คู่มือ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
(สาหรับข้าราชการตาแหน่งอื่นนอกจากตาแหน่งนิติกร
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวนทางวินัย)

โดย

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

คานา
คู่ มื อ การสอบสวนเล่ ม นี้ ได้ จั ด ท าขึ้ น โดยได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการ
ดาเนินการทางวินัย ซึ่งดาเนินการสอบสวนพิจารณาโดยคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งแต่งตั้ง
จากข้าราชการจานวนอย่างน้อยสามคน ประธานกรรมการต้องมีตาแหน่งระดับไม่ต่ากว่าหรือเทียบได้
ไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดารง
ต าแหน่ ง นิ ติ ก ร หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาทางกฎหมาย หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ต รการ
ดาเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดาเนินการทางวินัยอย่างน้อยหนึ่งคน และเนื่องจาก
การสอบสวนทางวินัยกระบวนการที่มีลาดับขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อน ค่อนข้างยากในการทาความ
เข้าใจและปฏิบัติ หากมิได้ปฏิบัติเป็นประจาก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ฉะนั้น ในฐานะที่ตนเอง
มีต าแหน่ ง หน้ า ที่ เป็ น นิ ติ กรซึ่ งมี ภ าระหน้ า ที่ที่ จ ะต้ องปฏิบั ติ ในเรื่อ งดัง กล่ า วนี้ โ ดยตรง ได้ เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการสอบสวนทางวินัยนี้ และคิดว่าจะต้องมีส่วนช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้ งให้ เป็ น กรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ ส ามารถเข้าใจกระบวนการทางวินัยได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และถูกต้อง จึงได้เขียนคู่มือเล่มนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นเสมือนหนึ่งเครื่องมือที่จะ
นามาใช้ในการสอบสวนทางวินั ย สาหรับ สาหรับข้าราชการตาแหน่งอื่นนอกจากตาแหน่งนิติกรที่
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวนทางวินัย
คู่มือเล่ มนี้ ผู้ เขียนได้เรียบเรียงขึ้ นโดยยึดหลั กเกณฑ์ ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักสาคัญ และอีกส่วนหนึ่งก็ได้อาศัยประสบการณ์การทางานในตาแหน่งนิติกรด้วย
ซึง่ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ และความเข้าใจ และสามารถ
นาความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่จนทาให้ภาระงานได้สาเร็จ
ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี แต่ถ้ าหากจะมีจ ะมี ความผิ ด พลาดใดๆเกิด ขึ้น จากคู่ มือ เล่ มนี้ แม้ แต่ เพี ยงเล็ กน้ อ ย
ข้าพเจ้าก็จักขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอน้อมรับความผิดพลาดนั้นๆ ไว้แต่เพียงผู้เดียว
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บทนา
………………
ความหมายของการสอบสวนทางวินัย
การสอบสวนทางวินัย คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดาเนินการทั้งหลาย
เพื่อที่จะให้ได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติก ารณ์ต่างๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาข้าราชการ
หรือลูกจ้างว่ากระทาผิดวินัย ไม่ว่าจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง เพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรม
และพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัย จริงหรือไม่ อย่างไร และถ้ากระทาผิดวินัยแล้วควรจะ
ได้รับโทษสถานใดด้วย
เมื่อได้มีการกล่าวถึงคาว่าการสอบสวนทางวินัยนี้ ผู้เขียนเห็นว่ายังมีอีกคาหนึ่งที่มี
ความหมายคล้ายๆ กัน คือ คาว่าการสืบสวน ซึ่งก็คิดว่าบางคน อาจจะเรียกหรือนาไปใช้หรือเข้าใจ
ความหมายได้ไม่ถูกต้องนัก จึงควรที่จะทาความเข้าใจให้ถูกต้องไว้ด้วย โดยคาๆ นี้จะหมายถึ งการ
เสาะแสวงหาข้อเท็จจริง และหลักฐาน เพื่อที่จะทราบถึงรายละเอียดแห่งกรณีที่เกิดเรื่องราวต่างๆ ขึ้น
และสาหรับ ในทางวินัย แล้ว เราก็มักจะได้ยินคาๆ นี้ ควบคู่กับการหามูลแห่งการกระทาความผิ ด
ก่อนที่จะมีการดาเนินการทางวินัย หรือการสอบสวนต่อไป
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คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
…………………………………….
เมื่อใดที่ต้องมีการสอบสวนทางวินัย
การสอบสวนทางวิ นั ย จะเกิ ด ขึ้ น ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ก รณี ส งสั ย ว่ า มี มู ล อั น น่ า เชื่ อ ว่ า เป็ น
ความผิ ดทางวินัย ซึ่งอาจมีที่มาของมูล กรณีแห่ งเรื่องที่ปรากฏขึ้นได้ห ลายทาง เช่น มีผู้ ร้องเรียน
กล่าวหา ผู้บังคับบัญชาเห็นเอง
การแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ตามข้ อ ๒๖ แห่ ง ประกาศ ก.จ.จ.อ่ างทอง เรื่ อ ง หลั กเกณฑ์แ ละเงื่อ นไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไม่ได้กาหนดแบบพิธีการ
ในการดาเนินการว่าจะต้องทาอย่ างไร โดยเพียงแต่ระบุไว้ว่าให้ดาเนิ นการตามวิธีการที่นายกองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เห็ น สมควร โดยอาจมอบหมายให้ ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาสอบสวนแทน หรื อ ตั้ ง กรรมการสอบสวนทางวิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรงก็ ไ ด้
แต่อย่างไรก็ตาม การดาเนินการโดยทั่วไป ก็จะต้องมีการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่า กรณีที่เกิดขึ้น
มี มู ล ที่ ค วรกล่ า วหาหรื อ ไม่ และถ้ า เห็ น ว่ า มี มู ล จึ ง ควรตั้ ง เรื่ อ งกล่ า วหาและรวบรวมหลั ก ฐาน
ตามสมควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยหรือไม่
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงนี้ จะดาเนินการ
ในรูปแบบใดก็ได้ไม่มีกฎเกณฑ์บังคับไว้ แต่ถึงแม้ว่าจะมิได้มีรูปแบบบังคับไว้ จากประสบการณ์ในการ
ทางานในตาแหน่งนิติกรของผู้เขียน ผู้เขียนมีข้อแนะนาว่าควรใช้แบบตามที่กาหนดไว้สาหรับการ
สอบสวนทางวินัย อย่างแรง (แบบ สว.1 – แบบ สว.6) ในการดาเนินการสอบสวนสวนทางวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงด้วย เพื่อความสะดวก และครบถ้วนในการปฏิบัติ
การแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ตามข้อ ๔๙ แห่ งประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ กาหนดให้แต่งตั้งจาก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัด กรณีมีเหตุผล ความจาเป็น หรือเพื่อประโยชน์ในการ
สอบสวนพิจารณา หรือเพื่อความยุติธรรม การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจแต่งตั้งจากพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดก็ได้ ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ แต่งตั้งจานวน อย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งมี
ตาแหน่งระดับไม่ต่ากว่ าหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่า ผู้ถูกกล่าวหา ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ คณะกรรมการสอบสวน
ต้องมีผู้ดารงตาแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร
การด าเนิ น การทางวิ นั ย หรื อ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการด าเนิ น การทางวิ นั ย อย่ า งน้ อ ยหนึ่ งคน
ในกรณีจาเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือลูกจ้างประจาหรือพนักงานจ้างตามภารกิจก็ได้ คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุชื่อและตาแหน่งระดับของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่กล่าวหา ชื่อ
และตาแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี)
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หน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
หน้าที่ที่เป็นหลักโดยทั่ วไปของกรรมการสอบสวน ก็คือ การทาหน้าที่สอบสวน
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดไว้ ส อบสวนพิ จ ารณา ซึ่ ง ได้ ก าหนดไว้ ใ นหมวด ๗
แห่ งประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลั กเกณฑ์และเงื่ อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินั ย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสามารถที่จะสรุปเป็นข้อสาคัญ ๆ ไว้ได้ ดังนี้
ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนภายในกาหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) ดาเนิ นการประชุม คณะกรรมกรรมการ แล้วแจ้งและอธิบายข้อกล่ าวหาตาม
แบบสว.2 ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ กล่าวหาเท่าที่มีภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ
(๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้ดาเนินการ ตาม (๓)
(๕) ประชุ มพิ จ ารณาลงมติแ ละทารายงานการสอบสวนเสนอต่ อนายกองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ตามที่กาหนดไว้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทาให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อนายก
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัด เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ให้ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายระยะเวลาดาเนินการได้ไม่เกินสองครั้ง ๆ ละไม่เกินสามสิบวัน
การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
ร้ อ ยแปดสิ บ วั น ให้ ป ระธานกรรมการรายงานเหตุ ใ ห้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เสนอ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบเพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป
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การดาเนินการทางวินัย และการสอบสวนทางวินัย
………………………………….
การดาเนิ นการทางวินัย หมายถึง กระบวนการทั้งหลายที่กระทาเป็นวิธีการตาม
กฎหมาย ตามมาตรฐานทั่วไป หรือตามหลักเกณฑ์ เมื่อ มีผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ซึ่งได้แก่
การสืบสวน การตั้งเรื่องกล่าวหา การสอบสวน การให้พักราชการและการให้ออกจากราชการไว้ก่อน
การพิจารณาความผิด การกาหนดโทษ และการลงโทษ
จุดมุ่งหมายของการดาเนินการทางวินัยก็เพื่อให้ได้ความจริงว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้
กระทาความผิดในกรณีใดหรือไม่ ให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามกระบวนการทางกฎหมาย ให้ผู้กระทา
ความผิ ดได้รั บ การลงโทษและไม่ ให้ ล งโทษผู้ ไม่มี ความผิ ด ให้ การลงโทษเป็นไปโดยเหมาะสมกั บ
ความผิด และเพื่อให้การลงโทษไปโดยสุจริต
การสอบสวนทางวินัย
การสอบสวนทางวินัย คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดาเนินการทั้งหลาย
เพื่อที่จะให้ได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาข้าราชการ
หรือลูกจ้างว่ากระทาผิดวินัย ไม่ว่าจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง เพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรม
และพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัย จริงหรือไม่ อย่างไร และถ้ากระทาผิดวินัยแล้วควรจะ
ได้รับโทษสถานใดด้วย กล่าวคือการสอบสวนทางวินัยก็คือกระบวนการหนึ่งในการดาเนินการทางวินัย
นั่นเอง
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การรวบรวมพยานหลักฐาน

……………….
การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นหน้าที่ที่สาคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการสอบสวน
ซึ่ง มีความมุ่งหมายเพื่อการนามาใช้ประกอบการพิจารณาน้าหนักของพยานหลักฐาน เพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมในการสอบสวนแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

พยานหลักฐานในการสอบสวน
พยานหลักฐานในการสอบสวน มีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือ พยานบุคคล พยานเอกสาร
และพยานวัตถุ ซึ่งทั้ง 3 ประเภทนี้ มีลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
1. พยานบุคคล หมายถึง พยานที่เป็นตัวคน ที่รู้เห็นเหตุการณ์ อันเป็นข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น ในการสอบสวนครั้งนั้นๆ ซึ่งได้ม าให้การต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน และคณะกรรมการ
สอบสวนได้จดบันทึกถ้อยคาไว้ในสานวนการสอบสวนด้วย
2. พยานเอกสาร หมายถึง ข้อความใดๆ ในเอกสารที่มีการอ้างอิงเป็นพยาน โดยอาศัย
การสื่อความหมายของข้อความนั้นมาพิสูจน์ความจริง
3. พยานวัตถุ หมายถึง สิ่งของใดๆ ที่มีการอ้างอิงเป็นพยานโดยที่เป็ นการใช้สภาพ
หรือลักษณะของสิ่งของนั้นๆ มาพิสูจน์ความจริง
**********************************
ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคล เอกสาร และหรือวัตถุใดๆ
ในบางครั้งจะพบว่ามีจานวนมาก ทาให้ เสียเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน และมีผลให้ต้องใช้
เวลาในการสอบสวนนานมากตามไปด้วย โดยที่บางเรื่องอาจใช้เวลาถึง 2-3 เดือน เป็นอย่างน้อย
และบางเรื่องก็อาจจะใช้เวลาถึง 7 - 8 เดือน ก็เป็นไปได้ ฉะนั้น จึงต้องอาศัยการประสานงานที่ดี
มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการสอบสวน
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ข้อปฏิบัติในการสอบถ้อยคาผู้ถูกกล่าวหา/พยาน
๑. การเริ่มต้นสนทนา ถือเป็นจุดเริ่ม ต้นของคณะกรรมการสอบสวน โดยการใช้คาพูด
ที่เหมาะสมและสุภาพ พูดเสียงดังฟังชัดและรู้เรื่อง ควรมีลักษณะที่เป็นการสนทนา
๒. การเตรียมประเด็นคาถามล่วงหน้า ควรมีการกาหนดประเด็นล่วงหน้า และมีการ
ลาดับขั้นตอนหรือกรอบในการซักถามหรือสอบปากคาเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์และครบถ้วน
ในระหว่างสอบถ้อยคา ประเด็นอาจเปลี่ยน ต้องตั้งรับและจับประเด็นให้ได้
3. ควรนาหลักจิตวิทยามาใช้ประกอบการสอบถ้อยคา เช่น จิตวิทยาการรับรู้ จิตวิทยา
การสร้างแรงจูงใจ จิตวิทยาด้านความรู้สึกและอารมณ์ หรือจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ เป็นต้น ซึ่งการ
นาหลักจิตวิทยามาใช้จะทาให้เราเข้าใจ เข้าถึง ตัวตนที่แท้จริง ของผู้ถูกกล่าวหา/พยาน ซึ่งอาจสังเกต
จากการพูดคุย และอากัปกิริยาของผู้ถูกกล่าวหา/พยาน
4. การรั บ ฟั ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ต้ อ งจั ด ระบบและวางแผนในการสอบสวน ควรรั บ ฟั ง
ข้อเท็จ จริงด้ว ยความตั้งใจและต้องรับฟังเรื่องที่ ผู้ถูกกล่ าวหา/พยานอยากจะเล่ าก่อนที่จะซักถาม
ควรมีหลักการในการซักถาม ควรรู้ว่าต้องซักถามอย่างไร มีประเด็นอะไรที่ควรต้องซักถาม เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน ควรระมัดระวังในการซักถามข้อเท็จจริง เพราะการซักถามอาจได้ประเด็นที่ไม่ครอบคลุม
5. การจั บ ประเด็น ต้องจับประเด็นส าคัญๆ ควรสรุปและทวนการสอบถ้อยคาเป็น
ระยะๆ ต้องจดบันทึกย่อในระหว่างสอบข้อเท็จจริงด้วย เพื่อจะได้ไม่หลุดประเด็นสาคัญ ๆ
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ฐานความผิดทางวินัย และโทษทางวินัย
ฐานความผิดทางวินัยมีทั้งสิ้น ๑๘ ฐาน ตามที่กาหนดไว้ในประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๕๘ ข้อ 6 – 23 มีดังนี้
๑. ฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๒.1 ฐานไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
2.2 ฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์
2.3 ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ “ฐานทุจริต” (เป็นความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรง)
3. ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ
4. ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ/ไม่เอาใจใส่/ไม่ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของราชการ/ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ (หากเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรง)
5. ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย มติ ค.ร.ม. และนโยบายของรัฐบาล
(หากเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง)
6. ฐานไม่ ส นใจและรั บ ทราบเหตุ ก ารณ์ เ คลื่ อ นไหวอั น อาจเป็ น ภยั น ตรายต่ อ
ประเทศชาติและไม่ป้องกันภยันตรายนั้น
7. ฐานไม่รักษาความลับของราชการ (หากเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นความผิดทาง
วินัยอย่างร้ายแรง)
8. ฐานขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชา (หากเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นความผิดทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง)
9. ฐานกระทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
10. ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา (หากเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นความผิดทาง
วินัยอย่างร้ายแรง)
11. ฐานไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของราชการ
12.1 ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ (หากเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง)
12.2 ฐานละทิ้ ง หน้ า ที่ ร าชการติ ด ต่ อ กั น เกิ น กว่ า สิ บ ห้ า วั น โดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น
สมควร/ฐานมีพฤติการณ์จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
13. ฐานไม่ สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย/ไม่ รั ก ษาความสามั ค คี / ไม่ ช่ ว ยเหลื อ กั น (ระหว่ า ง
พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ)
14. ฐานไม่ให้ การต้อนรับ/ไม่ให้การต้อนรับ/ไม่ให้ ความสะดวก/ไม่ให้ความเป็น
ธรรม/ไม่ให้การสงเคราะห์/ดูหมิ่น/เหยียดหยาม/กดขี่/ข่มเหง (ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ) (หากดู
หมิ่น/เหยียดหยาม/กดขี่/ข่มเหงอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
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15. ฐานกระทาการหรือยอมให้ผู้อื่น กระทาการหาผลประโยชน์อันอาจทาให้เสีย
ความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
16. ฐานเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือตาแหน่ง
ที่มีลักษณะคล้ายกัน
17. ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
18. ฐานประพฤติ ชั่ ว (หากได้ รั บ โทษจ าคุ ก /กระท าการอื่ น ใดอั น ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น
ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง)

โทษทางวินัย
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
โทษทั้ง 5 สถาน แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. โทษสาหรับการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ ไล่ออก ปลดออก ซึ่งหากมี
เหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ากว่าปลดอออก
2. โทษส าหรั บ ความผิ ด วินั ย ที่ไ ม่ ถึ งขั้ น ร้า ยแรง ได้ แ ก่ ลดขั้น เงิน เดื อน หรื อ ตั ด
เงินเดือน ซึ่งหากมีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษจากลดขั้นเงินเดือนเป็น
ตัดเงินเดือน หรือจากโทษตัดเงินเดือนเป็นภาคทัณฑ์ก็ได้
3. โทษสาหรับความผิดวินัยเพียงเล็กน้อย ได้แก่ ภาคทัณฑ์ และหากเป็นความผิด
วินัยครั้งแรกจะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก็ได้
การลงโทษทางวิ นั ย แก่ ผู้ ก ระท าผิ ด ทางวิ นั ย ในแต่ ล ะระดั บ นั้ น คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยจะเป็นผู้เสนอความเห็น โดยผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาหรือ
สั่งลงโทษให้ เหมาะสมกับความผิด นอกจากนี้จะต้องนาหลั กมโนธรรม หลักความเป็นธรรม และ
นโยบายของทางราชการมาประกอบการพิจารณาด้วย
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รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
เมื่อคณะกรรมการสอบสวน ได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐาน
ที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ก ล่ า วหาเท่ า ที่ มี แ ละพยานหลั ก ฐานของฝ่ า ยผู้ ถู ก กล่ า วหา/พยานเสร็ จ แล้ ว
คณะกรรมการสอบสวน จะต้ อ งประชุ ม พิ จ ารณาลงมติ เ กี่ ย วกั บ ความผิ ด วิ นั ย ของผู้ ถู ก กล่ า วหา
โดยหลั ง จากนี้ ค ณะกรรมการสอบสวนจะต้ อ งท ารายงานการสอบสวน เสนอต่ อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน ซึ่งมีรายละเอียดที่สาคัญ คือ
(1) การสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง
(2) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่
หักล้างข้อกล่าวหา และ
(3) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาความผิ ดวินัยหรือไม่
อย่างไร ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับโทษสถานใดด้วย

ภาคผนวก

กระบวนการสอบสวนทางวินัย
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
แจ้งผู้ถูกกล่าวหา,แจ้งประธานกรรมการสอบสวน

ประชุมคณะกรรมการสอบสวน,กาหนดแนวทาง

รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา

แจ้งให้ผู้กล่าวหา/พยาน มาให้ถ้อยคา
รวบรวมพยานหลักฐานของผู้กล่าวหา

คณะกรรมการสอบสวนประชุมลงมติ

ทารายงานการสอบสวน
เสนอรายงานสอบสวนต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ที่แต่งตั้งกรรมการสอบสวน

กรณีมีมูลว่ากระทาผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง

แต่งตั้งกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างไม่รา้ ยแรง

แต่งตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง

ดาเนินการสอบสวนตามที่
เห็นสมควร

ผลการสืบสวนหรือสอบสวน

หากเห็นว่ามีมลู ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง

หากเห็นว่ามีมลู ความผิดอย่างไม่รา้ ยแรง

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
- ว่ากล่าวตักเตือน, ทาทัณฑ์บน
- ลงโทษภาคทัณฑ์, ลงโทษตัดเงินเดือน
- ลงโทษลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณ๊
รายงาน ก. จังหวัด
อนุวินัยฯ ทาความเห็น
ก.จังหวัดพิจารณา
ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือปฏิบตั ิตามมติแล้วรายงาน ก.จังหวัด
ก.จังหวัดรายงาน ก. กลางเพื่อการศึกษาวิจัยและให้คาแนะนาชี้แจงฯ

กรณีมูลว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยั อย่างร้ายร้ายแรง
ดาเนินการสอบสวนตามกระบวนการ
ผลการสอบสวน

คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่ผิดหรือผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

คณะกรรมการฯ เห็นว่าผิวินัยอย่าร้ายแรง

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น สั่งยุติเรื่องหรือลงโทษหรือลงทัณฑ์
ตามควรแก่กรณี

รายงาน ก. จังหวัด
อนุวินัยฯ ทาความเห็น

รายงาน ก. จังหวัด
ก.จังหวัดพิจารณามีมติ
อนุวินยั ฯ ทาความเห็น

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือปฏิบตั ิตามมติแล้ว
รายงาน ก.จังหวัด

ก.จังหวัดพิจารณามีมติ

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือสั่งปฏิบัติตามมติแล้ว
รายงาน ก. จังหวัด

ก. จังหวัดรายงาน ก.กลางเพื่อศึกษาวิจัย
และให้คาแนะนาชี้แจงฯ

ก.จังหวัดรายงาน ก. กลางเพื่อศึกษาวิจัย
และให้คาแนะนาชี้แจงฯ

