบสวน หรือ

      กอความไมสงบเรียบรอยขึ้น 

          (๔) ถูกควบคุมตัวในคดีอาญาติดตอกันเกินกวา ๑๕  

      วันแลว 

         (๕) ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยรายแรงทั้งกอนและ 

      หลังมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผิดในเร่ืองนั้น และ 

      นายกฯ เห็นวาชัดแลววาเปนวินัยรายแรง   



 

 

 

  ๓๒.๓ ก.จังหวัดตรวจสอบ หากพบวาจริงจึงเห็นชอบได 

  ๓๒.๔ เมื่อสอบสวนแลวเสร็จ โทษไมถึงออกจากราชการ  

นายกฯ เสนอ ก.จังหวัดขอใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่/กลับเขารับราชการ 

แลวส่ังลงโทษวินัยไมรายแรง 

  ๓๒.๕ ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการตอเนื่อง 

  ๓๒.๖ เงินเดือน สวัสดิการฯลฯ จายตามที่ระเบียบกําหนด 



          

 

 ๓๓. การแจงและอธิบายขอกลาวหา (สว.๒) (ขอ ๖๐) 

     ๓๓.๑  แจงโดยตรงใหลงชื่อรับ/แจงแลวไมรับใหบันทึก 

(ทํา สว. ๒ เปน ๒ ฉบับ)/สงทางไปรษณียฯ  (ทํา ๓ ฉบับ) พน ๑๕ วัน 

ถือวาทราบแลว 

  ๓๓.๒  กรณีรับสารภาพ ใหแจงวาผิดวินัยฐานใด ขอใด  

ถายืนยันใหบันทึก แลวทํา สว.๖ ได เวนแตตองการทราบรายละเอียด

เพ่ิมเติม 

  ๓๓.๓  กรณีไมรับสารภาพ ใหกรรมการรวบรวมพยาน 

หลักฐานเพื่อแจง สว.๓ ตอไป 

  



 

 

         ๓๔. การแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนฯ (สว.๓) (ขอ ๖๑)

  ๓๔.๑ ใหกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาวา กระทําการใด     

เมื่อใด อยางไร ผิดวินัยฐานใด ตามขอใด 

  ๓๔.๒ กรรมการมีหนังสือแจงใหผูถูกกลาวหามาพบ 

  ๓๔.๓ แจงโดยตรงใหลงชื่อรับ/แจงแลวไมรับใหบันทึก (ทํา 

สว.๓ เปน ๒ ฉบับ)/สงไปรษณียฯ (ทํา ๓ ฉบับ พน ๑๕ วันถือวาทราบ) 

  ๓๔.๔ ถามวาจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือหรือไม 

          (๑) ถาจะยื่นเปนหนังสือ ตองไมเกิน ๑๕ วัน 

          (๒) ถาจะใหถอยคํา ตองดําเนินการโดยเร็ว 

   



 

 

  ๓๔.๕ ผูถูกกลาวหานําพยานมาเอง หรืออางใหกรรมการ                        

เรียกมาก็ได 

  ๓๔.๖ กรรมการไมไดรับคําชี้แจง หรือนัดแลวไมมา หรือพน 

๑๕ วัน ถือวาไมประสงคแกขอกลาวหา 

  ๓๔.๗ กรณีเชนนี้ กรรมการจะประชุมจัดทํา สว.๖ หรือสอบ

ตอไปเพื่อทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได 



           

 

 ๓๕. การรวบรวมหลักฐานและสืบแกเพิ่มเติม 

       (ขอ ๖๒-๖๓, ๗๘, ๘๘) มี ๔ คร้ัง ดังนี้ 

  ๓๕.๑ กอนเสนอสํานวน กรรมการสอบได และใหแกเพิ่ม  

  ๓๕.๒ ระหวางนายกฯ พิจารณา ใหกําหนดประเด็นเพื่อ

สอบเพิ่ม ใหรับและรวมไวในสํานวน 

  ๓๕.๓ ชั้นอนุวินัยฯ กําหนดประเด็น/ขอสําคัญ ใหสอบเพิ่ม 

  ๓๕.๔ ชั้น ก.จังหวัด กําหนดประเด็น/ขอสําคัญใหสอบเพิ่ม 

  ๓๕.๕ กรรมการคณะเดิมสอบไมได ใหตั้งคณะใหม 

 



           

 ๓๖. การสอบปากคําผูถูกกลาวหา/พยาน (สว.๔, ๕) (ขอ ๖๖)** 

  ๓๖.๑ ใหเขามาทีละคน 

  ๓๖.๒ หามมิใหบุคคลอ่ืนอยูในที่สอบสวน เวนแต 

   (๑) ทนายความ/ที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหา 

   (๒) บุคคลที่กรรมการอนุญาต 

  ๓๖.๓ สอบผูถูกกลาวหา ใช สว.๔ 

  ๓๖.๔ สอบปากคําพยาน ใช สว.๕ (ทุกฝาย) 

  ๓๖.๕ บันทึกเสร็จอานใหฟง หรือใหอานเอง เมื่อรับวา 

                          ถูกตอง ใหลงชื่อ มีหลายหนาลงชื่อทุกหนา 

                          พรอมกรรมการ ๑ คน 



 

        ๓๖.๖ หามขูดลบเขียนทับบันทึกใหถอยคํา 

        ๓๖.๗ ถาจะแกไข ใหขีดฆาแลวตกเติม กรรมการ ๑ คน 

                        และผูใหถอยคําลงชื่อกํากับ 

        ๓๖.๘ ผูใหถอยคําไมยอมลงชื่อ ใหบันทึกเหตุไว 

        ๓๖.๙ ลงชื่อไมได ใหใช ป.พ.พ. มาตรา ๙ 

  

 ๓๗. การสอบสวนตองสอบสวนใหหมดประเด็น (ขอ ๖๘)  

               (สอบใหส้ินกระแสความ) 

       ๓๗.๑ ประเด็น หมายถึง จุดสําคัญที่จะตองพิสูจนหรือ               

วินิจฉัย เปนจุดที่ยังโตเถียงกันอยู หรือยังไมไดความกระจางชัด 



 

      ๓๗.๒ ประเด็นการสอบสวน มี ๓ ลักษณะ 

                        (๑) ประเด็นขอกลาวหา  

              (๒) ประเด็นที่ฝายกลาวหาอาง  

              (๓) ประเด็นที่ฝายถูกกลาวหายกขึ้นอางหรือโตแยง 

      ๓๗.๓ ประเด็นสําคัญที่ตองพิสูจนในการดําเนินการทางวินัย  

                      มี ๓ ดาน คือ  

            (๑) ประเด็นเกี่ยวกับการกระทําในเร่ืองที่กลาวหา 

                           ตองพิสูจนใหไดวา ผูถูกกลาวหา 

            ๑) ทําอะไร          

    ๒) ทําที่ไหน   



 

   ๓) ทําเมื่อไร 

    ๔) ทําอยางไร 

   ๕) เพราะเหตุใด 

                   เพื่อใชในการวินิจฉัยวา ไดกระทําผิดวินัยหรือไม 

      (๒) ประเด็นเกี่ยวกับกรณีความผิด 

           ตองพิสูจนวา  ผูถูกกลาวหากระทําผิดในกรณีใด  

           เพื่อใชในการวินิจฉัยปรับบทลงโทษวา ไดกระทํา

           ผิดตามขอใด 

              (๓) ประเด็นเกี่ยวกับความรายแรงแหงกรณี 

               ตองพิสูจนวา  การกระทําของผูถูกกลาวหามี 

   



 

       พฤติการณรายแรงเพียงใด หรือเสียหายแกทาง 

       ราชการรายแรงเพียงใด เพื่อใชในการวินิจฉัย

       กําหนดระดับโทษหนัก/เบา ที่จะลงแกผูถูก

       กลาวหา 

  ๓๗.๔ ประโยชนของการกําหนดประเด็น 

                  (๑) เปนเคร่ืองนําทางใหสอบสวนตามเร่ืองกลาวหา 

                  (๒) ทําใหรอบคอบ รัดกุม รวดเร็วและไดความจริง 

                  (๓) ทําใหไดขอเท็จจริงโดยละเอียด ครบถวน 

                  (๔) ผูถูกกลาวหาสามารถชี้แจงแสดงพยานหลัก  

                              ฐาน และแกขอกลาวหาโดยไมหลงขอตอสู  



 

 

 ๓๘. หลักทั่วไปในการสอบสวน (ขอ ๖๕, ๖๗) 

  ๓๘.๑ หามกรรมการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรือจูงใจ 

  ๓๘.๒ ผูใหถอยคําตองมาพบกรรมการตามกําหนดนัด 

  ๓๘.๓ พยานมาแตไมใหถอยคํา/ไมมา/เรียกไมไดในเวลา 

อันควร จะไมสอบก็ได แตตองบันทึกเหตุในบันทึกประจําวัน 

  ๓๘.๔ พยานที่จะทําใหลาชา/มิใชประเด็นสําคัญ จะมีมติ 

ใหงดสอบสวนพยานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุในบันทึกประจําวัน 

  ๓๘.๕ ผูที่โอนมาจากที่อ่ืน/ประเภทอ่ืน  

          (๑) ให ผบ.ดําเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑนี้ 

   



 

          (๒) ถาสืบสวน/สอบสวนอยูกอน ใหทําจนเสร็จส้ิน 

          (๓) ถาจะลงโทษ ใหปรับบทตามกฎหมายเดิม 

  ๓๘.๖ ถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย สามารถ

เล่ือนขั้นเงินเดือน/ระดับได 

  ๓๘.๗  คําวา “การสอบสวนพิจารณา” (ตั้งแตตั้งกรรมการ

สอบสวนถึงออกคําส่ังลงโทษวินัย) ที่มีผลตอการเล่ือนขั้นเงินเดือน/ระดับ  

          (๑) การสอบสวนพิจารณาของนายกฯ เมื่อแลวเสร็จ 

       เห็นวา 

                ๑) ยุติเร่ือง/ภาคทัณฑ เล่ือนได 

           ๒) ตัดเงินเดือน/ลด เล่ือนไมได ๑ รอบ 

       ๓) ปลดออก/ไลออก หามเล่ือน         



 

   (๒) กรณีศาลมีคําพิพากษาอันเนื่องมาจากการ 

                                ปฏิบัติหนาที่ เมื่อคดีถึงที่สุด 

        ๑) ยกฟอง/ไมมีความผิด เล่ือนได 

                ๒) มีความผิด หามเล่ือน 

 

  ๓๘.๘ หนาที่หลักของคณะกรรมการสอบสวน 

                  (๑) สอบสวนตามที่กฎหมายกําหนด 

                  (๒) แสวงหาความจริงในเร่ืองที่กลาวหา 

          (๓) ดูแลใหเกิดความเปนธรรมตลอดระยะเวลา

       การสอบสวน 



 

 

          (๔) รวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูก

               กลาวหาที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่กลาวหา 

          (๕) จัดทําบันทึกประจําวันที่สอบสวนทุกคร้ัง  

       (ใชเบิกเงินสมนาคุณดวย สอบปกติ  ๒๕๐ บาท 

                               แจง สว.๓ และทํา สว.๖ อัตรา ๓๐๐ บาท 

                               นส.๐๘๐๙.๑/ว ๓๘๑ ลง ๑๙ ม.ค.๒๕๔๖) 

          (๖) จัดทําสารบาญสํานวนสอบสวน   



 

   

 ๓๙. การรวบรวมพยานหลักฐานตางทองที่ (ขอ ๖๙, ๘๘) 

       สามารถทําได ๒ ลักษณะ  คือ 

  ๓๙.๑ กรรมการเดินทางไปราชการเพื่อสอบสวนในที่นั้น 

  ๓๙.๒ กรรมการกําหนดประเด็น หรือขอสําคัญ 

   (๑) ประธานกรรมการรายงานตอนายกฯ 

   (๒) เพื่อขอใหผูบังคับบัญชาในทองที่นั้นสอบแทน 

   (๓) ผูบังคับบัญชาทองที่นั้นเลือกขาราชการผูใต 

        บังคับบัญชาตามที่เห็นสมควร อยางนอย ๓ คน   

   (๔) เปน “คณะทําการสอบสวน” 

    



 

 

   (๕) ใหคณะทําการสอบสวน มีฐานะเปนคณะ  

                                กรรมการสอบสวน โดยนําเร่ืองตอไปนี้ 

         ๑) องคประชุม  

        ๒) หามผูอ่ืนรวมสอบ 

        ๓) หามลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา 

        ๔) หลักทั่วไปในการสอบสวน 

        ๕) การจายเงินสมนาคุณ 

                มาใชดวย 



 

 

 

   ๓๙.๓ ประเภทของพยานหลักฐาน 

                     (๑) พยานวัตถุ 

                     (๒) พยานเอกสาร 

                     (๓) พยานบุคคล 

                     (๔) พยานผูเชี่ยวชาญ/ผูชํานาญการพิเศษ 



 

 

       ๔๐. กรรมการสอบสวน สอบพบเร่ืองอ่ืน  (ขอ ๗๐) 

        ๔๐.๑ ใหประธานกรรมการรายงานนายกฯ โดยเร็ว 

        ๔๐.๒ ถานายกฯ เห็นมีมูล  ใหออกคําส่ังใหมอีก ๑ คําส่ัง  

          (๑) เปนกรรมการคณะเดิม หรือ 

          (๒) เปนกรรมการคณะใหมก็ได  

 

 ๔๑. กรรมการสอบสวน สอบพาดพิงผูอ่ืน (ขอ ๗๑) 

        ๔๑.๑ กรณีสังกัดเดียวกัน  

           



 

 

          (๑) ใหกรรมการพิจารณาวารวมทําผิดหรือไม 

          (๒) ถาผิด ประธานฯ ตองรายงานนายกฯ โดยเร็ว 

          (๓) ถานายกฯ เห็นมีมูลใหออกคําส่ังใหมอีก ๑ คําส่ัง 

      ๑) เปนกรรมการคณะเดิม หรือ 

      ๒) เปนกรรมการคณะใหมก็ได 

      ๓) ใชสําเนาหลักฐานที่สอบแลวประกอบได 

      ๔) แยกเปนสํานวนตางหาก 

      ๕) นําหลักฐานที่เกี่ยวของจากสํานวนเดิมรวมใน

                  สํานวนใหม และบันทึกใหปรากฏดวย 



 

 

  ๔๑.๒ กรณีตางสังกัด 

                         (๑) ใหกรรมการพิจารณาวารวมทําผิดหรือไม 

         (๒) ถาผิด ใหประธานฯ รายงานนายกฯ โดยเร็ว 

         (๓) ถานายกฯ เห็นมีมูล ตองแจงเปนหนังสือไปยัง 

                              ผูบังคับบัญชาของผูนั้นเพื่อเปนพยานหลักฐาน 

                              ในการดําเนินการ ตามขอ ๒๔ วรรค ๔ ตอไป 



 

 ๔๒. สอบหยอน/บกพรอง/ประพฤติไมเหมาะ แตพบวินัย (ขอ ๗๒) 

  ๔๒.๑ ตั้งกรรมการหยอน/บกพรอง/ ประพฤติไมเหมาะ  

  ๔๒.๒ นายกฯ เห็นมีมูลวินัยรายแรง ควรตั้งกรรมการวินัย 

  ๔๒.๓ ใหตั้งกรรมการสอบสวนวินัยรายแรง (ขอ ๒๖ ว ๖) 

  ๔๒.๓ กรรมการจะนําสํานวนหยอนฯ นั้น มาประกอบได 

 

 ๔๓. การนําคําพิพากษาถึงที่สุดมาใชในสํานวนวินัย (ขอ ๗๓)** 

  ๔๓.๑ เร่ืองเดียวกัน มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผิด/ตองรับผิด 

  ๔๓.๒ ถากรรมการเห็นวาขอเท็จจริงนั้นชัดแลว 

  ๔๓.๓ ใหถือคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานสนับสนุนฯ 

  ๔๓.๔ ตองแจงเปน สว.๓ ใหผูถูกกลาวหาทราบดวย 



 

 

 ๔๔. การโอน (ยาย) ระหวางสอบสวน  (ขอ ๗๔)*** 

  ๔๔.๑ ระหวางสอบ ผูถูกกลาวหาขอโอน (ยาย) ได 

  ๔๔.๒ ใหกรรมการ ทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ 

  ๔๔.๓ ทํารายงานการสอบสวน (สว.๖) เสนอนายกฯ เดิม 

  ๔๔.๔ นายกฯ สังกัดเดิม ตอง          

          (๑) ตรวจสอบความถูกตองของสํานวน ในเร่ือง 

        ๑) คุณสมบัติ/องคประกอบกรรมการ (ขอ ๔๙) 

            [ตองกลับไปตั้งใหมใหถูกตอง (ขอ ๗๙)] 

    



 

 

    ๒) การสอบสวนไมถูกตองเฉพาะสวน (ขอ ๘๐) 

        (องคประชุม/การสอบปากคํา) 

        นายกฯ ตองส่ังใหดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว 

    ๓) กรรมการไมไดแจง สว.๓ (ขอ ๘๑) 

        (นายกฯ ใหทําใหมโดยเร็ว และใหโอกาสชี้แจง) 

    ๔) การใดไมถูกตอง เปนสาระสําคัญ ตองใหแกไข 

    ๕) การใดไมถูกตอง ไมสําคัญ ใหเปนดุลพินิจ 

        (ขอ ๘๒) 

       



 

 

 

      (๒) สงใหนายกฯ สังกัดใหม (ไมตองทําความเห็น) 

      (๓) นายกฯ สังกัดใหม ตรวจสอบความถูกตองของ 

                           สํานวนเชนเดียวกันอีกคร้ัง 

      (๔) นายกฯ สังกัดใหม ส่ังสํานวน (ขอ ๗๗) 



 

 ๔๕. การสอบสวนเพื่อยืนยัน หรือ “สอบยัน” (ขอ ๕๙) 

  ๔๕.๑ มีการสอบปากคําในเร่ืองนั้นแลว (ขอเท็จจริง/สตง.) 

  ๔๕.๒ กรรมการจะนําถอยคํานั้นมาใชในสํานวนวินัย ตอง 

          (๑) กรรมการมีมติใหนํามาใช 

          (๒) เรียกผูนั้นมาถามวา ยังยืนยันหรือไม 

        ๑) ถายืนยัน ใหลงชื่อ (ไมตองสอบตอ) 

        ๒) ถาไมยืนยัน ตองสอบใหมตามปกติ 

          (๓) ปากคําใดสอบยันไมได มิใหนํามาใชในทางที่ 

                               เปนโทษตอผูถูกกลาวหา 

          (๔) ใหกรรมการบันทึกไวดวยวา ไดมาอยางไร 

               จากผูใด และเมื่อใด (ขอ ๕๙ ว ๑) 



 

 

 ๔๖. การพิจารณาจัดทํา สว.๖ และเสนอสํานวน (ขอ ๗๕-๗๖)** 

       ๔๖.๑ รวบรวมหลักฐานเสร็จ ใหกรรมการประชุม มีมติวา 

                  (๑) ผิดวินัยหรือไม  ถาผิด กรณีใด ขอใด โทษใด 

                  (๒) หยอน/บกพรอง/ประพฤติไมเหมาะสม หรือไม 

                  (๓) หลักฐานไมพอ เสนอใหออกเพราะมัวหมองได   

                  ๔๖.๒ กรรมการทํารายงานการสอบสวน (สว.๖)  

          (๑) เสนอตอนายกฯ (โดยตรง) 

          (๒) กรรมการผูใดเห็นแยง ทําความเห็นติดสํานวน 

               ไว โดยถือเปนสวนหนึ่งของ สว.๖ ดวย 

   



 

 

  ๔๖.๓ รายงานการสอบสวน อยางนอยตองมีสาระสําคัญ 

          (๑) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานแตละฝาย 

          (๒) กรณีไมสอบพยาน/รับสารภาพ ใหบันทึกเหตุ 

          (๓) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน 

          (๔) ความเห็นคณะกรรมการสอบสวนวา 

        ๑) ผิดวินัยหรือไม อยางไร ถาผิด ผิดกรณีใด  

                                   ตามขอใด ควรรับโทษสถานใด 

       ๒) หยอน/บกพรอง/ประพฤติไมเหมาะ หรือไม 



 

 

 

               ๓) มีเหตุควรสงสัย แตสอบลงโทษปลด/ไลไมได  

                                   ใหอยูตอจะเกิดความเสียหายหรือไม 

         (๕) เมื่อเสนอ สว.๖ ตอนายกฯ แลว ถือวาการ 

              สอบสวนแลวเสร็จ 

         (๖) ตั้งกรรมการสอบสวนในเร่ืองใดแลว ตั้งซ้ําไมได 



 

 

    
 

 

 ๔๖.๔  ความหมายของแบบ สว.ตาง ๆ  

  สว.๑  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

  สว.๒  บันทึกแจงและอธิบายขอกลาวหา 

  สว.๓  บันทึกสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 

  สว.๔  บันทึกถอยคําผูถูกกลาวหา 

  สว.๕  บันทึกถอยคําพยาน (ทุกฝาย) 

  สว.๖  รายงานการสอบสวน 

 



 

 ๔๗. การพิจารณาและส่ังสํานวนของนายกฯ (ขอ ๗๗)** 

       เมื่อกรรมการเสนอสํานวนมาแลว  ใหนายกฯ  

  ๔๗.๑ ตรวจสอบความถูกตองของสํานวน ในเร่ือง 

          (๑) คุณสมบัติ/องคประกรรมการ (ขอ ๔๙) 

       [ตองกลับไปตั้งใหมใหถูกตอง (ขอ ๗๙)] 

         (๒) การสอบสวนไมถูกตองเฉพาะสวน (ขอ ๘๐) 

      (องคประชุม/การสอบปากคํา) 

      (ตองส่ังใหดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว) 

         (๓) กรรมการไมไดแจง สว.๓ (ขอ ๘๑) 

      (ส่ังทําใหมโดยเร็ว และใหโอกาสชี้แจง) 

          



 

 

         (๔) การใดไมถูกตอง เปนสาระสําคัญ ใหแกไข 

         (๕) แตถาไมเปนสาระสําคัญ เปนดุลพินิจ (ขอ ๘๒) 

  ๔๗.๒ ตองพิจารณาส่ังการภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับ

สํานวนจากประธานกรรมการ [ขอ ๗๗ (๑) และ (๒)] ดังนี้ 

           (๑) ตั้งกรรมการสอบวินัยไมรายแรง (ขอ ๘๔)  

                      ๑) กรรมการใหยุติเร่ือง (ไมผิดวินัย)/นายกฯ  

                                  เห็นดวย ใหส่ังยุติเร่ืองเปนหนังสือ/นายกฯ  

                                  เห็นไมรายแรง (ภาค/ตัด/ลด) ใหส่ังลงโทษ 

                                  ตามความเห็นนายกฯ  



 

 

             ๒) กรรมการเห็นไมรายแรง (ภาค/ตัด/ลด) 

                                 นายกฯ เห็นดวย ใหส่ังลงโทษตามความ 

                                 เห็นนายกฯ  (สถานโทษอาจตาง) 

     ๓) กรรมการเห็นรายแรง นายกฯ เห็นไมรายแรง 

ใหนายกฯ ออกคําส่ังลงโทษตามความเห็นนายกฯ  

     ๔) กรรมการเห็นรายแรง นายกฯ เห็นดวย ใหตั้ง

กรรมการสอบรายแรง (ใชสํานวนเดิมก็ได ถือวาการสอบสวนเร่ิมตนใหม) 

      หมายเหตุ กรรมการเห็นรายแรง กอนทํารายงาน

การสอบสวน (สว.๖) ตองเสนอใหนายกฯ ออกคําส่ังตั้งรายแรงใหม 

 



 

 

       (๒) ตั้งกรรมการสอบวินัยอยางรายแรง (ขอ ๘๕) 

        ๑) กรรมการใหยุติเร่ือง (ไมผิดวินัย)/นายกฯ 

                       เห็นดวย ใหส่ังยุติเร่ืองเปนหนังสือ/นายกฯ  

                               เห็นไมรายแรง (ภาค/ตัด/ลด) ใหส่ังลงโทษ 

                               ตามความเห็นนายกฯ 

   ๒) กรรมการเห็นไมรายแรง (ภาค/ตัด/ลด) นายกฯ 

                       เห็นดวย ใหส่ังลงโทษตามความเห็นนายกฯ   

                               (สถานโทษอาจตาง) 



 

 

 

     ๓) กรรมการเห็นรายแรง นายกฯ ตองลงความ 

                               เห็น ไมวานายกฯ จะเห็นดวยหรือไม ตองสง 

                               เร่ืองให ก.จังหวัดพิจารณา เมื่อ ก.จังหวัด 

                               เห็นเปนประการใด ใหนายกฯ ส่ังหรือปฏิบัติ 

                               ใหเปนไปตามนั้น (ขอ ๘๕ ว ๑) 

                                  



 

 

    ๔๗.๓ นายกฯ ตองแสดงความเห็นของตนเปนหนังสือทุก

คร้ัง ถาเห็นแยงใหแสดงเหตุผลดวย 

   ๔๗.๔ เมื่อมีการตั้งกรรมการสอบวินัย (ตั้งเร่ืองกลาวหา) 

แลว ผลออกมาอยางไรก็ตาม  (แมยุติเร่ือง) นายกฯ ตองรายงานไปยัง  

ก.จังหวัดทุกเร่ือง เพื่อพิจารณา ซึ่ง ก.จังหวัดอาจเห็นตางก็ได 

  ๔๗.๕ ก.จังหวัดอาจตั้งหรือมอบเลขานุการคณะกรรมการ

สอบสวนใหนําเสนอในที่ประชุมได แตมิใหแสดงความเห็น 

  ๔๗.๖ ก.จังหวัดมีมติ แตยังมิไดปฏิบัติ  ให ก.จังหวัดเดิม

สงเอกสาร/มติให ก.จังหวัดใหม โดยไมตองนําเขาอนุวินัยฯ อีก 



         

 

 

 

 ๔๘. เงื่อนเวลาเรงรัด และเงื่อนเวลาบังคับ 

               ปกติใชคําวา “ทันที/โดยเร็ว/โดยไมชักชา/โดยพลัน”  หากมี

เงื่อนเวลากํากับ แบงเปน ๒ ลักษณะ คือ 

               ๔๘.๑ เงื่อนเวลาเรงรัด แมพนแลวตองรีบทําใหเสร็จ 

            (๑) การต้ังกรรมการ/แจงคําส่ัง/แจงแบบตาง ๆ 

            (๒) การสอบสวน/การส่ังสํานวน 

            (๓) การพิจารณาของอนุฯ/ก.จังหวัด 



         

 

 

 

 

       ๔๘.๒ เงื่อนเวลาบังคับ เมื่อพนแลวทําตอไมได              

                      (๑) ตั้งกรรมการ/ลงโทษ เกินขอ ๒๘ นับแตวันพน 

       (๒) คัดคานกรรมการสอบสวนเกิน ๗ วัน 

       (๓) ส่ังคําคัดคานเกิน ๑๕ วัน กรณีนายกฯ ตั้ง/ 

                            เกิน ๓๐ วัน กรณี ก.จังหวัดเลือก     



 

 

 ๔๙. การลงโทษทางวินัย  (ขอ ๘๖)  

       ๔๙.๑ ทําผิดเร่ืองเดียว แตผิดวินัยหลายฐาน ใหลงโทษใน

ฐานที่มีบทลงโทษหนักที่สุดเพียงสถานเดียว 

       ๔๙.๒ โทษเกี่ยวกับเงินที่นายกฯ ลงได คือ ตัดเงินเดือนคร้ัง

หนึ่ง ๒ % หรือ ๔ % เปนเวลา ๑-๒-๓ เดือน ลดขั้นเงินเดือนคร้ังหนึ่งไม

เกิน ๑ ขั้น หรือลดเงินเดือน ๒ % หรือ  ๔ % ก.จังหวัดเพิ่มโทษเกิน

อัตรานี้ไมได 

       ๔๙.๓ ถูกลงโทษปลดออก ไดรับบําเหน็จฯ เสมือนลาออก 

       ๔๙.๔ การส่ังลงโทษตองใหเหมาะสม ไมพยาบาท อคติ ฯลฯ      



 

 

       ๔๙.๕ การส่ังลงโทษ หามส่ังใหมีผลยอนหลัง (เวนมีเหตุ) 

       ๔๙.๖ ผูเคยถูกลงโทษเร่ืองนั้นมาแลว ถาจะลงใหมใหหนักขึ้น 

ตองดําเนินการ ดังนี้  

      (๑) ยกเลิกคําส่ังลงโทษเดิมกอน แลวส่ังลงโทษใหม 

                           (แนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด) 

                 (๒) ใชคําส่ังเพิ่มโทษ จากโทษเดิม (แนววินัย) 

                           เหตุผล : ลงโทษซ้ําในความผิดเดียวกันไมได 

 



 

 

 

            ๔๙.๗ กรณีมีการเปล่ียนแปลงคําส่ังลงโทษ ใหเทาความถึง

คําส่ังลงโทษเดิมดวยทุกคร้ัง 

  ๔๙.๘ คําส่ังลงโทษตองระบุสิทธิอุทธรณและระยะเวลาไว

ดวย 

    

           



 

 

  ๔๙.๙  แบบคําส่ังลงโทษ 

                      (ลท.๑)  ภาคทัณฑ  

             (ลท.๒)  ตัดเงินเดือน 

                           (ลท.๓)  ลดขั้นเงินเดือน (ลดเงินเดือน) 

                           (ลท.๔)  ปลด/ไลออกจากราชการ 

                       (ลท.๕)  เพิ่ม/ลด/งด/ยกโทษ (ปกติ) 

                   (ลท.๖)  ยก/งด/ลด/เพิ่มโทษ (อุทธรณ) 

                   (ลท.๗)  ยก/งด/ลด/เพิ่มโทษ แลวใหกลับ  

 

           



  

 ๕๐. การรายงานการดําเนินการทางวินัยไป ก.จังหวัด (ขอ ๘๗) 

              มี ๒ ลักษณะ คือ 

           ๕๐.๑ รายงานเพื่อพิจารณา 

                      (๑) กรณีนายกฯ ออกคําส่ังลงโทษไมรายแรง 

                      (๒) กรณีเปนวินัยรายแรง นายกฯ ยังไมออกคําส่ัง  

   (ขอ ๘๕ ว ๑) 

           ๕๐.๒ รายงานเพื่อทราบ  

                      (๑) กรณี ก.จังหวัดเปล่ียนแปลงโทษที่นายกฯ ลง 

                      (๒) กรณีออกคําส่ังเปล่ียนแปลงคําส่ังลงโทษ  

                           หรือออกคําส่ังวินัยรายแรงตามมติ (ขอ ๘๗ ว ๖) 



 

        ๕๐.๓ ก.จังหวัด อาจมีมติมอบเลขาฯ สงอนุวินัยฯ กอนได 

       ๕๐.๔ อนุวินัยฯ+ก.จังหวัดตองพิจารณารายงานใหแลว

เสร็จภาย ใน  ๙๐ วัน นับแตเลขานุการ ก.จังหวัดไดรับเร่ือง ถาไมเสร็จให

บันทึกเหตุในรายงานการประชุม 

  

 ๕๑. การดําเนินการขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไป (ขอ ๘๘ ว ๔) 

       ๕๑๐.๑ ความปรากฏแก ก.กลาง (ทุกชองทาง) วา 

                     (๑) การดําเนินการทางวินัยของนายกฯ  หรือ 

             (๒) การพิจารณารายงานของ ก.จังหวัด 

            ขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไป 

        ๕๑.๒ ให ก.กลางดําเนินการตาม ม.๑๙ ว. ๒ ตอไป 



 

 

 ๕๒. บทเฉพาะกาลสําหรับเร่ืองคาง (ขอ ๘๙) 

       ๕๒.๑ ตั้งกรรมการสอบสวนกอน ๑ ม.ค.๕๙  ใหสอบสวน

ตามหลักเกณฑเดิมจนเสร็จ และส่ังการตามหลักเกณฑนี้ 

        ๕๒.๒ ทําผิดกอน ๑ ม.ค.๕๙ หรือกอนโอน (๑ ม.ค.๕๙) ให

สอบสวนตามหลักเกณฑนี้ แตปรับบทความผิดตามกฎหมายที่ใชในขณะ

กระทําผิด 

               ๕๒.๓ สืบสวน/สอบสวนกอนโอน ใหดําเนินการจนเสร็จ แลว

สงนายกฯ ปจจุบันส่ังการตามหลักเกณฑนี้ 

 



 

 

 ๕๓. การรับเร่ืองจากหนวยงานรัฐ สตง., ป.ป.ท., ป.ป.ช. (ขอ ๒๔) 

  ๕๓.๑ กรณีหนวยงานนั้นยังไมดําเนินการตามหนาที่มากอน 

  ๕๓.๒ นายกฯ ตองรีบสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน  

                         (ขอ ๒๔ ว ๕) (สืบสวน/สอบสวนขอเท็จจริง) 

  ๕๓.๓ ผลปรากฏวา 

          (๑) ไมมีมูล ใหยุติเร่ือง 

          (๒) มีมูล ใหตั้งสอบวินัยทันที (ขอ ๒๔ ว ๑๐) 

          (๓) รายงานหนวยสงเร่ืองทราบ 



 

 ๕๔. ป.ป.ช.สงเร่ือง/สตง.หรือหนวยงานรัฐชี้มูล  (ขอ ๒๔ ว ๔) 

               ใหตั้งกรรมการสอบสวนวินัยตามที่สงเร่ือง/ถูกชี้มูล 

  ๕๔.๑ มีมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ม.๖๔) 

          (๑) เห็นเปนความผิดไมรายแรง 

          (๒) นายกฯ ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง 

                               ตามหลักเกณฑปกติ (ขอ ๒๖ ว ๕) 

                          (๓) สอบเสร็จเห็นไมรายแรง ออกคําส่ังลงโทษ 

          (๔) เห็นรายแรง ตั้งกรรมการรายแรง (ขอ ๒๖ ว ๖) 

               ใหสอบสวนตามหลักเกณฑตามปกติตอไป 

          (๕) รายงาน ป.ป.ช.ทราบ 



 

 

  ๕๔.๒ สตง.ชี้มูล (ม.๘๕ ว ๒)  

          (๑) เห็นเปนวินัยไมรายแรง (ไมปฏิบัติตามระเบียบ) 

          (๒) นายกฯ ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง 

                               ตามหลักเกณฑปกติ (ขอ ๒๖ ว ๕) 

                          (๓) สอบเสร็จ เห็นไมรายแรง ออกคําส่ังลงโทษ 

          (๔) เห็นรายแรง ตั้งกรรมการรายแรง (ขอ ๒๖ ว ๖) 

               ใหสอบสวนตามหลักเกณฑตามปกติตอไป 

          (๕) รายงาน สตง.ทราบ 



 

 

  ๕๔.๓ หนวยงานรัฐชี้มูล (ขอ ๒๔ ว ๔)  

          (๑) เปนความผิดไมรายแรง/รายแรง 

          (๒) นายกฯ ตั้งกรรมการสอบวินัยตามการชี้มูล 

                               ตามหลักเกณฑปกติ (ขอ ๒๖ ว ๕ และ ว ๖) 

                          (๓) สอบเสร็จเห็นไมรายแรง ออกคําส่ังลงโทษ 

          (๔) เห็นรายแรง (ออกคําส่ังไมได) ใหรายงาน 

               ก.จังหวัดพิจารณา (ขอ ๘๕ ว ๑) 

          (๕) ออกคําส่ังลงโทษตามมติ ก.จังหวัด 

          (๖) รายงาน/แจง หนวยงานที่ชี้มูลทราบ 



  

 

 ๕๕. ป.ป.ท.ชี้มูลความผิดทางวินัย  (ม.๔๐)  

  ๕๕.๑ ผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่  

          (๑) นายกฯ ไมตองตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

          (๒) ใชสํานวนของ ป.ป.ท.เปนสํานวนวินัย 

          (๓) พิจารณาส่ังการ ตามขอ ๗๗ วรรค ๑ (๒) 

          (๔) รายงานผลให ป.ป.ท. ทราบ (ม.๔๑) 

  ๕๕.๒ ผิดวินัยฐานอ่ืน 

   (๑) นายกฯ ตั้งกรรมการสอบสวนตามปกติ 

           (๒) แจงให ป.ป.ท.ทราบเปนระยะ 



                  

 ๕๖. มีพยานหลักฐานใหม ขอให ป.ป.ช.ทบทวน (ม.๙๙ ว๑)*** 

          ๕๖.๑ มีพยานหลักฐานใหมวาไมผิด หรือผิดฐานอ่ืน 

                  ๕๖.๒ ใหนายกฯ สงหนังสือพรอมพยานหลักฐานใหม 

  ๕๖.๓ ขอให ป.ป.ช.ทบทวน (ใน ๓๐ วันนับแตรับเร่ือง) 

  ๕๖.๔ รอจนกวาจะไดรับแจงผลจาก ป.ป.ช. (ม.๙๘ ว ๓) 

          (ยังไมสงเร่ืองไป ก.จังหวัด) 

  ๕๖.๕ เมื่อรับแจงผลการทบทวน วา 

          (๑) ไมทบทวน 

          (๒) ยืนตามมติเดิม 

  ๕๖.๖ ตองดําเนินการตามปกติตอไป 



 

 

  ๕๗. ป.ป.ช.ชี้มูลวินัยฐานทุจริตตอหนาที่*** (ม.๙๘ ว ๑) 

                ๕๗.๑ นายกฯ ไมตองตั้งกรรมการสอบวินัย 

  ๕๗.๒ ใหใชสํานวน ป.ป.ช.เปนสํานวนวินัย 

  ๕๗.๓ พิจารณาลงความเห็น [ขอ ๗๗ ว ๑ (๒)] ใหไลออก 

                          (ว ๒๓๔) สงเร่ืองไป ก.จังหวัด (ขอ ๘๕ ว ๑) 

                  ๕๗.๔ อนุวินัยฯ และ ก.จังหวัด ตองมีมติเห็นชอบ 

  ๕๗.๕ ออกคําส่ังลงโทษไลออกจากราชการ 

  ๕๗.๖ สงสําเนาคําส่ังลงโทษไลออกให ป.ป.ช. 



 

 

 

                  ๕๗.๗ ผูถูกลงโทษไลออก มีสิทธิอุทธรณตอ ก.จังหวัด 

  ๕๗.๘ คําอุทธรณมีเหตุผล/น้ําหนักเพียงพอ  สามารถลด 

                          โทษเหลือเปนปลดออกได (อ.๘๘/๒๕๕๓) 

  ๕๗.๙ คําส่ังลดโทษเปนปลด ใหเก็บไวใชในราชการ 

 

 

 



 

 

 ๕๘. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาผูกพันสวนราชการ*** 

              ๕๘.๑ เมื่อมีการหารือตอคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  ๕๘.๒ ความเห็นกฤษฎีกาผูกพันตองปฏิบัติตาม โดยปกติ 

  ๕๘.๓ มติ ครม.๒๘ ก.พ.๒๔๘๒ (ตาม นส.กรมเลขา ครม. 

          น.๑๑๓๑๐/๒๔๘๒ ลง ๒ มี.ค.๘๒) 

  ๕๘.๔ ถาไมอาจปฏิบัติตามมติ ครม.ได ตองขอทบทวน 

                         กรณีฝาฝนมติ ครม.ใหพิจารณาโทษวินัยทุกราย 

         (นส.สํานักเลขาฯ ครม. นร ๐๒๐๒/ว ๑๘๐ ลง ๒๔ 

         พ.ย.๓๑) 



  

 

 ๕๙. ป.ป.ช.ชี้มูลวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ และมีฐานอ่ืนรวม 

       ใหปฏิบัติตามขอ ๕๗  

        ๖๐. ป.ป.ช.ชี้มูลวินัยรายแรงฐานอ่ืน (ไมมีฐานทุจริตรวม)***  

  ๖๐.๑ ถือเปนขอแนะนําใหตั้งวินัย (คกก.๓๔/๒๕๖๓) 

  ๖๐.๒ นายกฯ ตั้งกรรมการสอบสวน (ขอ ๒๖ ว ๖) ปกติ 

  ๖๐.๓ กรรมการ/นายกฯ/ก.จังหวัด พิจารณาตามพยาน 

                          หลักฐานที่รวบรวมได 

  ๖๐.๔  ไมควรละเลยสํานวน ป.ป.ช.เสียทีเดียว 

   



 

 

  ๖๐.๕ บันทึกความเห็นสํานักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา 

          เร่ืองเสร็จที่   

                          (๑) ๗๘๔/๒๕๖๒ 

                  (๒) ๓๔/๒๕๖๓ 

          (๓) ๑๓๒๐/๒๕๖๓ 

  ๖๐.๖ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๘  

          ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

  ๖๐.๗ หนังสือสํานักงาน ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ 

          ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 



 

 ๖๑. ป.ป.ช.ชี้มูล หลังออกจากราชการเกินเวลา*** 

  ๖๑.๑ ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลฐานทุจริตตอหนาที่หลังจากพน 

                          จากราชการไปเกิน ๓ ป  

  ๖๑.๒ นายกฯ ไมอาจส่ังลงโทษได  (ขอ ๒๘/๑ ว ๑  

          + ขอ ๒๘ ว ๑ และ ว ๒) 

  ๖๑.๓ บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

                  เร่ืองเสร็จที่ ๑๐๓๓/๒๕๖๔ 

  ๖๑.๔ กรณีออกคําส่ังลงโทษไปแลว ใหยกเลิกเสียส้ิน 

          (นร ๑๐๑๑/ว๕ ลง ๗ มี.ค.๖๕ ตาม คกก.๑๕๕๙/ 

          ๒๕๖๔ และ มท ๐๓๑๓.๓/ว ๘๘๙ ลง ๓๐ ส.ค.๔๕) 

 



 

 

 ๖๒. ป.ป.ท./ป.ป.ช.ชี้มูล หลังถูกลงโทษเร่ืองนั้นไปแลว*** 

  ๖๒.๑ นายกฯ ส่ังลงโทษวินัยไมรายแรงไปแลว 

  ๖๒.๒ ป.ป.ท./ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดวินัยอยางรายแรง 

                          ฐานทุจริตตอหนาที่ในเร่ืองเดียวกันอีก 

  ๖๒.๓ ใหนายกฯ ส่ังลงโทษไลออก โดยความเห็นชอบของ 

          ก.จังหวัด และระบุในคําส่ังใหยกเลิกคําส่ังเดิมเสียใน 

                          คราวเดียวกัน 

  ๖๒.๔ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

          เร่ืองเสร็จที่ ๑๑๗๗/๒๕๖๔ 



 

 ๖๓. ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ประทับฟอง*** (ม. ๘๑+ ม. ๙๓) 

        ๖๓.๑ กรณีศาลฯ มิไดมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

  ๖๓.๒ นายกฯ ตองส่ังใหผูนั้นหยุดปฏิบัติหนาที่ 

          ๖๓.๓ งดการจายเงินเดือน และเงินสวัสดิการตาง ๆ 

  ๖๓.๔ หากศาลฯพิพากษาวาผิด ใหส่ังพนนับแตวันหยุด 

  ๖๓.๕ เมื่อมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาไมผิด นายกฯ ตองส่ัง

          ใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ เงินตาง ๆ ใหเปนไป

          ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

  ๖๓.๖ บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

          เร่ืองเสร็จที่ ๑๓๓๙/๒๕๖๓ 

  



 

 ๖๔. ป.ป.ช.ขอใหหยุดปฏิบัติหนาที่ระหวางไตสวน  (ม.๙๐) 

  ๖๔.๑ ในการไตสวน หาก ป.ป.ช.เห็นวา 

   (๑) ถาผูถูกกลาวหาปฏิบัติหนาที่ตอไปจะเสียหาย 

   (๒) เปนอุปสรรคตอการไตสวน 

  ๖๔.๒ ป.ป.ช.สงเร่ืองใหนายกฯ ส่ังผูนั้นหยุดปฏิบัติหนาที่ 

                          เปนการชั่วคราวไมเกิน ๖ เดือน 

  ๖๔.๓ ถาครบ ๖ เดือนยังไมไดรับแจง ใหนายกฯ ส่ังใหผู 

          นั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ 

  ๖๔.๔ กรณีเปนนายกฯ หรือสมาชิกสภาฯ ให ผวจ.เปนผู 

          บังคับบัญชาส่ังการตามกฎหมายนี้    



   

 ๖๕. การอ่ืนใดเกี่ยวกับวินัย 

       ๖๕.๑ การตองหาคดีอาญา (ว.๔)** 

               (๑) ตองหาคดีอาญา/ถูกฟองคดีอาญา 

                       (๒) นายกฯ ตองดําเนินการทางวินัยไปพรอมกัน 

                            (๑๓๓๓๓/๒๔๙๘ และ ว.๗๔๐ ลง ๑๑ พ.ค.๔๗) 

       (๓) ผลอาญากับวินัยอาจตางกัน สุจริตไมตองรับผิด 

 

       ๖๕.๒ การเกี่ยวของกับยาเสพติด  (ว.๗๓๓)** 

                       (๑) ผลิต/คา/เสพ/ติดยา/นายประกันคดียาเสพติด  

                            (เวนญาติ) 



 

 

       (๒) นายกฯ ตองตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอยาง 

                            รายแรง ทุกคดี 

       (๓) เสนอ ก.จังหวัดใหออกจากราชการไวกอนทุกราย 

       (๔) สอบเสร็จเปนวินัยไมรายแรง รายงาน ก.จังหวัดให

                    กลับแลวส่ังลงโทษ 

       (๕) กรณีพนจากการใชยาเสพติดกอนพิจารณา ปลด/

    ไลออกไมได (๐๘๐๙.๖/ว.๓๕ ลง ๑๐/๐๕/๕๙) 

        ๖๕.๓ ตางสังกัดทําผิดรวมกัน ใหใชกรรมการชุดเดียวกัน 

                        (นว ๓/๒๔๙๔) 



 

       ๖๕.๔ การปฏิบัติตอผูขาดราชการ (ม.๑๖ ว.๑) 

       (๑) สืบสวนหรือตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง 

       (๒) ระงับการจายเงินเดือนระหวางขาดไวเพื่อรอผล 

       (๓) มีเหตุผลอันสมควร ตองคืนให 

           (๔) ไมมีเหตุผลอันสมควร ไมตองคืน 

       ๖๕.๕ ขอลาออกจากราชการระหวางสอบสวนทางวินัย** 

       (๑) ตองใหลาออก ยับยั้งไดเพียง ๙๐ วัน 

       (๒) ใหสอบวินัยตอไปจนเสร็จ 

       (๓) กรณีตองปลด/ไลออก ส่ังใหมีผลยอนหลังถึงวัน

    ลาออก 

       ๖๕.๖ ขาดราชการไมกลับมาอีก ไลออกยอนถึงวันเร่ิมขาด      



 

       ๖๕.๗ กฎหมายลางมลทิน (พ.ร.บ.ลางมลทินฯ ๒๕๕๐) 

       (๑) พนโทษจําคุกกอน/ในวันกฎหมายฯ  ใชบังคับ 

                  (๒) ถูกลงโทษวินัยกอน/ในวันกฎหมายฯ ใชบังคับ 

       (๓) นายกฯ งดโทษ/ยุติเร่ืองกอน/ในวันฯ ใชบังคับ 

       (๔) ใหลางมลทินเสียทั้งส้ิน 

               ๖๕.๘ มติ ค.ร.ม., มติ ก.พ.เกี่ยวกับวินัย นํามาใชกับพนักงาน

       ทองถิ่น เวนแตกําหนดเปนการเฉพาะ (ว.๘๘๙) 

       ๖๕.๙ ไปเปนพยานศาล/พนักงานสอบสวน จะถือวาปฏิบัติ

       ราชการหรือไม ตองพิจารณาเปนเร่ืองไป (ว.๕๖,ว.๓๐) 

       ๖๕.๑๐ ใหถอยคํากลับไปกลับมา ผิดวินัย (ว.๑ป ๒๙) 

               ๖๕.๑๑ สํานวนวินัยตองเก็บไวไมนอยกวา ๑๐ ป (ว.๖ ป๑๔) 



 

 ๖๖. การนั่งพิจารณาของ ก.จังหวัด 

               ๖๖.๑ ผูพิจารณาเร่ืองใดแลว ไมอาจพิจารณาเร่ืองนั้นไดอีก 

               ๖๖.๒ กรณีประธานฯ ไมเขา ใหเลือกกันทําหนาที่ประธานฯ 

               ๖๖.๓ เพื่อความเปนธรรม ก.จังหวัดพิจารณาไดทุกทิศทาง 

 

 ๖๗. การพิจารณารายงานวินัย และมีอุทธรณ (๐๘๐๙.๑/๓๔๕) 

               ๖๗.๑ อนุวินัยฯ ไมตองพิจารณา 

               ๖๗.๒ ส่ังเร่ืองใหอนุอุทธรณฯ พิจารณาฝายเดียว เนื่องจาก

วินัยเปนบททั่วไป อุทธรณเปนบทเฉพาะ 

         

      ขอบคุณครับ.. 



มือถือ ๐๘๑ ๑๗๔ ๓๗๘๔ 

        ๐๘๒ ๓๐๐ ๒๕๕๕ 

        ๐๘๐ ๖๒๕ ๔๕๘๘ 

ID Line : prawitp56 

     : prapruang  

E-Mail   

     : prawitp56@gmail.com 

  : prawitpruangkan@gmail.com 
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