
 
 

คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ 
 
 

(ข้อมูล ณ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 
 

นวตักรรมนักวนิัยท้องถิ่น 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- เทศบาล 
- องค์การบริหารส่วนตําบล 
- เมืองพทัยา 

 
 
 
 
 
 
  ส่วนมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น 

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 



 
 

คํานํา 
 

    “คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ”ฉบับนี้ พัฒนามาจากคัมภีร์สัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัยซึ่งเริ่มจาก
การสัมมนาโครงการหัวเพชร ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ถือเป็นนวัตกรรมที่จัดทําขึ้นเพื่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้เ กี่ยวข้อง และเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้
สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง สามารถค้นหาเอกสารอ้างอิงได้จากหนังสือมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(หลักสูตร ๕ วัน) ได้แก่ คู่มือการดําเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และหลักสูตรคณะกรรมการ
สอบสวน (หลักสูตร ๗ วัน) ได้แก่ หนังสือตอบข้อหารือเก่ียวกับวินัยของข้าราชการพลเรือน หนังสือแนวทาง
การลงโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน หนังสือรวมมติคณะรัฐมนตรี มติ ก.พ.  
ระเบียบที่เก่ียวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับบ้างแล้ว 
      หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ในปัจจุบัน จะมีจํานวนข้อตรงตามมาตรฐานทั่วไปของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
สะดวกเมื่อเทียบเคียงอ้างอิง คัมภีร์นี้เป็นการรวบรวม เรียบเรียง จากกฎระเบียบที่กําหนดให้เป็นหมวดหมู่ 
และมีคําอธิบายเพิ่มเติมในรูป ข้อแนะนํา ข้อสังเกต หมายเหตุ เทียบเคียง ซึ่งเป็นเพียงการขยายความให้
เข้าใจง่ายขึ้นเท่าน้ัน 
     ผู้สนใจใฝ่รู ้จะได้รับประโยชน์ ขอได้โปรดเผยแพร่ไปยังผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (DIN) ทุกท่านเพ่ือเป็นวิทยาทานต่อไป  
 
 
 

ส่วนมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบาญ 

 
ลําดบั      เรื่อง                     หน้า 
 
  ๑  วินัยและการรักษาวินัย                     ๑ 
  ๒  วิธีก่อนการดําเนนิการทางวินัย                                                                    ๑๕ 
  ๓  การดําเนนิการทางวินัย                       ๑๙ 
      ๓.๑ การต้ังเรื่องทางวินัย                                                                                ๒๔ 
      ๓.๒ การยืมกรรมการจากสังกัดอ่ืน                                                                    ๒๖ 
      ๓.๓ การคัดค้านกรรมการสอบสวนและผลของการคัดค้าน                                        ๒๘ 
  ๔ การกันเปน็พยานและการคุ้มครองพยาน                                                          ๒๙ 
  ๕ การกระทาํที่ปรากฏชัดแจ้ง                                                                         ๓๑ 
  ๖ การสอบสวนพิจารณา                                                                               ๓๓ 
      ๖.๑ คําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน (แบบ สว.๑)                                             ๓๓ 
      ๖.๒ บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา (แบบ สว.๒)                                         ๓๙ 
      ๖.๓ บันทึกการแจ้งสรปุพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว.๓)                     ๔๐ 
      ๖.๔ บันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว.๔)                                                   ๔๒ 
      ๖.๕ บันทึกถ้อยคําพยาน (แบบ สว.๕)                                                                ๔๓ 
      ๖.๖ รายงานการสอบสวน (แบบ สว.๖)                                                               ๔๖ 
  ๗ การลงโทษทางวินัย                                                                                  ๕๐ 
     ๗.๑ คําสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (แบบ ลท.๑ ลท.๒ ลท.๓)                                   ๕๓ 
     ๗.๒ คําสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง (แบบ ลท.๔)                                                     ๕๕ 
     ๗.๓ คําสั่งเปล่ียนแปลงโทษทางวินัย กรณีปกติ (แบบ ลท.๕)                                       ๕๗ 
     ๗.๔ คําสั่งเปล่ียนแปลงโทษทางวินัย กรณีอุทธรณ์ (แบบ ลท.๖)                                   ๕๘ 
     ๗.๕ คําสั่งเปล่ียนแปลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง และให้กลับเข้าราชการ (แบบ ลท.๗)            ๕๙ 
  ๘ การรายงานการดําเนินการทางวินัย                                   ๖๐ 
  ๙ ปกิณกะ                                 ๖๕ 
๑๐ ยาเสพติด                                                                                             ๗๔ 
๑๑ พระราชบญัญัติลา้งมลทินฯ                                  ๗๕ 
๑๒ การให้ออกจากราชการ                                            ๘๐ 
     ๑๒.๑ การสั่งพักราชการ และการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน                             ๘๓ 
     ๑๒.๒ การลาออกจากราชการ                                                                          ๘๙ 
๑๓ สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์                                          ๙๓ 
๑๔ การร้องทกุข์ และการพจิารณาเรื่องรอ้งทุกข์                                        ๑๐๒ 
๑๕ บทเฉพาะกาล ด้านวินัย ด้านการให้ออกจากราชการ ด้านการอุทธรณ์และร้องทุกข์      ๑๐๙  

------------ 



คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ  
๑. วินัยและการรักษาวินัย                             ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐    รวม ๒๘๐ ข้อ 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๑. คําว่า “วินัย” ๑.๑ ความหมาย 

 
 
 
 
 
 
๑.๒ ประเภท 
 
 
 
 
๑.๓ ฐานความผดิ 
 
 
 
๑.๔ สถานโทษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๕ ลักษณะเฉพาะ 

มี ๒ ความหมาย คือ 
๑.๑.๑ ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความ 
         ประพฤติท่ีกําหนดให้ข้าราชการต้อง 
         ยึดถือปฏิบัติ 
๑.๑.๒ ลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาว่า 
         สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบ 
         ของวินัยได้ 
มี ๒ ประเภท คือ 
๑.๒.๑ วินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
๑.๒.๒ วินัยอย่างร้ายแรง 
   
 
มี ๑๘ ฐาน (ดูข้อ ๒ ประกอบ) 
 
 
 
มี ๕ สถาน ได้แก่ 
๑.๔.๑ วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
         (๑) ภาคทัณฑ์ 
         (๒) ตัดเงินเดือน 
         (๓) ลดข้ันเงินเดือน 
๑.๔.๒ วินัยอย่างร้ายแรง 
         (๔) ปลดออก 
         (๕) ไล่ออก 
 
 
 
มี ๓ ประการ ดังนี้ 
๑.๕.๑ ไม่มีอายุความ (หากมีมูลว่ากระทําผิด  
          นายก อปท.สามารถดําเนินการทางวินัย 
          ได้ตลอดเวลา ตราบท่ียังรับราชการอยู่) 
๑.๕.๒ ต้องมีสถานภาพเป็นข้าราชการ (จึงจะ 
         ถูกดําเนินการทางวินัยได้ เว้นเสียแต่ 
         ก่อนออกจากราชการถูกกล่าวหาว่ากระทํา 
          ผิดวินัยอย่างร้ายแรงเป็นหนงัสือต่อผู้บงัคับ  
        บัญชาหรือต่อผู้มีหน้าท่ีสืบสวนสอบสวน 
         ตามกฎหมาย โดยนายก อปท.ต้องสั่งต้ัง 
         กรรมการสอบสวนใน ๑๘๐ วันนับแต่วัน 
        พ้น หากล่วงเลยระยะเวลาดังกลา่วแล้ว 

๑.๑ คู่มือการดําเนินการทางวินัย 
      พนักงานส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 
      ๒๕๔๕ หน้า ๒ 
 
 
 
 
๑.๒ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัย พ.ศ.  
      ๒๕๕๘ ข้อ ๒๖ วรรค ๓ 
 
๑.๓ ข้อ ๖-๒๓ 
 
 
 
๑.๔ ข้อ ๒๕ วรรค ๒ 
 
 
 
 
หมายเหตุ สถานโทษทางวินัยของ
พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง มี ๔ สถาน 
คือ  ภาคทัณฑ์/ตัดค่าตอบแทน/   
      ลดค่าตอบแทน/ไล่ออก ตาม  
      มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนัก  
      งานจ้าง พ.ศ. ๕๙ ข้อ ๔๘  
      วรรค ๒ 
๑.๕.๑  แนวทาง กพ. 
 
 
๑.๕.๒ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
         วินัยและการรักษาวินัยฯ 
         ข้อ ๒๘ วรรค ๑, ๒ 



๒ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

            จะต้ังกรรมการสอบสวนมิได้) 
๑.๕.๓ เป็นอํานาจของนายก อปท.สังกัดปัจจุบัน 
         ในการออกคําสัง่ต้ังกรรมการสอบสวนและ 
           คําสั่งลงโทษ    

 
๑.๕.๓ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
         วินัยและการรักษาวินัยฯ 
         ข้อ ๘๕ วรรค ๑ (เทียบเคียง) 

๒. ฐานความผิดทางวินัย มีท้ังหมด ๑๘ ฐาน 
ข้อสังเกต  
๑. ฐานล่วงละเมิด  
    หรือคุกคามทาง 
    เพศ มิได้ใช้เช่น  
    พลเรือน หากมี 
    การกระทําผิดเกิด  
     ข้ึน ให้ลงโทษฐาน  
    “ประพฤติชั่ว”  
๒. จะได้ยกองค์ประ  
    กอบความผิดแต่ 
    ละฐานมาอธิบาย 
    พอสังเขป 
๓. “องค์ประกอบ 
    ความผิด” มีท้ัง 
     องค์ประกอบภาย  
    นอก ได้แก่พฤติ  
    กรรม หรือการ 
    แสดงออกในการ 
    กระทํา และองค ์
    ประกอบภายใน  
    ได้แก่ จิตใจ ความ  
   รู้สํานึกในการ 
    กระทํา 

ได้แก่ 
๒.๑ ฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบ 
      ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
      เป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 
๒.๒ ฐานไม่ซ่ือสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีหน้าท่ีราชการ 
        ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยไม่ซ่ือสัตย์ 
            สุจริตและเท่ียงธรรม 
      ฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจ 
      หน้าท่ีราชการของตนหาประโยชน์ 
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีหน้าท่ีราชการ 
        ๒. อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจ 
            หน้าท่ีราชการของตน 
        ๓. หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
      ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
      โดยมิชอบ “ฐานทุจริต”  
      เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีหน้าท่ีราชการ 
        ๒. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
            ราชการโดยมิชอบ 
        ๓. เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์  
            ท่ีมิควรได้   
        ๔. มีเจตนาทุจริต 
๒.๓ ฐานไม่ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลดี หรือ  
      ความก้าวหน้าแก่ราชการ 
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีหน้าท่ีราชการ 
        ๒. ไม่ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิด 
            ผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
๒.๔ ฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ 
      อุตสาหะ/ไม่เอาใจใส่/ไม่ระมัดระวังรักษา 

 
๒.๑ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัยฯ ข้อ ๖ 
 
 
๒.๒ ข้อ ๗ วรรค ๑ 
 
 
 
 
      ข้อ ๗ วรรค ๒ 
 
 
 
 
 
 
      ข้อ ๗ วรรค ๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ ข้อ ๘ 
 
 
 
 
 
๒.๔ ข้อ ๙ วรรค ๑ 
  



๓ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

 
    

       ประโยชน์ของราชการ/ฐานประมาทเลิน 
      เล่อในหน้าท่ีราชการ  
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีหน้าท่ีราชการ 
        ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยไม่มีความ 
            อุตสาหะ/ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยไม่ 
            เอาใจใส่/ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยไม่ 
            ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของราช  
            การ/ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ 
            ประมาทเลินเล่อ 
      ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ เป็น 
      เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
      เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีหน้าท่ีราชการ 
        ๒. ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 
        ๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง 
            ร้ายแรง 
๒.๕ ฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกฎหมาย 
      กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ ครม.และ 
      นโยบายของรัฐบาล 
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีหน้าท่ีราชการ 
        ๒. ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกฎหมาย 
            กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ  
            ครม. หรือนโยบายของรัฐบาล และ 
            เกิดความเสียหายแก่ราชการ           
      ฐานจงใจไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตาม 
      กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ  
      มติ ครม. หรือนโยบายของรัฐบาล เป็น 
      เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
      เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีหน้าท่ีราชการ 
        ๒. จงใจไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตาม 
            กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ  
            มติ ครม.หรือนโยบายของรัฐบาล 
        ๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง 
            ร้ายแรง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ข้อ ๙ วรรค ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๕ ข้อ ๑๐ วรรค ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ข้อ ๑๐ วรรค ๒ 
 
 
 
 
 



๔ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
  
    

 ๒.๖ ฐานไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหว 
      อันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ  
       และไม่ป้องกันภยันตรายนั้นจนเต็มความ  
      สามารถ 
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. ไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ์ 
            เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตราย และ 
        ๒. ไม่ป้องกันภยันตรายซ่ึงจะบังเกิดแก่  
            ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
 ๒.๗ ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ 
       - องค์ประกอบความผิด 
         ๑. มีความลับของทางราชการ  
         ๒. นําความลับของทางราชการไปเปิดเผย 
       ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ 
       เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้าย 
       แรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง      
       - องค์ประกอบความผิด 
         ๑. มีความลับของทางราชการ              
         ๒. นําความลับของทางราชการไปเปิดเผย 
         ๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง 
             ร้ายแรง 
 ๒.๘ ฐานขัดคําสั่งของผู้บังคบับญัชา 
       - องค์ประกอบความผิด 
         ๑. มีคําสั่งของผู้บังคับบัญชา              
         ๒. เป็นการสั่งในหน้าท่ีราชการ 
         ๓. เป็นคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
             หรือระเบียบของทางราชการ 
         ๔. มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงท่ี 
             จะไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว 
       - แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามจะทําให้ 
         เสียหายแก่ราชการ หรือจะไม่รักษา 
         ประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็น 
         คําสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอ 
         ความเห็นเปน็หนังสือทันทีให้ทบทวน  
         ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันตามคําสั่งเดิม 
         เป็นหนังสือต้องปฏิบัติตาม (ไม่ผิดวินัย 
         ฐานนี้) 
       ฐานขัดคําสั่งของผู้บังคบับญัชา เป็นเหตุ 
       ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น 

๒.๖ ข้อ ๑๑ 
     
 
 
 
 
 
 
 
๒.๗ ข้อ ๑๒ วรรค ๑ 
 
 
 
      ข้อ ๑๒ วรรค ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๘ ข้อ ๑๓ วรรค ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ ๑๓ วรรค ๒ 
 



๕ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
 
    

        ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
       - องค์ประกอบความผิด 
         ๑. มีคําสั่งของผู้บังคับบัญชา              
         ๒. เป็นการสั่งในหน้าท่ีราชการ 
         ๓. เป็นคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมาย หรือ 
             ระเบียบของทางราชการ 
         ๔. มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไม่ 
             ปฏิบัติตามคําสั่งดังกลา่ว 
         ๕. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง 
             ร้ายแรง 
๒.๙ ฐานกระทําการข้ามผู้บังคับบญัชาเหนือตน 
      - องค์ประกอบความผิด 
        ๑. มีการปฏิบัติราชการ 
        ๒. การปฏิบัติราชการนั้นเป็นการกระทํา   
             การข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน         
         - เว้นแต่ 
         ๑. ผู้บังคบับัญชาเหนือข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้ 
             กระทํา หรือ 
          ๒. ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วคร้ังคราว  
๒.๑๐ ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 
        - องค์ประกอบความผิด 
          ๑.  ต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา      
          ๒. การรายงานนั้นมีข้อความอันเป็น 
              เท็จ หรือมีลักษณะปกปิดข้อความ 
              จริงซ่ึงควรต้องแจ้งด้วย 
        ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เป็น 
        เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
        เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
        - องค์ประกอบความผิด 
          ๑.  ต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา      
          ๒. การรายงานนั้นมีข้อความอันเป็น 
              เท็จ หรือมีลักษณะปกปิดข้อความ 
              จริงซ่ึงควรต้องแจ้งด้วย 
          ๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง 
              ร้ายแรง 
๒.๑๑ ฐานไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและ      
        แบบธรรมเนียมของทางราชการ 
         - องค์ประกอบความผิด 
          ๑.  มีระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๙ ข้อ ๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑๐ ข้อ ๑๕ วรรค ๑ 
 
 
 
 
 
        ข้อ ๑๕ วรรค ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑๑ ข้อ ๑๖ 
 



๖ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
 
    

                   ราชการกําหนดไว้              
          ๒. ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและ 
              แบบธรรมเนียมของทางราชการนั้น 
๒.๑๒ ฐานละทิ้งหน้าท่ีราชการ  
        - องค์ประกอบความผิด 
          ๑. มีหน้าท่ีราชการ              
          ๒. มีการละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ี 
              ราชการนั้น 
        ฐานละท้ิงหน้าท่ีราชการ เป็นเหตุให้ 
        เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็น 
        ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ต้ังแต่คร่ึง 
        วันข้ึนไปแต่ไม่เกิน ๑๕ วัน) 
        - องค์ประกอบความผิด 
          ๑. มีหน้าท่ีราชการ  
          ๒. ละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ       
              โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
          ๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง 
              ร้ายแรง 
        ฐานละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราว 
        เดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มี 
          เหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์ 
        อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบ  
        ของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่าง 
        ร้ายแรง 
        - องค์ประกอบความผิด 
          ๑. ละท้ิงหน้าท่ีราชการ              
          ๒. ติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็น 
               เวลาเกินกว่า ๑๕ วัน  
          ๓. โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ 
              โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความ 
                  จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง 
              ราชการ 
๒.๑๓ ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย.. 
          ฐานไม่รักษาความสามัคคี.. 
          ฐานกลั่นแกล้งกัน.. 
          ฐานไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ.. 
        - องค์ประกอบความผิด 
          ๑.  ไม่สุภาพเรียบร้อยระหว่างข้าราชการ 
              และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

 
 
 
๒.๑๒ ข้อ ๑๗ วรรค ๑ 
 
 
 
 
         ข้อ ๑๗ วรรค ๒ 
         (ลักษณะท่ี ๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ข้อ ๑๗ วรรค ๒ 
        (ลักษณะท่ี ๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑๓ ข้อ ๑๘ 
 
 
 
 



๗ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
 
    

           ๒. ไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราช 
                การและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ              
          ๓. กลั่นแกล้งกัน 
          ๔. ไม่ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการ 
              ปฏิบัติราชการ 
๒.๑๔ ฐานไม่ให้การต้อนรับ.. 
        ฐานไม่ให้ความสะดวก.. 
        ฐานไม่ให้ความเป็นธรรม.. 
        ฐานไม่ให้การสงเคราะห์.. 
        ฐานดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง.. 
        ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
        - องค์ประกอบความผิด 
          ๑.  ไม่ให้การต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก 
                ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่ให้การ 
               สงเคราะห์ ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี    
                หรือข่มเหง 
          ๒. กระทําต่อประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
                เกี่ยวกับหน้าท่ีของตน 
        ฐานดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่ม 
        เหงอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง 
        ร้ายแรง 
        - องค์ประกอบความผิด 
          ๑. ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่ม 
              เหงอย่างร้ายแรง 
          ๒. เป็นการกระทําต่อประชาชนผู้ติด  
              ต่อราชการ 
          ๓. กระทําโดยมีเจตนา (กระทําโดยรู้ 
              สํานึกในการกระทํา) 
๒.๑๕ ฐานกระทําการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทํา 
         การหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสีย 
         ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติ 
         ศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 
๒.๑๖  ฐานเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ 
         หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะ 
         คล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
๒.๑๗  ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมืองใน 
         การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และในการ 
         ปฏิบัติการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน 
         กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทาง 

 
 
 
 
 
๒.๑๔ ข้อ ๑๙ วรรค ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ข้อ ๑๙ วรรค ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑๕ ข้อ ๒๐ 
       
 
 
๒.๑๖ ข้อ ๒๑ 
    
  
๒.๑๗ ข้อ ๒๒ 



๘ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
วินัยของพนักงาน
จ้าง/ลูกจา้ง 
 

         ราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง 
         ของข้าราชการด้วย 
๒.๑๘  ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษา 
         เกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
         ของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระทําการอัน 
         ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว (ประพฤติชั่ว 
         ไม่ร้ายแรง ประพฤติตนไม่สมควร) 
         - แนวทางพิจารณาความผิดฐาน 
           ประพฤติชั่ว และจะเป็นวินัยอย่างไม่ 
           ร้ายแรง หรืออย่างร้ายแรง ดังนี้ 
           ๑. เกียรติของข้าราชการ 
           ๒. ความรู้สึกของสังคม 
           ๓. เจตนาในการกระทํา (กระทําโดยรู้ 
              สํานึกในการกระทํา) 
         ฐานกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก 
         หรือโทษท่ีหนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษา 
         ถึงท่ีสุดให้จําคุก หรือให้รับโทษท่ีหนัก 
         กว่าจําคุก (เว้นประมาท/ลหุโทษ) หรือ 
         กระทําการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติ 
         ชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง 
         ร้ายแรง 
         - แยกฐานความผิด เป็นดังนี้ 
          ๑.  ฐานกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษ 
                 จําคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจําคุกโดย 
                 คําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก หรือให้ 
                 รับโทษท่ีหนักกว่าจําคุก  (เว้นแต่ 
                 กระทําโดยประมาท หรือเป็นความ 
                 ผิดลหุโทษ)  
          ๒. กระทําการอ่ืนใด อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ 
                 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
 
 
 
 
- ต้องรักษาวินัยตามท่ีกําหนดเป็นข้อห้ามและ 
  ข้อปฏิบัติสําหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินด้วย 
- ส่วนการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือขัดคําสั่ง 
  ผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ 
  อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
 
๒.๑๘ ข้อ ๒๓ วรรค ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ข้อ ๒๓ วรรค ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
๑. ยกมาเพียงสังเขป หากสนใจ 
    ให้ศึกษารายละเอียดในแต่  
    ละข้อเพ่ิมเติมดังอ้าง 
๒. องคป์ระกอบความผิดสามารถ 
    ศึกษาเพ่ิมเติมได้ในหนังสือ 
    แนวทางการลงโทษ ตาม พ.ร.บ. 
     ระเบียบข้าราชการพลเรือน  
    ก.ค.๕๐ 
- มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงาน  
  จ้าง พ.ศ.๔๗ ข้อ ๔๘ ข้อ ๔ 
 



๙ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๓. จะถือว่าเป็นความผิด  
    ทางวินัยฐานใดได้ พฤติ  
    การณ์ท่ีกระทําหรือละ 
    เว้นการกระทําต้องครบ 
    องค์ประกอบความผิด 
    ในฐานนั้น 

หากไม่ครบองค์ 
ประกอบความผิด 
จะถือว่าเป็นความ 
ผิดทางวินัยฐานนั้น
ไม่ได้ 

๓.๑ ตัวอย่าง เช่น   
      “ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ”  
      ตามวินัยข้อ ๗ วรรค ๓ มีองค์ประกอบ 
      ความผดิ ๔ ประการ  คือ 
      (๑) มีหน้าท่ีราชการท่ีจะต้องปฏิบัติ 
      (๒) ปฏิบัติหรือละเว้นการหน้าท่ีนั้นโดย 
           มิชอบ 
      (๓) เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ท่ีมิ 
           ควรได้ 
      (๔) มีเจตนาทุจริต 
๓.๒ หากไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐาน 
      ทุจริต อาจผิดวินัยฐานอ่ืน เช่น ประมาท 
      เลินเล่อ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
      ระเบียบ หรือประพฤติชั่ว และเสียหายแก่ 
      ราชการอย่างร้ายแรง ซ่ึงต้องพิจารณาจาก 
      ข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป 

๓. คู่มือการดําเนินการทางวินัยฯ   
    หน้า ๖ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  สําหรับความผิดทาง
วินัยฐานอ่ืนก็เช่นกัน ให้ตรวจดู
จากคู่มือการดําเนินการทางวินัย 
พนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๕ 
หน้า ๕-๒๒ หรือหนังสือแนวทาง 
การลงโทษตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ก.ค.๒๕๕๐ 
หน้า ๑-๙๕ 

๔. หลักในการพิจารณา 
    ความผิดทางวินัย “ฐาน  
    ทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ”  

ต้องมีพยานหลัก 
ฐานชัดเจนพอสม 
ควร ดังนี้ 
ก. มีหน้าท่ีราชการ 
ข. ปฏิบัติหรือละ 
    เว้นการปฏิบัติ 
    หน้าท่ีนั้นมิชอบ 
ค. เพ่ือให้ตนเอง 
    หรือผู้อ่ืนได้ 
    ประโยชน์ท่ี 
    มิควรได้ 
ง.  มีเจตนาทุจริต 
 

โดย 
๔.๑ ผู้นั้นมีเถยจิตหรือเจตนาทุจริตต่อหน้าท่ี 
      ราชการ 
๔.๒ โทษท่ีจะลงควรลงโทษเป็นไล่ออกจาก 
      ราชการ 
๔.๓ การนําเงินท่ีทุจริตไปแล้วมาคืน หรือมีเหตุ 
      อันควรลดหย่อนอ่ืนใด ไม่อาจลดโทษ 
      เหลือเป็นปลดออกจากราชการได้ 
๔.๔ ความหมาย คือ “ไล่ออกจากราชการ”  
      สถานเดียว กล่าวคือ 
      (๑) ลงโทษน้อยกว่าไล่ออกไม่ได้ 
      (๒) อ้างเหตุลดหย่อนโทษไม่ได้ 
      (๓) ไม่ระบุจํานวนเงินว่า “มากหรือ 
           น้อยเพียงใด”  
      (๔) ให้ดูท่ีเจตนา (พฤติกรรมส่อเจตนา) 

๔. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 
    ๐๗๐๙.๒/ป ๖๘๖ ลง ๑๓  
    ก.ค.๓๗ ในตอบข้อหารือเกี่ยว 
    กับวินัยข้าราชการพลเรือน  ต.ค. 
    ๔๐ หน้า ๑๐๒ 
 
 
 
๔.๔ หนังสือสํานักงานเลขาธิการ  
      ครม.ท่ี นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ 
      ลง ๒๔ ธ.ค.๓๖ ในคู่มือการ 
      ดําเนินการทางวินัยพนักงาน 
      ส่วนท้องถ่ินฯ หน้า ๑๘๘    

๕. การลงโทษกรณีปลอม 
    ลายมือชื่อเพ่ือนข้าราชการ 
    หาประโยชน์ 

ถือเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

ให้ลงสถานโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ๕. หนังสือสํานักเลขาธิการ ครม.ท่ี  
    นร ๐๒๐๓/ว ๒๒ ลง ๒๒ ก.พ.  
    ๓๒ ในคู่มือการดําเนินการทาง 
    วินัยฯ หน้า  ๑๙๐ 

๖. การลงโทษกรณีข้าราช  
    การทุจริตในการสอบ 

เป็นความผิดทางวินัย ๖.๑ ถ้ากระทําผิดในขณะเป็นข้าราชการ 
๖.๒ ต้องกําชับผูบ้ังคับบัญชา 
๖.๓ ให้ลงโทษทางวินัยสถานหนัก 

๖. หนังสือสํานักเลขาธิการ ครม.ท่ี 
    สร ๐๔๐๑/ว.๕๐ ลง ๑๒ เม.ย. 
    ๑๑ ในคู่มือการดําเนินการทาง 
    วินัยฯ หน้า  ๒๐๗ 



๑๐ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

๗. การเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง  
    ค่าพาหนะเดินทางและ 
    เงินอ่ืนในทํานองเดียว  
    กันเป็นเท็จ 

เป็นความผิดทางวินัย ๗.๑ ให้พิจารณารายละเอียดพฤติการณ์เป็น 
      ราย ๆ ไป 
๗.๒ ถ้าเจตนาทุจริตฉ้อโกงแน่ชัด ผิดฐานประ 
      พฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
๗.๓ ต้องลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง (ปลด/ไล่) 

๗. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร   
    ๐๗๐๙.๒/ว ๘ ลง ๒๖ ก.ค.๓๖   
    ในคู่มือการดําเนินการทางวินัยฯ  
    หน้า ๒๓๐ 

๘. การปฏิบัติงานล่าช้า เป็นความผิดทางวินัย ๘.๑ งานคัง่ค้าง หรือล่าช้า 
๘.๒ เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
๘.๓ และไม่มีเหตุผลอันสมควร 
๘.๔ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษตามควรแก่ 
      กรณี 

๘. หนังสือกรมเลขาธิการ ครม. 
    ท่ี นว ๒๙๓/๒๔๙๕ ลง ๒๗  
    พ.ย.๙๕ ในคู่มือการดําเนินการ 
    ทางวินัยฯ หน้า ๒๑๔ 

๙. การลงโทษกรณีข้าราช   
    การใช้เวลาราชการไป 
    หาความสําราญส่วนตัว 

เป็นเหตุให้งานใน
หน้าท่ีคั่งค้าง 

๙.๑ นับเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
๙.๒ ควรให้พิจารณาลงโทษสถานหนัก คือปลด 
      ออกหรือไล่ออกจากราชการ เพ่ือมิให้เป็น 
      เย่ียงอย่าง 

๙. หนังสือกรมสารบัญ ครม.ท่ี  
    นว.๒๖๔/๒๔๙๘ ลง ๑๕ ธ.ค. 
    ๙๘ ในคู่มือการดําเนินการ 
    ทางวินัยฯ หน้า ๒๑๐ 

๑๐. เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ 
      เวลาราชการไปประ  
      กอบอาชีพส่วนตัว       

เป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชากวดขันมิให้มีการใช้เวลา     
ราชการไปประกอบอาชีพส่วนตัว 

๑๐. หนังสือสํานักเลขาธิการ  
      ครม.ท่ี สร ๐๒๐๓/ว.๓๗  
      ลง ๑ มี.ค.๒๑ ในคู่มือการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ หน้า  
      ๒๐๒     

๑๑. การจัดเวรรักษาราชการ 
       ประจําสถานท่ีราชการ 

๑๑.๑ ให้ผู้บังคับ      
           บัญชาคอย 
         สอดส่อง 
         ตรวจตรา 
 
๑๑.๒ หากละท้ิง 
        หน้าท่ีเวร  
        ถือเป็นความ  
        ผิดทางวินัย 

(๑)  ถ้าปรากฏว่า เวรละท้ิงหน้าท่ีให้ถือเป็น 
      ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๒)  หากเกิดอัคคีภัยเป็นท้ังวินัยและอาญา 
        
 
(๑)  ให้นายก อปท.ดําเนินการทางวินัย 
(๒)  นายก อปท.พิจารณาโทษให้เหมาะสมกับ 
      ความผิด  

๑๑.๑ หนังสือกรมเลขาธิการ  
        ครม.ด่วนมาก ท่ี น.ว.  
        ๑๐๑/ว ๒๔๙๕ ลง ๑๘ 
        เม.ย.๙๕ ในคู่มือการดํา 
        เนินการทางวินัยฯ หน้า ๓๒๓ 
๑๑.๒ หนังสือสํานักเลขาธิการ  
        ครม. ท่ี นร ๐๒๐๑/ว  
        ๑๐๓ ลง ๔ มิ.ย.๒๘  ใน 
        คู่มือการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ หน้า ๑๙๗ 
หมายเหตุ หนังสือข้อ ๑๑.๒ แก้  
              ไขหนังสือข้อ ๑๑.๑  

๑๒. ไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีเวร 
      รักษาการณ์ในวันหยุด  
      ราชการ 

ซ่ึงเป็นหน้าท่ีท่ีผู้บัง 
คับบัญชามอบหมาย 

๑๒.๑ โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
๑๒.๒ ถือว่าผิดวินัย ฐาน 
        (๑) ขัดคําสั่งผู้บังคบับัญชาและ 
        (๒) ละท้ิงหน้าท่ีราชการ 

๑๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
      นร ๐๗๐๙.๒/ป๓๗๐ ลง  
      ๒๑ มิ.ย.๓๘ ในหนังสือ 
      ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
      ข้าราชการพลเรือน ต.ค.  
      ๔๐ หน้า ๑๔๒ 

๑๓. การอยู่เวรรักษาสถาน  
      ท่ีราชการของสตรี 

ให้จัดสตรีปฏิบัติ
หน้าท่ีเฉพาะใน 

๑๓.๑ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ ครม.ท่ี สร    
        ๐๒๐๕/๐๕๘ ลง ๑๙ เม.ย.๓๖ 

๑๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี  
      นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐ ลง ๔ 



๑๑ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

 เวลากลางวัน ๑๓.๒ เว้นแต่ผู้มีหน้าท่ีโดยเฉพาะท่ีจะต้อง 
        ปฏิบัติในเวลากลางคืนเท่านั้น เช่น  
        แพทย์ พยาบาล เป็นต้น 

      ก.ค.๔๐ ในหนังสือตอบข้อ 
      หารือเกี่ยวกับวินัยฯ ต.ค. 
      ๔๐ หน้า ๒๘๗ 

๑๔. การ “อุทิศ” เวลา 
      ของตนให้แก่ราชการ  

ตามข้อ ๑๗ ของ
มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัย และ
การดําเนินการทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หมายถึง 
๑๔.๑ การอุทิศหรือสละเวลาท้ังหมดปฏิบัติ 
        ราชการ 
๑๔.๒ ตามที่ทางราชการต้องการ 
๑๔.๓ รวมถึงเวลานอกเหนือจากเวลาปฏิบัติ 
        ราชการตามปกติในกรณีราชการมีงาน 
        เร่งด่วนจําเป็นด้วย 

๑๔. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
      นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐ ลง ๔  
      ก.ค.๔๐ ในหนังสือตอบข้อ 
      หารือเกี่ยวกับวินัยข้าราช  
      การพลเรือน ต.ค.๔๐ หน้า 
      ๒๘๗ 

๑๕. การวินิจฉัยคําว่า  
      “ละท้ิง” กับคําว่า  
      “ทอดท้ิง” หน้าท่ี 
      ราชการ 

มีลักษณะต่างกัน ๑๕.๑ ละท้ิง หมายถึง ตัวไม่อยู่ปฏิบัติงานตาม 
         หน้าท่ี จะลงชื่อหรือไม่ก็ตาม  (การลงชื่อ 
         เป็นเพียงระเบียบและแบบธรรมเนียมของ 
         ทางราชการ ตามวินัยข้อ ๑๖ ของมาตร  
         ฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยฯ) 
๑๕.๒ ทอดทิ้ง หมายถึง ไม่เอาเป็นธุระ ไม่เอา 
         ใจใส่ ตัวอยู่แต่ไม่ทํางาน    

๑๕. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
      นร ๐๗๐๙.๒/๒๒๙ ลง๑๐ 
      พ.ค.๓๗ ในคู่มือการดําเนิน 
      การทางวินัยพนักงานส่วน 
        ท้องถ่ินฯ  หน้า  ๒๑๗ 

๑๖.  จะถือว่าขาดราชการ 
       ต้องเป็นกรณีไม่มา 
       ทํางาน ต้ังแต่ครึ่งวัน 
       ข้ึนไป 

ไม่ถึงคร่ึงวันยังไม่
ถือว่าเป็นการขาด
ราชการ (เพียงเป็น
การมาสาย) 

เป็นการกระทําผดิวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
และแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
(มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยฯ ข้อ ๑๖) 
 

๑๖. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี  
      นร ๐๗๐๙.๒/ป ๗๓๗ ลง  
      ๑๙ ต.ค.๓๘ ในหนังสือ 
      ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
      ข้าราชการพลเรือน ต.ค. 
      ๔๐ หน้า ๑๕๙ 

๑๗. การลงโทษผู้กระทําผิด 
      วินัยฐานละท้ิงหน้าท่ี 
      ราชการติดต่อในคราว 
      เดียวกันเป็นเวลาเกิน 
      กว่า ๑๕ วัน โดยไม่มี 
      เหตุผลอันสมควร 
      (พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง 
      เพียง ๗ วัน) 

๑๗.๑ กรณีไม่กลับ  
        มาปฏิบัติ 
        ราชการอีก    
        เลย 
 
๑๗.๒ กรณีกลับ 
        มาปฏิบติั 
        ราชการอีก 
 
 
 
๑๗.๓ ท้ังสองกรณี 
        ให้นับวัน      
        หยุดราชการ 
        (ตรงกลาง)  
        รวมด้วย 

(๑) มีโทษสถานเดียวคือ “ไล่ออกจากราชการ” 
(๒) ลงโทษน้อยกว่าไล่ออกไม่ได้ 
(๓) อ้างเหตุลดหย่อนโทษไม่ได้ 
(๔) ให้ลงโทษย้อนหลังไปถึงวันเริ่มขาดราชการ 
 
(๑) สถานโทษเป็นไปตามข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 
     ในทางสอบสวน (อาจลงโทษปลดก็ได้) 
(๒) จะลงโทษย้อนหลังไม่ได้  (เว้นแต่ถูกสั่งพัก/ 
     สั่งให้ออกไว้ก่อน/ถูกจับกุม/คุมขัง ฯลฯ ให้ 
     สั่งลงโทษย้อนหลังไปถึงวันถูกสั่งพัก/สั่งให้ 
     ออกไว้ก่อน/ถูกจับกุม/คุมขัง ฯลฯ นั้น) 

๑๗.๑ หนังสือสํานักงานเลขาธิการ 
        ครม.ท่ี นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ 
        ลง ๒๔ ธ.ค.๓๖ ในคู่มือ 
        การดําเนินการทางวินัยฯ  
        หน้า ๑๘๘ 
๑๗.๒ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๘๖ มาตรฐาน 
        ท่ัวไปเกี่ยวกับการให้ออก 
        จากราชการ ข้อ ๓๐ 
๑๗.๓ หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
        นร ๐๗๐๙.๒/๑๐๐๐ ลง 
          ๒๙ พ.ย.๓๗ ในคู่มือการ   
          ดําเนินการทางวินัยฯ หน้า  
         ๒๑๘ 



๑๒ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๑๘. ลาศึกษาแล้วไม่เดินทาง 
       กลับมารับราชการตาม 
      กําหนดท่ีได้รับอนุมัติ 

เม่ือครบกําหนดต้อง
กลับมารับราชการ 

หากหลีกเลี่ยงหรือไม่มา ถือว่าละทิ้งหน้าท่ีราชการ 
(อาจเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเกินกว่า 
๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร) 

๑๘. หนังสือสํานักเลขาธิการ  
      ครม.ท่ี สร ๐๔๐๑/ว ๔๐ ลง  
       ๒๒ พ.ค.๑๐ ในคู่มือการดําเนิน 
       การทางวินัยฯ หน้า ๒๐๕ 

๑๙. ข้าราชการเล่นการพนัน 
      สลากกินรวบ (หวย) 

ท้ังในฐานะเป็นเจ้า 
มือ, ผู้เดินขาย หรือ
ผู้เล่น 

๑๙.๑ ให้มีการดําเนินคดีอาญาอย่างจริงจงั  
        มิให้เห็นแก่หน้าผู้ใด 
๑๙.๒ ให้พิจารณาลงโทษทางปกครองอย่างน้อย 
        ให้ออกจากราชการ (โทษทางปกครอง 
        กรณีนี้คือโทษทางวินัยตาม พ.ร.บ.พลเรือนฯ  
        ปี ๒๔๙๗) 

๑๙. หนังสือกรมสารบัญ ครม.ท่ี 
      น.ว. ๒๘๐/๒๔๙๘ ลง ๒๙  
      ธ.ค.๙๘ ในคู่มือการดําเนิน 
      การทางวินัยพนักงานส่วน 
      ท้องถ่ินฯ หน้า ๒๑๑ 

๒๐. ข้าราชการเล่นการพนัน 
      และเสพสุรา 

๒๐.๑ เล่นการพนัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐.๒ เสพสุรา 

แยกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) การพนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาด ควร 
     วางโทษปลดออกถึงไล่ออกจากราชการ 
(๒) การพนันประเภทที่กฎหมายให้เล่นได้ เม่ือ 
     ได้รับอนุญาตจากทางการ  
 
    ก. เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
          ถ้าผู้เล่นมีหน้าท่ีปราบปรามโดยตรง  
          ครู เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการวัฒนธรรม  
          หรือท่ีมีข้อห้ามวางไว้เป็นพิเศษ ให้ 
          พิจารณาโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
          ตามข้อ (๑) ถ้าเป็นข้าราชการอ่ืน ให้ 
          พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 
 
    ข. เล่นโดยได้รับอนุญาต  
          ถ้าเป็นบุคคลตามข้อ ก. อาจพิจารณา 
          โทษตามข้อ (๑) ได้ ถ้าเป็นข้าราชการ    
          อ่ืนจะเป็นความผิดต่อเม่ือปรากฏว่าผู้นัน้ 
          หมกมุ่นต่อการพนันเปน็เหตุให้เสื่อมเสีย 
          แก่ราชการ และให้พิจารณาลงโทษตาม 
          ควรแก่กรณี 
 
 
 
(๑) เสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ ซ่ึง 
     อาจทําให้เสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้า  
     ท่ีราชการ ให้ลงโทษตามควรแก่กรณี 
(๒) เสพสุราหรือเมาสุราในกรณีต่อไปน้ี อาจถูก 
     ลงโทษสถานหนักถึงปลดออกหรือไล่ออกจาก 

๒๐.หนังสือกรมเลขาธิการ ครม. 
      ท่ี น.ว. ๒๐๘/๒๔๙๖ ลง ๓ 
      ก.ย.๙๖ ในคู่มือการดําเนิน 
      การทางวินัยพนักงานส่วน 
      ท้องถ่ินฯ หน้า ๒๑๓ 
 
หมายเหตุ   
๑. ประเภทท่ีกฎหมายห้ามขาด 
(บัญชี ก.) เช่น หวย ก.ข., ถ่ัว, 
แปดเก้า, จับย่ีกี่, ต่อแต้ม, ไพ่
สามใบ, การเล่นซ่ึงมีการทรมาน
สัตว์, ป๊อก, บิลเลียดรู, น้ําเต้า, 
ไฮโลว์,อีก้อย, ปั่นแปะ, บาการา 
และสล๊อทแมชีน เป็นต้น 
 
๒. ประเภทท่ีกฎหมายให้เล่นได้ 
เม่ือได้รับอนุญาต (บัญชี ข.) เช่น 
การละเล่นท่ีมีสัตว์ต่อสู้ (ชนโค, 
ชนไก่, กัดปลา, แข่งม้า) ว่ิงวัวคน, 
ชกมวย, มวยปล้าํ, แข่งเรือ, โยน
สตางค์หรือวัตถุลงในภาชนะ, 
ตกเบ็ด, จับสลาก เป็นต้น 
 
ท่ีมา พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ 



๑๓ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
       ราชการ เช่น 

     ๑. เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
     ๒. เมาสุราเสียราชการ 
     ๓. เมาสุราในท่ีชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหาย 
         หรือเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ี 
         ราชการ 

  

๒๑. การให้ถ้อยคํากลับไป 
      กลับมา 

ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาโทษทาง
วินัย 

๒๑.๑ เป็นผู้กล่าวหาหรือพยานให้ถ้อยคําเป็น 
        เท็จหลายคร้ังไม่ตรงกัน 
๒๑.๒ มีเจตนาปิดบังความจริงไม่ว่าในข้ันตอน 
        การดําเนินการทางวินัยหรือข้ันตอนการ 
        อุทธรณ์ 
๒๑.๓ ทําให้ไม่ได้ความจริงและยุติธรรม เสียหาย 
        แก่ราชการ 
๒๑.๔ บางกรณีอาจเป็นวินัยอย่างร้ายแรงถึงข้ัน 
        ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการได้ 

๒๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี  
      นร ๐๖๑๒/ว ๑ ลง ๒๔ ม.ค. 
      ๒๙ ในหนังสือรวมมติ ครม.  
      มติ ก.พ.และระเบียบท่ีเกี่ยว  
      กับวินัยฯ ก.ค.๕๒ หนา้ ๓๘๖   

๒๒. การให้ถ้อยคําในการ 
      สอบสวนอันเป็นเท็จ 

๒๒.๑  ในฐานะเปน็ 
          ผู้ถูกกล่าวหา 
 
 
 
๒๒.๒  ในฐานะเปน็ 
          พยาน 

๒๒.๑.๑ ถือเป็นความผิดทางวินัย 
๒๒.๑.๒ ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงขึ้นอยู่กับข้อเท็จ  
             จริงเป็นเรื่อง ๆ ไป 
๒๒.๑.๓ ให้นายก อปท.แต่งต้ังคณะกรรมการ 
           สอบสวนทางวินัยตามควรแก่กรณีต่อไป 
๒๒.๒.๑ ดําเนินการเช่นข้อ ๒๒.๑  

๒๒. หนังสือสาํนกังาน ก.พ. ท่ี นร 
      ๐๖๑๒/ว ๑ ลง ๒๔ ม.ค.๒๙  
        ในคู่มือการดําเนินการทาง 
      วินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
      พ.ศ.๔๕ หน้า ๑๙๒ 

๒๓. รถยนต์ของทางราชการ 
      ได้รับความเสียหาย  

ต้องแจ้งความร้อง
ทุกข์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี (ทุกคร้ัง) 

หากฝ่าฝืนไม่แจ้งความร้องทุกข์ 
๒๓.๑ ควรถูกดําเนินการทางวินัย 
๒๓.๒ หรือดําเนินคดีอาญา 

๒๓. หนังสือกระทรวงการคลัง  
      ท่ี กค ๐๕๐๘/ว.๒๗๒๗๔  
      ลง ๑๙ ก.ค.๒๕ ในหนังสือ 
      รวมมติ ครม. มติ ก.พ.และ 
      ระเบียบท่ีเกี่ยวกับวินัย  
      ก.ค.๕๒ หน้า ๖๓๐ 

๒๔. การไว้ผมและแต่งกาย 
      ของข้าราชการ  
      (เจ้าหน้าท่ีของรัฐ)  

ให้รักษาวัฒนธรรม
โดยดําเนินการเป็น
ตัวอย่างแก่ประชาชน 
ท่ัวไป 

๑๕๘.๑ ชายไม่ให้ไว้ผมยาวปิดตีนผม 
๑๕๘.๒ หญิงไม่ให้สวมกระโปรงสั้นเหนือเข่า  
๑๕๘.๓ ชายหญิงไม่ให้คาดเข็มขัดใต้สะดือ 

๒๔. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี 
      ลง ๖ มิ.ย.๑๖ ตามหนังสือ 
      สาํนักเลขา ครม.ท่ี สร ๐๒๐๓  
      /ว ๕๕ ลง ๘ มิ.ย.๑๖ 

๒๕. ห้ามเชิญแขกมางาน 
      เลี้ยง (เป็นนโยบาย 
      รัฐบาลและแบบธรรม 
      เนียมของทางราชการ) 

อันเป็นการทําเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว 

หากฝ่าฝืนถือว่ามีมูลเป็นความผิดทางวินัย เช่น 
๑๕๙.๑ งานวันเกิด เลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง  
๑๕๙.๒ ฉลองยศหรือตําแหน่ง 
๑๕๙.๓ ข้ึนบ้านใหม่ ครบรอบแต่งงาน 
๑๕๙.๔ โกนจุก บวชนาค เป็นต้น 

๒๕. หนังสือสํานักเลขา ครม. ท่ี 
      สร ๐๒๐๒/ว ๖๗ ลง ๒๐  
      ก.ค.๑๖ ในหนังสือรวมมติ  
      ครม. มติ ก.พ.และระเบียบท่ี 
      เกี่ยวกับวินัย ก.ค.๕๒ หน้า 
      ๙๖ 

 



๑๔ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

๒๖. การไม่รับส่งมอบงาน 
      ในหน้าท่ีราชการ 

อาจเปน็ความผิดทาง
วินัยได้ 
 

ผู้พ้นจากตําแหน่ง เพราะ 
๒๖.๑ ออกจากราชการทุกกรณี เว้นแต่ตาย 
๒๖.๒ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอ่ืน โดยพ้น 
        จากตําแหน่งเดิม 
๒๖.๓ ถูกพักราชการ 
๒๖.๔ พ้นจากหน้าท่ีในตําแหน่งท่ีดํารงอยู่ เพ่ือ 
        ไปรักษาฯ ตําแหน่งอ่ืนท่ีว่าง 
ต้องมีการส่งมอบงานตามระเบียบ  

๒๖. หนังสือสํานักเลขา ครม.ท่ี  
      สร ๐๒๐๓/ว ๓๖ ลง ๑๓  
      ก.พ.๒๔ ในหนังสือรวมมติ  
      ครม. มติ ก.พ.และระเบียบ 
      ท่ีเกี่ยวกับวินัย ก.ค.๕๒  
      หน้า ๑๑๖     

๒๗. ให้เลิกใช้บริการทางเพศ ระหว่างไปปฏิบัติ
ราชการต่างจงัหวัด 

๒๗.๑ ท้ังราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
๒๗.๒ นํามาใช้กบัข้าราชการส่วนท้องถ่ินด้วย 
                 

๒๗. หนังสือสํานักเลขา ครม.ท่ี  
      สร ๐๒๐๓/ว ๒๙ ลง ๑๙  
      ก.พ.๒๘ ในหนังสือรวมมติ  
       ครม.มติ ก.พ.และระเบียบท่ี 
      เกี่ยวกับวินัย ก.ค.๕๒ หน้า 
      ๑๓๖ 

๒๘. การละเมิดมาตรฐาน 
      ทางจริยธรรม 

เป็นความผิดทางวินัย (๑)  ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๐ การละเมิดจริยธรรมไม่ถือ 
      เป็นความผิดทางวินัย เพราะกฎจะใช้คําว่า “พึง”     
      หรือ “ควร” ไม่ใช้คําว่า “ให้” หรือ “ต้อง” 
(๒) รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ี 
      ของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
(๓)  จริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง 
     ประจํา พนักงานจา้ง  มี ๙ ประการ ได้แก่  
       ๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
       ๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และ 
          รับผิดชอบ 
       ๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ 
          เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี 
          ผลประโยชน์ทับซ้อน 
      ๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม 
          และถูกกฎหมาย 
      ๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ 
          รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
       ๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง 
          ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 
          ข้อเท็จจริง 
      ๗) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน  
          มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
      ๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอัน 
          มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      ๙)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคก์ร      

 
 
 
(๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
     ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ม. ๒๗๙ 
(๓) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
     จริยธรรมฯ ลง ๑๑ ส.ค.๕๘ 
     ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., 
     ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท  
     ๐๘๐๙.๖/ว ๔๐ ลง ๙ ก.ย. 
     ๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

  (๔) กรณีการกระทําในเร่ืองเดียวกัน แต่เป็นความ  
     ผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและ 
     การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย 
     ด้วย ให้สั่งลงโทษในสถานโทษที่หนักท่ีสุด 
     เพียงสถานเดียวแห่งการกระทํานั้น 

(๔) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย  
     และการรักษาวินัย และการ 
     ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ ๘๔ 
     วรรค ๓ 

 
๒. วิธีก่อนการดําเนินการทางวินัย 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๒๙. หน้าท่ีของผู้บังคบับัญชา 
      ด้านวินัย 

ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับ 

มีหน้าท่ี 
(๑) เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
     มีวินัย โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ให้  
     การฝึกอบรม จูงใจ สร้างขวัญและกําลงัใจ  
     หรือการอ่ืนใดในการเสริมสร้างพัฒนาทัศนคติ 
     และจิตสํานึกให้มีวินัย 
(๒) ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิด 
     วินัย โดยเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และขจัด 
     เหตุท่ีอาจก่อให้เกิดการทําผิดวินัย 
(๓) ดําเนินการทางวินัยทันทีเม่ือมีมูลท่ีควร 
     กล่าวหาว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิด 
     วินัย (กรณีเป็นผู้บังคับบัญชาอ่ืนท่ีมิใช่ 
     นายก อปท.จะต้องได้รับมอบอํานาจจาก 
     นายก อปท.ก่อน) 

๒๙. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ ๒๔ 
      วรรค ๑-๔ 
 
 
 
 
 
(๓) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงาน 
     บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๔๒  
     ม. ๑๕ วรรค ๒ 

๓๐. เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ี 
       ควรกล่าวหาว่าพนัก งาน  
        ส่วนท้องถ่ินผู้ใดกระทํา  
      ผิดวินัย โดยมีพยาน  
      หลักฐาน ในเบื้องต้น 
      อยู่แล้ว 

ให้ดําเนินการทาง
วินัยทันที  
(คําว่า “ทันที” คือ   
ในขณะนั้นเอง) 

๓๐.๑ กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
        ให้สอบสวนตามที่นายก อปท.เห็นสมควร  
๓๐.๒ กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
        ให้นายก อปท.แต่งต้ังกรรมการข้ึนทําการ 
        สอบสวน (ดูข้อ ๗๒ ประกอบ) 

๓๐. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัยและการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ  ข้อ  
      ๒๔ วรรค ๔, ข้อ ๒๖    
      วรรค ๓, ๖  หนังสือสํานกั  
        งาน ก.อบต., ก.ท. และ ก.จ.ท่ี  
        มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๙๕ ลง ๘  
       ก.ย.๔๘ และหนังสือสํานัก  
       งาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ท่ี 
       มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๔๓ ลง ๖ 
      ก.พ.๔๖ 

๓๑. (๑) เม่ือมีการกล่าวหา 
           โดยปรากฏตัวผู้ 
           กล่าวหา หรือ 

(๑) ให้นายก อปท. 
     รีบสืบสวนหรือ 
     พิจารณาใน 
     เบื้องต้นว่า 
     “มีมูล” หรือไม่ 

๓๑.๑ การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นจะ  
        กระทําโดยแต่งต้ัง (ใช้วิธีใดก็ได้) 
        (๑) กรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
        (๒) กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือ 
        (๓) กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

๓๑. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัยและการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ ๒๔ 



๑๖ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

      (๒) มีกรณีเป็นท่ีสงสัย 
           ว่าผู้ใดกระทําผิดวินัย  
           โดยยังไม่มีพยาน  
           หลักฐาน 
 
 
      (๓) การกล่าวหาต้อง 
           ทําเป็นหนังสือ ถ้า  
           เป็นการกล่าวหา 
           ด้วยวาจา... 
 
      (๔) เม่ือข้าราชการถูก 
           ร้องเรียนกล่าวโทษ  
           ว่ากระทําผิดวินัย 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) ไม่ระบุหรือไม่ลง 
      ชื่อผู้กล่าวหา แต่  
     ระบุชื่อผู้ถูกกล่าว  
     หา หรือข้อเท็จ  
      จริงเพียงพอท่ีจะ  
     สืบสวนได้ 
(๓) ให้ผู้บังคับบัญชา  
     ท่ีรับฟังจัดให้มี 
     การจัดทําเป็น 
     หนังสือ ลงชื่อ 
     ผู้เล่าไว้ด้วย 
ก. ข้ันตอนดําเนิน  
    การ 
 
 
 
 
 
 
 
ข. การร้องเรียนท่ีมี 
    ลักษณะเป็นบัตร 
    สนเท่ห์ 
       

๓๑.๒ ถ้าเห็นว่าไม่มีมูล จึงจะยุติเร่ืองได้ 
๓๑.๓ ถ้าเห็นว่ามีมูล ให้ดําเนินการทางวินัยทันที 
๓๑.๔ หากความปรากฏแก่ผู้บังคบับัญชาอ่ืนท่ี 
        มิใช่นายก อปท.ให้รายงานตามลําดับชั้น 
        ถึงนายก อปท.โดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
๑) เม่ือได้รับเร่ืองราวกล่าวโทษ ให้ผู้บงัคับบัญชา 
    ถือเป็นความลับของทางราชการ 
๒) ให้ผู้บังคับบัญชาสบืสวนทางลับว่ามีมูลหรือไม่  
    ถ้าไม่มีมูลให้สั่งยุติเร่ือง และให้ดําเนินการ 
    โดยเร็ว  
๓) ถ้ามีมูลอาญา ให้ดําเนินการทางอาญา และวินัย 
๔) ให้คุ้มครองพยาน อย่าให้ต้องรับภัย 
๕) กรณีมีเหตุละเมิด ก็ให้ดําเนินการทางละเมิด 
    ไปพร้อมกันด้วย 
ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ 
๑) ระบุหลักฐาน 
๒) มีกรณีแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง 
๓) หรือท่ีมีการชี้พยานบุคคลท่ีแน่นอนเท่านั้น 
    (ดูข้อ ๓๑ (๒) ประกอบ ซ่ึงหนังสือ ครม. 
    ฉบับนี้ได้กําหนดเป็นมาตรฐานท่ัวไปแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
   ด่วนมาก ท่ี มท ๐๒๐๘.๓/ว  
   ๒๐๗ ลง ๒๕ ม.ค. ๔๒  ในคู่มือ 
   การดําเนินการทางวินัยฯ 
   หน้า ๒๕๐ 
 
 
 
 
ข. หนังสือสํานักเลขาธิการ ครม. 
   ท่ี นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลง ๒๕ 
   ธ.ค.๔๑ ในหนังสือรวมมติ  
   ครม. มติ ก.พ.และระเบียบท่ี 
   เกี่ยวกับวินัยฯ ก.ค. ๕๒ หน้า  
   ๒๑๕ 

๓๒.  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลย 
       ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ 
       โดยไม่สุจริต ในข้อ ๒๙  
          - ๓๑ ดังกล่าวข้างต้น 

๑) ถ้าเป็นข้าราชการ 
    ถือว่ากระทําผิด 
    วินัย 
๒) หากเป็นนายก  
    อปท.ถือว่าไม่ 
    ปฏิบัติตาม     
    กฎหมาย ฯลฯ 

๑) ให้นายก อปท.ดําเนินการทางวินัยอีกสว่น 
    หนึ่งต่างหาก 
 
๒) ให้ผู้กํากับดูแลดําเนินการตาม พ.ร.บ.จัดต้ัง  
    อปท.ว่าด้วยการควบคุม กํากับ ดูแล  

๓๒. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัยและการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ ๒๔ 
      วรรค ๑๒ 
 

๓๓. การสอบข้อเท็จจริง   
      เม่ือ อบต.,เทศบาล,  
      อบจ. หรือเมืองพัทยา 
      ถูกร้องเรียน 
 

ให้จังหวัดเป็นผู้ตรวจ 
สอบข้อเท็จจริง 

โดยต้ังกรรมการตรวจสอบจากข้าราชการส่วน
อ่ืนท่ีมิใช่พนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องนั้น 
๓๓.๑ กรณี อบต.หรือเทศบาลตําบล จังหวัด 
        อาจมอบให้อําเภอดําเนินการ 
 

 
 
๓๓.๑ หนังสือกรมส่งเสริมการ 
        ปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
        ท่ี มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๕๔๘ 
        ลง ๙ ส.ค.๔๘ 



๑๗ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

       
 

 ๓๓.๒ กรณีท่ีเป็นเทศบาลเมือง, เทศบาลนคร,  
        อบจ.หรือเมืองพัทยา จังหวัดต้องดําเนิน 
        การสอบข้อเท็จจริงเอง 

๓๓.๒ พ.ร.บ.จัดต้ัง อบต. ม.๙๐ 
        เทศบาล ม. ๗๑  อบจ. ม. 
          ๗๗ เมืองพัทยา  ม.๙๔ 

๓๔. การสอบข้อเท็จจริง   ผู้มีอํานาจต้องการ
ทราบความเป็นไป
ในเรื่องนั้น 

๓๔.๑ เป็นเร่ืองท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของผู้ต้ัง 
        กรรมการสอบข้อเท็จจริง 
๓๔.๒ ไม่มีกฎหมายบัญญัติถึงกระบวนการ หรือ  
        วิธีการสอบโดยละเอียดไว้ 
๓๔.๓ แสวงหาได้เท่าท่ีไม่ข้ดกฎหมาย 

๓๔. หากจําเป็นต้องทําการสอบ 
      มักนําแนวทางของวินัย 
      มาใช้โดยอนุโลม 

๓๕. คําว่า “การส่งเรื่อง”  
      กับ “การช้ีมูล”  
      ทางวินัย 

มีความแตกต่างกัน ๓๕.๑ การส่งเรื่อง 
        (๑) หน่วยงานที่ส่งเร่ืองยังมิได้นําเข้าสู่ 
             กระบวนการตามปกติ 
        (๒) เพียงพิจารณาแล้วน่าเชื่อว่าเร่ืองนั้น 
             มีมูลการกระทําความผิด 
        (๓) จึงส่งเร่ืองมาให้ผู้บังคับบัญชาดําเนิน 
             การตามอํานาจหน้าท่ีของตน 
        (๔) กรณีนี้ยังไม่ควรดําเนินการทางวินัย 
             ทันที จนกว่าจะพบมูลความผิด 
๓๕.๒ การชี้มูล 
        (๑) หน่วยงานที่ชี้มูลได้นําเข้าสู่กระบวน  
             การสอบสวน ไต่สวน หรือพิจารณา 
             แล้วเห็นว่ามีมูลการกระทําความผิด 
             ทางวินัย อาญา หรือละเมิด 
        (๒) ผู้บังคับบัญชาต้องดําเนินการตามที่ 
             มีการชี้มูลนั้น 
ท้ังสองประการ ต้องแจ้งหรือรายงานให้ผู้ส่งเรื่อง
หรือผู้ชี้มูลทราบด้วย 

หลักการท่ัวไป 

๓๖. ลักษณะการส่งเร่ือง ๓๖.๑ ส่งเร่ืองโดย 
        หน่วยงาน 
        ของรัฐ 
 
 
 
 
 
๓๖.๒ ส่งเร่ืองโดย 
        เอกชน 

๓๖.๑.๑ ป.ป.ช.ส่งเร่ือง ให้ดําเนินการ ตามข้อ  
           ๓๑. (๑) 
 
๓๖.๑.๒ ป.ป.ช.ส่งเร่ือง ให้ดําเนินการ ตามข้อ  
           ๓๕.๒ 
๓๖.๑.๓ สตง.,กระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ  
           ศูนย์ดํารงธรรม ส่งเร่ือง ให้ดําเนินการ  
            ตามข้อ ๓๑. (๑) 
๓๖.๒.๑ ให้ดําเนินการ ตามข้อ ๓๑. (๑) 
 

๓๖.๑.๑ พ.ร.ป. ป.ป.ช. ๔๒ 
           ม. ๘๙/๒ 
 
๓๖.๑.๒ พ.ร.ป. ป.ป.ช. ๔๒ 
           ม. ๘๙/๔ 
๓๖.๑.๓ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
           วินัยและการรักษาวินัย 
           และการดําเนินการทาง 
           วินัยฯ ข้อ ๒๔ วรรค ๕     

๓๗. ลักษณะการชี้มูล 
 

๓๗.๑ ชี้มูลความผิด  
        โดยหน่วยงาน  
        ของรัฐ    

๓๗.๑.๑ ป.ป.ช.ชี้มูล ตามมาตรา ๙๒ ให้นายก  
           อปท.ใช้เป็นสํานวนการสอบสวนทาง 
           วินัยพิจารณาลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้ 

๓๗.๑.๑ พ.ร.ป. ป.ป.ช. ๔๒ ม.  
           ๙๒ และ ๙๓ 



๑๘ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓๗.๒ ชี้มูลโดยเอกชน  
        (มีพยานหลัก  
        ฐานในเบื้องต้น 
        อยู่แล้ว) 
 
 

           เลย ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันรับเร่ือง  
           (กรณีเป็นวินัยร้ายแรง ต้องส่งให้ ก. 
           จังหวัดเห็นชอบก่อน เพ่ือให้ครบถ้วน 
            ตาม พ.ร.บ.บุคคลฯ ปี ๔๒ ม.๑๕) และ 
            ส่งคําสั่งลงโทษไปยัง ป.ป.ช.ภายใน ๑๕ 
              วัน นับแต่วันออกคําสั่งลง โทษ  
๓๗.๑.๒ สตง.ชี้มูลตามมาตรา ๔๖ และให้ราย  
           งานภายใน ๙๐ วัน เป็นการชี้มูลฐาน 
           ทุจริต (เป็นวินัยอย่างร้ายแรง) นายก  
           อปท.ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทํา 
           การสอบสวน (ใช้แบบ สว.๑) ตามข้อ  
           ๗๒  
๓๗.๑.๓ สตง.ชี้มูลตามมาตรา ๔๔ และให้ราย  
           งานภายใน ๖๐ วัน คือการชี้มูลฐาน 
           ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ นายก อปท. 
           ต้องแต่งต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย  
           (จะเป็นร้ายแรงหรือไม่อยู่ท่ีการชี้มูล  
           ถ้าไม่ระบุ ควรต้ังไม่ร้ายแรงก่อน หาก 
           พบว่าร้ายแรงจึงต้ังใหม่) 
๓๗.๑.๔ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อําเภอ 
           ศูนย์ดํารงธรรมชี้มูลตามกฎหมาย  
           นายก อปท.ต้องตรวจสอบว่าหนังสือ 
           แจ้งให้ดําเนินการทางวินัยอย่างร้าย  
           แรงหรือไม่ร้ายแรง ซ่ึงต้องดําเนินการ 
           ตามนั้น 
๓๗.๒.๑ ให้ดําเนินการ ตามข้อ ๓๑. (๑) 
           หรือข้อ ๓๑. (๒) แล้วแต่กรณี 
             
 
 
         

หมายเหตุ  ขณะอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ ก.จังหวัด ให้แจ้ง/
รายงาน ป.ป.ช.ทราบ เพราะอาจ
เกินกําหนดเวลา ๓๐ วัน 
 
 
๓๗.๑.๒ พ.ร.ป. สตง. ม. ๔๖ 
 
 
 
 
 
๓๗.๑.๓ พ.ร.ป. สตง. ม. ๔๔ 
 
 
 
 
 
 
๓๗.๑.๔ พ.ร.บ.จดัต้ัง อบจ. ม. 
           ๗๗, เมืองพัทยา ม.  
           ๙๔ เทศบาล ม.๗๑,  
           อบต. ม.๙๐ ฯลฯ  
 
 
๓๗.๒ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยฯ ข้อ ๒๔ วรรค ๔ 
        และข้อ ๒๖ วรรค ๓,๕,๖ 
        ประกอบหนังสือสํานกังาน 
          ก.อบต.,ก.ท.และ ก.จ.ท่ี มท  
           ๐๘๐๙.๒ /ว ๑๙๕ ลง ๘  
        ก.ย.๔๘ และหนังสือสํานกั  
        งาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.ท่ี 
        มท ๐๘๐๙.๑/ว๑๔๓ ลง 
        ๖ ก.พ.๔๖ 

๓๘. การชี้มูลความผิดทาง 
      วินัย 

เป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการทางวินัย
ซ่ึงนายก อปท.ไม่ต้อง 
สอบข้อเท็จจริงอีก 

๓๘.๑ ชี้มูลว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้  
        ดําเนินการสอบสวนตามท่ีนายก อปท. 
        เห็นสมควร (ดูข้อ ๔๙ ประกอบ) 
๓๘.๒ ชี้มูลว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ 

๓๘. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ ๒๓  
      วรรค ๓, ๖ 



๑๙ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

 (เว้นแต่การชี้มูลซ่ึง
ไม่มีชื่อผู้ถูกชี้มูลอาจ 
ตรวจสอบจากเอกสาร
ได้) 

        นายก อปท.แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นทํา 
        การสอบสวน (ใช้แบบ สว.๑) (ดูข้อ ๗๒  
        ประกอบ)      

       

 
๓. การดําเนนิการทางวินัย 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๓๙.  คําว่า  
      “การดําเนินการทางวินัย” 
 
 
 
 
 

๓๙.๑ ปรัชญาของ 
        การดําเนินการ   
        ทางวินัย มี 
        ๓ ประการ 
 
 
 
๓๙.๒  คุณสมบัติของ 
          ผู้ดําเนินการ 
        ทางวินัย มี  
        ๓ ประการ 
๓๙.๓ สิทธิของผู้  
        ดําเนินการ 
        ทางวินัย มี  
        ๓ ประการ 
๓๙.๔ บทบาทของ 
        ผู้ดําเนินการ 
        ทางวินัย มี 
        ๓ ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓๙.๕ ความหมาย 

ได้แก่ 
    (๑) หลักความยุติธรรม (Justice) 
    (๒) หลักความเป็นธรรม (Fairness) 
    (๓) หลักความรวดเร็ว (Promtness) 
หมายเหตุ  Justice  delayed  is  justice  
    denied  =  ความยุติธรรมท่ีล่าช้า คือความ  
    อยุติธรรม 
ได้แก่ 
    (๑) มีความรอบรู้  (knowledge) 
    (๒) มีคุณธรรม (Morality)  
    (๓) มีความกล้าหาญ (Fearlessly) 
ได้แก่ 
    (๑) สิทธิรายงานข้อเท็จจริง 
    (๒) สิทธิใช้ดุลพินิจวินิจฉัยข้อเท็จจริง 
    (๓) สิทธิใช้ดุลพินิจเสนอแนะการลงโทษ 
ก. บทบาทอย่างแข็ง คือ 
    (๑) ผู้ทําตามกฎหมาย 
    (๒) ผู้ปราบปราม 
    (๓) ผู้รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
    (๔) ผู้รักษาอาญาสิทธ์ิ 
    (๕) ผู้แสวงประโยชน์ 
ข. บทบาทอย่างกลาง คือ 
    ผู้ทรงไว้ซ่ึงความยุติธรรม 
ค. บทบาทอย่างอ่อน คือ 
    (๑) ผู้ทําตามนโยบาย 
    (๒) ผู้ประนีประนอม 
    (๓) ผู้รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
    (๔) ผู้รักษาตัวรอด 
    (๕) ผู้แสวงบุญ 
หมายเหตุ ให้ถือบทบาทอย่างกลาง 
๓๙.๕.๑ การดําเนินการท้ังหลายท่ีกระทําเป็น 

๓๙. แนวทาง ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓๙.๕.๑ คู่มือการดําเนินการทาง 



๒๐ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

  
 
 
 
 
๓๙.๖ ประเภท 
 
 
 
 
 
 
๓๙.๗ ผลของการ 
        “ต้ังเรื่อง” 

            วิธีการตามกฎหมาย เม่ือมีกรณีถูก 
            กล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั กล่าวคือจะ 
            ถือว่ามีการดําเนินการทางวินัยก็ต่อ 
            เม่ือ ได้เร่ิม “ต้ังเรื่อง” เพ่ือดําเนินการ 
            ทางวินัยแล้ว 
๓๙.๖.๑ การตั้งเร่ืองกล่าวหา 
๓๙.๖.๒ การสืบสวนหรือสอบสวน 
๓๙.๖.๓ การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ 
๓๙.๖.๔ การสัง่ลงโทษหรืองดโทษ 
๓๙.๖.๕ การดําเนินการต่าง ๆ ระหว่างการสอบ  
           สวนพิจารณา เช่น การสั่งพักราชการ 
           และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๓๙.๗.๑ ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย  
           ก็ให้ออกคําสั่งลงโทษอย่างไม่ร้ายแรง 
           หรืออย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี 
๓๙.๗.๒ ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิด  
           จึงจะสั่งยุติเร่ืองเป็นหนังสือได้ 
๓๙.๗.๓ ผลของการต้ังเร่ืองเพื่อดําเนินการทาง 
           วินัยจะออกมาอย่างไรก็ตาม ต้องราย 
           งานไปยัง ก.จังหวัด ทุกเร่ือง 

           วินัยฯ พ.ศ.๔๕ หน้า ๒๕ 
 
 
 
 
๓๙.๖.๑ หน้า ๒๙ 
๓๙.๖.๒ หน้า ๒๕ และ ๓๑ 
๓๙.๖.๓ หน้า ๙๗ 
๓๙.๖.๔ หน้า ๑๐๑ 
๓๙.๖.๕ หน้า ๘๕ และ ๙๑ 
 
 
๓๙.๗ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๒๖ วรรค ๗ 
 
๓๙.๗.๓ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
           วินัยและการรักษาวินัย 
            และการดําเนินการทาง 
           วินัยฯ ข้อ ๘๗ วรรค ๑ 

๔๐. คําว่า  
     “กระบวนการทางวินัย” 

๔๐.๑ ความหมาย 
 
 
 
๔๐.๒ ประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔๐.๓ ข้ันตอน 

๔๐.๑.๑ เร่ิมแต่มีการตั้งเร่ืองกล่าวหา (บันทึก 
           ต้ังเร่ือง/ออกคําสั่งต้ังกรรมการสอบ  
           สวน) จนรายงานเสร็จสิ้นและไม่ต้อง 
           ทําสิ่งใดอีก 
๔๐.๒.๑ แยกเป็น  
           (๑) การต้ังเร่ืองกล่าวหา 
           (๒) การสืบสวนหรือสอบสวน 
           (๓) การพิจารณาความผิดและโทษ 
           (๔) การสั่งลงโทษหรืองดโทษ 
           (๕) การดําเนินการต่าง  ๆ ระหว่างการ 
                สอบสวนพิจารณา เช่น การสั่งพัก 
                ราชการและการสั่งให้ออกจาก 
                ราชการไว้ก่อน (เฉพาะตั้งกรรม  
                การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง) 
           (๖) การรายงานการดําเนินการทางวินัย  
           ๗) การพิจารณารายงานการดําเนิน  
               การทางวินัยของ ก.จังหวัด 
แบ่งเป็น ๒ ข้ันตอน (ดูข้อ ๔๐.๒ ข้างต้น) 

๔๐.๑.๑ คู่มือการดําเนินการทาง 
           วินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
           พ.ศ.๔๕ หน้า ๒๕ 
 
 
     (๑) หน้า ๒๙ 
     (๒) หน้า ๒๕ และ ๓๑ 
     (๓) หน้า ๙๗ 
     (๔) หน้า ๑๐๑ 
     (๕) หน้า ๘๕ และ ๙๑  
 
 
 
 
     (๖) หน้า ๑๓๗ 
     (๗) หน้า ๑๓๙ และ ๑๔๒ 



๒๑ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
              ๑) ข้ันตอนของนายก อปท. ข้อ ๑) - ๖) 

           ๒) ข้ันตอนของ ก.จังหวัด ข้อ ๗) 
 

๔๑. คาํว่า  
      “การสอบสวนพิจารณา” 

๔๑.๑ เพ่ือให้ได้ 
        ความจริง 
        และความ 
        ยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
๔๑.๒ ผลของการ 
        สอบสวน 
        พิจารณา 
        (ของนายก 
        อปท.) 

การสอบสวนพิจารณา (ต้ังแต่เร่ิมต้ังเร่ือง/ต้ัง
กรรมการสอบสวน จนถึงการออกคําสั่งลงโทษ) 
ต่อไปน้ี ใช้หลักเกณฑ์การสอบสวนเดียวกัน คือ 
            ๑) ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
                อย่างร้ายแรง 
            ๒) ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่าหย่อน   
                ความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติ 
                หน้าท่ีราชการ 
            ๓) บกพร่องในหน้าท่ีราชการ 
            ๔) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ 
                ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
(๑) ผลต่อการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
      ถูกแต่งต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือ
อยู่ระหว่างการสอบสวนท้ังร้ายแรงและไม่ร้าย 
แรง เลื่อนข้ันเงินเดือนได้ทุกตําแหน่งและระดับ 
      เม่ือการสอบสวนพิจารณาแล้วเสร็จ 
           ๑) ถูกลงโทษไม่หนักกว่าภาคทัณฑ์  
               เลื่อนข้ันเงินเดือนได้ทุกตําแหน่ง 
               และระดับ 
           ๒) ถูกลงโทษหนักกว่าภาคทัณฑ์  
               เลื่อนข้ันเงินเดือนไม่ได้ทุกตําแหน่ง 
               และระดับ (โทษตัดเงินเดือนและ 
               ลดข้ันเงินเดือน) 
           ๓) ถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก 
                 ราชการ ห้ามเลื่อนข้ันเงินเดือนทุก 
               ตําแหน่งและระดับ  
(๒) ผลต่อการเล่ือนระดับ 
           ๑) ถูกแต่งต้ังกรรมการสอบสวนทาง 
               วินัยอย่างไม่ร้ายแรง  เลื่อนระดับ 
               ได้ทุกตําแหน่งและระดับ 
           ๒) ถูกแต่งต้ังกรรมการสอบสวนทาง 
               วินัย (อย่างร้ายแรง) ตําแหน่งสาย 
               งานผู้ปฏิบัติ เลื่อนระดับได้ทุกตําแหน่ง 
               และระดับ 
           ๓) ถูกแต่งต้ังกรรมการสอบสวนทาง 
               วินัย (อย่างร้ายแรง) ตําแหน่งเฉพาะ 
               สายงานนักบริหารงานเทศบาล 

๔๑.๑ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
     (๑) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
          การกําหนดหลักเกณฑ์ 
          การเลื่อนข้ันเงินเดือนฯ 
          พ.ศ.๕๘ ข้อ ๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (๒) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
          การเลื่อนระดับฯ พ.ศ.  
          ๔๕ 



๒๒ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      คําว่า “การสอบสวน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีวัตถุประสงค์  
๔ ประการ คือ 

               การเลื่อนระดับยังไม่มีการแก้ไข 
               มาตรฐานท่ัวไป หากจําเป็นต้อง 
               เลื่อนระดับควรหารือ ก.กลาง) 
      เม่ือการสอบสวนพิจารณาแล้วเสร็จ 
           ๑) ถูกลงโทษไม่หนักกว่าภาคทัณฑ์  
               เลื่อนระดับได้ทุกตําแหน่งและระดับ 
           ๒) ถูกลงโทษหนักกว่าภาคทัณฑ์ เลื่อน 
               ระดับไม่ได้ทุกตําแหน่งและระดับ  
               (ตัดเงินเดือน/ลดข้ันเงินเดือน) 
           ๓) ถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก 
               ราชการ ห้ามเลื่อนระดับทุกตําแหน่ง 
               และระดับ 
เพ่ือ  
      (๑) ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้แก้ตัว 
      (๒) รวบรวมพยานหลักฐาน 
      (๓) พิสูจน์ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ 
      (๔) ค้นหาความจริงและความยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
  
      
 
 
 
 
แนวทาง ก.พ. 

๔๒. อํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
      วินัย 

๔๒.๑ อํานาจในการ 
        ดําเนินการทาง 
        วินัย 
 
 
 
 
๔๒.๒ อํานาจในการ 
         พิจารณาราย  
        งานการดําเนิน  
        การทางวินัย 

๔๒.๑.๑ เป็นอํานาจของนายก อปท. 
๔๒.๑.๒ ต้องเปน็นายก อปท.ซ่ึงเป็นผู้บังคับ  
           บัญชา ณ วันท่ีออกคําสั่ง (แต่งต้ัง 
           กรรมการสอบสวน/ลงโทษ)  
๔๒.๑.๓ ผู้บงัคับบัญชาอ่ืนอาจมีอํานาจได้ หาก 
           นายก อปท.มอบอํานาจ 
 
๔๒.๒.๑ กรณี ก.จังหวัด ต้องเป็น ก.จังหวัดเจ้า 
           สังกัด ณ วันท่ีพิจารณาหรือมีมติ 

๔๒.๑.๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร 
           งานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
           พ.ศ.๔๒ ม. ๑๕ วรรค ๑ 
 
๔๒.๑.๓ พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร 
           งานบุคคลฯ ม. ๑๕  
           วรรค ๒ 
๔๒.๒.๑ ม. ๑๕ วรรค ๒ ประ 
           กอบมาตรฐานท่ัวไป 
           เกี่ยวกับวินัยฯ ข้อ ๘๕ 

๔๓. การสอบสวนทางวินัย หากจะนําผลการ
สอบสวนไปใช้ลง  
โทษทางวินัย ต้องมี
องคป์ระกอบ ๓  
ประการ ดังนี ้

หัวใจการสอบสวนทางวินัย  มี ๓ ประการ คือ 
      (๑) ต้องแจ้งข้อกล่าวหา 
      (๒) ต้องสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อ 
           กล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
      (๓) ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง และ 
           นําสืบแก้ข้อกล่าวหา 

๔๓. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ ๒๖  
      วรรค ๑ 
 

๔๔. การชี้แจงแกข้้อกล่าวหา 
     หรือการให้ปากคํา 
     หรือการสอบปากคํา 

๔๔.๑ ผู้ถูกกล่าวหา มีสิทธินําบุคคลต่อไปน้ี เข้าฟัง คาํชี้แจงหรือให้
ถ้อยคําของตนได้ คือ 
      (๑) ทนายความ 
      (๒) ท่ีปรึกษา 
      (๓) หรือผู้ท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

๔๔.๑ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๒๖ วรรค ๒  
        ประกอบข้อ ๖๖ วรรค ๑ 



๒๓ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
  

 
๔๔.๒ พยาน 

           สอบสวนให้อยู่ในท่ีสอบสวน เพ่ือ 
             ประโยชน์แห่งการสอบสวน 
ผู้ท่ีได้รับการยกเว้นให้อยู่ในท่ีสอบสวนได้ คือ 
      (๑) ทนายความของผู้ถูกกล่าวหา 
      (๒) ท่ีปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา 
      (๓) หรือผู้ท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
           สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน 

 
 
๔๔.๒ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๖๖ วรรค ๑ 

๔๕. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
     สอบสวนเรื่องใดแล้ว  
     ห้ามต้ังซํ้าในเร่ืองเดียว  
     กันอีก เว้นแต่ต้ังเพ่ิม  
     (กฎเดิมใช้คําว่า “จะ 
      ยกเลิกมิได้” ซ่ึงมีความ  
      หมายเดียวกัน) 

๔๕.๑ ต้องตรวจสอบ 
        ให้รอบคอบ 
        ก่อนออกคําสั่ง 
        (อย่าผลีผลาม) 
 
 
 
 
 
 
๔๕.๒ เม่ือออกแล้ว 
        จะออกซํ้าอีก 
         มิได้ 
 
 
๔๕.๓ หากมีความ 
        จําเป็นต้อง 
        เปลี่ยนแปลง 
        แก้ไข สามารถ 
        ดําเนินการ 
        ได้  

๔๕.๑.๑ พิจารณาว่า ณ วันท่ีจะออกคําสั่งแต่ง  
           ต้ังกรรมการสอบสวน มีมูลเพียงพอว่า 
           ผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 
           ๑) หากมีมูลเพียงพอ ให้ดําเนินการ 
               ทางวินัยทันที 
 
           ๒) หากมูลยังไม่เพียงพอ ต้องแสวง  
               หาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมเสียก่อน 
 
๔๕.๒.๑ คาํสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
           ทางวินัย อาจยกเลิกได้เฉพาะคําสั่งท่ี 
           สั่งผิดในสาระสําคัญ เช่น ผิดตัวบุคคล 
           ผิดเรื่องท่ีกล่าวหา หรือไม่มีชื่อและ 
           ตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
          รายละเอียด ดูข้อ ๑๖๕ ประกอบ 

๔๕. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการรักษาวินัยฯ ข้อ  
      ๗๖ วรรค ๔ 
      ๑) ข้อ ๒๔ วรรค ๔ 
 
 
      ๒) ข้อ ๒๕ วรรค ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
๔๕.๓ วินัยฯ ข้อ ๕๖ 

๔๖. จะต้ังกรรมการสอบสวน 
     วินัยอย่างร้ายแรงซํ้ากับ  
     การตั้งกรรมการสอบสวน 
    ในเร่ืองให้ออกจาก 
     ราชการ รวม ๔ เหตุ 

ซ่ึงคณะกรรมการ
สอบสวนในเรื่องนั้น
ได้สอบสวนไว้แล้ว 
ได้แก่ เร่ือง 
(๑) ไม่สนับสนุนการ 
     ปกครองระบอบ  
     ประชาธิปไตยฯ 
(๒) หย่อนความ    
      สามารถในอันท่ี    
      จะปฏิบัติหน้าท่ี
(๓) บกพร่องในการ 

๔๖.๑ นายก อปท.เห็นว่ามีมูลท่ีควรกล่าวหาว่า 
         กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเร่ืองนอก  
         เหนือจาก (๑) - (๔) 
๔๖.๒ ให้นายก อปท.ออกคําสัง่แต่งต้ังกรรมการ   
        สอบสวนทางวินัยข้ึนใหม่อีก ๑ คําสั่ง  
          (เป็นคณะเดิมหรือคณะใหม่ก็ได้) 
๔๖.๓ คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
         ท่ีต้ังข้ึนใหม่นี้จะนําสํานวนการสอบสวนใน 
         เร่ือง (๑) – (๔) มาใช้เป็นสํานวนการ 
        สอบสวนทางวินัย 
๔๖.๔ และทําความเห็นเสนอนายก อปท. 

๔๖. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัยฯ ข้อ ๒๖ 
      วรรค ๘ และข้อ ๗๒ 



๒๔ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
      ปฏิบัติหน้าท่ี 

(๔) ประพฤติตนไม่ 
     เหมาะสม 

๔๖.๕ โดยถือว่าได้มีการสอบสวนทางวินัยแล้ว 
        ก็ได้ 

 

๔๗. การตั้งกรรมการสอบสวน  
      ข้อเท็จจริงในเรื่องท่ี  
      สตง.ชี้มูล 

เป็นการดําเนินการ
ทางวินัยแล้ว 

๔๗.๑ เนื่องจากมีการกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทํา 
        ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๔๗.๒ ต้องสอบสวนตามวิธีท่ีนายก อปท.เห็น  
        สมควร 
๔๗.๓ ถือว่าเป็นการดําเนินการทางวินัยตามข้อ 
        ๒๖ ของมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยฯ แล้ว 
๔๗.๔ สตง.สามารถนําผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 
        มาเป็นข้อยุติในเร่ืองนี้ได้ 

เทียบเคียง 
๔๗. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
      นร ๐๗๐๙.๒/ล๓๓๘ ลง ๑ 
      ธ.ค.๓๘ ในหนังสือตอบข้อ 
      หารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
      พลเรือน ต.ค.๔๐ หน้า ๑๖๗ 

๓.๑ การต้ังเรือ่งกล่าวหาทางวินัย  
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๔๘.  “การต้ังเรื่องกล่าวหา” ๔๘.๑  เป็นเร่ืองท่ี  

        กล่าวหาจริง  
        นั่นคือพฤติ  
        กรรมท่ีทํา 
๔๘.๒  ไม่ใช่ “ฐาน 
          ความผิด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔๘.๓  เป็นจุดเร่ิมต้น 
          ของการดําเนิน  
          การทางวินัย 

๔๘.๑.๑ เร่ืองท่ีกล่าวหา ได้แก่ ทําอะไร ท่ีไหน  
           อย่างไร เม่ือไร ฯลฯ อาจกล่าวว่า การ 
           ต้ังเรื่องกล่าวหา หากเป็นวินัยอย่างร้ายแรง  
           คือ การต้ังกรรมการสอบสวน นั่นเอง 
๔๘.๒.๑ “เรื่องท่ีกล่าวหา”  กับ “ฐานความผิด” 
           แตกต่างกัน คือ “เรื่องท่ีกล่าวหา”  
           เป็นสิ่งแรกท่ีต้องกล่าวถึงเม่ือต้อง 
           ดําเนินการทางวินัย ซ่ึงจะปรากฏอยู่ 
           ในคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  
         (กรณีวินัยร้ายแรง คือ สว.๑) ส่วน 
           “ฐานความผิด” จะปรากฏก็ต่อเม่ือได้ 
             รวบรวมพยานหลักฐานไประยะหนึ่งแล้ว 
           (กรณีวินัยร้ายแรง คือ ต้ังแต่ สว. ๓  
           เป็นต้นไป) 
๔๘.๓.๑ เม่ือต้ังเร่ืองกล่าวหาแล้ว ผลจะออกมา 
           อย่างไรก็ตาม ต้องรายงานไปยัง ก. 
           จังหวัดทุกเร่ือง  
           (ดูข้อ ๓๙.๗.๓ ประกอบ) 

๔๘.๑.๑ คู่มือการดําเนินการทาง 
           วินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
           พ.ศ.๔๕ หน้า ๒๙ 
 
๔๘.๒.๑  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
           วินัยและการรักษาวินัย 
           และการดําเนินการทาง 
              วินัยฯ ข้อ ๕๐ (แบบ 
          คําสั่งแต่งต้ังกรรมการ 
            สอบสวน/สว.๑) ข้อ ๖๑ 
           แบบ สว.๓ 
 
 
 
๔๘.๓.๑ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
           วินัยและการรักษาวินัย  
           และการดําเนินการทาง 
           วินัยฯ ข้อ ๘๗ วรรค ๑ 

๔๙. การตั้งเร่ืองกล่าวหาว่า 
      กระทําผิดวินัยอย่างไม่ 
      ร้ายแรง 

เลือกใช้วิธีก็ได้ ๔๙.๑ ให้สอบสวนตามท่ีนายก อปท.เห็นสมควร  
        ซ่ึงสามารถดําเนินการได้ ๓ วิธี ดังนี้ 
        (๑) มอบให้ ขรก.ผู้ใต้บังคบับัญชาสอบสวน 
             แทน (โดยเพียงทําบันทึกข้อความ/ไม่    
             ต้องออกเป็นคาํสัง่ก็ได้) หรือ 
        (๒) ต้ังกรรมการสอบสวนวินยัอย่างไม่ร้าย 
             แรง  (ให้ดําเนินการมีสาระสําคัญตาม 

๔๙.๑ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ  
        วินัยและการรักษาวินัยฯ  
        ข้อ ๒๖ วรรค ๑, ๓-๕ 



๒๕ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
               กระบวนการทางวินัยอย่างร้ายแรงโดย 

             อนุโลม) หรือ 
        (๓) หากมีการตั้งกรรมการสืบสวน สอบสวน 
              หรือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และกรรมการ 
               ได้ดําเนินการครบ ๓ องค์ประกอบ คือ 
             ๑) แจ้งข้อกลา่วหา 
             ๒) สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อ 
                 กล่าวหา 
             ๓) ให้โอกาสชี้แจง/นําสบื 
             แล้ว นายก อปท.จะสั่งลงโทษเป็นวินัย 
             อย่างไม่ร้ายแรงเลยก็ได้ 
๔๙.๒ ท้ัง ๓ วิธี ต้องมีรายละเอียดว่า ใครถูก 
       กล่าวหา กระทําผิดอะไร ท่ีไหน อย่างไร  
        และเม่ือใด (พฤติกรรมแห่งการกระทํา 
        ความผิด) เป็นต้น        

 

๕๐. การตั้งเร่ืองกล่าวหาว่า 
       กระทําวินัยอย่างร้ายแรง 

มีเพียงวิธีเดียว จะใช้
วิธีอ่ืนไม่ได้ 
 

๕๐. กรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
      ต้องออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  
      (ตามแบบ สว.๑) เท่านั้น 
      (วิธีการในข้อ ๗๒) 

๕๐. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัยฯ ข้อ ๒๖ 
      วรรค ๖ 

๕๑. เม่ือต้ังเร่ืองกล่าวหาแล้ว ต้องดําเนินการต่อไป  (๑) ถ้าฟังได้ว่ากระทําผิดวินัย ให้สั่งลงโทษเป็นวินัย 
      อย่างไม่ร้ายแรง (ข้อ ๘๔) หรือวินัยอย่างร้ายแรง 
      (ข้อ ๘๕) แล้วแต่กรณี 
(๒) ถ้ายังฟังไม่ได้ว่ากระทําผิดวินัย ให้สั่งยุติเร่ือง 
(๓) การสั่งยุติเร่ืองให้ทําเป็นหนังสือได้ 

๕๑. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัยฯ ข้อ ๒๖ 
      วรรค ๗ 

๕๒. จะดําเนินการทางวินัย  
      ผู้ท่ีออกจากราชการ 
      ไปแล้ว ได้หรือไม่ 

(๑) ต้องถูกกล่าวหา 
     ไว้ก่อนออกจาก  
     ราชการ จึงจะ 
     ดําเนินการทาง 
     วินัยได้ โดย… 

๕๒.๑ กล่าวหาเป็นหนังสือ 
๕๒.๒ ต่อผู้บังคบับัญชา หรือผู้มีหน้าท่ีสืบสวน 
        สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย 
๕๒.๓ ว่ากระผิดวินัยอย่างร้ายแรง (แต่หากถูก 
        กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
        นายก อปท.ไม่อาจดําเนนิการทางวินัยได้)  
        หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา  
        (เว้นแต่ประมาทหรือลหุโทษ) 
๕๒.๔ นายก อปท.สามารถดําเนินการทางวินัย 
        ได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ 
        เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย 
๕๒.๕ หากผลการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้นั้น   
       จะถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
         (ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดข้ันเงินเดือน) 
        ก็ให้งดโทษเสีย  

๕๒. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัยฯ ข้อ ๒๘ 
      วรรค ๑ 
 
 
หมายเหตุ  
กรณีต้องการทราบว่าเร่ืองใดถูก
กล่าวหาไว้ก่อนออกจากราชการ 
หรือไม่ ต้องตรวจสอบจากเอกสาร
การกล่าวหา กับ วันท่ีผู้ถูกกล่าวหา 
ออกจากราชการว่า วันใดเกิดก่อน  
หากวันออกจากราชการเกิดก่อน
การกล่าวหาแล้ว นายก อปท.จะ 
ไม่สามารถดําเนินการทางวินัยผู้
นั้นได้ 



๒๖ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

 (๒) ต้องออกคําสั่ง 
      แต่งตั้งคณะ  
     กรรมการสอบสวน  
     ภายใน ๑๘๐ วัน 
 

๑) นับแต่วันท่ีผู้นั้นพ้น (ออก) จากราชการ 
๒) หากพ้นกําหนด ๑๘๐ วัน ห้ามแต่งต้ังคณะ  
    กรรมการสอบสวนผู้นั้นอีกต่อไป 
๓) เป็นเงื่อนเวลาบังคับ 

 (๒) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
     และการรักษาวินัยฯ ข้อ ๒๘  
     วรรค ๒ 
 
ข้อสังเกต  
กรณี ป.ป.ช.แต่งต้ังอนุไต่สวน/
องค์คณะไต่สวน หลัง ๑๘๐ วัน 
อยู่ในความหมายเดียวกัน ตาม 
ความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ท่ี ๑๓๖๒/๒๕๕๖ 
(อยู่ระหว่างการเสนอแก้ไข พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
ป.ป.ช.) 

๕๓. เพียงใดจึงจะถือว่าถูก 
      กล่าวหาไว้ก่อนออก 
      จากราชการ 

อันเป็นเหตุให้ดํา เนิน
การทางวินัยได้ 

๕๓.๑ ต้องมีการระบุชื่ออย่างชัดเจน 
๕๓.๒ หากไม่ปรากฏชื่อ ไม่เข้าความหมายใน 
        ข้อนี้ และจะตั้งกรรมการสอบสวนมิได้ 
๕๓.๓ กรณี สตง.ชี้มูล โดยไม่ระบุชื่อ ไม่อาจต้ัง 
        กรรมการสอบสวนได้เช่นกัน 
        (ดูข้อ ๕๒ ประกอบ) 

๕๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร  
      ๐๗๐๙.๑/๒๖๐ ลง ๑๔ พ.ย. 
      ๔๔, นร ๐๗๐๙.๒/ป ๑๔๙๔  
      ลง ๑๑ พ.ย.๓๙ และ นร  
      ๑๐๑๑/ล ๔๙๕ ลง ๒๗  
      พ.ค.๕๑ 

๓.๒ การยืมตัวกรรมการจากสังกัดอ่ืน 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๕๔. การยืมกรรมการสอบสวน 
      จากสงักัดอ่ืน 

๕๔.๑ กรณีปกติ 
 
๕๔.๒ กรณีจําเปน็ 
        /เพ่ือประ  
        โยชน์ในการ 
        สอบสวน/ 
        เพ่ือความ 
        ยุติธรรม 
๕๔.๓ ต้องได้รับ 
        ความยิน  
        ยอมจากต้น 
        สังกัดของ   
        ผู้นั้นก่อน 

ให้แต่งต้ังจากพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด 
 
อาจแต่งต้ังจากตา่งสังกัดก็ได้ โดย 
๑) ประสานภายในกับเจ้าตัวผู้ท่ีต้องการขอตัว 
๒) หากเจ้าตัวไม่ขัดข้อง ให้ประสานภายในกับ 
    ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นด้วย   
๓) หากไม่ขัดข้อง ให้ส่งหนังสือขอตัวอย่างเป็น 
    ทางการ 
๔) เม่ือได้รับหนังสือตอบยินยอมจึงออกคําสั่ง 
    แต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวนได้ 
๕) อย่าออกคําสั่งก่อนวันได้รับหนังสอืยินยอม 
    เป็นอันขาด (เพราะอาจมีปัญหาการตีความ 
     ว่าเป็นคําสั่งท่ีมิชอบในภายหลัง) 
หมายเหตุ ๑) – ๕) เป็นข้อแนะนํา ไม่ใช่ข้อ
กฎหมาย 
 

๕๔. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ  
      ๔๙ วรรค ๑ และหนังสือ 
      สํานักงาน ก.อบต., ก.ท.  
      และ ก.จ.ท่ี มท ๐๘๐๙.๒/ 
      ว ๒๐๕ ลง ๒๐ ก.ย.๔๘ 
หมายเหตุ  ๑. “ต้นสังกัด” 
หมายถึง นอภ.หรือ ผวจ.หรือ 
นายก อปท.ท่ีกํากับดูแลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ท่ีจะถูกขอตัว 
              ๒. ระหว่างปฏิบัติ
ราชการในฐานะกรรมการสอบสวน 
ให้ถือเสมือนว่ากรรมการนัน้สังกดั 
อปท.เจา้ของคาํสัง่จนเสร็จ การ 
(น.ว.๑๗๘/๒๔๙๒ ลง ๑๐ ต.ค.๙๒) 



๒๗ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

๕๕. การเลือกกรรมการสอบ  
      สวนจากสงักดัอ่ืน 
 
 
 
 

เป็นอํานาจหน้าท่ี
ของ ก.จังหวัด 

เมื่อความปรากฏ (ได้รับแจ้ง/รายงาน/มี
หนังสือขอกรรมการ ฯลฯ) แก่ ก.จังหวัดว่า 
นายก อปท.มีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด ต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคู่กรณีกับพนักงานส่วนท้องถ่ินผู้ถูก 
    กล่าวหา กล่าวคือ มีเหตุทะเลาะวิวาทกัน  
     ร้องเรียน ฟ้องร้องซ่ึงกันและกัน (ทุกเร่ือง)  
     เป็นคู่หม้ัน คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดานไม่ว่า 
     ชั้นใด ๆ พ่ีน้อง ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายใน 
     สามชั้น ญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง 
     สองชั้น เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม  
     ผู้พิทักษ์ ผู้แทน ตัวแทน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ นายจ้าง  
     ของคู่กรณี เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาซ่ึงมีสภาพ 
     ร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณาไม่เป็นธรรม 
     หรือ 
(๒) ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดร่วมกับผู้ถูกกล่าวหา 
 
ให้ ก.จังหวัด ดําเนินการ ดังนี้ 
ตรวจสอบโดยวิธีใดท่ีน่าจะได้ความจริง (ต้ัง
กรรมการ/มอบฝ่ายเลขานุการ ฯลฯ) หากผล
ปรากฏว่าเป็นจริง ต้อง 
๑) ประสานภายในกับเจ้าตัวผู้ท่ีต้องการขอตัว 
๒) หากเจ้าตัวไม่ขัดข้อง ให้ประสานภายในกับ 
    ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นด้วย   
๓) หากไม่ขัดข้อง ให้ส่งหนังสือขอตัวอย่างเป็น 
    ทางการ 
๔) เม่ือได้รับหนังสอืตอบยินยอมจึงพิจารณามี 
    มติคัดเลือกให้เป็นกรรมการสอบสวน 
๕) ส่งรายชื่อท่ีมีมติคัดเลือกให้นายก อปท.ออก 
    คําสั่งแต่งต้ัง 
๖) อย่าออกคําสั่งก่อนวันได้รับหนังสือแจ้งมติ 
    คัดเลือกจากสํานักงาน ก.จงัหวัดเป็นอัน 
    ขาด (เพราะอาจมีปัญหาการตีความว่าเป็น 
     คําสั่งท่ีมิชอบในภายหลัง) 
ก.จังหวัด อาจมีมติคร้ังเดียวให้ฝ่ายเลขานุการ
เป็นผู้ดําเนินการตาม ๑) - ๓) แทนก็ได้ 

๕๕. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ  
      ๔๙ วรรค ๔ และข้อ ๔  
      วรรค ๓ และหนังสือสํานัก  
      งาน ก.อบต., ก.ท. ท่ี มท  
      ๐๘๐๙.๖/๑๓๒, ๑๓๓  ลง 
      ๓๐ มิ.ย.๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
๑. เป็นเพียงคําแนะนําเพ่ือให้เกิด 
    ความสะดวกในการปฏิบัติ 
๒. เม่ือได้รายชื่อแล้ว ควรให้ 
    รองนายก อปท. หรือผู้รักษา 
    ราชการแทน/ปฏิบัติหน้าท่ี 
    แทนเป็นผู้ลงนามในฐานะ  
    นายก อปท.เพ่ือป้องกันการ 
    โต้แย้งตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ 
    ราชการทางปกครอง พ.ศ.  
    ๒๕๓๙ ม.๑๓ 

๕๖. การลาออกจากการเป็น 
      กรรมการสอบสวน 

ไม่มีข้อกําหนดให้
ลาออกได้ 

(๑) กรณีการยืมตัวถือเป็นความยินยอมของ 
     ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดต้ังแต่แรกแล้ว 
(๒) กรณีเป็นผู้อยู่ในสังกัดของเจ้าของคําสั่ง 

๕๖. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ ๕๖ 



๒๘ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

        ถือเป็นหน้าท่ีอ่ืนท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
(๓) กรณีผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวน 
     ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีสอบสวนโดยไม่มีเหตุผลอัน 
     สมควร อาจผิดวินัยท้ังฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ี 
     ตามระเบียบฯลฯ ละท้ิงหน้าท่ีราชการ  
     หรือขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาได้ 
(๔) หากมีความจาํเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้   
     ตามปกติ อาจมีหนังสือรายงานนายก อปท.ผู้ 
     ออกคําสั่งเพ่ือขอให้เปลี่ยนแปลงกรรมการ 
     สอบสวนได้ และตราบใดท่ียังไม่มีการเปล่ียน  
      แปลงคําสัง่ กรรมการผู้นั้นต้องปฏิบัติหน้าท่ี 
     สอบสวนต่อไป 
(๕) การเปลี่ยนแปลงคําสัง่เป็นอํานาจดุลพินิจ 
     ของนายก อปท.เจ้าของคําสัง่ท่ีจะเห็นสมควร  
     หรือจําเป็น 

หมายเหตุ ดูข้อ ๑๘๖ ประกอบ 

๓.๓ การคัดคา้นกรรมการสอบสวนและผลของการคัดคา้น 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๕๗.  (๑) การคัดค้านกรรมการ 
             สอบสวน (ท่ีนายก  
             อปท.แต่งต้ังกรรม  
             การสอบสวนเอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๗.๑ โดยตัวผู้ถูก 
         กล่าวหา 

๕๗.๑.๑ มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งใด 
           (๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในเร่ืองท่ีกล่าวหา 
           (๒) มีประโยชน์ได้เสียในเร่ืองสอบสวน 
           (๓) มีเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา 
           (๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือญาติ 
           (๕) เหตุเสียความเป็นธรรมอื่น 
๕๗.๑.๒ ผู้ถูกกลา่วหาย่ืนคําคัดค้านเป็นหนังสือ 
           ต่อนายก อปท.ผู้สั่งแต่งต้ังภายใน ๗  
           วัน นับแต่วันรับทราบคําสั่งแต่งต้ัง 
           กรรมการ 
๕๗.๑.๓ เม่ือได้รับหนังสือคัดค้านแล้ว นายก  
           อปท.ต้องสั่งคําคัดค้านนั้น ภายใน 
           ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือคัดค้าน 
           ด้วย ๒ วิธี ดังนี้ 
            (๑) สั่งให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็น 
                 กรรมการสอบสวน 
            (๒) ยกคําคัดค้าน 
๕๗.๑.๔ คาํสั่งของนายก อปท.ท่ียกคําคัดค้าน    
           ให้เป็นท่ีสุด  
๕๗.๑.๕ หากนายก อปท.ไม่สั่งการอย่างใด 
           อย่างหนึ่ง ให้ผู้ท่ีถูกคัดค้านพ้นจาก 

๕๗. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ  
      ๕๔ และ ๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (๑) ให้แต่งต้ังกรรมการ 
            ทดแทน ตามข้อ ๕๖ 



๒๙ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
  
 
 
 
 
 
 
๕๗.  (๒) การคัดค้านกรรมการ 
             สอบสวน ( ท่ี ก . 
        จังหวัดเลือก) 

 
 
 
 
 
 
 
๕๗.๒ โดยกรรมการ  
        สอบสวนเอง 
 
ท้ังตามข้อ ๕๗.๑ 
และข้อ ๕๗.๒  
 

            การเป็นกรรมการสอบสวน (ห้ามนั่ง 
            ร่วมทําการสอบสวน เพราะเป็นผู้อ่ืน) 
๕๗.๑.๖. เม่ือนายก อปท.ได้สั่งคําคัดค้านแล้ว 
            ให้แจ้งผู้คัดค้านทราบด้วย 
๕๗.๑.๗  นายก อปท.ต้องส่งเร่ืองการคัดค้าน 
            ให้กรรมการสอบสวนรวบรวมไว้ใน 
            สํานวนโดยเร็ว 
๕๗.๒.๑ ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๕๗.๑  
เป็นไปตามข้อ ๕๗.๑.๑ – ๕๗.๑.๒ แล้วดําเนิน 
การต่อไป ดังนี้  
๑) ให้นายก อปท.ส่งคําคัดคา้นไปยัง ก.จังหวัด 
    ภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับหนังสือคัดค้าน 
๒) ก.จังหวัดต้องพิจารณาคําคัดคา้นโดยเร็ว แต่ 
    ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่ได้รับเร่ืองจาก 
    นายก อปท. 

 
 
 
 
 
 
 
๕๗.๒ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัยฯ  
        ข้อ ๕๕ 

๕๘. ผลอันเกิดจากคําคัด  
      ค้านกรรมการสอบสวน 

ให้ผู้ถูกคัดค้านนั้น
หยุดปฏิบัติหน้าท่ี
ชั่วคราว (ประธานฯ 
ต้องแจ้งให้ผู้ถูกคัด 
ค้านทราบเหตุนั้น
โดยเร็ว) 

- จนกว่านายก อปท.หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่ 
  กรณี จะพิจารณาสั่งคาํคัดค้านและแจ้งผล 
  การพิจารณาคําคัดค้านให้ทราบ 
- กรณีท่ีผู้ถูกคัดค้านร่วมนั่งพิจารณาในฐานะ 
  กรรมการสอบสวน จะทําให้การสอบสวนคร้ัง 
  นั้นเสียไปเฉพาะส่วนท่ีผู้นั้นร่วม 

๕๘. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัยฯ  
      ข้อ ๕๔ วรรค ๗ 

๕๙. (๑) นายก อปท.ไม่สั่ง 
           คําคัดค้านภายใน  
           ๑๕ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
       (๒) ก .จังหวัดไม่    
          พิจารณาและ 
             มีมติภายใน  ๓๐ วัน 

ผู้ถูกคัดค้านพ้นจาก
การเป็นกรรมการ
สอบสวน 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ถูกคัดค้านพ้นจาก
การเป็นกรรมการ
สอบสวนเช่นกัน 

๕๙.๑ ถือว่าการคัดค้านนั้นมีเหตุรับฟังได้ 
๕๙.๒ การสอบสวนหลังจากนั้นซ่ึงมีผู้ถูกคัด 
        ค้านร่วมอยู่ด้วยเป็นการไม่ชอบ 
๕๙.๓ หากจะลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง จะทํา 
        ให้การสอบสวนและมติของกรรมการท่ี 
        ไม่ครบองค์ประชุมเสียไปด้วย 
๕๙.๔ นายก อปท.ควรมีคําสั่งให้ผู้ถูกคัดค้าน 
        พ้นจากการเป็นกรรมการเสีย 
๕๙.๕ แล้วแต่งต้ังผู้อ่ืนท่ีเหมาะสมเป็นกรรม  
        การแทน 
ให้ ก.จังหวัดพิจารณาและมีมติคัดเลือกกรรมการ
สอบสวนแทนผู้นั้น หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การสอบสวนจะเสียไปเฉพาะส่วนท่ีผู้นั้นร่วม  

๕๙. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
      นร ๐๗๐๙.๒/ล๓๗๐ ลง  
      ๒๖ พ.ย.๓๙ ในหนังสือ 
      ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
      ข้าราชการพลเรือนฯ  
      ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๒๓๓ 
 
 
 
 
(๒) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
     และการรกัษาวินัยฯ ข้อ ๕๔ 
     วรรค ๖ 

 
๔ การกันเป็นพยานและการคุ้มครองพยาน 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๖๐. หลักการกันเป็นพยาน ๖๐.๑ ตัวการสําคญั ๖๐.๑.๑ พนักงานส่วนท้องถ่ินผู้เป็นต้นเหตุแห่งการ    ๖๐.๑ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 



๓๐ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
  

 
 
 
 
๖๐.๒  พยาน 
 
๖๐.๓ การกันเป็น 
        พยาน 
๖๐.๔ คณะกรรมการ 
        สอบสวน 
๖๐.๕ ลักษณะต้อง 
        ห้ามของการ 
        กันเป็นพยาน 

             กระทําความผิด ซ่ึงชักชวน โน้มน้าว ล่อ  
             ลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทําการอ่ืน 
             ใดอันทําให้พนักงานส่วนท้องถ่ินผู้อ่ืนจํา  
             ต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือ 
             ขัดขืนได้ 
๖๐.๒.๑  พนักงานส่วนท้องถ่ินผู้ให้ข้อมูลหรือให้ 
              ถ้อยคํา 
๖๐.๓.๑  ไม่ใช่ตัวการสําคัญแห่งการกระทําผิด  
             นายก อปท.อาจมีหนังสือสั่งกันเป็นพยาน
๖๐.๔.๑  เฉพาะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
 
๖๐.๕.๑ ไม่เกิดจากการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา        
๖๐.๕.๒ ไม่กระทําการอย่างใดโดมิชอบเพ่ือชักจูง 
            ให้ให้ถ้อยคํา 

        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๔ วรรค ๓ 
 
 
๖๐. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการดําเนินการทาง 
      วินัยฯ ข้อ ๓๐, ๓๑ และ  
      ๓๓ 
 

๖๑. วิธีกันเป็นพยาน (๑) 
 
 

๖๑.๑ ท้ังก่อนและ 
         หลังต้ังกรรม  
         การสอบสวน 
 
 
 
๖๑.๒ ไม่ถือว่าผิด 
       วินัย 

๖๑.๑.๑ อยู่ในข่ายร่วมกระทําผิด 
๖๑.๑.๒ ได้ให้ข้อมูลนั้นต่อผู้มีหน้าท่ี และ 
๖๑.๑.๓ เป็นเหตุให้ดําเนินการทางวินัยแก่ตัวการ   
            สําคญัได้ 
๖๑.๑.๔ นายก อปท.อาจมีหนังสือสั่งกันเป็นพยานได้  
๖๑.๑.๕ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
๖๑.๒.๑ ท้ังฐานเปดิเผยความลับราชการ 
๖๑.๒.๒ ท้ังฐานกระทําการข้ามข้ันผู้บังคับบัญชา 
             เหนือตน 

๖๑.๑ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๓๐ (๑) - ๓๑ 
 
 
๖๑.๒ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัยฯ 
        ข้อ ๓๒ 

๖๒. วิธีกันเป็นพยาน (๒) ท้ังก่อนและหลังต้ัง
กรรมการสอบสวน 

๖๒.๑. อยู่ในข่ายร่วมกระทําผิด 
๖๒.๒ ไม่ใช่ตัวการสําคัญ และ 
๖๒.๓ ไม่อาจแสวงหาข้อมูลจากผู้อ่ืนได้นอกจากผู้นั้น 
๖๒.๔ นายก อปท.อาจมีหนังสือสั่งกันเป็นพยานได้  

๖๒. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ  
      ๓๐ (๒) 

๖๓. การกันในอํานาจ 
      กรรมการสอบสวน 

มีเหตุอันสมควรใน
ระหว่างสอบสวน 
 
 
 

๖๓.๑ ให้กรรมการมีมติระบุเหตุผลว่าเพราะเหตุใด 
๖๓.๒ ประธานกรรมการสอบสวนรายงานนายก อปท. 
          โดยเร็ว 
๖๓.๓ ให้นายก อปท. สั่งเป็นหนังสือกันผู้นั้นเป็นพยาน 
๖๓.๔ การดําเนินการทางวินัยผู้นั้นเป็นอันยุติ 

๖๓. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการดําเนนิการทาง 
      วินัยฯ ข้อ ๓๔ 
 

๖๔. การสิ้นสุดการกันเป็น   
      พยาน 

กรรมการสอบสวน
รายงานไปยังนายก
อปท. ถ้าผู้ถูกกัน
เป็นพยานนั้น...  

มีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้ 
๖๔.๑ ไม่มาให้ถ้อยคํา 
๖๔.๒ มาแต่ไม่ให้ถ้อยคํา 
๖๔.๓ ให้ถ้อยคําแต่ไม่เป็นประโยชน์ 
๖๔.๔ ให้ถ้อยคําเป็นเท็จ 
๖๔.๕ ให้ถ้อยคํากลับกลับไปกลับมา 
๖๔.๖ ให้นายกฯ ส่ังเป็นหนังสือให้การกันเป็นพยาน 

๖๔. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย   
      และการดําเนินการทาง 
      วินัยฯ ข้อ ๓๖ 



๓๑ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

            สิ้นสุดลง 
๖๔.๗ ให้ดําเนินการทางวินัยผู้นั้นต่อไป 

       
 

๖๕. หลักการคุ้มครองพยาน 
 

เป็นหน้าท่ีของผู้บัง 
คับบัญชาทุกระดับ 
ชั้น  โดย... 
 

๖๕.๑ ไม่เปิดเผยชื่อ/ข้อมูลใด ๆ  ของพยาน 
๖๕.๒ ไม่ใช้อํานาจไม่ว่าในทางใด หรือกระทําการ 
         กลั่นแกล้ง/ไม่เป็นธรรมท่ีกระทบสิทธิหน้าท่ี 
         ของพยาน 
๖๕.๓ ไม่ให้พยานถูกกลั่นแกล้ง/ข่มขู่ 
๖๕.๔ จะดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือคุ้มครองก่อนแล้ว 
          ปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมายภายหลังก็ได้  
         (เช่น กรณีกฎหมายกําหนดให้ขอความ 
         เห็นชอบก่อน ให้ขอภายหลังได้) 

๖๕. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการดําเนินการทาง 
      วินัยฯ ข้อ ๓๘ 
 
      ข้อ ๓๙ 

๖๖. ผู้บังคับบัญชาไม่คุ้ม  
      ครอง หรือคุ้มครองไม่ 
      เพียงพอ 

(๑)  ให้พยานร้องเป็น 
        หนังสือต่อนายก  
       อปท. 
 
(๒)  นายก อปท. ไม่    
      คุ้มครอง หรือ 
      คุ้มครองไม่เพียง  
      พอ  ให้ร้องเป็น 
      หนังสือต่อ ก. 
      จังหวัด 
 
(๓) นายก อปท.ไม่ 
     ปฏิบัติตามมติ  
     ก.จังหวัด 

๑)  หากมีมูลน่าเชื่อ นายก อปท. ต้องให้ความ 
      คุ้มครองทันที 
 
 
๑)  หากมีมูลน่าเชื่อ  ก.จังหวัดต้องให้ความคุ้มครอง 
      ทันที 
๒)  หากมีความจาํเป็นเพ่ือความปลอดภัยใน 
     ชีวิต นายก อปท./ก.จังหวัด อาจส่ังให้ 
     พยานผู้นั้นไปช่วยราชการท่ีสํานักงาน 
     ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดโดย 
     ความสมัครใจของพยานโดยเร็วก็ได้ 
๑)   ถือว่าไม่ปฏิบัติการตามหน้าท่ี ให้ ก.จังหวัด 
       มีมติแจ้งผู้กํากับดูแลดําเนินการตามอํานาจ    
       หน้าท่ี 

๖๖. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการดําเนินการทาง 
      วินัยฯ ข้อ ๔๑ - ๔๓ 
 

๖๗. ระยะเวลาการคุ้มครอง 
      พยาน 

๖๗.๑  ระยะเวลา 
           เร่ิมต้น 
๖๗.๒ ระยะเวลา 
         สิ้นสุด 

๖๗.๑.๑ ในโอกาสแรกท่ีทําได้ 
๖๗.๑.๒ เร่ิมต้ังแต่ให้ข้อมูล 
๖๗.๒.๑ สั่งยุติเร่ือง 
๖๗.๒.๒ การดําเนนิการทางวินัยตัวการสําคัญเสร็จสิ้น 

๖๗. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการดําเนินการทาง 
      วินัยฯ ข้อ ๔๔ 

๖๘. การสั่งให้พยานกลับไป  
      ปฏิบัติหน้าท่ีเดิม 

มี ๓ เหตุ ได้แก่ ๑) มีการสั่งยุติเร่ือง 
๒) การดําเนินการทางวินัยแก่ตัวการสําคัญเสร็จสิ้น 
๓) เหตุแห่งการคุ้มครองพยานหมดไป 
ให้ ก.จังหวัดมีมติให้ผู้ได้รับการคุ้มครองพยาน
กลับไปปฏิบัติหน้าท่ีเดิม 

๖๘. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการดําเนินการทาง 
      วินัยฯ ข้อ ๔๔ 

 
๕ การกระทาํที่ปรากฏชัดแจ้ง 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๖๙. การกระทําท่ีปรากฏ นายก อปท.จะดํา เนิน ๖๙.๑ ปกตินายก อปท.จะดําเนินการทางวินัย ๖๙. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 



๓๒ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
      ชัดแจ้ง การทางวินัยหรือให้

ออกจากราชการ 
โดย… 
๑) ไม่สอบสวนหรือ 
๒) งดการสอบสวน  
    ก็ได้ 
๓) กรณีหย่อน/ 
    บกพร่อง/ 
    ประพฤติไม่ 
    เหมาะสม ก็ 
    เช่นเดียวกัน 

        ต้องมีการสอบสวนก่อนทุกคร้ัง จึงสั่งลง  
        โทษทางวินัยได้ 
๖๙.๒ หากมีคําสั่งลงโทษ โดยไม่มีการสอบสวน 
        คําสั่งลงโทษนั้นย่อมเป็นคําสั่งท่ีไม่ชอบ 
๖๙.๓ แต่ถ้าเป็นการกระทําท่ีปรากฏชัดแจ้ง จะ 
        ไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวน ก็สามารถ 
        ลงโทษทางวินัย หรือให้ออกจากราชการ 
        ได้ (ดูข้อ ๗๐ ประกอบ) 
 

      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการดําเนินการทาง 
      วินัยฯ ข้อ ๔๕-๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐. การกระทําท่ีถือว่าเป็น 
      กรณีท่ีปรากฏชัดแจ้ง 

๗๐.๑ วินัยไม่ร้าย  
        แรง 
 
 
 
 
 
 
๗๐.๒ วินัยอย่าง 
        ร้ายแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗๐.๓ หย่อน/      
       บกพร่อง/ 
        ไม่เหมาะสม 

มีเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
๑) ศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระทําผิดทาง 
    อาญา และนายก อปท.เห็นว่าคําพิพากษา 
    ประจักษ์ชัดแล้ว 
๒) รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายก อปท.หรือ  
    ผู้มีหน้าท่ีสืบสวนหรือกรรมการสอบสวนและ 
    บันทึกคํารับสารภาพนั้นเป็นหนังสือไว้แล้ว 
ถือเป็นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง 
มีเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
๑) ศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก (จริง ๆ)  
    โดยไม่รอกําหนดโทษ/ไม่รอการลงโทษ     
    (เว้นประมาท/ลหุโทษ) 
๒) ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกัน 
    เกินกว่า ๑๕ วัน โดยนายก อปท.สืบสวน 
    แล้วว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติ  
    การณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม 
    ระเบียบ 
๓) รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายก อปท.หรือ   
    ผู้มีหน้าท่ีสืบสวนหรือกรรมการสอบสวน  
    และบันทึกคํารับสารภาพเป็นหนังสือไว้แล้ว      
ถือเป็นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง 
มีเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
(๑) หย่อนความสามารถ 
(๒) บกพร่องต่อหน้าท่ีราชการ     
(๓) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่ง และ 
     นายก อปท.เห็นว่าหากให้อยู่ในราชการต่อไป 
     จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ จะสั่งให้ออก 
     จากราชการโดยไม่สอบสวนก็ได้ ถ้า... 

๗๐.๑ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๔๕ 
 
 
 
 
๗๐.๒ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๔๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗๐.๓ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๔๗ 
        (ดูข้อ ๖๙ ประกอบ) 



๓๓ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
       ๑) ศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระทําผิด 

         ทางอาญาแต่ให้รอ และนายก อปท. 
         เห็นว่าคําพิพากษาประจักษ์ชัดแล้ว 
     ๒) รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายก อปท.  
         หรือผู้มีหน้าท่ีสืบสวนหรือกรรมการ 
         สอบสวน และบันทึกคํารับสารภาพเป็น 
         หนังสือไว้แล้ว 
     ถือเป็นการกระทําท่ีปรากฏชัดแจ้ง 

         

 
๖ การสอบสวนพิจารณา 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๗๑. เพ่ือให้ได้ความจริง 
      และความยุติธรรม 

เหตุ ๔ ประการดัง 
ต่อไปน้ีต้องทําการ
สอบสวนพิจารณา 

(๑) ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
(๒) ถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อน 
     ความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
(๓) บกพร่องในหน้าท่ีราชการ 
(๔) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี 
     ราชการ     
ท้ัง ๔ กรณี ให้ใช้คําสัง่แต่งต้ังกรรมการสอบสวน 
(แบบ สว.๑) กล่าวคือ ใช้ สว.๑ ร่วมกัน 

๗๑. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย 
      และการดําเนินการทาง 
      วินัยฯ ข้อ ๔๘ 
         

๖.๑ คาํสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน (แบบ สว.๑) 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๗๒. การออกคําสั่งแต่งต้ัง 
      คณะกรรมการสอบสวน  
      (แบบ สว.๑) 
      (เป็นข้ันตอนท่ี ๑) 

๗๒.๑ คุณสมบัติของ 
        คณะกรรมการ 
        สอบสวน 

๗๒.๑.๑ แต่งต้ังจากพนักงานส่วนท้องถ่ินใน 
           สังกัด หากจําเป็นจึงแต่งต้ังจาก 
           ภายนอกสังกัด หรือข้าราชการฝ่าย 
           พลเรือน 
๗๒.๑.๒ ข้าราชการทหาร เป็นกรรมการสอบ  
           สวนวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ินไม่ได้ 
           (ให้ดูสถานภาพ ไม่ใช่ชั้นยศ) 
๗๒.๑.๓ มีจํานวนอย่างน้อย ๓ คน 
๗๒.๑.๔ ในจํานวน ๓ คนนั้น อย่างน้อย ๑ คน 
           ต้อง 
           ๑) เป็นนิติกร หรือ 
            ๒) จบปริญญาทางกฎหมาย หรือ 
             ๓) ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดําเนิน      
                    การทางวินัยฯ (หลักสูตร ๕ วัน) หรือ 
            ๔) มีประสบการณ์ด้านการดําเนนิการ 

๗๒.๑ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ  
        วินัยและการรักษาวินัยฯ   
        ข้อ ๔๙ วรรค ๑-๓ 



๓๔ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
  

 
 
 
 
 
 
 
๗๒.๒ รูปแบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗๒.๓ การแจ้งคาํ  
        สั่งแต่งต้ัง 
        กรรมการ 
        สอบสวน 
 

                ทางวินัย (โดยเคยร่วมเป็นกรรมการ      
                    สอบวินัยมาแล้ว อย่างน้อย ๑ สํานวน) 
๗๒.๑.๕ ประธานต้องมีตําแหน่งและระดับไม่ 
           ตํ่ากว่าผู้ท่ีถูกกล่าวหา (ตามข้อ ๗๓) 
๗๒.๑.๖ ให้กรรมการคนหนึง่เป็นเลขานุการ  
๗๒.๑.๗ แม้ภายหลังประธานจะมตํีาแหน่งและ 
           ระดับตํ่ากว่าผู้ถูกกลา่วหา ก็ไม่กระทบ 
           ถึงการท่ีได้ทําไปแล้ว 
๗๒.๒.๑ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  
           (แบบ สว.๑) ต้องระบุ ๓ ส่วนประกอบ  
           ดังนี้ 
           ๑) ชื่อและตําแหนง่ของผูถู้กกล่าวหา 
           ๒) เร่ืองท่ีกลา่วหา 
           ๓) ชื่อและตําแหนง่ของกรรมการสอบ  
               สวน 
           ส่วนประกอบนีจ้ะขาดส่วนหนึ่งส่วนใด 
           ไปมิได้ แต่จะให้มีผู้ช่วยเลขานุการหรือ 
           ไม่ก็ได้ 
๗๒.๒.๒ การแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ นอกจากจะ 
           แต่งต้ังจากพนักงานส่วนท้องถ่ิน หรือ 
           ข้าราชการฝา่ยพลเรือนแล้ว ยังอาจแต่ง 
           ต้ังจาก  
           ๑) ลูกจา้งประจาํ 
           ๒) พนกังานจา้งตามภารกิจ 
           โดยท้ังสองตําแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติ 
           ตามข้อ ๗๒.๑.๔ ด้วย 
๗๒.๓.๑ นายก อปท.ต้องแจง้คาํสัง่แต่งต้ังคณะ  
           กรรมการสอบสวน พร้อมสําเนา ๑   
           ฉบับให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยเร็ว 
           ๑) ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงชื่อรับทราบไว้ 
               เป็นหลักฐาน  
           ๒) กรณผีู้ถูกกล่าวหาไม่รับทราบคําสั่ง  
              ถ้าทําบันทึกลงวันท่ี สถานท่ีท่ีแจ้ง 
              ลงลายมือชื่อผู้แจ้ง และพยานรู้เห็น 
              แล้ว ให้ถือวันนั้นเป็นวันรับทราบ 
           ๓) หากแจ้งไม่ได้ ให้ส่งทางไปรษณีย์ 
               ลงทะเบียนตอบรับ เม่ือพ้น ๑๕ วัน    
               ถือว่ารับทราบแล้ว 
               กรณี ๑) - ๓) ระยะเวลาคัดค้าน 

 
 
 
 
 
๗๒.๑.๗ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยว  
          กับวินัยและการรักษา 
          วินัยฯ ข้อ ๔๙ วรรค ๖ 
๗๒.๒ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ  
        วินัยและการรักษาวินัยฯ 
        วินัยฯ ข้อ ๕๐ 
 
 
หมายเหตุ  ในคําสั่งแต่งต้ังคณะ 
กรรมการสอบสวน (สว.๑) จะยัง
ระบุฐานความผิดไม่ได้   ให้ระบุ
เฉพาะพฤติกรรมว่า ทําอะไร ท่ี
ไหน อย่างไร เม่ือไหร่ ฯลฯ เท่านั้น 
การะบุฐานความผิดเท่ากับเป็น
การตีกรอบ ไม่ให้สอบออกนอก
ฐานความผิดท่ีระบุไว้ ซ่ึงจะไม่ได้
ความจริงและยุติธรรม ไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของการดําเนนิการ
ทางวินัย 
 
 
๗๒.๓ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ  
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง  
        วินัยฯ ข้อ ๕๑ (๑) (๒) 
 
หมายเหตุ เจ้าหน้าท่ีผู้เป็นจ้า 
             ของเร่ืองจะทําหน้าท่ี 
             แทนนายก อปท.  
 



๓๕ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
             กรรมการสอบสวน เริ่มนับ ๑...๒...๓... 

๗๒.๓.๒ นายก อปท.สง่คาํสัง่แต่งต้ังให้คณะ  
           กรรมการสอบสวนทราบ พร้อมเอกสาร 
           การรับทราบข้อกลา่วหาของผู้ถูก 
           กล่าวหา 
๗๒.๓.๓ ประธานกรรมการลงนามรับทราบ 
           ระยะเวลาสอบสวน เริ่มนับ ๑...๒...๓... 

 

๗๓. ตําแหน่งระดับของ 
      ประธานกรรมการ 
      สอบสวน 

ต้องไม่ตํ่ากว่า หรือ        
เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าผู้
ถูกกล่าวหา ดังนั้น ถ้า
ผู้ถูกกล่าวหาเป็น… 

๗๓.๑ บริหารท้องถ่ินสูง (ปลัด) ประธานต้องเป็น 
         ๑) บริหารท้องถ่ินสูง (ปลัด) 
         ๒) ขรก.ฝ่ายพลเรือนไม่ตํ่ากว่า 
๗๓.๒ บริหารท้องถ่ินสูง (รองปลัด) ประธานต้องเป็น 
          ๑) บริหารท้องถ่ินสูง (รองปลัด) ข้ึนไป 
         ๒) ขรก.ฝ่ายพลเรือนไม่ตํ่ากว่า 
๗๓.๓ บริหารท้องถ่ินกลาง (ปลัด) ประธานต้องเป็น 
         บริหารท้องถ่ินกลาง (ปลดั) ข้ึนไป 
๗๓.๔ บริหารท้องถ่ินกลาง  (รองปลัด) ประธานต้องเป็น 
         บริหารท้องถ่ินกลาง (รองปลัด) ข้ึนไป 
๗๓.๕ บริหารท้องถ่ินต้น (ปลัด) ประธานต้องเป็น 
         บริหารท้องถ่ินต้น (ปลัด) ข้ึนไป 
๗๓.๖ บริหารท้องถ่ินต้น (รองปลัด) ประธานต้องเป็น 
         บริหารท้องถ่ินต้น (รองปลัด) ข้ึนไป 
๗๓.๗ อํานวยการท้องถ่ินสูง ประธานต้องเป็น 
          ๑) บริหารท้องถ่ินสูง 
         ๒) อํานวยการท้องถ่ินสูง 
         ๓) ขรก.ฝ่ายพลเรือนไม่ตํ่ากว่า 
๗๓.๘ อํานวยการท้องถ่ินกลาง ประธานต้องเป็น 
          ๑) บริหารท้องถ่ินกลาง ข้ึนไป 
         ๒) อํานวยการท้องถ่ินกลาง ข้ึนไป 
๗๓.๙ อํานวยการท้องถ่ินต้น ประธานต้องเป็น 
          ๑) บริหารท้องถ่ินต้น ข้ึนไป 
         ๒) อํานวยการท้องถ่ินต้น ข้ึนไป 
๗๓.๑๐ เชี่ยวชาญ ประธานต้องเป็น 
            ๑) บริหารท้องถ่ินสงู 
           ๒) อํานวยการท้องถ่ินสูง 
           ๓) เชี่ยวชาญ 
๗๓.๑๑ ชํานาญการพิเศษ ประธานต้องเป็น 
            ๑) บริหารท้องถ่ินกลาง ข้ึนไป 
           ๒) อํานวยการท้องถ่ินกลาง ข้ึนไป 
           ๓) ชํานาญการพิเศษ ข้ึนไป 

(๑) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
     และการรักษาวินัยฯ ข้อ ๔๙  
     วรรค ๑ 
(๒) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.   
      และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๖  
     /ว ๔๑ ลง ๙ มิ.ย.๕๙  
 
ข้อสังเกต  
๑. ประธานกรรมการต้องเป็น 
    พนักงานส่วนท้องถ่ิน คือ  
    อบจ./เทศบาล/อบต./เมือง 
    พัทยา เท่านั้น เว้นตําแหน่ง 
    ระดับสูงจะเป็นข้าราชการ 
    ประเภทอ่ืนก็ได้ 
๒. ตําแหน่งระดบัของประธาน  
    กรรมการสอบสวน เชน่ 
    ๑) ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
        เป็นประธานสอบตําแหน่ง 
        ประเภทอํานวยการและ 
        บริหารไม่ได้       
    ๒) ตําแหน่งประเภทอํานวย  
        การเป็นประธานสอบ 
       ตําแหน่งประเภทบริหาร 
        ไม่ได้ 
    ๓) ตําแหน่งประเภทบริหาร  
         (รองปลัด) เป็นประธาน 
         สอบตําแหน่งประเภท 
        บริหาร (ปลัด) ไม่ได้ 
     เป็นต้น เพราะตําแหน่งระดับ 
     ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา 
๓. หากตําแหน่งระดับตํ่ากว่าจะ 
    ทําให้คําสั่งนั้นไม่ชอบ ตาม 



๓๖ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
  

 
 

๗๓.๑๒ ชํานาญการ ประธานต้องเป็น             
            ๑) บริหารท้องถ่ิน 
           ๒) อํานวยการท้องถ่ิน 
           ๓) ชํานาญการ ข้ึนไป 
๗๓.๑๓ ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชํานาญงาน/ 
           ปฏิบัติงาน ประธานต้องเป็น 
            ๑) บริหารท้องถ่ิน 
           ๒) อํานวยการท้องถ่ิน 
           ๓) ชํานาญการ ข้ึนไป 
           ๔) อาวุโส 

    มาตรฐานท่ัวปเกี่ยวกับวินัย 
    และการรักษาวินัย และการ 
    ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ ๗๙   
 
 
 
 
 

๗๔.อํานาจหน้าท่ีของคณะ  
     กรรมการสอบสวน 

๗๔.๑ อํานาจ 
 
๗๔.๒ อํานาจ 
        หน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗๔.๓  คณะกรรม 
         การสอบสวน  
         มีหน้าท่ี ๖  
         ประการ 

กรรมการสอบสวนไม่มีสถานภาพเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา  
(ดูข้อ ๗๖ ประกอบ) 
๗๔.๒.๑ ขอให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราช 
           การ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของ 
           รัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จ 
           จริง ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยว 
           ข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลมาชี้แจง 
           หรือให้ถ้อยคํา 
๗๔.๒.๒ เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มา  
           ชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสาร  
           และหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 
เพ่ือ... 
๗๔.๓.๑ สอบสวนตามหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด 
๗๔.๓.๒ แสวงหาความจริง 
๗๔.๓.๓ ดูแลให้บังเกิดความยุติธรรม 
๗๔.๓.๔ รวบรวมประวัติและความประพฤติ 
           ของผู้ถูกกล่าวหา 
๗๔.๓.๕ จัดทําบนัทึกประจําวันทุกคร้ังท่ีมีการ 
           สอบสวน 
๗๔.๓.๖ ห้ามบุคคลอ่ืนเข้าร่วมทําการสอบสวน 

 
 
๗๔.๒ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย     
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๒๗  
 
 
 
 
 
 
๗๔.๓ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๕๗ 

๗๕. หน้าท่ีประธานกรรม  
      การสอบสวน 
    

เรียกประชุมคร้ัง    
แรกเพ่ือพิจารณา
วางแนวทางการ
สอบสวน  

เม่ือรับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ 
สวนและรับเร่ืองแล้ว ให้ประธานกรรมการสอบ 
สวนดําเนินการประชุมคร้ังแรก (ภายใน ๑๕ 
วัน นับแต่ประธานรับทราบคําสั่ง) 

๗๕. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการดําเนินการทาง 
      วินัยฯ ข้อ ๕๒ 

๗๖. กรรมการสอบสวน 
      ปฏิบัติหรือละเว้นการ   
       ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ  

เพ่ือให้เกิดหรืออาจ 
จะเกิดความเสียหาย 
ต่อผู้อ่ืน 

๗๖.๑  เม่ือถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล  
          กฎหมายอาญา 
๗๖.๒  อาจเป็นความผิดทางวินัยได้ และอาจเป็น   
        ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม. ๑๕๗ 

๗๖. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
       นร ๐๗๐๙.๒/๑๑๙ ลง    
       ๑๙ มี.ค.๔๐ ในหนังสือ      
       ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 



๓๗ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

             ได้อีกเช่นกัน 
ข้อสังเกต อย่างไรก็ตามการเป็นกรรมการสอบสวน
ทางวินัยตามคําสั่งของนายก อปท.ในปัจจุบัน ยังไม่
ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา   
(ดูข้อ ๗๔ ประกอบ) แต่อาจเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.
จัดต้ังท่ีบัญญัติให้พนักงานส่วนท้องถ่ินเป็นเจ้าพนัก 
งานในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 

       ข้าราชการพลเรือนฯ  
       ต.ค.๔๐ หน้า ๒๕๘ 
 

๗๗.  คําสั่งแต่งต้ังกรรมการ 
       สอบสวนอาจเปลี่ยน  
       แปลงได้ 

หากมีความจําเป็น
อาจเปลี่ยนแปลง
แก้ไขได้ 

๗๗.๑ นายก อปท.เห็นว่า 
        ๑) มีเหตุอันสมควร หรือ 
        ๒) จําเป็นจะต้องเปลี่ยน เพ่ิม ลด  
             จํานวนกรรมการสอบสวน 
๗๗.๒ ให้สามารถดําเนินการได้ แต่ต้องแสดง 
        เหตุแห่งการนั้นไว้ด้วย 

๗๗. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย 
      และการดําเนินการทาง 
      วินัยฯ ข้อ ๕๖ 
      (ดูข้อ ๑๖๕ ประกอบ) 

๗๘. ผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่กรรม  
      (ตาย) ระหว่างสอบสวน 

ให้การสอบสวนเป็น 
อันยุติลง 

คณะกรรมการสอบสวน ต้อง 
๗๘.๑ รวบรวมพยานหลักฐานเท่าท่ีมี 
๗๘.๒ วินิจฉัยว่าผู้ตายกระทําผิดวินัยอย่างร้าย  
         แรงหรือไม่   
๗๘.๓ ถ้าผิด จะลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
๗๘.๔ ปลดออกได้รับบําเหน็จบํานาญ /ไล่ออกไม่ได้ 
ข้อสังเกต  หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๐๔/
๑๔๕๕๖ ลง  ๒๕ พ.ค.๒๐ ให้ทําการสอบสวนต่อไป  
น่าจะหมายถึง เพียงการรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืน
ท่ีมิใช่การสอบปากคําบุคคล 

๗๘. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ  
      ๒๘ และหนังสือสํานักงาน  
      ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/๕๗๙  
      ลง ๔ ก.ค.๔๐ 
หมายเหตุ  หากให้สอบปากคํา
พยานบุคคลและมีกรณีพาดพิง
ผู้ตาย ทําให้ผู้ตายไม่มีโอกาส
ต่อสู้ 

๗๙. เม่ือเกิดกรณีหนึ่งกรณี 
      ใด หรือทุกกรณีต่อไปนี ้

๑) ถูกต้ังคณะ 
    กรรมการ 
    สอบสวน (วินัย 
    อย่างร้ายแรง) 
๒) ถูกฟ้องคดีอาญา 
 

๗๙.๑ นายก อปท.อาจสั่งพักราชการ หรือสั่ง 
        ให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยความ 
        เห็นชอบของ ก.จังหวัดได้ ถ้ามีเหตุหนึ่ง 
        เหตุใดใน ๑) - ๒)  
๗๙.๒  ผลการสอบสวนพิจารณาไม่ถึงกับจะต้องลง 
          โทษปลด/ไล่ หรือให้ออก ต้องสั่งกลับเข้ารับ 
          ราชการในตําแหน่งเดิม หรือระดับเดียวกัน 
๗๙.๓  ให้ถือว่ามีสถานภาพเป็นพนักงานส่วนท้อง  
          ถ่ินตลอดเวลา 
หมายเหตุ ตัดการต้องหาคดีอาญาออกไป 

๗๙. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการดําเนินการทาง 
      วินัยฯ ข้อ ๒๙ 

๘๐. องค์ประชุมกรรมการ 
      สอบสวน 
        

๘๐.๑ การประชุม 
๘๐.๒ การสอบสวน 

๑) ทุกคร้ังต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน 
    กรรมการท้ังหมด 
๒) เสียงเท่ากันประธานออกเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง     
    เป็นเสียงชี้ขาด  
๓) แต่หากจะแจ้ง สว.๓ และประชุมลงมติทํา  
    สว.๖ ต้องไม่น้อยกว่า ๓ คนด้วย 

๘๐. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ   
      ๕๓ และ ๖๔ 



๓๘ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

๘๑. กรรมการสอบสวนไม่ 
      ครบองค์ประชุมย่อม 
      เสียไปเฉพาะส่วน 

จะนําส่วนท่ีเสียไป
นั้นมาใช้ลงโทษไม่ 
ได้ 

๘๑.๑ กรรมการสอบสวนท่ีมิได้ร่วมสอบ มาลง 
        ลายมือชื่อในภายหลังเพ่ือให้ครบองค์ 
        ประชุม 
๘๑.๒ ไม่อาจทําให้การสอบสวนดังกล่าวเป็น 
        การสอบสวนท่ีถูกต้องข้ึนมาได้  และ 
๘๑.๓ ถือว่ากรรมการสอบสวนผู้นั้นกระทําผิด 
        วินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง 
        ราชการ 

๘๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี  
      นร ๐๗๐๙.๒/ป ๑๐๖๖  
      ลง ๑๕ พ.ย.๓๗ ในหนังสือ 
      ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
      ข้าราชการพลเรือนฯ  
      ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๑๒๕ 

๘๒. ระยะเวลาการสอบสวน ๘๒.๑  อํานาจของ 
         กรรมการ 
๘๒.๒ อํานาจของ 
        นายก อปท. 
 
๘๒.๓  อํานาจของ 
         ก.จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
๘๒.๔ ประธานฯ มี 
        หน้าท่ีย่ืนขอ 
        ขยายเวลาต่อ 
        นายก อปท.เพ่ือ  
         ให้อนุญาต 

๘๒.๑.๑ มีกําหนด ๑๒๐ วัน 
 
๘๒.๒.๑ ขยายได้ไม่เกิน ๒ คร้ัง ๆ ละไม่เกิน 
           ๓๐ วัน เป็น ๖๐ วัน (รวม ๑๘๐ วัน) 
 
๘๒.๓.๑ เม่ือครบ ๑๘๐ วันแล้ว ให้นายก อปท.  
           รายงาน ก.จังหวัด จํานวนวันข้ึนอยู่ท่ี 
           ความเหมาะสมและเป็นดุลพินิจของ  
           ก.จังหวัด (กรรมการสอบสวนควรระบุ  
           ด้วยว่าเหลือการรวบรวมพยานหลกั  
           ฐานใดบ้าง และจะใช้เวลากี่วัน เพ่ือ 
           ประกอบการพิจารณา) 
 
  

๘๒. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย  
      และการดําเนินการทาง 
      วินัยฯ ข้อ ๕๘ 
 
หมายเหตุ  ๑. เงื่อนเวลาตาม
ข้อนี้ ให้คํานึงถึงเวลารวมเป็น
หลัก เวลาย่อยเป็นเพียงส่วน 
ประกอบ 
              ๒. ระยะเวลาการ 
ดําเนินการทางวินัย มักจะไม่
กําหนด นอกเหนือจากข้อ ๕๘ 
หากจะมีระยะเวลาจะใช้คําว่า 
ทันที, โดยไม่ชักช้า, โดยเร็ว, 
หรือโดยพลัน แทน 
               ๓. เงื่อนเวลาการ 
สอบสวนเป็นเพียงเงื่อนเวลา
เร่งรัด ไม่ใช่เงื่อนเวลาบังคับ
กรรมการต้องสอบสวนให้อยู่
ภายในเงื่อนเวลาดังกล่าว 

๘๓.  ต้องนับระยะเวลาการ 
       สอบสวนอย่างต่อเนื่อง 

ไม่ต้องหยุดนับ ๘๓.๑  การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบ 
         สวนไม่กระทบระยะเวลาเดิมท่ีนับแล้ว 
๘๓.๒  กรรมการชุดใหม่ต้องนับระยะเวลาต่อ 
          เนื่องจากชุดเดิม 
๘๓.๓  เม่ือครบกําหนดให้ขอขยายระยะเวลา 
         ตามปกติ 

๘๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
      นร ๐๗๐๙.๒/ป๗๖๘ ลง  
      ๓๑ ต.ค.๓๘ ในหนังสือ 
      ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
      ข้าราชการพลเรือนฯ  
      ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๑๖๑ 

๘๔. คณะกรรมการสอบ  
      สวนทําการสอบสวน    
      เกินระยะเวลาที่กําหนด  
      โดยมิได้ขอขยายเวลา 
       การสอบสวน   

ไม่ถือเป็นสาระสํา 
คัญอันจะทําให้เสีย
ความเป็นธรรมแต่
อย่างใด 

นายก อปท.จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการขอขยายเวลาให้เป็นการถูกต้อง
หรือไม่ก็ได้ 
ข้อสังเกต  เป็นกรณีไม่มีเจตนาให้เกิดความล่า 
ช้า แต่หากมีเจตนากรรมการอาจมีความผิดได้ 

๘๔. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี  
      นร ๐๗๐๙.๒/ป๒๒ ลง ๑๗  
        ม.ค.๓๙ ในหนังสือ ตอบข้อ 
        หารือเกี่ยวกับวินัยฯ  
       ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๑๗๗  



๓๙ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

๘๕. การใช้พยานหลักฐาน พยานเอกสาร/
พยานวัตถุ 

๘๕.๑ ให้กรรมการสอบสวนบันทึกว่า ได้มาอย่างไร  
          จากผู้ใด และเม่ือใด 
๘๕.๒  ให้ใช้ต้นฉบับ 
๘๕.๓  หากไม่อาจนําต้นฉบับมาได้ จะใช้สําเนาท่ี 
          กรรมการหรือผู้รับผิดชอบรับรองก็ได้ 
๘๕.๔  ถ้าต้นฉบับสูญหาย/ถูกทําลาย จะให้นํา 
          สําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 

๘๕. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย       
      และการดําเนินการทาง 
      วินัยฯ ข้อ ๕๙ 
หมายเหตุ  กรณีกรรมการสอบ 
สวนจะใช้สํานวนการสอบข้อ 
เท็จจริงมาเป็นหลักฐานใน
สํานวนการสอบสวน ต้อง 
    (๑) มีมติให้นํามาใช้ 
    (๒) สอบสวนพยานบุคคล 
         ทุกปากเพ่ือยืนยันการ 
         ให้ถ้อยคําท่ีเคยให้ไว้ 
         ท่ีเรียกว่า “สอบยัน” 
        ปากใดสอบยันไม่ได้  
         ให้ตัดพยานปากนั้น 

๖.๒ บนัทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา (แบบ สว.๒) 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๘๖. การแจ้งและอธิบายข้อ 
       กล่าวหา (แจ้ง สว.๒) 
      (เป็นข้ันตอนท่ี ๒) 

หลังจากได้แจ้งคาํสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน (สว.๑) แล้ว 
 

เรียกว่า “การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา” เป็น
หน้าท่ีคณะกรรมการสอบสวน มีข้ันตอนดังนี้ 
๘๖.๑ ให้คณะกรรมการมีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหา 
         ทําเป็น ๒ ฉบับ (เรียกว่า สว.๒ มอบให้ผู้ 
       ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้ 
      เป็นหลักฐาน/เก็บไว้ในสํานวน อย่างละ ๑  
         ฉบับ) 
๘๖.๒ มาเพื่อแจ้งให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทํา 
         การใด เม่ือใด อย่างไร   
๘๖.๓ และแจ้งด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับแจ้ง  
         สว.๓ ตลอดจนอ้างพยานหลักฐาน หรือนํา 
         พยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกลา่วหา 
๘๖.๔ แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าว  
         หาว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหา หรือไม่  
         อย่างไร และบันทึกเป็นหลักฐาน 
๘๖.๕ การให้ถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา 
          (๑) ถ้ารับสารภาพ 
               ๑) ให้แจ้งว่าผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด      
                    หรือหย่อน/บกพร่อง/ประพฤติไม่ 
                      เหมาะสม อย่างไร 
               ๒) หากยังคงยืนยันตามคํารับสารภาพ     

๘๖. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย       
      และการดําเนินการทาง 
      วินัยฯ ข้อ ๖๐ 
 
หมายเหตุ  ใน สว.๒ จะยังระบุ
ฐานความผิดไม่ได้เช่นเดียวกัน
กับ สว.๑ 



๔๐ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

                      ให้บันทึกไว้เป็นหนังสือ รวมท้ังเหตุ 
                    ผลและสาเหตุในการรับสารภาพ  
                (ถ้ามี)  
            ๓) คณะกรรมการจะไม่ทําการสอบ 
                สวนต่อไป แล้วทํารายงานการ 
                สอบสวน (แบบ สว.๖) เสนอ 
                นายก อปท.ได้เลย 
            ๔) แต่ถ้ากรรมการเห็นเป็นการสมควร 
                เพ่ือทราบรายละเอียด จะสอบสวน 
                ต่อไปตามปกติก็ได้ 
          (๒) ถ้าไม่รับสารภาพ ให้คณะกรรมการรวบรวม 
            พยานหลักฐานเพ่ือแจ้ง สว.๓ ต่อไป 
๘๖.๖ กรณีผู้ถูกกล่าวหามา แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อ 
        รับทราบ ถ้าได้ทําบนัทึกลงชือ่วันท่ีสถานท่ี 
        ลายมือชื่อผู้แจ้ง และพยานรู้เห็นไว้แล้ว  
        ให้ถือวันแจ้งเป็นวันรับทราบ 
๘๖.๗ กรณีไม่อาจแจ้งโดยตรงได้ หรือมีเหตุจําเป็น  
        หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มา ให้ส่ง สว.๒ (ทํา 
        เป็น ๓ ฉบับ เก็บไว้ในสํานวน/มอบผู้ถูก 
        กล่าวหา/ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ วัน 
        เดือน ปี ส่งคืนเพ่ือติดไว้ในสํานวน) ทาง 
        ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังท่ีอยู่ตาม 
          หลักฐานของราชการหรือท่ีผู้ถูกกล่าวหา 
        แจ้งไว้ โดย 
        (๑)  มีหนังสือสอบถามไปด้วยว่าได้กระทํา 
             การตามข้อกล่าวหาหรือไม่ 
        (๒) เม่ือล่วงพ้น ๑๕ วัน นับแต่วันส่ง แม้ 
             จะไม่ได้รับ สว.๒ คืน ก็ถือว่าได้รับ 
             ทราบ สว.๒ แล้ว  
        (๓) ให้คณะกรรมการรวบรวมพยาน 
             หลักฐานเพื่อแจ้ง สว.๓ ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๒) หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
     นร ๐๗๐๙.๒/ล ๑๐๖ ลง  
     ๒๒ มี.ค.๓๙ 
 

๖.๓ บนัทึกการแจ้งสรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนนุข้อกลา่วหา (แบบ สว.๓) 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๘๗. การแจ้งสรุปพยานหลัก  
       ฐานที่สนับสนุนข้อกล่าว  
        หา (แจ้ง สว.๓) 
      (เป็นข้ันตอนท่ี ๓) 

หลังจากได้แจ้ง สว.
๒ แล้ว และไม่มีการ
รับสารภาพ 

เรียกว่า “การแจ้งสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน
ข้อกล่าวหา” โดยให้คณะกรรมการสอบสวนประชุม 
พิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อ
กล่าวหาว่ากระทําการใด เม่ือใด อย่างไร ผิดวินัย
กรณีใด ตามข้อใด หรือหย่อน/บกพร่อง/ประพฤติตน 

๘๗. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
      วินัยและการรักษาวินัย       
      และการดําเนินการทาง 
      วินัยฯ ข้อ ๖๑ 



๔๑ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

  ไม่เหมาะสมอย่างไร ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
๘๗.๑ ให้คณะกรรมการสอบนสวนมีหนังสือเรียกผู้ 
         ถูกกล่าวหา ทําเป็น ๒ ฉบับ (เรียกว่า สว. 
       ๓ มอบให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับ 
      ทราบไว้เป็นหลักฐาน/เก็บไว้ในสํานวน) 
๘๗.๒ มาพบเพื่อแจ้งระบุข้อกล่าวหาตามพยานหลัก 
         ฐานว่าเนความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด  
       หรือหย่อน/บกพร่อง/ประพฤติตนไม่เหมาะสม 
         อย่างไร  
๘๗.๓ และสรุปพยานหลักฐานเท่าท่ีมีให้ทราบ ระบุ 
         วัน เวลา สถานท่ี และพฤติกรรมสนับสนุนข้อ 
         กล่าวหา จะระบุชื่อพยานบุคคลหรือไม่ก็ได้ 
๘๗.๔ แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าว  
         หาว่าจะย่ืนคําชี้แจงเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้า 
         ประสงค์ก็ให้ย่ืนภายในเวลาอันสมควร แต่ไม่ 
         เกิน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับ สว.๓ 
๘๗.๕ คณะกรรมการต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาให้ 
         ถ้อยคําเพ่ิมเติมและนําสืบแก้ด้วย 
๘๗.๖ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์ย่ืนคําชี้แจงเป็น 
         หนังสือ ให้สอบปากคําและนาํสืบแก้โดยเร็ว 
๘๗.๗ การนําสืบแก้ ผู้ถูกกล่าวหาจะนําพยานหลัก  
         ฐานมาเอง หรืออ้างให้คณะกรรมการสอบสวน 
         เรียกมาก็ได้ 
๘๗.๘ เม่ือรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  เสร็จแล้ว  
         ให้คณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาลง 
         มติ และรายงานผลการสอบสวน (สว.๖) เสนอ 
         นายก อปท.ต่อไป 
๘๗.๙ กรณีผู้ถูกกล่าวหามา แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อ 
        รับทราบ หรือมาแต่ไม่รับทราบ ถ้าได้ 
        ทําบันทึกลงชื่อวันท่ี สถานท่ี ลายมือชื่อผู้ 
        แจ้ง และพยานรู้เห็นไว้แล้ว ให้ถือวันแจ้ง 
        เป็นวันรับทราบ 
๘๗.๑๐ กรณีไม่อาจแจ้งโดยตรงได้ หรือมีเหตุ 
          จําเป็น หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มา ให้ส่ง  
          สว.๓ (ทําเป็น ๓ ฉบับ เก็บไว้ในสํานวน/ 
          มอบผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือ  
          ชื่อ วัน เดือน ปี ส่งคืนเพ่ือติดไว้ในสํานวน) 
          ทางไปรษณย์ีลงทะเบียนตอบรับไปยังท่ี       
            อยู่ตามหลักฐานของราชการหรือท่ีผู้ถูก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสังเกต กรณี ผู้ถูกกล่าวหา
ไม่มา เป็นการแจ้งอีกคร้ังหลัง 
จากดําเนินการตามข้อ ๘๗.๑ 
แล้ว 
 



๔๒ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

            กล่าวหาแจ้งไว้ เม่ือล่วงพ้น ๑๕ วัน  
          นับแต่วันส่ง แม้จะไม่ได้รับ สว.๓ คืน  
          หรือไม่ได้รับคําชี้แจง หรือไม่มาตามนัด 
          ให้ถือว่าได้รับทราบ สว.๓ แล้ว และ      
            ไม่ประสงค์จะแก้ข้อกล่าวหา (ไม่ประสงค์ 
          จะต่อสู้) กรณีเช่นนี้จะไม่สอบสวนต่อไป 
          ก็ได้ แล้วจัดทํารายงานการสอบสวน  
          (สว.๖) เสนอนายก อปท.ได้เลย หรือ 
          เห็นสมควรเพิ่มให้ได้ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม 
          จะสอบสวนต่อไปก็ได้ แต่ถ้าผู้ถูกกล่าว 
          หาจะขอชี้แจงหรือนําสืบก่อนเสนอ  
          สว.๖ ต่อนายก อปท.โดยมีเหตุอันสมควร   
          กรรมการต้องให้โอกาสตามร้องขอ 

หมายเหตุ ในข้อ ๘๗.๑๐ ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 
๐๗๐๙.๒/ล ๑๐๖ ลง ๒๒ มี.ค.
๓๙ โดยไม่คํานึงถึงผลของการ
ส่งว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับหรือไม่ 
เพ่ือให้การสอบสวนสามารถดาํเนิน 
การต่อไปได้ 
 

๘๘. สว.๒ หรือ สว.๓  
      สามารถแจ้งวันเดียว  
      กันได้ 

มิได้มีข้อห้ามการ
แจ้งในวันเดียวกัน 

ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะต้องการให้คณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการให้ครบถ้วนตามที่กําหนด
ไว้เท่านั้น 
 

เทียบเคียง 
๘๘. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี  
      นร ๐๗๐๙.๒/๑๑๙ ลง  
      ๑๙ มี.ค.๔๐ ในหนังสือ 
      ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
      ข้าราชการพลเรือนฯ  
      ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๒๕๘ 

๘๙. กรรมการไม่ได้แจ้ง  
      สว.๓ เลย ต้องทํา 
      อย่างไร 

นายก อปท.ต้องสั่ง
ให้คณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการ
ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

มี ๔ กรณี ดังนี้ 
๑) ไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบบันทึก  
    สว.๓ 
๒) ไม่ส่งบันทึก สว.๓ 
๓) ไม่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจง 
๔) ไม่มีหนังสือนัดให้มาชี้แจงหรือนําสืบแก้ 
    ข้อกล่าวหา  

๘๙. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ  
      ๘๑ 

๙๐. กรรมการสอบสวน  
      (วินัยอย่างร้ายแรง)  
      มิได้แจ้งสรุปพยาน  
      หลักฐานท่ีสนับสนุน 
      ข้อกล่าวหา (สว.๓) 

แต่เสนอความเห็นไป
ยังนายก อปท.เพ่ือ
สั่งให้ออกเพราะมี
มลทินหรือมัวหมอง
ในเรื่องท่ีสอบสวน 

๙๐.๑ ไม่สามารถเสนอความเห็นได้ 
๙๐.๒ กรรมการสอบสวนต้องดําเนินการ 
        สอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพิ่มเติมให้ 
        ถูกต้องเสียก่อนจึงจะเสนอความเห็น 
        ดังกล่าวได้ 

๙๐. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
       ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/ล๓๕๑     
       ลง ๖ พ.ย.๓๙ ในหนังสือ  
       ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 
       วินัยข้าราชการพลเรือน  
       ต.ค.๔๐ หน้า ๒๑๗ 

๖.๔ บนัทึกถ้อยคําผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว.๔) 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๙๑. การบันทึกถ้อยคําผู้ถูก 
       กล่าวหา (สว.๔) 
      (เป็นข้ันตอนท่ี ๔) 

หลังจากได้แจ้ง สว.๑ 
สว.๒ หรือ สว.๓  

(๑)  ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนต้องทําการบันทึก  
     ไม่ว่าจะรับสารภาพหรือไม่ (ตามแบบ สว. 
     ๔) อาจบันทึกหลังแจ้ง สว.๑ สว. ๒ หรือ  

๙๑. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ   



๔๓ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

       สว. ๓ ก็ได้ แล้วแต่กรณี 
      ๑) หลังแจ้ง สว.๑ ผู้ถูกกลา่วหารับสารภาพ 
            ต่อนายก อปท.หรือกรรมการสอบสวน 
            และบันทึกไว้เป็นหนังสือแล้ว  
      ๒) หลังแจ้ง สว.๒ ผู้ถูกกลา่วหารับสารภาพ 
            ต่อกรรมการสอบสวน และบันทึกไว้เป็น 
          หนังสือแล้ว  
      ๓) หลังแจ้ง สว.๓ เม่ือจะทําการสอบสวนผู ้
            ถูกกล่าวหา  
(๒) กรณีเป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จะใช้แบบอ่ืน 
     เช่น บันทึกข้อความ หรือ ปค.๑๔ ได้หรือ  
     ไม่ กฎมิได้กําหนดไว้ แต่มีข้อความว่า “หาก 
     เป็นการต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ 
     ร้ายแรง ให้ใช้กระบวนการอันมีสาระสําคัญ 
     ของวินัยอย่างร้ายแรงโดยอนุโลม จึงต้องใช้ 
     สว.๔ ในการบันทึกถ้อยคําผู้ถูกกล่าวหา 

      ๖๐, ๖๑ และ ๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๒) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
     และการรักษาวินัย และการ 
     ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ  
     ๒๖ วรรค ๕ 
ข้อสังเกต หากมอบหมายให้สอบสวน 
แทน/ต้ังกรรมการข้อเท็จจริง อาจใช้
บันทึกข้อความ หรือ ปค. ๑๔ ได้ 

๖.๕ บนัทึกถ้อยคําพยาน (แบบ สว.๕) 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๙๒. การบันทึกถ้อยคําพยาน  
       (สว.๕) 

ใช้ได้ท้ังพยานฝ่าย
กล่าวหา และพยาน
ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 

(๑) การบันทึกถ้อยคําพยานให้ใช้แบบ สว.๕ และ 
     อาจเกิดข้ึนได้ใน ๒ ข้ันตอน คือ 
     ๑) ข้ันตอนการรวบรวมพยานหลักฐานฝ่าย 
         กล่าวหา ก่อนแจ้ง สว.๓ 
     ๒) ข้ันตอนการรวบรวมพยานหลักฐานหลัง 
         แจ้ง สว.๓ แล้ว 
(๒) เม่ือบันทึกถ้อยคําเสร็จให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อย  
     คําฟัง หรือให้อ่านเอง แล้วให้ลงลายมือชื่อ 
     ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมท้ังกรรมการทุกคน 
(๓) กรณีถ้อยคํามีหลายหน้า ให้ผู้ให้ถ้อยคําลง 
     ลายมือชื่อ พร้อมท้ังกรรมการอย่างน้อย ๑ 
     คน ลงลายมือชื่อกํากับทุกหน้า 
(๔) ห้ามขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ 
(๕) ถ้าจะแก้ไข ให้ขีดฆ่าหรือตกเติมแล้วให้ผู้นั้นและ 
     กรรมการอย่างน้อย ๑ คน ลงชื่อกํากับทุกแห่ง 
(๖) กรณีผู้ให้ถ้อยคําไม่ลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุ     
      ไว้ในบันทึกนั้น 
(๗) ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ใช้  
     ป.พ.พ.มาตรา ๙ (เช่น แกงได เป็นต้น) โดย 
    อนุโลม 

๙๒. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ  
      ๖๖ วรรค ๒ 



๔๔ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

๙๓. ข้ออนุญาตและข้อห้าม 
      ในการสอบสวนของ     
       คณะกรรมการสอบสวน 
 
 

๙๓.๑ ข้ออนุญาต 
 
 
 
๙๓.๒ ข้อห้าม 
 
 
 
 
๙๓.๓ วิธีการสอบ  
        สวน 

๙๓.๑.๑ ผู้ท่ีอยู่ในท่ีสอบสวนได้ 
            (๑) ทนายความของผู้ถูกกล่าวหา 
            (๒) ท่ีปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา 
            (๓) บุคคลที่กรรมการอนุญาต 
๙๓.๒.๑ ให้กรรมการเรียกผู้ให้ถ้อยคําเข้ามาทีละ 
           หนึ่งคน 
๙๓.๒.๒ มิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทําการสอบสวน 
๙๓.๒.๓ มิให้บุคคลอื่นอยู่ในท่ีสอบสวน 
๙๓.๒.๔ มิให้ล่อลวง ขู่เข็ญ สัญญา จูงใจ 
ให้คณะกรรมการสอบสวน 
๙๓.๓.๑ รวบรวมประวัติ/ความประพฤติของผู้ถูก 
            กล่าวหา   
๙๓.๓.๒ จัดทําบันทึกประจําวันทุกครั้ง 
๙๓.๓.๓ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีจะทําการ 
          สอบสวน 

๙๓.๑ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๔๘ วรรค ๑ 
๙๓.๒ ข้อ ๕๗ วรรค ๒, ๖๕  
         และ ๖๖ วรรค ๑ 
 
 
 
๙๓.๓ ข้อ ๕๗ วรรค ๑ ข้อ ๖๗  
        วรรค ๑ ข้อ ๖๖ วรรค ๑ 

๙๔. การตัดพยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๔.๑ กรรมการจะไม่ 
         สอบสวนพยาน 
         ปากนั้นก็ได้  
         ถ้า... 
 
๙๔.๒ กรรมการจะงด 
         การสอบสวน 
         พยานหลักฐาน 
         นั้นก็ได้  ถ้า... 

๙๔.๑.๑ พยานมา แต่ไม่ให้ถ้อยคํา 
๙๔.๑.๒ พยานไม่มา 
๙๔.๑.๓ กรรมการเรียกพยานไม่ได้ภายในเวลาอัน 
            สมควร 
๙๔.๑.๔ แต่ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวัน 
๙๔.๒.๑ กรรมการต้องสอบสวนให้หมดประเด็น 
            (สอบให้สิ้นกระแสความ) 
๙๔.๒.๒ หลักฐานใด จะทําให้การสอบสวนล่าช้า 
            โดยไม่จําเป็น 
๙๔.๒.๓ มิใช่หลักฐานในประเด็นสําคัญ 
๙๔.๒.๔ แต่ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวัน 

๙๔.๑ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๖๗ วรรค ๒ 
 
๙๔.๒ ข้อ ๖๘ 

๙๕. การสอบสวนหรือรวบ  
      รวมพยานหลักฐาน 
      ต่างท้องท่ี 

มี ๒ วิธี (ให้เลือก) 
๙๕.๑ ส่งประเด็น 

 
๙๕.๑.๑ กรรมการกําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญท่ี 
            จะสอบสวน 
๙๕.๑.๒ ประธานกรรมการสอบสวนรายงานนายก  
            อปท.ท่ีสั่งแต่งต้ังกรรมการสอบสวน 
๙๕.๑.๓ นายก อปท.ท่ีสั่งแต่งต้ังฯ  ขอให้หัวหน้า 
            ส่วนราชการในท้องท่ีจะสอบ ทําการสอบ  
            สวนหรือรวบรวมแทนก็ได้ 
๙๕.๑.๔ ด้วยการเลือกข้าราชการในบังคับบัญชา 
            ปลายทางอย่างน้อย ๓ คนเป็น  “คณะทํา 
            การสอบสวน” 
๙๕.๑.๕ คณะทําการสอบสวน มีฐานะเป็นกรรมการ 
            สอบสวน 

 
๙๕.๑ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๖๙ วรรค ๑ 



๔๕ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

 ๙๕.๒ เดินทางไป  
        สอบสวนเอง 

๙๕.๒.๑ เป็นการสอบสวนเช่นเดียวกับสอบสวนใน 
            ท้องท่ี ซ่ึงต้องมีการขออนุมัติเดินทางไป       
            ราชการตามระเบียบ 
๙๕.๒.๒ ไม่ควรเรียกพยานมาสอบ เพราะจะสร้าง 
             ภาระให้พยานเกินจําเป็น 

หมายเหตุ เนื่องจากไม่อาจเบิก 
             เงินค่าพยานได้        

๙๖. กรรมการสอบสวนพบ 
      เร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีได้ 
      ระบุไว้ในคําสั่งแต่งต้ัง 
      กรรมการสอบสวน  
      (สว.๑) ทําอย่างไร 

กรรมการจะสอบสวน
ในเรื่องอ่ืนนั้นไม่ได้ 

๙๖.๑ ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานนายก  
         อปท.เจ้าของคําสั่งนัน้โดยเร็ว 
๙๖.๒ ถ้านายก อปท.เห็นว่ากรณีมีมูล ให้แต่งต้ัง 
         คณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนั้น จาก 
         กรรมการคณะเดิม หรือคณะใหม่ก็ได้ 

๙๖. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ  
      ๗๐ 

๙๗. กรรมการสอบสวน 
      พบว่ามีการพาดพิง 
      ข้าราชการผู้อ่ืน (นอก  
      จากท่ีได้ระบุในคําสั่ง 
      แต่งต้ังคณะกรรมการ 
      สอบสวน (สว.๑) 

กรรมการจะสอบสวน
ผู้อ่ืนนั้นในฐานะเป็น
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ 

๙๗.๑ ให้กรรมการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมีส่วน 
         ร่วมในการกระทําเรื่องนั้นด้วยหรือไม่ 
๙๗.๒ ถ้ามี  ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงาน 
         นายก อปท.ผู้สั่งต้ังเพ่ือดําเนินการโดยเร็ว 
๙๗.๓ หากนายก อปท.เห็นว่ากรณีมีมูล 
         หรือหย่อน/บกพร่อง/ประพฤติไม่เหมาะสม  
         ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนจากกรรม  
         การคณะเดิม หรือคณะใหม่ก็ได้ 
๙๗.๔ กรณีกรรมการสอบสวน  สอบแยกเป็นสํานวน 
         ใหม่ ให้นําสําเนาพยานในสํานวนเดิมมารวม 
         ด้วยหรือบันทึกว่านําพยานหลักฐานใดจาก 
         สํานวนเดิมมาประกอบในสํานวนใหม่ด้วย 

๙๗. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวนิัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ  
      ๗๑ วรรค ๑, ๒ 
 
 
 
 
      ข้อ ๗๑ วรรค ๓ 

๙๘. การพาดพิงข้าราชการ 
      สังกัดอ่ืน 

ถือได้ว่ามีการสืบสวน
พิจารณาในเบื้องต้น
แล้วว่ามีมูล 

(๑) นายก อปท.ต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ 
     บังคับบัญชาเจ้าสังกัดของผู้นัน้เพ่ือดําเนิน  
     การต่อไป 
(๒)  เจ้าสังกัดไม่ต้องสืบสวนพิจารณาในเบื้องต้นซํ้า
(๓)  ให้แต่งต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัยได้เลย 

๙๘. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ  
      ๗๑ วรรค ๒ 

๙๙. กรณีมีคําพิพากษาถึง 
      ท่ีสุดว่ากระทําผิดก่อน  
      การสอบสวนทางวินัย 
      จะแล้วเสร็จ 

ถ้ากรรมการเห็นว่า
ข้อเท็จจริงตามคํา 
พิพากษาประจักษ์ชัด
อยู่แล้ว 

ให้ถือเอาคําพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานท่ีสนับ 
สนุนข้อกล่าวหา  โดยไม่ต้องสอบสวนพยานหลัก 
ฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา  แต่... 
(๑) ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
(๒) และต้องแจ้งสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อ 
     กล่าวหา ( สว.๓ ) ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 

๙๙. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
      และการรักษาวินัย และการ 
      ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ  
      ๗๓ 

๑๐๐. ผู้ถูกกล่าวหาโอน 
        ระหว่างการสอบสวน 

ให้กรรมการสอบ 
สวนทําการสอบ     
สวนต่อไปจนเสร็จ 

๑๐๐.๑ ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอสํานวน 
           การสอบสวนต่อนายก อปท.สังกัดเดิม 
๑๐๐.๒ ให้นายก อปท.สังกัดเดิมตรวจสอบความ     
           ถูกต้องของสํานวน จากนั้นส่งต่อไปยัง 
           นายก อปท.สังกัดใหม่ (สังกัดปัจจุบัน) 
๑๐๐.๓ ให้นายก อปท.สังกัดใหม่ ตรวจสอบความ 

๑๐๐. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการดําเนินการทาง     
        วินัยฯ ข้อ ๗๔  
 
 



๔๖ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

              ถูกต้องอีกคร้ัง แล้วพิจารณาลงโทษได้เลย 
           (ข้อพึงระวัง ต้ังกรรมการสอบใหม่อีก      
           ไม่ได้  เพราะจะเป็นการดําเนินการทาง 
           วินัยซํ้าในความผิดเดียวกัน) 

หมายเหตุ ไม่ให้โอนระหว่างการ
สอบสวนโดยอ้างว่าถูกต้ังกรรม 
การสอบสวนไม่ได้ เพราะสามารถ
สอบสวนได้ตามข้อ ๗๔ อยู่แล้ว    

๑๐๑. อํานาจการดําเนินการ 
        ทางวินัยและการ 
        พิจารณารายงานการ 
        ดําเนินการทางวินัย 
        กรณีโอน      
 

เป็นอํานาจของ  
ผู้บังคับบัญชาและ 
ก.จังหวัดสังกัดใหม่  

๑๐๑.๑ หากผู้บังคับบัญชาเดิมได้ดําเนินการทาง 
          วินัย หรือ ก.จงัหวัดเดิมพิจารณารายงาน 
          การดําเนินการทางวินัยภายหลังท่ีมีการ 
          โอนไปแล้ว 
๑๐๑.๒ การดําเนนิการทางวินัยของผู้บังคับบัญชา 
          เดิม หรือมติของ ก.จังหวัดเดิมนั้น ไม่ 
          มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย 
๑๐๑.๓ ผู้บังคับบัญชาเดิมต้องส่งเร่ืองการ    
          ดําเนินการทางวินัยไปให้ผู้บังคับบัญชา 
          ใหม่ หรือ ก.จังหวัดเดิมต้องส่งเร่ือง  
          รายงานการดําเนินการทางวินัยไปให้  
          ก.จังหวัดสังกัดใหม่ดําเนินการต่อไป 

เทียบเคียง 
๑๐๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
        นร ๐๗๐๙.๒/ป๑๕๑ ลง 
        ๑๖ มิ.ย.๔๐  และที่ นร  
        ๐๗๐๙.๓/๔๔๕ ลง ๑๙  
        ก.ค.๓๖  ในคู่มือตอบข้อ 
        หารือเกี่ยวกับวินัยข้าราช 
        การพลเรือน ต.ค.๔๐การ  
        พลเรือน ต.ค.๔๐ หน้า  
        ๒๘๒ และ ๕๔ และ 
        มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยฯ ข้อ ๗๔ และ ๘๙ 

๑๐๒. การสั่งให้ชะลอการ 
        สืบสวน 

เป็นการสั่งการท่ีไม่
สอดคล้องกับหลัก 
การของกฎหมาย 

๑๐๒.๑ เป็นกรณีให้ผู้บังคับบัญชารีบดําเนิน  
          การสืบสวนพิจารณาและ 
๑๐๒.๒ ต้องดําเนินการทางวินัยทันทีหากมีมูล 
๑๐๒.๓ จะชะลอการสืบสวนทางวินัยไม่ได้ 

๑๐๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/๔๖๘      
        ลง ๒๑ ส.ค.๓๘ ในหนังสือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
        ข้าราชการพลเรือน ต.ค. 
        ๔๐ หน้า ๑๕๖ 

๖.๖ รายงานการสอบสวน (แบบ สว.๖) 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๑๐๓. การประชุมเพ่ือลงมติ   
          เม่ือรวบรวมพยานหลัก  
         ฐานต่าง ๆ เสร็จแล้ว 

ต้องพิจารณามีมติ
ใน ๓ ประเด็น คือ 

(๑) ผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิด  ผิด 
     กรณีใด ข้อใด และโทษสถานใด 
(๒) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อน/บกพร่อง/ประพฤติไม่ 
    เหมาะสม หรือไม่ อย่างไร 
(๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างย่ิงว่าผู้ถูกกล่าวหา 
     กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ 
     ชัดพอท่ีจะลงโทษปลดหรือไล่ออกได้ ถ้าให้รับ 
     ราชการต่อไปจะเสียหายหรือไม่ อย่างไร 

๑๐๓. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๗๕ 

๑๐๔. การทํารายงานการ    
        สอบสวน (สว.๖) 

(๑) ข้ันตอน 
 
 
 
(๒) กรรมการสอบ  
     สวนผู้ใดมีความ 

เม่ือกรรมการประชุมลงมติแล้ว ต้อง 
๑) ทํารายงานการสอบสวน 
๒) เสนอนายก อปท. 
 
๑) ให้กรรมการสอบสวนผู้นั้นทําความเห็นแย้ง   
    แนบไว้กับรายงานการสอบสวน 

๑๐๔. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๗๖ วรรค ๑ 



๔๗ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

       เห็นแย้ง 
 
(๓) รูปแบบ 
 
 
 
(๔) การสอบสวน  
     แล้วเสร็จ 
 

๒) ให้ถือความเห็นแย้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ 
    รายงานการสอบสวนด้วยต้องมีสาระสําคัญ 
ดังนี้ 
๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน 
๓) ความเห็นของกรรมการสอบสวน 
๑) เม่ือทํารายงานการสอบสวนแล้ว 
๒) ให้เสนอสํานวนการสอบสวนพร้อมท้ังสารบาญ    
๓) ต่อนายก อปท. (ขณะเสนอนั้น) 
๔) ให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ 

 
 
(๓) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
     และการรักษาวินัย และการ 
     ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ  
     ๗๖ วรรค ๒ 
(๔) ข้อ ๗๖ วรรค ๓ 

๑๐๕. การตรวจสํานวน 
        การสอบสวน 

ก่อนเสนอสํานวน
การสอบสวนต่อนายก 
อปท.ให้คณะกรรม 
การควรตรวจสํานวน 
การสอบสวน 

โดยเลขานุการฯ เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องครบ 
ถ้วนของสํานวน ตามแบบตรวจวินัย ๑ สรุปสาระ 
สําคัญ รวม ๒๒ ข้อดังนี ้
(๑) กรณีท่ัวไป 
(๒) กรณีการสอบสวน 
(๓) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
(๔) การแจ้งคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
(๕) การคัดค้านกรรมการสอบสวน 
(๖) การเปล่ียน เพ่ิม ลด จํานวนกรรมการสอบสวน 
(๗) การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ี 
     สนับสนุนข้อกล่าวหา 
(๘) ระยะเวลาการสอบสวน 
(๙) การกันเป็นพยาน 
(๑๐) การสั่งให้การกันเป็นพยานส้ินสุดลง 
(๑๑) กรณีเข้าข่ายเป็นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง 
(๑๒) องค์ประชุมคณะกรรมการสอบสวน 
(๑๓) วิธีการให้ถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา 
(๑๔) การบันทึกการสอบสวนประจําวัน 
(๑๕) การสอบสวน 
(๑๖) การสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา 
(๑๗) คําสั่งพักราชการ/ให้ออกกจากราชการไว้ก่อน 
(๑๘) คําสั่งให้ออกจากราชการ เพราะ... 
(๑๙) เร่ืองท่ีถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางวินัย 
(๒๐) รายงานการสอบสวน (สว.๖) 
(๒๑) เอกสารสํานวนการสอบสวน 
(๒๒) กรณี ป.ป.ช./ป.ป.ท.ชี้มูลความผิดทางวินัย 
กรณีข้ันตอนตามข้อใดไม่ถูกต้อง ครบถ้วน อัน
เป็นสาระสําคัญ (โดยเฉพาะข้อใน ๑,๓,๔,๗, 
๑๒,๑๓,๑๖,๒๐ ต้องดําเนินการให้ครบถ้วน 

๑๐๕. หนังสือสาํนักงาน ก.จ., ก.ท.  
          และ ก.อบต.ท่ี มท ๐๘๐๙.๕/ 
         ว ๘ ลง ๖ ก.พ. ๖๐ 



๔๘ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

  ถูกต้องก่อนเสนอสํานวนต่อนายก อปท.เพ่ือ
ป้องกันความเสียหายต่อราชการ 

 

๑๐๖. การเสนอสํานวน 
        การสอบสวน 

เม่ือกรรมการสอบ 
สวนแล้วเสร็จ  ให้
เสนอสํานวนการ      
สอบสวนต่อนายก 
อปท.โดยตรง 

ไม่ต้องเสนอผ่านตามลําดับชั้นทางธุรการ  เพราะ 
(๑) เป็นความลับทางราชการ 
(๒) เป็นความรับผิดชอบระหว่างกรรมการ 
     สอบสวนกับนายก อปท. 
(๓) นายก อปท.อาจใช้ดุลพินิจปรึกษาผู้รู้ก็ได้  
     แต่ต้องระมัดระวังมิให้เป็นการเปิดเผยความ  
     ลับของทางราชการ 

๑๐๖. หนังสือสาํนักงาน ก.อบต. 
        ท่ี มท ๐๘๐๙.๖/ว ๑๓๙  
        ลง ๕ ก.ย. ๔๙ 

๑๐๗. อํานาจหนา้ท่ีของ 
        นายก อปท.เกี่ยวกับ 
        สํานวนการสอบสวน 

(๑) ตรวจสอบ 
     สํานวนการ 
     สอบสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๒) พิจารณาสั่ง 
     สํานวนการ 
     สอบสวน 

ให้นายก อปท.ตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้ 
๑) คุณสมบัติของกรรมการสอบสวนถูกต้อง 
    หรือไม่ 
๒) องค์ประชุมไม่ครบ การสอบปากคําบุคคล 
    ไม่ถูกต้อง ให้เสียไปเฉพาะส่วน นายก อปท. 
     ต้องสั่งให้กรรมการสอบสวนดําเนินการใหม่ 
     เฉพาะส่วนนัน้โดยเร็ว 
๓) กรณีไม่ได้แจ้ง สว.๓ ต้องสั่งให้กรรมการ 
    ดําเนินการแจ้งโดยเร็ว 
๔) การสอบสวนตอนใดไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นสาระ  
    สําคัญให้ นายก อปท.สั่งให้กรรมการ ดําเนิน  
    การให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่หากมิใช่สาระสําคัญ 
    ให้อยู่ในดุลพินิจสั่งการของนายก อปท. 
เม่ือตรวจสอบสํานวนการสอบสวนถูกต้องแล้ว 
๑) นายก อปท.ต้องสั่งสํานวนภายใน ๓๐ วัน  
    นับแต่รับสํานวนสอบสวนจากคณะกรรมการ 
    สอบสวน 
๒) กรณีกรรมการสอบสวนเห็นว่าไม่ผิด หรือไม่ 
    มีเหตุท่ีจะให้ออกจากราชการ ก็ให้นายก  
    อปท.สั่งยุติเร่ืองเป็นหนังสือ  
๓) กรณีกรรมการสอบสวนเห็นว่าผิดวินยัไม่ 
    ร้ายแรงและนายก อปท.เห็นด้วย ให้นายก  
    อปท.สั่งการโดยเร็ว (ออกคําสั่งลงโทษตาม 
    ความเห็นของนายก อปท.) 
๔) กรณีกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นความผิด 
    วินัยอย่างร้ายแรง ให้นายก อปท.ส่งเรื่องให้  
    ก.จังหวัดพิจารณาก่อนออกคําสั่งตามมติ 
๕) กรณีกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นความผิด 
    วินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่นายก อปท.เห็นว่า 
    เป็นวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายก อปท.ส่ง 

๑๐๗. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๗๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
๑) - ๓) ข้อ ๗๗ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔) – ๕) ข้อ ๗๗ (๒) ต้องสั่ง
ภายใน ๓๐ วัน เช่นเดียวกัน 



๔๙ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

      เร่ืองให้ ก.จังหวัดพิจารณาก่อนออกคําสั่ง 
    ตามมติ 
๖) การพิจารณาดําเนินการของนายก อปท.  
    ต้องแสดงความเห็นเป็นหนังสือ กรณีเห็น 
    แย้งให้อ้างเหตุผลประกอบ 

 
 
๖) ข้อ ๗๗ วรรค ๒ 
 

๑๐๘. การสอบสวนเพ่ิมเติม (๑) ในชั้นของกรรม  
     การสอบสวน 
(๒) ในชั้นของนายก  
     อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๓) ในชั้นของ  
     อนุวินัย/       
     ก.จังหวัด 

๑) ก่อนกรรมการสอบสวนเสนอสํานวนการสอบ  
    สวนต่อนายก อปท.กรรมการสอบเพิ่มเติมได้ 
๑) นายก อปท.เห็นสมควรสอบสวนเพิ่มเติม ต้อง 
    กําหนดประเด็นและข้อสาํคัญสง่ไปให้กรรมการ 
    สอบสวนชุดเดิมสอบสวนเพ่ิมเติม 
๒) เม่ือกรรมการสอบสวนเสร็จ สง่ผลการสอบสวน  
     ให้นายก อปท.โดยไม่ต้องทําความเห็นซํ้าอีก 
๓) นายก อปท.อาจกําหนดมาตรการเร่งรัดเพ่ิม 
     เติมตามเห็นสมควรได้ 
๔) กรณีกรรมการสอบสวนชุดเดิมไม่อาจสอบสวน 
    ได้ หรือเห็นเป็นการสมควร นายก อปท.จะ 
    ต้ังกรรมการสอบสวนชุดใหม่ข้ึนทําการสอบ 
    สวนก็ได้ 
๑) อนุวินัย/ก.จังหวัด เห็นสมควรให้สอบสวน 
    เพ่ิมเติม ต้องกําหนดประเด็นและข้อสําคัญ 
    ส่งไปให้กรรมการสอบสวนชุดเดิมสอบสวน 
    เพ่ิมเติม 
๒) เม่ือกรรมการสอบสวนเสร็จ ให้ส่งผลการ 
     สอบให้อนุวินัย/ ก.จังหวัด  (ส่งผ่านายก  
     อปท.) โดยไม่ต้องทําความเห็นซํ้าอีก 

(๑) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
     และการรักษาวินัยฯ ข้อ ๖๒ 
(๒) ข้อ ๗๘ 
 
 
 
 
 
 
      ๔) ข้อ ๗๘ วรรค ๒ 
 
 
 
(๓) ข้อ ๘๘ วรรค ๑ 
 

๑๐๙. การชี้แจง ให้ถ้อยคํา  
        และการนําสืบแก้ข้อ 
        กล่าวหาเพ่ิมเติม 

เป็นสิทธิของผู้ถูก
กล่าวหาท่ีจะทําได้ 

ดําเนินการได้ ๒ ข้ันตอน ดังนี้ 
(๑) เม่ือกรรมการสอบสวนยังสอบสวนไม่แล้ว 
     เสร็จ ให้ย่ืนต่อคณะกรรมการสอบสวน 
(๒) เม่ืออยู่ระหว่างการพิจารณาของนายก อปท.  
     (รวมทั้งนายก อปท.สังกัดใหม่กรณีโอนด้วย)  
     ให้ย่ืนต่อนายก อปท.ผู้ท่ีพิจารณานั้น และให้ 
     นายก อปท.ผู้นั้นรับคําชี้แจงรวมไว้ในสํานวน 
     เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

๑๐๙. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๖๓ 

๑๑๐.การสอบสวนเสียไป 
       หรือไม่ 

ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
(๑) ระยะเวลาการ 
     สอบสวน 
 
 
(๒) คุณสมบัติของ 

 
๑) เป็นเพียงเงื่อนเวลาเรง่รัด แม้จะล่วงเลยเวลาไป 
    บ้าง ก็ไม่ทําให้การสอบสวนท้ังหมดเสียไป  
    ซ่ึงกรรมการสอบสวนต้องดําเนินการสอบสวน 
    ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
๑) ไม่เป็นไปตามข้อ ๔๙ ทําให้การสอบสวนท้ัง 

 
 
 
 
 
(๒) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย  



๕๐ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

      คณะกรรมการ  
     สอบสวน 

    หมดเสียไป ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการข้ันทํา  
    การสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง (ข้อพึงระวัง) 

    และการรักษาวินัย และการ 
    ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ ๗๙ 

๑๑๑. การสอบสวนเสียไป 
        เฉพาะส่วน 

นายก อปท.ต้องสั่ง
ให้คณะกรรมการ
สอบสวนดําเนนิการ
ใหม่ให้ถูกต้องโดย 
เร็ว 

มี ๒ กรณี ดังนี้ 
(๑) องค์ประชุมไม่ครบ  
(๒) สอบปากคําบุคคลไม่ถูกต้อง  
     (ผู้อ่ืนร่วมสอบ/กรรมการน้อยกว่ากึ่ง/ล่อลวง  
     ขู่เข็ญ/ผู้อ่ืนอยู่ในท่ีสอบสวน/คณะกรรมการ 
     สอบสวนดําเนินการไม่ถูกต้อง) 

๑๑๑. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๘๐ 

๑๑๒. การสอบสวนตอนใด 
        ทําไม่ถูกต้อง (นอกจาก 
         ตามมาตรฐานวินัยฯ  
         ข้อ ๗๙) 

กรณีต่อไปน้ีเป็น
ดุลพินิจของนายก 
อปท.ว่าจะสั่งให้
กรรมการสอบสวน
แก้ไขหรือไม่ 

(๑) ถ้าเป็นสาระสําคัญอันจะทําให้เสียความ 
     เป็นธรรม ให้นายก อปท.สั่งคณะกรรมการ 
     ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว 
(๒) ถ้ามิใช่สาระสําคัญอันจะทําให้เสียความเป็น 
     ธรรม นายก อปท.จะสั่งให้แก้ไขหรือไม่ก็ได้ 

๑๑๒. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๘๒ 

๑๑๓. การนับระยะเวลา 
        ทางวินัย 

ให้นับต่อเนื่อง ดังนี้ (๑) เวลาเริ่มต้น ให้นับถัดจากวันนั้นเป็น ๑..๒..
(๒) ถ้าขยายเวลา ให้นับต่อจากวันสุดท้ายของ 
     เวลาเดิม 
(๓) ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดราชการ ให้นับวัน 
     เร่ิมเปิดทําการใหม่เป็นวันสุดท้าย 

๑๑๓. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๘๓ 

 
  ๗. การลงโทษทางวินัย 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๑๑๔. คําสัง่ลงโทษต้อง 
         เหมาะสมกับความ    
         ผิด  โดย... 

ก. ไม่พยาบาท 
ข. ไม่อคติ 
ค. ไม่โทสะจริต 
ง. ไม่ลงโทษผู้ไม่มี 
   ความผิด 
 

๑๑๔.๑ การลงโทษต้องทําเป็นคําสั่งระบุให้ชัด  
           เจนว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรผิดกรณีใด 
           ตามข้อใด 
๑๑๔.๒ ในคําสั่งต้องระบุสิทธิในการอุทธรณ์  
          และระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ด้วย  
          (หากไม่ระบุเงื่อนเวลาไว้ ระยะเวลา 
          การอุทธรณ์ จะขยายเป็น ๑ ปี ตาม      
          พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
          พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๐) 
๑๑๔.๓ ห้ามมิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวัน 
           ออกคําสั่ง เว้นแต่ 
           (๑) ถูกสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออก 
                จากราชการไว้ก่อน ให้สั่งย้อนหลัง  
                ไปถึงวันถูกสั่งพักหรือสั่งให้ออกไว้ 
                ก่อนนั้น 
           (๒) ถูกจับกุม คุมขังและไม่ได้รับอนุญาต 
                ให้ประกันตัว ให้สั่งย้อนหลังไปถึง 

๑๑๔. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๘๖ 



๕๑ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

                  วันถูกจับกุม คุมขัง นั้น 
           (๓) ขาดราชการโดยไม่กลับมาปฏิบัติ   
                หน้าท่ีราชการอีกเลย ให้สั่งย้อน     
                หลังไปถึงวันท่ีเร่ิมขาดราชการ 
           (๔) เพ่ิมโทษจากปลดออกเป็นไล่ออก 
                จากราชการ หรือลดโทษจากไล่ 
                ออกเป็นปลดออกจากราชการ ให้ 
                สั่งย้อนหลังไปถึงวันท่ีคําสั่งเดิมใช้ 
                บังคับ 
           (๕) เพ่ิมโทษหรือลดโทษ เป็นลดขั้น 
                เงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาค  
                ทัณฑ์ ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันท่ีคํา 
                สั่งเดิมใช้บังคับ แต่ไม่กระทบ 
                สทิธิและประโยชน์ท่ีผู้นั้นได้รับ 
                ไปแล้ว 
           (๖) ลดโทษจากปลดออก หรือไล่ออก 
                จากราชการ เป็นลดขั้นเงินเดือน  
                ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ์ ให้สั่งโดย 
                พิจารณาจาก (๑) / (๒) แล้วแต่กรณี 

 

๑๑๕. การอ้างเหตุลดหย่อน 
        ในการสั่งลงโทษทาง 
        วินัย 

ต้องวางระดับโทษ
ท่ีจะลงไว้ก่อน 

๑๑๕.๑ ให้กรรมการสอบสวนหรือนายก อปท. 
          ระบุโทษท่ีจะลงไว้ด้วย 
๑๑๕.๒ มีเหตุอันควรลดหย่อนอย่างไร 
๑๑๕.๓ เม่ือลดแล้วให้ได้รับโทษสถานใด 

๑๑๕. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
        นร ๐๖๑๑/ว ๓ ลง ๒๕  
        มี.ค.๒๘ ในคู่มือการดําเนนิ 
        การทางวินัยพนักงานส่วน 
           ท้องถ่ินฯ หน้า ๑๙๘ 

๑๑๖. การมีคําสัง่ลงโทษ 
        โดยสําคัญผิดใน 
        ข้อเท็จจริง 

เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏ
ข้ึนภายหลัง 

๑๑๖.๑ ผู้บังคับบัญชาสามารถเพิกถอนคําสั่ง 
           ลงโทษน้ันได้ และ 
๑๑๖.๒ ต้องรายงานไปยัง ก.จังหวัดเพ่ือทราบ  
          อันเป็นผลให้เป็นการเพิกถอนมติเดิม 
          ด้วย 
ข้อสังเกต  ตามตัวอย่างเป็นกรณีวินัยอย่างไม่ 
              ร้ายแรง 

เทียบเคยีง 
๑๑๖. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/ป๑๕๖๓  
        ลง ๒๕ ธ.ค.๓๙ ในหนังสือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
        ข้าราชการพลเรือน ต.ค. 
        ๔๐ หน้า ๒๔๖   

๑๑๗. คําว่า “ถูกลงโทษ 
        ทางวินัย” 

มีความหมายเพียง ใด ๑๑๗.๑ การท่ีผูถู้กลงโทษได้รับโทษจริง หรือ 
๑๑๗.๒ คําสัง่ลงโทษมีผลใช้บังคับ 
๑๑๗.๓ ท้ังสองข้อข้างต้น ถือว่าถูกลงโทษทาง 
           วินัยแล้ว 

๑๑๗. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
        นร ๐๗๐๙.๒/๕๗ ลง ๔  
        ก.พ.๔๐ ในหนังสือตอบ 
        ข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
        ข้าราชการพลเรือน ต.ค.  
        ๔๐ หน้า ๒๕๑ 

๑๑๘. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
        ข้อความในคําสั่งลงโทษ 

ให้ทําเป็นคําสั่งเช่น 
กัน (ห้ามลบข้อ  

๑๑๘.๑ ในคําสั่งนั้นให้มีสาระสําคัญแสดงเลข  
          ท่ี และวัน เดือน ปีท่ีออกคําสั่งเดิม 

๑๑๘. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย    



๕๒ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

 ความเดิมแล้วแก้ 
ไขทับเป็นอันขาด)  

๑๑๘.๒ ข้อความเดิมตอนท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ 
๑๑๘.๓ ข้อความใหม่ท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว 

        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๘๖ วรรค ๒ (๙) 

๑๑๙. อํานาจในการ 
         - พิจารณาความผิด  
         - กําหนดโทษ  
         - สั่งลงโทษ  
         เป็นอํานาจของ 
         นายก อปท. 

หรือผู้ท่ีได้รับมอบ
อํานาจ ตามมาตรา 
๑๕ วรรค ๒ แห่ง
พ.ร.บ.บคุคลฯ ปี 
๒๕๔๒ 

๑๑๙.๑ กรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นความผิด 
           วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๑๑๙.๒ หากนายก อปท.เห็นด้วยสามารถมี 
           คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน  
           หรือลดข้ันเงินเดือน ตามควรแก่กรณี 
           ให้เหมาะสมกับความผิดได้ 
๑๑๙.๓ ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประ  
          กอบการพิจารณาลดโทษกรณีเป็น 
          วินัยเล็กน้อยก็ได้ 

๑๑๙. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
         นร ๐๗๐๙.๒/ล๓๓๓ ลง 
         ๑๕ พ.ย.๓๗ ในหนังสือ 
         ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 
         วินัยข้าราชการพลเรือน 
         ต.ค.๔๐ หน้า ๑๒๓ 

๑๒๐. การพิจารณาโทษทาง 
        วินัยของนายก อปท.  
        และการพิจารณา 
        รายงานการดําเนิน  
        การทางวินัยของ ก. 
         จังหวัด 
 

(๑) กรณีสอบสวน 
     ตามวิธีท่ีนายก  
     อปท.เห็นสมควร  
     (วินัยอย่างไม่ 
     ร้ายแรง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๒) กรณีแต่งต้ังคณะ  
     กรรมการข้ึน 
     ทําการสอบสวน  
     (วินัยอย่างร้าย  
     แรง ตามแบบ  
     สว.๑) 

๑) กรรมการสอบสวนเห็นว่าไม่ผิดให้ยุติเร่ือง หรือ 
     เห็นว่าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ควรลงโทษภาค  
     ทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงนิเดือน  (อย่าง   
     ใดอย่างหนึ่ง)  
๒) หากนายก อปท.เห็นด้วย ก็ให้นายก อปท.สัง่ยุติ 
     เรื่องเป็นหนังสอื หรือเห็นว่าผิดวินัยอย่างไม่ 
     ร้ายแรง ก็ให้ออกคําสัง่ลงโทษวินัยอย่างไม่ร้าย  
     แรง (ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน /ลดข้ันเงินเดือน)  
     อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีนายก อปท.เห็นได้ (ซ่ึง 
     สถานโทษอาจไม่เหมือนกับความเห็นของกรรม 
     การสอบสวน แต่เป็นระดับวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
     เหมือนกัน) 
๓) กรรมการสอบสวน หรือนายก อปท.เห็นว่าเป็น   
     ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้นายก อปท.ออก 
     คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน  
     (วินัยอย่างร้ายแรง) ใหม่ (แบบ สว.๑) 
๑) กรรมการสอบสวนเห็นว่าไม่ผิดให้ยุติเร่ือง  หรือ  
    เห็นว่าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ควรลงโทษภาค  
    ทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดข้ันเงินเดือน  (อย่างใด 
    อย่างหนึ่ง)  
๒) หากนายก อปท.เห็นด้วย ก็ให้นายก อปท.สัง่ยุติ 
     เรื่องเปน็หนังสอื หรือเห็นว่าผิดวินัยอย่างไม่ 
     ร้ายแรงก็ให้ออกคําสัง่ลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
     (ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดข้ันเงนิเดือน) 
๓) กรรมการสอบสวนและนายก อปท.หรือ 
    เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือท้ังสองฝ่ายเห็น 
    ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง นายก  
    อปท.ยังออกคําสั่งลงโทษไม่ได้ 

๑) - ๒) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
          วินัยและการรักษาวินัย 
          และการดําเนินการทาง 
          วินัยฯ ข้อ ๘๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
    และการรักษาวินัย และการ 
    ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ ๒๖  
    วรรค ๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
๓) - ๖) ข้อ ๘๕ วรรค ๒  



๕๓ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

  ๔) ให้นายก อปท.ส่งเร่ืองไปยัง ก.จังหวัดท่ีผู้ 
    นั้นสังกัดเพ่ือพิจารณา 
๕) ก.จังหวัดต้องส่งเร่ืองให้อนุวินัยพิจารณาทํา 
    ความเห็น แล้วสนอไปยัง ก.จังหวัดเพ่ือมีมติ 
๖) ก.จังหวัดมีมติเป็นประการใด นายก อปท. 
    ต้องสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น (นายก  
    อปท.ต้องสั่งตามมติภายในเงื่อนเวลาด้วย) 
๗) ผู้ถูกปลดออก รับบําเหน็จฯ ได้ ส่วนไล่ออก  
    ไม่ได้รับบําเหน็จบํานาญ 
๘) ก.จังหวัด สามารถมีมติได้ท้ังยุติเร่ือง ภาค  
    ทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือน ปลด 
    ออก ไล่ออก หรือสอบสวนเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
๖) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. 
    และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๑  
    /๓๔๕ ลง ๑๘ ธ.ค.๔๕) 
 
 
๘) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
    และการรักษาวินัย และการ 
     ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ ๘๕,  
    ๘๗ และ ๘๘ 

๗.๑ คาํสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (แบบ ลท.๑ ลท.๒ ลท.๓) 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๑๒๑. กรณีกระทําผิดวินัย 
        อย่างไม่ร้ายแรง 

นายก อปท.ต้องสัง่
ลงโทษให้เหมาะสม
กับความผิด 

(๑) โทษมี ๓ ระดับ ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 
     ลดข้ันเงินเดือน (ลงตามเห็นของนายก อปท.) 
(๒)  โทษภาคทัณฑ์ใช้เฉพาะกับการกระทําผิดวินัย 
      เล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซ่ึงยังไม่ 
      ถึงข้ันตัดเงินเดือน 
(๓) กระทําผดิวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงด 
      โทษ จะว่ากลา่วตักเตือนเป็นหนังสือก็ได้  
     (การว่ากว่าตักเตือนต้องทําเป็นหนังสือ 
     เท่านั้น มิให้ทําด้วยวาจา) 
(๔) กระทําผดิในเร่ืองเดียวกัน แต่ผิดวินัยหลาย 
     ฐานความผดิ ให้ลงโทษสถานหนกัท่ีสุดเพียง 
     สถานเดียว 
(๕) อํานาจลงโทษของนายก อปท.เกีย่วกับตัวเงิน 
     ๑) ตัดเงินเดือนคร้ังหนึ่ง ไม่เกิน ๕ %  ไม่เกิน  
         ๓ เดือน 
     ๒) ลดข้ันเงนิเดือนคร้ังหนึง่ ไม่เกิน ๑ ข้ัน 

๑๒๑. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๘๔ 
 
 

๑๒๒. อย่างไรเรียกว่ากระ  
        ทําผิดวินัยเล็กน้อย 

ท่ีจะนํามาลดหย่อน
โทษทางวินัยได้ 

๑๒๒.๑ ให้เทียบเคียงจากแนวทางการลงโทษ 
          ของ ก.พ. 
๑๒๒.๒ กล่าวคือให้พิจารณาจากข้อเท็จจริง 
          เป็นเร่ือง ๆ ไป 

๑๒๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
        นร ๐๗๐๙.๒/๒๐๘๓ ลง 
        ๒๔ ต.ค.๓๙ ในหนังสือ 
        ตอบข้อหารือฯ หน้า ๒๑๐ 

๑๒๓. บันทึกว่ากล่าว 
      ตักเตือน 

มิได้กําหนดแบบไว้ การวา่กลา่วตักเตือนเป็นหนังสือให้ระบุสถานท่ี วัน
เดือนปี ชื่อผู้ถูกว่ากล่าว/ผู้ว่ากล่าว และควรมีพยานรู้
เห็นด้วย มี ๒ ประเภท คือ 

 
 
 



๕๔ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

  (๑) การว่ากลา่วตักเตือนทางการบริหาร (ไม่ควรใช ้
     คําว่าผิดวินัย แต่เพ่ือให้พึงระมัดระวังสังวรณ์ใน   
     การปฏิบัติหน้าท่ี กรณีนี้ไม่ต้องรายงาน ก.จังหวัด  
     เพราะไม่มีการตั้งเร่ืองทางวินัยมาก่อน 
(๒) การว่ากลา่วตักเตือนทางวินัย (จะใช้คําว่าผิด 
     วินัยเล็กน้อยหรือจะลงโทษภาคทัณฑ์ แต่มีเหตุ 
     อันควรลดหย่อน/มีเหตุอันควรงดโทษ) กรณีนี้ 
     ต้องรายงานไป ก.จังหวัด เพราะมีการต้ังเร่ืองทาง 
     วินัยแล้ว ซ่ึง ก.จงัหวัด อาจเห็นชอบให้ลงโทษ 
     เป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ 

 
 
 
 
(๒) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
     และการรักษาวินัย และการ 
     ดําเนินการทางวินัยฯ ข้อ  
     ๘๔ วรรค ๒ 
 

๑๒๔. คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ใช้แบบ ลท.๑ (๑) ให้ระบุชื่อ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด เลขเงิน  
      เดือน อันดับ ข้ัน สรุปการกระทําผิดทุกกรณี 
      ว่าเป็นวินัยไม่ร้ายแรง ฐาน ตามข้อ (อ้างหลัก 
      เกณฑ์ ก.จังหวัด) 
(๒)  อ้างมาตรา ๑๕ พ.ร.บ.บุคคลฯ ปี ๔๒ ของ  
      อบจ. (ประกอบมาตรา ๒๓ ของเทศบาล/ 
     มาตรา ๒๕ ของ อบต./มาตรา ๒๘ ของเมือง  
     พัทยา) และข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์ฯ  ก.จังหวัด 
      จึงให้ลงโทษภาคทัณฑ์…ระบุชื่อ-นามสกุล 
(๓)  แจ้งสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัด ภายใน 
      ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคําสั่ง 
(๔) ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
(๕) แบบ ลท.๑ ข้อความใดไม่ใช้ให้ตัดออก  

๑๒๔. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
        และการรักษาวินัย และ 
        การดําเนินการทางวินัยฯ 
        ข้อ ๘๔ 
ข้อสังเกต  
๑) แบบคําสั่งลงโทษ ลท.๑-๗ เป็น 
    เพียงตัวอย่าง เวลาใช้ให้ยึด 
    สาระสําคัญตามหลักเกณฑ์ของ 
    ก.จังหวัด เป็นหลัก 
๒) กรณีใช้ ลท.๑-๓ เป็นวินัยไม่ 
    ร้ายแรง ผู้สอบสวนและนายกฯ 
    เห็นว่าไม่ร้ายแรง ให้สั่งลงโทษ 
    ก่อนรายงาน ก.จังหวัด 

๑๒๕. คําสั่งลงโทษตัด 
       เงินเดือน 

ใช้แบบ ลท.๒ (๑) ให้ระบุชื่อ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด เลขเงิน  
      เดือน อันดับ ข้ัน สรุปการกระทําผิดทุกกรณี 
      ว่าเป็นวินัยไม่ร้ายแรง ฐาน ตามข้อ (อ้างหลัก 
      เกณฑ์ ก.จังหวัด) สมควรได้รับโทษตัดเงิน  
     เดือน....%  เป็นเวลา....เดือน 
(๒) อ้างมาตรา ๑๕ พ.ร.บ.บุคคลฯ ปี ๔๒ ของ  
     อบจ. (ประกอบมาตรา ๒๓ ของเทศบาล/ 
    มาตรา ๒๕ ของ อบต./มาตรา ๒๘ ของเมือง  
    พัทยา) และข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์ฯ  ก.จังหวัด  
     จึงให้ลงโทษตัดเงินเดือน…ระบุชื่อ-นามสกุล.. 
     ....%  เป็นเวลา....เดือน 
(๓) แจ้งสิทธิในการย่ืนอุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัด ภายใน  
     ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคําสั่ง 
(๔) ท้ังนี้ ต้ังแต่เดือน...เป็นต้นไป (ใส่เดือนถัดไป 
     จากเดือนท่ีออกคําสั่งโดยไม่ต้องลงวันท่ี) 
(๕) แบบ ลท.๒ ข้อความใดไม่ใช้ให้ตัดออก 

๑๒๕. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
        และการรักษาวินัย และ 
        การดําเนินการทางวินัยฯ 
        ข้อ ๘๔ 



๕๕ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

๑๒๖. การสั่งลงโทษตัดเงิน  
        เดือนผู้เกษียณอายุ   
        ราชการ 
 
 

ต้องสั่งย้อนหลงัไป
ต้ัง แต่วันท่ี ๓๐ 
กันยายน ซ่ึงเป็นวัน
ก่อนวันออกจาก
ราชการ 

๑๒๖.๑ ไม่จําต้องคํานึงถึงผลว่าจะทําให้ตัดเงิน 
          เดือนได้ครบจํานวนตามคําสั่งลงโทษ   
          หรือไม่ 
๑๒๖.๒ เพียงเป็นการแสดงการลงโทษให้ 
          ปรากฏก็เพียงพอแล้ว 

๑๒๖. หนังสือสํานกังาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/ล ๓๒๑ 
         ลง ๒๓ ส.ค.๓๖ ในหนังสือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
        ข้าราชการพลเรือนฯ  
        ต.ค.๔๐ หน้า ๕๕ 

๑๒๗. คําสั่งลงโทษลดขั้น 
       เงินเดือน 

ใช้แบบ ลท.๓ (๑) ให้ระบุชื่อ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด เลขเงิน  
      เดือน อันดับ ข้ัน สรุปการกระทําผิดทุกกรณี 
      ว่าเป็นวินัยไม่ร้ายแรง ฐาน ตามข้อ (อ้างหลัก 
      เกณฑ์ ก.จังหวัด) สมควรได้รับโทษลดข้ัน 
     เงินเดือน....ข้ัน 
(๒) อ้างมาตรา ๑๕ พ.ร.บ.บุคคลฯ ปี ๔๒ ของ  
     อบจ. (ประกอบมาตรา ๒๓ ของเทศบาล/ 
    มาตรา ๒๕ ของ อบต./มาตรา ๒๘ ของเมือง  
    พัทยา) และข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์ฯ  ก.จังหวัด  
     จึงให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือน…ระบุชื่อ-นามสกุล 
     ....ข้ัน 
(๓) แจ้งสิทธิในการย่ืนอุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัด ภายใน  
      ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคําสั่ง 
(๔) ท้ังนี้ ต้ังแต่เดือน...เป็นต้นไป (ใส่เดือนถัดไป 
     จากเดือนท่ีออกคําสั่งโดยไม่ต้องลงวันท่ี) 
(๕) แบบ ลท.๓ ข้อความใดไม่ใช้ให้ตัดออก 

๑๒๗. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
        และการรักษาวินัย และ   
        การดําเนินการทางวินัยฯ 
        ข้อ ๘๔ 

๑๒๘. การสั่งลงโทษลดข้ัน 
        เงินเดือนตํ่ากว่าข้ันตํ่า 
        ของระดับตําแหน่ง    
        หรือวุฒิการศึกษา 

สามารถกระทําได้ ๑๒๘.๑ แต่มิอาจลงโทษลดข้ันเงินเดือนกรณีรับ 
          เงินเดือนในระดับตํ่าสุดอยู่แล้ว และ 
๑๒๘.๒ ไม่มีข้ันเงินเดือนท่ีตํ่ากว่านั้นอีก 
 
หมายเหตุ เทียบได้กับมิให้ลดตําแหน่งและระดับ 

๑๒๘. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
        นร ๐๗๐๙.๒/๑๔๐๖ ลง 
        ๗ ก.ย.๓๖ ในหนังสือตอบ 
        ข้อหารือเกี่ยวกับวินัยฯ ต.ค. 
        ๔๐ หน้า ๖๐ 

๑๒๙. นายก อปท.มีอํานาจ 
        สั่งลงโทษลดข้ันเงิน  
        เดือนคร่ึงข้ันได้  

กฎหมายใช้คาํว่า 
“ไม่เกิน” 

๑๒๙.๑ จงึสามารถลงโทษลดข้ันเงินเดือนใน 
           ระดับใดก็ได้ท่ีเหมาะสม แต่ต้องไม่ 
           เกิน ๑ ข้ัน 
๑๒๙.๒ กรณีตัดเงินเดือนก็เช่นเดียวกันตัดได้ไม่
          เกิน ๕ % และไม่เกิน ๓ เดือน (ตัดน้อย 
          กว่านี้ท้ังจํานวนเงินและจาํนวนวันก็ได้) 

๑๒๙. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
        นร ๐๗๐๙.๒/๒๑๖๑ ลง 
        ๑๑ พ.ย.๓๙ ในหนังสือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
        ข้าราชการพลเรือน ต.ค. 
        ๔๐ หน้า ๒๒๗ 

๗.๒ คาํสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง (แบบ ลท.๔) 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๑๓๐. หากกรรมการสอบสวน   
        หรือนายก อปท.เห็น  
        เป็นวินัยอย่างร้ายแรง   

นายก อปท.จะออก
คําสัง่ลงโทษเลยยัง
ไม่ได้ ต้องรอมติ ก. 

(๑) นายก อปท.ต้องรายงานขอความเห็นชอบ 
     ไปยัง ก.จังหวัด 
(๒) ก.จังหวัดส่งเร่ืองให้อนุวินัยฯ ทําความเห็น 

๑๓๐. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
        และการรักษาวินัย และ 
        การดําเนินการทางวินัยฯ 



๕๖ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

          (ท้ังสองฝ่าย หรือเพียง 
          ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) 

จังหวัดก่อน      เสนอ (เป็นเพียงทําความเห็น) 
(๓) ก.จังหวัด พิจารณามีมติ (จะเห็นชอบตาม      
     อนุวินัยหรือไม่ หรือเพ่ิมโทษ/ลดโทษ ก็ได้  
     อยู่ท่ีเหตุผลและข้อหักล้าง)  
(๔) ฝ่ายเลขานุการส่งมติ ก.จงัหวัด ไปให้นายก  
     อปท.ออกคําสั่งตามมติ 
(๕) เม่ือนายก อปท.ออกคําสั่งตามมติแล้วต้อง 
     รายงานให้ ก.ทราบอีกคร้ัง 

ข้อ ๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๑. คําสั่งลงโทษวินัย 
        อย่างร้ายแรง 
        (ปลดออก/ไล่ออก) 

ใช้แบบ ลท.๔ (๑) ให้ระบุชื่อ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด เลขเงิน  
      เดือน อันดับ ข้ัน สรุปการกระทําผิดทุกกรณี 
      ว่าเป็นวินัยอย่างร้ายแรง  ฐาน  ตามข้อ (อ้าง 
      หลักเกณฑ์ ก.จังหวัด)  
(๒) ก.จังหวัด...ในการประชุมครั้งท่ี...เม่ือวันท่ี...ได้ 
     มีมติให้ลงโทษ...(ปลด/ไล่) ออกจากราชการ 
(๓) อ้างมาตรา ๑๕ พ.ร.บ.บุคคลฯ ปี ๔๒ ของ  
     อบจ. (ประกอบมาตรา ๒๓ ของเทศบาล/    
     มาตรา ๒๕ ของ อบต./มาตรา ๒๘ ของเมือง  
    พัทยา) และข้อ ๘๕ ของหลักเกณฑ์ฯ  ก.จังหวัด  
     จึงให้ลงโทษ...(ปลด/ไล่)...ระบุชื่อ-นามสกุล... 
     ออกจากราชการ 
(๔) แจ้งสิทธิในการย่ืนอุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัด ภายใน  
      ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคําสั่ง 
(๔) ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป...วันเดียวกับวันท่ีมี 
     คําสั่ง (เว้นแต่ผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้ว  
     เช่น พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน/ถูก 
     คุมขัง/ขาดราชการติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วัน 
     และไม่กลับมาอีกเลย เกษียณ เป็นต้น ให้ 
      คําสั่งมีผลในวันนั้น ๆ) 
(๕) แบบ ลท.๔ ข้อความใดไม่ใช้ให้ตัดออก 

๑๓๑. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
        และการรักษาวินัย และ 
        การดําเนินการทางวินัยฯ 
        ข้อ ๘๕ 

๑๓๒. โครงสร้างและอํานาจ 
        หน้าท่ีของคณะอนุ  
        กรรมการพิจารณา 
        การดําเนินกการทาง  
        วินัยและการให้ออก 
        จากราชการ (อนุวินัย) 
  

เป็นอํานาจแต่งต้ัง/
ให้พ้น ของ ก.จงัหวัด 

(๑) โครงสร้าง 
     ๑) ต้องไม่เป็น ก.จังหวัด 
     ๒) ต้องไม่เป็นอนุอุทธรณ์ 
     ๓) รอง ผวจ.หรือหัวหน้าสว่นราชการจังหวัดท่ี 
         ผวจ.มอบหมาย เป็นประธาน 
     ๔) นอภ.หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ 
         หัวหน้าหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานในจังหวัด 
         ๑ คน  
      ๕) ผู้แทน อปท. มีนายก อปท. ๑ คน 
      ๖) ผู้แทน ขรก.อปท. ๑ คน   

๑๓๒. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
        และการรักษาวินัย และ 
        การดําเนินการทางวินัยฯ 
        ข้อ ๘๕ วรรค ๓, ๔ 



๕๗ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

        ๗) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบุคคลหรือวินัย ๒ คน 
     ๘) ขรก.กรม สถ. ๑ คน (กรณีเทศบาล/     
         อบต.) ขรก.อบจ. ๑ คน เป็นเลขานุการ 
(๒) อํานาจหน้าท่ี 
     ๑) พิจารณาทําความเห็นในเร่ืองท่ีมีการ 
         รายงานการดําเนินการทางวินัยเสนอ  
         ก.จังหวัด 
     ๒) การพิจารณาต้องแสดงเหตุผลให้ปรากฏใน    
         รายงานการประชุม 
     ๓) เห็นสมควรให้สอบสวนเพ่ิมเติม ให้ 
         กําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญส่งไปให้ 
         นายก อปท.แจ้งกรรมการชุดเดิมสอบ 
         เพ่ิมเติมตามประเด็น  
     ๔) กรณีเห็นสมควรจะสอบสวนพยานหลัก 
         ฐานต่างท้องท่ีก็ให้ดําเนินการตามข้อ ๓) 
     ๕) การดําเนินการตามข้อ ๓) และ ๔) และ 
         รวบรวมพยานหลักฐานตามปกติไม่ต้อง 
         เสนอผ่าน ก.จังหวัด เว้นแต่การพิจารณา 
         มีมติท่ีสําคัญ 

 
 
 
 
         ๑) ข้อ ๘๗ วรรค ๑ 
 
 
         ๒) ข้อ ๘๗ วรรค ๕ 
 
         ๓) ข้อ ๘๘ วรรค ๑ 
 
 
 
         ๔) ข้อ ๘๘ วรรค ๒ 
 
         ๕) ข้อแนะนํา 

๑๓๓. การพิจารณาโทษทาง 
        วินัยกรณีผู้มีอํานาจ 
        เห็นแตกต่างกัน 

อํานาจการพิจารณา
มีหลายระดับ 

๑๓๓.๑ ท้ังในระดับกรรมการสอบสวน ระดับ  
          นายก อปท. ระดับอนุวินัย และระดับ  
          ก.จังหวัด 
๑๓๓.๒ มีความเห็นแตกต่างกันในการวินิจฉัย 
          ท้ังในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย การ 
          กําหนดโทษ หรือการอ่ืนใด 
๑๓๓.๓ ให้ผู้ท่ีเห็นแตกต่างบันทึกแสดงเหตุผล 
           ในการวินิจฉัยไว้โดยละเอียด และ 
๑๓๓.๔ ข้อเท็จจริงท่ีรับฟังได้ให้แน่ชัดให้ 
          ปรากฏเป็นหลักฐานในสํานวน หรือ 
          รายงานการประชุม 
๑๓๓.๕ หากจะทําให้รายงานการประชุมยาว 
          มาก อาจทําเป็นบันทึกความเห็นแบบ 
          รายงานการประชุมก็ได้ 

เทียบเคียง 
๑๓๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๐๖๑๒/ว ๕ ลง  
        ๙ ก.ค.๒๙ ในหนังสือ 
        รวมมติ ครม. มติ ก.พ.และ 
        ระเบียบท่ีเกี่ยวกับวินัยฯ  
        ก.ค.๕๒ หน้า ๓๘๗ 

๗.๓ คาํสั่งเปลีย่นแปลงโทษทางวินัย กรณปีกติ (แบบ ลท.๕) 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๑๓๔. คําสั่งเปลี่ยนแปลง 
       โทษ  (เพ่ิมโทษ/ลดโทษ  
       /งดโทษ/ยกโทษ) 

ใช้แบบ ลท.๕ (๑) ตามคําสั่ง....ท่ี........./๒๕.. ลงวันท่ี......เดือน 
     ......พ.ศ. ....ให้ลงโทษ.........ระบุชื่อ ตําแหน่ง 
      ระดับ สังกัด เลขเงินเดือน อันดับ ข้ัน ซ่ึงกระ 

๑๓๔. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
        และการรักษาวินัย และ 
        การดําเนินการทางวินัยฯ 



๕๘ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

       ทําผิดวินัยกรณี....อันเป็นวินัยอย่าง..................  
     ฐาน ตามข้อ (อ้างหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด) นั้น 
(๒) ก.จังหวัด...ในการประชุมครั้งท่ี...เม่ือวันท่ี...ได้ 
     มีมติเห็นว่าไม่ถูกต้อง/เหมาะสม โดยเห็นว่า..... 
     ......ซ่ึง...(ชื่อผู้ถูกลงโทษ) สมควรได้รับการเพ่ิม/ 
     ลดโทษจาก......เป็น........ 
(๓) อ้างมาตรา ๑๕ พ.ร.บ.บุคคลฯ ปี ๔๒ ของ  
     อบจ. (ประกอบมาตรา ๒๓ ของเทศบาล/    
     มาตรา ๒๕ ของ อบต./มาตรา ๒๘ ของเมือง  
    พัทยา) และข้อ ๘๕ ของหลักเกณฑ์ฯ  ก.จังหวัด  
     จึงให้เพ่ิม/ลดโทษ..(ชื่อผู้ถูกลงโทษ) จาก.........เป็น..... 
(๔) แจ้งสิทธิในการย่ืนอุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัด ภายใน  
      ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคําสั่ง 
(๕) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี..(วันเดียวกับวันท่ีมีคําสั่งเดิม) 
     เดือน...พศ. ....เป็นต้นไป (เว้นแต่เพ่ิมโทษเป็น 
    ปลด/ไล่ออก ห้ามสั่งให้มีผลย้อนหลัง)  
(๖) สั่ง ณ วันท่ี (ปัจจุบัน) 
(๗) แบบ ลท.๕ ข้อความใดไม่ใช้ให้ตัดออก 

        ข้อ ๘๖ (๓) – (๖) 

๗.๔ คาํสั่งเปลีย่นแปลงโทษทางวินัย กรณอุีทธรณ์ (แบบ ลท.๖) 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๑๓๕. คําสั่งเปลี่ยนแปลง 
       โทษ  (ยกโทษ/งดโทษ  
       /ลดโทษ/เพ่ิมโทษ) 

ใช้แบบ ลท.๖ ให้ระบุสาระสําคัญ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ตามคําสั่ง....ท่ี........./๒๕.. ลงวันท่ี......เดือน 
     ......พ.ศ. ....ให้ลงโทษ.........ระบุชื่อ ตําแหน่ง 
      ระดับ สังกัด เลขเงินเดือน อันดับ ข้ัน ซ่ึงกระ  
      ทําผิดวินัยกรณี....อันเป็นวินัยอย่าง.................. 
      ฐาน ตามข้อ (อ้างหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด) นั้น 
(๒) ...(ชื่อผู้ถูกกลงโทษ)..ได้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษ 
     ดังกล่าว 
(๓) ก.จังหวัด...ในการประชุมครั้งท่ี...เม่ือวันท่ี...ได้ 
     มีมติว่าไม่ถูกต้อง/เหมาะสม โดยเห็นว่า.......... 
     ......ซ่ึง...(ชื่อผู้ถูกลงโทษ) สมควรได้รับการเพ่ิม/ 
     ลดโทษจาก......เป็น........ 
(๔) อ้างมาตรา ๑๕ พ.ร.บ.บุคคลฯ ปี ๔๒ ของ  
     อบจ. (ประกอบมาตรา ๒๓ ของเทศบาล/    
     มาตรา ๒๕ ของ อบต./มาตรา ๒๘ ของเมือง  
    พัทยา) และข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ฯ   
     ก.จังหวัด จึงให้เพ่ิม/ลดโทษ...(ชื่อผู้ถูกลงโทษ)  
     จาก...........เป็น....... 

๑๓๕. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
        และการรักษาวินัย และ 
        การดําเนินการทางวินัยฯ 
        ข้อ ๘๖ (๗) 



๕๙ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

  (๕) แจ้งสิทธิในการย่ืนฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 
      ๙๐ วัน นับแต่วันทราบคําสั่ง 
(๖) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี..(วันเดียวกับวันท่ีมีคําสั่งเดิม)  
     เดือน...พศ. ....เป็นต้นไป (เว้นแต่เพ่ิมโทษเป็น 
    ปลด/ไล่ออก ห้ามสั่งให้มีผลย้อนหลัง)  
(๗) สั่ง ณ วันท่ี (ปัจจุบัน) 
(๘) แบบ ลท.๖ ข้อความใดไม่ใช้ให้ตัดออก 

 

๗.๕ คาํสั่งเปลีย่นแปลงโทษวินัยอย่างรา้ยแรง และให้กลับเข้าราชการ (แบบ ลท.๗) 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๑๓๖. คําสั่งเปลี่ยนแปลง 
       โทษ  (ยกโทษ/งดโทษ  
       /ลดโทษ/เพ่ิมโทษ)  
        และให้กลับเข้ารับ 
        ราชการ 

ใช้แบบ ลท.๗ ให้ระบุสาระสําคัญ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ตามคําสั่ง....ท่ี........./๒๕.. ลงวันท่ี......เดือน 
     ......พ.ศ. ....ให้ลงโทษ.........ระบุชื่อ ตําแหน่ง 
      ระดับ สังกัด เลขเงินเดือน อันดับ ข้ัน ซ่ึงกระ  
      ทําผิดวินัยกรณี....อันเป็นวินัยอย่างร้ายแรง 
      ฐาน ตามข้อ (อ้างหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด) นั้น 
(๒) ...(ชื่อผู้ถูกกลงโทษ)..ได้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษ 
     ดังกล่าว 
(๓) ก.จังหวัด...ในการประชุมครั้งท่ี...เม่ือวันท่ี...ได้ 
     มีมติว่าไม่ถูกต้อง/เหมาะสม โดยเห็นว่า........... 
     ......ซ่ึง...(ชื่อผู้ถูกลงโทษ) สมควรได้รับการเพ่ิม/ 
     ลดโทษจาก......เป็น........ 
(๔) อ้างมาตรา ๑๕ พ.ร.บ.บุคคลฯ ปี ๔๒ ของ  
     อบจ. (ประกอบมาตรา ๒๓ ของเทศบาล/    
     มาตรา ๒๕ ของ อบต./มาตรา ๒๘ ของเมือง  
    พัทยา) และข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ฯ   
     ก.จังหวัด จึงให้เพ่ิม/ลดโทษ......จาก...........เป็น 
     .......และให้.. (ชื่อผู้ถูกลงโทษ)..กลับเข้ารับ 
    ราชการในตําแหน่ง ระดับ สังกัด เลข 
    ตําแหน่ง รับเงินเดือนในอันดับ.........ข้ัน...... 
    บาท 
(๕) แจ้งสิทธิในการย่ืนฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 
      ๙๐ วัน นับแต่วันทราบคําสั่ง 
(๖) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี..(วันเดียวกับวันท่ีมีคําสั่งเดิม) 
     เดือน...พศ. ....เป็นต้นไป   
(๗) สั่ง ณ วันท่ี (ปัจจุบัน) 
(๘) แบบ ลท.๗ ข้อความใดไม่ใช้ให้ตัดออก 

๑๓๖. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
        และการรักษาวินัย และ 
        การดําเนินการทางวินัยฯ 
        ข้อ ๘๖ (๘) 

๑๓๗. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
        คําสั่งลงโทษ 

ให้ทําเป็นคําสั่ง
เช่นเดียวกัน 

(๑) ในคําสั่งใหม่ให้มีสาระสําคัญ แสดงเลขท่ี  
     และวันเดือนปี ท่ีออกคําสั่งเดิม 

๑๓๗. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
        และการรักษาวินัย และ    



๖๐ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

  (๒) ข้อความเดิมตอนท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ 
     ข้อความท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว 

        การดําเนินการทางวินัยฯ 
        ข้อ ๘๖ (๙) 

 
๘ การรายงานการดําเนนิการทางวินัย                                    
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๑๓๘. การรายงานการเนิน 
        การไปยัง ก.จังหวัด 

เม่ือมีการตั้งเร่ือง
เพ่ือดําเนินการทาง
วินัยแล้ว “ต้องราย 
งานการดําเนินการ
ทางวินัย” ไปยัง ก.
จังหวัดทุกเร่ือง แม้
นายก อปท.จะสั่ง
ให้ยุติเร่ืองก็ตาม 

๑๓๘.๑ เม่ือนายก อปท.ได้ต้ังเร่ืองเพื่อดําเนิน  
          การทางวินัยแล้ว 
๑๓๘.๒ ผลการดําเนินการทางวินัยอาจสั่งยุติ 
          เร่ือง ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ  
          ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงิน  
          เดือน (ปลดออก หรือไล่ออก เป็น 
          การรายงานเพื่อทราบ เพราะ ก. 
          จังหวัดเห็นชอบก่อนออกคําสั่งลงโทษ 
          คร้ังหนึ่งแล้ว) 
๑๓๘.๓ นายก อปท.ต้องรายงานการดําเนิน  
           การทางวินัยไปยัง ก.จังหวัด ทุกเร่ือง 
๑๓๘.๔ ก.จงัหวัด อาจเห็นชอบหรือมีท่ีข้อเท็จ  
           จริงเป็นเรื่อง ๆ ไป 
๑๓๘.๕ หาก ก.จังหวัด เห็นชอบ ถือว่าการ 
           ดําเนินการทางวินัยกรณีนั้นเป็นอัน 
           เสร็จสิ้น 
๑๓๘.๖ แต่ถ้า ก.จังหวัดมีมติเปลี่ยนแปลง เช่น 
           ให้ลงโทษ ให้เพ่ิมโทษ ให้ลดโทษ ให้ 
           งดโทษ หรือสั่งเป็นประการอื่นใด  
           (ภายในกรอบกฎหมาย) นายก อปท. 
          ต้องสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 

๑๓๘. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๘๗ และ ๘๘  
 

๑๓๙. การนั่งพิจารณาของ 
        อนุวินัย อนุอุทธรณ์  
        และ ก.จังหวัด 

ท้ัง ๓ คณะ จะเปน็
บุคคลคนเดียวกันไม่ได้ 

๑๓๙.๑ หนึ่งคนเป็นอนุวินัย อนุอุทธรณ์ หรือ  
          ก.จังหวัด ได้เพียงคณะเดียวในประเภท 
          เดียวกัน (ต่างประเภท อปท.ไม่ห้าม) 
๑๓๙.๒ กรณีประธาน ก.จงัหวัด มอบให้รอง  
          ผวจ.ประชุมแทน ต้องให้ท่ีประชุม 
          เลือกประธานในท่ีประชุมคร้ังนั้น ๑  
          คน เพ่ือทําหน้าท่ีประธาน (ไม่ควรทํา 
          หน้าท่ีประธานโดยไม่มีการเลือก) 
๑๓๙.๓ กรณีรอง ผวจ.(หรือกรรมการคนใดคน 
          หนึ่ง) เคยนั่งประชุมพิจารณาเร่ืองใด 
          ในชั้นของอนุวินัย หรืออนุอุทธรณ์มา  
          แล้ว 

๑๓๙. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๖๘ วรรค ๔ 
 
 
 
 
(๑๓๙.๓-๔) คําพิพากษาศาล 
                ปกครองสูงสุด  
                ท่ี อ.๒๔๔- 
                ๒๔๖/๒๕๕๒ 



๖๑ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑๓๙.๔ เม่ือ ก.จังหวัดพิจารณาในเรื่องนั้น  

          บุคคลในข้อ ๑๒๔.๓ ไม่อาจร่วม 
          ประชุมและพิจารณาในเรื่องนั้นได้ 

 

๑๔๐. ระยะเวลาการพิจารณา เป็นระยะเวลาเร่งรัด  ๑๔๐.๑ อนุวินัย/ก.จังหวัดต้องพิจารณาเร่ือง 
           รายงานการดําเนินการทางวินัยให้       
           แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
๑๔๐.๒ นับแต่วันท่ีเลขานุการ ก.จังหวัดได้รับ 
           รายงานการดําเนินการทางวินัยจาก 
           นายก อปท. 
๑๔๐.๓ ระยะเวลาการพิจารณารายงานการ 
           ดําเนินการทางวินัยเป็นอํานาจของ 
           อนุวินยั/ก.จังหวัดท่ีจะต้องบริหาร 
           เวลาร่วมกัน 
๑๔๐.๔ กรณีมีเหตุผลความจําเป็นซ่ึงอนุวินัย/ 
           ก.จังหวัด ไม่อาจพิจารณามีมติให้แล้ว 
           เสร็จภายใน ๙๐ ได้ ให้ขยายระยะ  
           เวลาได้ไม่เกิน ๒ คร้ัง ๆ ละไม่เกิน 
           ๓๐ วัน แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ใน 
           รายงานการประชุมของแต่ละกรณี 

๑๔๐. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย     
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๘๗ วรรค ๑  
 
 
 
 
 
 
๑๔๐.๔ ข้อ ๘๗ วรรค ๒, ๕ 
 

๑๔๑. การมอบหมายให้ 
        เลขานุการ ก.จงัหวัด 
        ส่งเร่ืองให้อนุวินัย 

เป็นดุลพินิจของ  
ก.จังหวัด 
 
 
 

๑๔๑.๑ ก.จังหวัดอาจมีมติในคราวเดียวให้ 
          เลขานุการ ก.จังหวัดส่งรายงานการ 
          ดําเนินการทางวินัยไปให้อนุวินัยก่อน
๑๔๑.๒ เพ่ือให้อนุวินัยพิจารณาทําความเห็น 
          เสนอแล้ว ก.จังหวัดพิจารณาและมีมติ 
          ภายหลัง 
๑๔๑.๓ แม้เป็นดุลพินิจ ก.จังหวัด ก็ควรมอบ  
          หมายฝ่ายเลขานุการ เพราะระยะเวลา 
          พิจารณามีจํากัด อาจล่าช้าและเกิด 
          ความเสียหายได้ 

๑๔๑. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๘๗ วรรค ๓  
 

๑๔๒. การมอบหมายให้ 
        เลขานุการกรรมการ 
        สอบสวนเป็นผู้นํา 
        เสนอต่อท่ีประชุม 

เป็นดุลพินิจของ  
ก.จังหวัด 
 
 
 

๑๔๒.๑ ก.จังหวัดอาจแต่งต้ัง/มอบหมาย 
           เลขานุการกรรมการสอบสวน 
๑๔๒.๒ ให้เป็นผู้นําเสนอรายงานการดําเนินการ 
           ทางวินัยในการประชุมของ     
           ๑) อนุวินัย/อนุอุทธรณ์ 
           ๒) ก.จังหวัด 
๑๔๒.๓ เพ่ือประกอบการพิจารณากไ็ด้  
๑๔๒.๔ แต่ห้ามมิให้ผู้นั้นพิจารณาหรือแสดง 
           ความเห็นในการประชุม 

๑๔๒. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๘๕ วรรค ๕  
 

๑๔๓. หน้าท่ีของฝ่าย เป็นหน้าท่ี (เท่านั้น) (๑) ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการ ก.จังหวัด ๑๔๓. พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร 



๖๒ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
        เลขานุการ ก.จงัหวัด  (๒) นําเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย 

     ต่ออนุวินัยและ ก.จังหวัด  
(๓) ปฏิบัติหน้าท่ีธุรการให้อนุวินัยและ ก.จังหวัด  
(๔) ขอเอกสารเดิมท่ีมีอยู่แล้วเพ่ิมเติม 
(๕) ตรวจสํานวนตามแบบตรวจวินัย ๒ เสนอ 
     (ดูข้อ ๑๐๕ ประกอบ) 
(๖) ประสาน อปท.แจ้งขอความยินยอมต้นสังกัด 
     เพ่ือเสนอรายชื่อต่อ ก.จังหวัดพิจารณาคัด  
     เลือกผู้เป็นกรรมการสอบสวน กรณีนายก  
     อปท.เป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหาหรือนายก 
     อปท.ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดร่วมกับพนักงาน 
     ส่วนท้องถ่ิน (กรณี ก.จังหวัดมอบ) 

        งานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
        ประกอบกับมาตรฐาน 
        ท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยฯ ข้อ  
        ๘๕ วรรค ๓ (๕) 
 
๑๔๓.๕ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ  
          วินัยและการรักษาวินัย 
          และการดําเนินการทาง 
          วินัยฯ ข้อ ๔๙ วรรค ๔ 
  

๑๔๔. อํานาจหนา้ท่ีของ 
        อนุวินัยฯ 

มีท้ังอํานาจและ
หน้าท่ี 

๑๔๔.๑ พิจารณาทําความเห็นเสนอในเร่ืองการ 
           รายงานการดําเนินการทางวินัย และ 
           การให้ออกจากราชการ 
๑๔๔.๒  เสนอความเห็นนั้นต่อ ก.จังหวัดเพ่ือ     
           พิจารณา 
๑๔๔.๓ ขอเอกสารเดิมท่ีมีอยู่เพ่ิมเติม 
๑๔๔.๔ กรณีท่ีเห็นสมควรสอบเพ่ิม ให้กําหนด 
           ประเด็นและข้อสําคัญไปให้กรรมการ 
           สอบสวนคณะเดิมสอบเพ่ิมเติม หรือ 
           ส่งประเด็นไปสอบได้ 
๑๔๔.๕ ระยะเวลาการพิจารณาต้องดําเนินการ 
           โดยเร็ว (รวมกับ ก.จังหวัด คือ ๙๐ วัน) 
๑๔๔.๖ การพิจารณาต้องแสดงเหตุผลเป็น 
           หนังสือในรายงานการประชุม (เพ่ือ 
           เป็นหลักฐาน) 

๑๔๔. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๘๗ 
 
 
๑๔๔.๔ ข้อ ๘๘ วรรค ๑ 
 
 
 
 
 
๑๔๔.๖ ข้อ ๘๗ วรรค ๕  

๑๔๕. อํานาจหนา้ท่ีของ  
        ก.จังหวัด 

เป็นท้ังอํานาจและ
หน้าท่ี 

๑๔๕.๑ พิจารณาความเห็นท่ีอนุวินัย/อนุอุทธรณ์ 
           เสนอมา 
๑๔๕.๒ มีมติในเร่ืองนั้น 
๑๔๕.๓ ขอเอกสารเดิมท่ีมีอยู่เพ่ิมเติม 
๑๔๕.๔ กรณีท่ีเห็นสมควรสอบเพ่ิม ให้กําหนด 
          ประเด็นและข้อสําคัญไปให้กรรมการ 
          สอบสวนคณะเดิมสอบเพ่ิม หรือส่ง 
          ประเด็นไปสอบได้ 
๑๔๕.๕ ก.จงัหวัดต้องพิจารณาให้เกิดความยุติ 
           ธรรมในกระบวนการทางวินัยตามท่ี 
           กําหนดในมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย 
           ทุกประการ 

๑๔๕. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๘๗ และ ๘๘ 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑๔๕.๖ การพิจารณาต้องแสดงเหตุผลเป็น 

           หนังสือในรายงานการประชุมด้วย 
๑๔๕.๗ เม่ือ ก.จังหวัดมีมติเป็นประการใด  
           นายก อปท.ต้องสั่งหรือปฏิบัติให้เป็น 
           ไปตามนั้น 

๑๔๕.๖ ข้อ ๘๗ วรรค ๕ 
 
๑๔๕.๗ ข้อ ๘๗ วรรค ๔ 

๑๔๖. อํานาจของ ก.กลาง 
      

เป็นอํานาจตรวจสอบ ๑๔๖.๑ เม่ือความปรากฏแก่ ก.กลาง โดย 
           ๑) การร้องเรียน 
           ๒) การหารือ 
           ๓) การตรวจสอบ 
           ๔) โดยประการอ่ืนใด 
๑๔๖.๒ ว่าการดําเนินการทางวินัยของนายก 
           อปท.หรือการพิจารณารายงานการ 
           ดําเนินการทางวินัยของ ก.จังหวัด
๑๔๖.๓ ขัดแย้งกับมาตรฐานท่ัวไป ต้องดําเนิน  
           การตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่ง 
           พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน 
           บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป 
หมายเหตุ  เป็นการยกเลิกการรายงานตาม
แบบบันทึกสรุปประวัติและข้อเท็จจริง (สป.๑) 
(ดูข้อ ๒๕๐ ประกอบ) 

๑๔๖. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ  
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง  
        วินัยฯ ข้อ ๘๘ วรรค ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๓๑๓.๓/ว 
๒๕๓ ลง ๒๒ ก.พ.๔๕ 

๑๔๗. การสั่งเพ่ิมโทษจาก 
        ลดข้ันเงินเดือนหรือ 
        ตัดเงินเดือนเป็น 
        ปลดออกหรือไล่ 
        ออกจากราชการ 
 
  

เป็นการสั่งตามมติ  
ก.จงัหวัด 

๑๔๗.๑ คําสัง่ลงโทษเดิม (ให้เป็นอันยกเลิก)  
          ย่อมไม่มีผลบังคับตามกฎหมายมาแต่ 
          ต้น           
๑๔๗.๒ ผู้บังคับบัญชาอาจมีคําสัง่ยกเลิกคําสั่ง 
          ลงโทษลดขั้นเงินเดือน หรือตัดเงิน  
          เดือนนั้นเสีย และ 
๑๔๗.๓ ต้องคืนเงินเดือนส่วนท่ีลดหรือตัดนั้น 
          ให้แก่ผู้ถูกลงโทษไป 

๑๔๗. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/ป๓๓๓ 
        ลง ๑ มิ.ย.๓๘ ใน 
        หนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือน ต.ค.๔๐ หน้า  
        ๑๓๖ และมาตรฐาน 
        ท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยฯ ข้อ  
        ๗๐ วรรค ๔ 

๑๔๘. ก.จังหวัดพิจารณา 
        รายงานการดําเนิน  
        การทางวินัยและมี 
        มติให้แต่งต้ังคณะ  
        กรรมการข้ึนทําการ 
        สอบสวน  
        (กรณีพิจารณาราย  
        งานการดําเนินการ 
        ทางวินัยอย่างไม่ 
        ร้ายแรง) 

กระบวนการดําเนนิ 
การทางวินัยย่อมถือ
เป็นการเริ่มต้นใหม่ 
 
หมายเหตุ  แต่ยังไม่ 
ต้องออกคาํสัง่ยก เลิก
คําสัง่ลงโทษเดิม 
 

๑๔๘.๑ นายก อปท.ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการ 
          ข้ึนทําการสอบสวนตามมติ ก.จังหวัด  
๑๔๘.๒ จากนั้นให้ดําเนินการทางวินัยไปตาม 
          ข้ันตอนตามปกติ 
๑๔๘.๓ เป็นกรณีการดําเนินการทางวินัยได้ 
          ผ่านข้ันตอนของความเห็นขัดแย้งไป 
          แล้ว หรือ 
๑๔๘.๔ ผ่านข้ันตอนการดําเนินการทางวินัย 
          ของนายก อปท.แล้ว 

เทียบเคียง 
๑๔๘. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/ป๗๙๐    
        ลง ๑๐ พ.ย.๓๘ ใน 
        หนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือนฯ ต.ค.๔๐ หน้า  
        ๑๖๓ 



๖๔ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๑๔๙. การแต่งต้ังคณะ  
        กรรมการสอบสวน 
        ชุดใหม่ในเร่ืองเดิม  
        แต่มิได้ระบุในคําสั่ง 
        ใหม่ว่าเป็นการ 
        เปลี่ยนแปลงคณะ  
        กรรมการสอบสวน 

ถือเป็นสาระสําคญั
อันจะทําให้เสียความ
เป็นธรรม 

๑๔๙.๑ นายก อปท.หรือ ก.จังหวัด ต้องแก้ไข 
          หรือมีมติให้แก้ไขคําสั่งหลัง 
๑๔๙.๒ โดยระบุข้อความและเหตุผลเกี่ยวกับ 
          การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการให้ 
          ชัดเจนไว้ในคําสั่งหลัง 

๑๔๙. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/ป๑๐๖๖  
        ลง ๑๕ พ.ย.๓๗ ในหนังสือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
        ข้าราชการพลเรือน ต.ค. 
        ๔๐ หน้า ๑๒๕ 

๑๕๐. คณะกรรมการสอบ  
        สวนจะรวบรวมพยาน  
        หลักฐานท่ีสนับสนุน 
        ข้อกล่าวหาเพิ่มเติม 
         

ต้องสรุปพยานหลกั 
ฐานนัน้ (สว.๓) ให้ผู้
ถูกกล่าวหาทราบ
เพ่ิมเติม 

๑๕๐.๑ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา ให้ถ้อยคํา 
           และนําสืบหักล้างพยานหลักฐานท่ี 
           เพ่ิมเติมนั้นด้วย 
๑๕๐.๒  หากการสอบสวนแล้วเสร็จ และยังอยู่ 
           ระหว่างการพิจารณาของนายก อปท. 
           (อาจเป็นสังกัดเดิมหรือสังกัดใหม่) 
๑๕๐.๓ ผู้ถูกกลา่วหาจะย่ืนคําชี้แจงเป็นหนัง  
           สือต่อนายก อปท.นั้นก็ได้ 
๑๕๐.๔  นายก อปท.นั้นต้องรับคําชี้แจงเข้า 
           สํานวนการสอบสวนไว้เพ่ือประกอบ  
           การพิจารณาด้วย 

๑๕๐. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/๑๑๙      
        ลง ๑๙ มี.ค.๔๐ ใน 
        หนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือน ต.ค.๔๐ หน้า  
        ๒๕๘ 
 
หมายเหตุ  ดูข้อ ๑๐๘ และ ๑๐๙  
               ประกอบ 

๑๕๑. คณะกรรมการสอบ  
        สวนใช้ดุลพินิจไม่ 
        สอบสวนพยานหรือ 
        งดการสอบสวน 
        พยานได้  

เม่ือการสอบสวนแล้ว
เสร็จ (ได้เสนอสํานวน
การสอบสวนต่อ
นายก อปท.แล้ว) 

๑๕๑.๑  นายก อปท.เห็นสมควรให้สอบสวน 
           เพ่ิมเติม 
๑๕๑.๒  คณะกรรมการก็ต้องทําการสอบสวน 
           เพ่ิมเติมตามนั้น 

๑๕๑. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยฯ ข้อ ๔๙ วรรค ๒  
        และข้อ ๕๐ 
เทียบเคียง 
      หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
      ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/๑๑๙       
      ลง ๑๙ มี.ค.๔๐ 

๑๕๒. การกล่าวหาว่ากระ  
        ทําผิดวินัยอย่างร้าย  
        แรงในเร่ืองอ่ืนระหว่าง 
        ถูกสั่งให้ออกจาก 
        ราชการไว้ก่อน 

ย่อมไม่มีผลให้ผู้บัง 
คับบัญชาต้องดําเนิน 
การตามกฎหมายได้ 

๑๕๒.๑ เม่ือมีการสั่งให้กลับเข้ารับราชการ 
          เช่นเดิมแล้ว 
๑๕๒.๒ ผู้บังคับบัญชาปัจจุบันจึงจะมีอํานาจ 
           ดําเนินการทางวินัยในเร่ืองนั้นได้ 
๑๕๒.๓ หากผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
           ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ   
           ผู้บังคับบัญชาไม่อาจดําเนินการทาง 
           วินัยผู้นั้น ตามข้อ ๒๘ ต่อไปได้ 

เทียบเคียง 
๑๕๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
        นร ๐๗๐๙.๒/ล๑๗๑ ลง  
        ๑๙ ก.ค.๓๘ ในหนังสือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 
        วินัยข้าราชการพลเรือน  
        ต.ค.๔๐ หน้า ๑๔๗ 

๑๕๓. มติของ ก.จังหวัดท่ี 
        เห็นชอบให้ลงโทษ 
          ลดข้ันเงินเดือน ๓ ข้ัน  
        (หรือตัดเงินเดือน  
        ๑๐ % เป็นเวลา ๔  
        เดือน) 

เป็นมติท่ีไม่อาจใช้
บังคบัได้ 

๑๕๓.๑ เพราะอัตราโทษเกินกว่าท่ีกฎหมาย 
          กําหนด 
๑๕๓.๒ อัตราโทษท่ี ก.จังหวัดสามารถมีมติให้ 
           ลงโทษได้เกี่ยวกับเงินเดือน ดังนี้ (ตาม 
           อัตรานายกฯ) 
           ๑) ตัดเงินเดือนไม่เกิน ๕ % ไม่เกิน  

๑๕๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
        นร ๐๗๐๙.๒/ป๘๒๗ ลง 
        ๓๑ ส.ค.๓๖ และที่ นร  
        ๐๗๐๙.๒/ล๓๗๐ ลง ๒๖ 
        พ.ย.๓๙ ในหนังสือตอบ 
        ข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 



๖๕ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
                ๓ เดือน 

           ๒) ลดข้ันเงินเดือนไม่เกิน ๑ ข้ัน 
             ๓) หากพิจารณาว่าโทษตัดเงินเดือนไม่ 
                 เหมาะสมกับความผดิ และเห็นว่าเป็น 
                 ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ก็อาจมี 
                 มติให้ลดข้ันเงินเดือนได้ แต่ต้องไม่ 
                 เกิน  ๑ ข้ัน 

        ข้าราชการพลเรือน ต.ค. 
        ๔๐ หน้า ๕๘ และมาตร  
        ฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
        และการรักษาวินัย และ 
        การดําเนินการทางวินัยฯ   
        ข้อ ๘๔ วรรค ๔ 

 
๔. ปกิณกะ 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๑๕๔. เม่ือใดจึงถือว่า “พ้น 
        จากตําแหน่งเดิม”  
          

ต้ังแต่วันท่ีระบุใน
คําสัง่ 

๑๕๔.๑ แม้จะยังมิได้มอบหมายการงาน หรือ 
๑๕๔.๒ ยังมิได้ถูกส่งตัวไปก็ตาม 
๑๕๔.๓ ผู้บังคับบัญชาเดิมไม่มีอํานาจดําเนิน  
           การทางวินัยผู้นี้อีก 
๑๕๔.๓ หากผู้บงัคับบัญชาเดิมสั่งลงโทษย่อม 
          ไม่ถูกต้อง จึงต้องยกเลิกคําสั่งนั้นเสีย 
 
 
๑๕๔.๔ แล้วดําเนินการตามกฎหมาย กล่าวคือ  
          ชี้มูลไปให้ผู้บังคับบัญชาสงักัดใหม่เพ่ือ 
          ดําเนินการทางวินัยต่อไป 

๑๕๔. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/ป๖๒๑    
        ลง ๒๘ มิ.ย.๓๖  และที่ 
        นร ๐๗๐๙.๒/ล ๓๑๙ ลง 
        ๑๘ ต.ค.๓๗ ในหนังสือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 
        วินัยข้าราชการฯ หน้า  
          ๔๙ และ ๑๑๔ 
๑๕๔.๔ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยว  
          กับวินัยและการรักษา 
          วินัยฯ ข้อ ๒๔ วรรค ๔ 

๑๕๕. ผู้บังคบับญัชาสังกัด 
        เดิมสั่งพักราชการ 
        โดยไม่มีอํานาจ 

วันท่ีออกคําสัง่พัก
ราชการ ผู้นี้ได้โอน 
ไปสงักัดใหม่แล้ว 

๑๕๕.๑ ผู้บังคับบัญชาสังกัดใหม่มีอํานาจสั่ง 
          แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
๑๕๕.๒ และสั่งพักราชการใหม่ 
๑๕๕.๓ โดยสั่งย้อนหลังไปต้ังแต่วันให้พัก 
          ราชการตามคําสั่งเดิมได้ 

๑๕๕. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/ป๗๒๓    
        ลง ๒๐ ก.ค.๓๕  ใน 
        หนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือน ต.ค.๔๐ หน้า ๓ 

๑๕๖. การรับบําเหน็จบํานาญ 
       ของข้าราชการซ่ึง 
       มีกรณีหรือต้องหา 
       ว่ากระทําผิดวินัย 
       แล้วออกจากราชการ 
         โดยกรณียังไม่ถึงท่ีสุด 
 
 
 

สามารถขอรบัได้ โดย
ให้มีการประกันด้วย
บุคคลหรือทรัพย์สิน 

(๑)  ให้ข้าราชการซ่ึงออกจากราชการโดยมีกรณีหรือ 
       ต้องหาว่ากระทําความผิดวินัย หรืออาญา แต่ 
       กรณีหรือคดียังไม่ถึงท่ีสุด และได้ย่ืนเร่ืองขอรับ 
       บําเหน็จจัดหาบุคคลหรือทรัพย์สินไว้เป็นประกัน 
(๒)  เม่ือมีการสัง่จา่ยบําเหน็จบาํนาญแล้ว ให้หน่วย  
     งานเจ้าสังกัดบันทึกหลังฎีกาเบิกเงินให้ชัด  
     เจนว่า ผู้ขอรับบําเหน็จบํานาญได้จัดทํา 
     หนังสือสัญญาการใช้เงินคืนหรือสัญญาค้ํา 
     ประกันแล้ว 
(๓) เม่ือกรณีหรือคดีถึงท่ีสุดถูกไล่ออกหรือถูก 
     ลงโทษจําคุก ให้เรียกเงินบําเหน็จบํานาญ 

๑๕๖. หนังสือกระทรวงการคลัง 
        ท่ี กค ๐๕๒๖.๕/ว ๔ ลง  
        ๑๑ ม.ค.๔๒ ในคู่มือการ 
        ดําเนินการทางวินัยพนัก  
        งานส่วนท้องถ่ินฯ หน้า  
        ๒๕๕ 



๖๖ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
       คืนท้ังนี้ภายในกําหนด ๓ ปี 

(๔) เม่ือใกล้ครบ ๓ ปี หากกรณีหรือคดียังไม่ถึง 
     ท่ีสุด ให้หน่วยงานเจ้าสังกัดรีบแจ้งผู้ขอรับ 
     บําเหน็จบํานาญดําเนินการประกันต่อเนื่อง  
     ซ่ึงต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 

๑๕๗. ข้าราชการต้องหา 
        คดีอาญา หรือถูก 
        ฟ้องคดีอาญา 

๑๕๗.๑ นายก อปท. 
           ต้องดําเนิน  
           การทางวินัย   
           ไปพร้อมกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕๗.๒ หากการสอบ  
           สวนทางวินัย 
           ยังฟังไม่ได้ว่า 
           ผู้ถูกกล่าวหา  
          กระทําผิด 
 
๑๕๗.๓ ฐานความผิด 
           ทางวินัยท่ีจะ 
           ลงแก่ผู้กระทํา  
           ความผิดอาญา 
           ด้วย คือ “ฐาน  
              ประพฤติชั่ว” 

(๑) กฎหมายกําหนดเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากกัน 
(๒) การดําเนินการทางวินัยไม่จําต้องรอผลทาง 
     คดีอาญาแต่อย่างใด 
(๓) เม่ือกรณีหรือคดีถึงท่ีสุด ผลอาจต่างกันได้  
     เพราะการรับฟังพยานหลักฐานอาจต่างกัน 
(๔) แม้ศาลจะเห็นต่าง ผู้บังคับบญัชาก็หาต้อง 
     รับผดิไม่ ถ้าลงโทษไปโดยสุจริต  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๑) สมควรรอการสั่งการเด็ดขาดทางวินัยไว้ก่อน  
      จนกว่าจะทราบผลทางคดีอาญา 
 
 
 
 
(๑) นายก อปท.จะดําเนินการทางวินัยได้ก็ต่อ  
     เม่ือ 
     ๑) กรณีต้องหาคดีอาญา เม่ือลงนามรับทราบ 
         ข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนแล้ว 
     ๒) กรณีถูกฟ้องคดีอาญา เม่ือศาลประทับ 
         รับฟ้องแล้ว 

๑๕๗.๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
           ท่ี สร ๐๙๐๕/ว ๔ ลง  
           ๑๘ มี.ค.๐๙ ในคู่มือการ 
             ดําเนินการทางวินัยพนัก 
           งานส่วนท้องถ่ิน หน้า  
           ๒๖๒ หนังสือสํานักงาน 
           ก.อบต.ท่ี มท ๐๘๐๙.๒ 
           /ว ๗๔๐ ลง ๑๑ พ.ค. 
          ๔๗ หนังสือสํานักงาน  
          ก.อบต.ท่ี มท ๐๘๐๙.๖/ 
          ๗๐๒๙ ลง ๑๗ พ.ย.๕๑ 
          หนังสือกระทรวง มหาด  
          ไทย ลับ ท่ี ๑๓๓๓๓/ 
          ๒๔๙๘ ลง ๘ ก.ค.๙๘  
          และคําพิพากษาศาล 
          ปกครองสูงสุด ท่ี อ. 
          ๓๗๐/๒๕๕๐ 
๑๕๗.๒ หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
          ท่ี สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลง  
          ๖ ต.ค.๐๙ ในคู่มือการ 
          ดําเนินการทางวินัย  
          พนักงานส่วนท้องถ่ินฯ  
          หน้า ๒๖๓ 
 
 

๑๕๘. การถูกฟ้องคดีอาญา  
        หรือต้องหาว่ากระทํา  
        ความผิดอาญาตาม 
        กฎหมายต่างประเทศ 

กฎหมายไทยก็ถือ
ว่าเป็นความผิดทาง
อาญาด้วย 

๑๕๘.๑ ผู้บังคับบัญชามีอํานาจสัง่พักราชการ
๑๕๘.๒ เสนอ ก.จังหวัดเพ่ือขอความเห็นชอบ 
          ก่อนออกคําสั่งพักราชการ 

๑๕๘. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
        นร ๐๗๐๙.๒/ป ๑๐๒๘  
        ลง ๒๘ ต.ค.๓๗ ในหนังสือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
        ข้าราชการฯ หน้า ๑๒๑ 



๖๗ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

๑๕๙. การดําเนินคดีอาญา 
        ซ่ึงรัฐเป็นโจทก์หรือ 
        จําเลย 

ต้องสอบสวนข้อเท็จ 
จริงให้ประจักษ์กอ่น 

๑๕๙.๑ กรณีมีเหตุสงสัยว่าข้าราชการในสังกัด 
           กระทําการทุจริต 
๑๕๙.๒ ให้ผู้บังคบับัญชาสอบสวนข้อเท็จจริง 
           ให้ประจักษ์เสียก่อนทุกคราวก่อนแจ้ง 
           ความหรือมอบเรื่องให้พนักงานสอบ  
           สวนดําเนินการต่อไป 

๑๕๙. หนังสือกรมเลขาธิการ  
        ครม.ท่ี น.ว.๑๖/๒๔๘๖  
        ลง ๒๓ ม.ค.๘๖ ในหนังสือ 
        รวมมติ ครม. มติ ก.พ. 
        และระเบียบท่ีเกี่ยวกับ 
        วินัยฯ ก.ค.๕๒ หน้า ๓ 

๑๖๐. ข้าราชการถูกแต่งต้ัง 
        กรรมการสอบข้อเท็จ  
        จริงความรับผิดทาง 
        ละเมิด 

นายก อปท.ต้องดําเนิน  
การทางวินัยด้วย 

๑๖๐.๑ ดําเนินการทางวินัยตามปกติท่ัวไป 
๑๖๐.๒ กรณีนายก อปท.ร่วมกระทําด้วยให้ 
           ดําเนินการ ตามข้อ ๓๑. (๔) ก. ๕) 
๑๖๐.๓ กรรมการสอบละเมิดกับกรรมการสอบ 
           สวนทางวินัย ระเบียบมิได้กําหนดว่า 
           เป็นชุดเดียวกันได้หรือไม่ จึงต้องพิจารณา 
           มิให้ขัดกับระเบียบโดยคาํนึงถึงประโยชน์ 
             ในการสอบสวนเป็นสําคัญ 

ข้อสังเกต การกระทําละเมิด
เกิดจากการปฏิบติัราชการ ดังนั้น 
ต้องต้ังใจ ไม่ประมาทเลินเล่อใน
การปฏิบัติราชการ เป็นต้น เม่ือ
มีการกระทําละเมิดจึงเป็นการ
กระทําผิดวินัยไปด้วย   

๑๖๑. เจตนารมณ์ในการ 
        สอบสวนทางวินัย 

ให้คณะกรรมการ
สอบ สวน/
ผู้บังคับบัญชา 

(๑) สอบสวนจนสิ้นกระบวนการ 
(๒) ไม่ให้อํานาจผู้บังคับบัญชาสั่งยกเลิกคําสั่งแต่ง 
     ต้ังคณะกรรมการรสอบสวน หรือระงับการสอบ  
     สวนที่ต้ังข้ึนโดยชอบด้วยกฎหมายได้ 
(๓) หากปรากฏว่าคุณสมบัติของกรรมการสอบสวนไม่ 
     เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ ผู้สั่งแต่งต้ังก็ชอบท่ี 
     ดําเนินการเปลี่ยนแปลงให้ครบถ้วนถูกต้องได้ 

๑๖๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
        นร ๐๗๐๙.๑/ล ๒๔ ลง  
        ๓๑ ม.ค.๔๓ 

๑๖๒. แนวคิดอันเป็นหลัก 
        ของการต้ังกรรมการ 
        สอบสวน 

กําหนดมาตรฐาน
ท่ัวไปไว้ ดังนี้ 

(๑) ต้องเป็นกรรมการท่ีมาจากข้าราชการประจํา 
(๒) ต้องมีอย่างน้อย ๓ คน เพราต้องการให้กระทํา 
     โดยคณะบุคคล ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ 
     หน้าท่ีสอบสวน 
(๓) เพ่ือเป็นการคานอํานาจผู้บังคับบัญชา 

๑๖๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
        นร ๐๗๐๙.๑/๑๑๓ ลง  
        ๑๐ เม.ย.๔๔ 

๑๖๓. ถือว่ามี “การดําเนิน  
        การทางวินัย” แล้ว 

ให้พิจารณาจาก ๑๖๓.๑ ต้องต้ังเร่ืองกล่าวหาโดยแจ้งให้ผู้นั้น 
          ทราบว่าเขาตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ถูก 
          กล่าวหาว่ากระทําผิดทางวินัยแล้ว 
๑๖๓.๒ ให้โอกาสชี้แจงเหตุผลแก้ข้อกล่าวหา 
          ด้วย 
๑๖๓.๓ ผลเป็นประการใดก็ตาม ถือว่ามีการ 
          ดําเนินการทางวินัยตามกระบวนการ 
          ของกฎหมายแล้ว 

๑๖๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
        นร ๐๗๐๙.๒/ป๑๑๑๘   
        ลง ๒๙ พ.ย.๓๗ ในหนัง  
        สือตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 
        วินัยข้าราชการพลเรือน  
        ต.ค.๔๐ หน้า ๑๓๐ 

๑๖๔. การพิจารณาว่าถูก 
        ลงโทษทางวินัย 
        เม่ือใด 

ให้พิจารณา ๒ 
กรณี ดังนี้ 
 

(๑) การท่ีผู้นั้นได้รับโทษจริง หรือ 
(๒) วันท่ีคําสั่งลงโทษมีผลใช้บังคับ 
      ๑) หากวันท่ีคําสั่งลงโทษมีผลใช้บังคับ ผู้นั้น 
          ได้พ้นจากการบังคับบัญชาไปแล้ว คําสั่ง 
          ย่อมไม่มีผลใช้บังคับได้ 

๑๖๔. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
        นร ๐๗๐๙.๒/ป ๓๘๗  
        ลง ๓๑ ก.ค.๔๑ 



๖๘ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
        ๒) หากผู้บังคับบัญชาใหม่เห็นว่า ผู้นั้นกระทํา 

          ผิดวินัย ก็สามารถดําเนินการทางวินัยได้ 
 

๑๖๕. การดําเนินการทาง 
        วินัยซํ้า 

ทําไม่ได้ ๑๖๕.๑ กรณีเปน็เรื่องเดียวกัน 
๑๖๕.๒ เม่ือผู้บังคับบัญชาได้แต่งต้ังกรรมการ     
          สอบสวนไว้แล้ว 
๑๖๕.๓ จะออกคําสั่งแต่งต้ังกรรมการสอบสวน 
          ในเร่ืองนั้นอีกไม่ได้ 
๑๖๕.๔ เพราะเป็นการดําเนินการซํ้า 
๑๖๕.๕ ต้องยกเลิกคําสั่งหลัง 
วิธีแก้ไข ใช้การเปลี่ยนแปลงคําสัง่โดยให้ท้าว 
ความถึงคาํสัง่แต่งต้ังกรรมการสอบสวนเดิม พร้อม
อ้างเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงด้วยทุกคร้ัง         

๑๖๕. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
        นร ๐๗๐๙.๒/ล๔๗ ลง     
        ๑๙ ก.พ.๓๖ ในคู่มือตอบ 
        ข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้า 
        ราชการพลเรือน ต.ค. 
        ๔๐ หน้า ๒๙ 
        
       (ดูข้อ ๗๗ ประกอบ) 
 

๑๖๖. แนวทางพิจารณาว่า 
        ดําเนินการทางวินัย 
        ซํ้าหรือไม่ 

ยึดถือหลักเจตนา
ของผู้กระทําและ
ข้อเท็จจริง เป็นกรณี 
ๆ ไป  

(๑) หากเป็นเรื่องกล่าวหาท่ีมีการกระทําหลาย 
     คร้ังแต่มีเจตนาเดียวต่อเนื่องกัน 
(๒) ต้องถือว่าการกระทําท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนท้ัง  
     หมดอยู่ในเร่ืองเดียวกัน   
(๓) เม่ือมีการดําเนินการทางวินัยกับผู้กระทํา 
     ผิดไปแล้ว จะดําเนินการทางวินัยในเร่ือง 
     เดียวกันนั้นอีกไม่ได้  

๑๖๖. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
        นร ๐๗๐๙.๑/ล๙๐ ลง  
        ๑๔ ก.พ.๔๕ 

๑๖๗. ต้ังกรรมการสอบสวน  
         ๒ คําสั่งในเร่ืองกล่าว  
         หาเดียวกัน แต่ต่าง 
         กรณี  

และนายก อปท.สั่ง
ลงโทษตามคําสั่ง
แรกไปแล้ว 

แม้ผลการสอบสวนตามคําสั่งหลังจะฟังได้ว่าผู้
นั้นกระทําผิดอีกก็ตาม ก็ไม่อาจสั่งลงโทษผู้นั้น
ได้อีก เพราะเป็นการกระทําผิดในเรื่องเดียวกัน 

๑๖๗. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
        นร ๐๗๐๙.๑/ล ๔๖๙  
        ลง ๒๖ ต.ค.๔๔ 

๑๖๘. ต้ังกรรมการสอบ  
        สวนวินัยไม่ร้ายแรง 
        แล้วต่อมามีการชี้มูล 
        ว่ากระทําผิดวินัย 
        อย่างร้ายแรงในเร่ือง 
        เดียวกันนั้นอีก 

ผู้บังคับบัญชาต้อง
ต้ังกรรมการสอบ 
สวนทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงในเรื่องนั้น
ใหม่ 

๑๖๘.๑ คร้ังแรกถูกดําเนินการทางวินัยอย่างไม่ 
          ร้ายแรง 
๑๖๘.๒ ต่อมามีการชี้มูลว่ากระทําผิดวินัยอย่าง 
          ร้ายแรงในเร่ืองเดียวกันนั้น 
๑๖๘.๓ เป็นกรณีกล่าวหาแตกต่างเรื่องเดียวกัน 
๑๖๘.๔ ผู้บังคับบัญชาต้องแต่งต้ังคณะกรรม  
          การขึ้นทําการสอบสวน (วินัยอย่าง 
          ร้ายแรง) ตามที่มีการชี้มูลนั้น 

๑๖๘. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
        นร ๐๗๐๙.๒/ล๘๕ ลง  
        ๒๘ ก.พ.๓๙ ในหนังสือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 
        วินัยข้าราชการพลเรือน  
        ต.ค.๔๐ หน้า ๑๘๑ 

๑๖๙. ข้าราชการต่างสังกัด 
        กระทําผิดร่วมกัน 

ให้แต่ละสังกัดแต่งต้ัง
กรรมการสอบสวนเป็น
บุคคลชุดเดียวกัน 

๑๖๙.๑ ให้แต่ละสังกัดปรึกษาหารือกันในการ 
          สอบสวนพิจารณาโทษให้ได้ระดับ 
          เดียวกัน 
๑๖๙.๒ ให้แต่ละสังกัดแต่งต้ังกรรมการสอบ  
          สวนประกอบด้วยตัวบุคคลชุดเดียวกัน 
          เท่าท่ีจะทําได้เพ่ือให้ข้อเท็จจริงปรากฏ 
          ไปในทางเดียวกัน 
๑๖๙.๓ กรณกีรรมการสอบสวนสอบพาดพิงถึง   

๑๖๙. หนังสือสาํนักงาน ก.พ.ท่ี   
          นว ๓/๒๔๙๔ ลง ๒๙ ม.ค.  
          ๙๔ ในคู่มือการดําเนนิการ 
          ทางวินัยพนักงานส่วน 
          ท้องถ่ิน หน้า ๒๖๔ 



๖๙ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
            ผู้อ่ืนท่ีอยู่ในสังกัดนั้น ให้กรรมการสอบ 

          สวนรายงานเจ้าสังกัดเพ่ือเพ่ิมเติมข้อ  
          กล่าวหา แต่ถ้าผู้ถูกพาดพิงอยู่ในสังกัด 
          อ่ืน ให้กรรมการสอบสวนมีการรายงาน     
          ไปยังเจ้าสังกัดอ่ืนนั้นเพ่ือออกคําสั่ง 
          แต่งต้ังกรรมการสอบสวนผู้ถูกพาดพิง 
          นั้นโดยกรรมการชุดเดิมหรือจะแต่งต้ัง 
          สมทบก็ได้ แล้วแต่เห็นสมควร 
๑๖๙.๔ ให้ใช้สํานวนการสอบสวนร่วมกัน โดย 
          ให้เจ้าสังกัดแต่ละแห่งติดต่อหารือกัน 
          เพ่ือให้ได้ระดับโทษเดียวกัน 

 

๑๗๐. ขอบเขตการนําทนาย  
        ความหริอท่ีปรึกษา 
        เข้ามา 

ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ
นํามาปรากฏตัวต่อ
คณะกรรมการสอบ 
สวนในฐานะคู่กรณี
ได้ 

ส่วนจะนําทนายความหรือท่ีปรึกษา เข้าร่วมฟัง
การสอบสวนด้วยได้หรือไม่นั้น เป็นดุลพินิจของ
คณะกรรมการสอบสวน 

๑๗๐. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
        นร ๐๗๐๙.๑/๒๓๔ ลง  
        ๑๘ ก.ค.๔๕ 

๑๗๑. สํานวนการสอบสวน 
        ทางวินัยให้เก็บไว้ไม่ 
        น้อยกว่า ๑๐ ปี 

เป็นสํานวนท่ีเสร็จ
เด็ดขาดแล้ว  

เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ เชน่ 
๑๗๑.๑ ใช้อ้างในทางอรรถคดี 
๑๗๑.๒ พิจารณายกเว้นคุณสมบัติเกี่ยวกับความ 
          ประพฤติ 

๑๗๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
        สร ๐๙๐๖/ว ๖ ลง ๘ มิ.ย. 
        ๑๔ ในหนังสือรวมมติ ครม. 
        มติ ก.พ.และระเบียบท่ี 
        เกี่ยวกับวินัย ก.ค.๕๒  
        หน้า ๓๖๖ 

๑๗๒. สํานวนการสอบสวน 
        ทางวินัยสูญหาย 

เป็นการสูญหายโดย
ยังไม่มีการสั่งการ 

๑๗๒.๑ ผู้มีอํานาจยังมิได้วินิจฉัยสั่งการให้เสร็จ 
           ไป 
๑๗๒.๒ ถ้าไม่มีสํานาสํานวนการสอบสวน หรือ 
๑๗๒.๓  สําเนารายงานการสอบสวน หรือ 
๑๗๒.๔ เอกสารใด ๆ ท่ีจะยืนยันได้ว่าสํานวน 
          การสอบสวนที่สูญหายไปน้ันมีพยาน  
          หลักฐานอย่างไรบ้างพอท่ีจะวินิจฉัย 
          ได้อยู่เลย 
๑๗๒.๕ ควรให้คณะกรรมการทําการสอบสวน 
          ใหม่ หรือ 
๑๗๒.๖ แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบ  
          สวนใหม่ และพิจารณาให้เสร็จสิ้นไป   

๑๗๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
        สร ๑๐๐๖/๑๔๐๐๗๔  
        ลง ๒๙ ต.ค.๑๙ ในคู่มือ 
        การดําเนินการทางวินัย 
        พนักงานส่วนท้องถ่ินฯ    
        หน้า ๓๐๐ 

๑๗๓. ถูกจําคุกขณะรับ 
        ราชการ 

แม้พฤติกรรมนั้นถูก
ลง โทษเปน็วินัยไม่
ร้ายแรง ไปแล้ว แต่
นายก อปท.ต้อง
ดําเนินการทางวินยั 

เนื่องจากเป็น 
(๑) ความผิดฐานกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษ 
     จําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  
(๒) ไม่ได้ต้ังฐานจากการกระทําเดิมของผู้กระ  
     ทําผิดซ่ึงได้รับการล้างมลทิน แต่เป็นความ  

๑๗๓. หนังสือ ก.พ.ท่ี นร ๑๐๑๑/ 
        ว ๑๓ ลง ๒๓ มิ.ย.๔๗ 
 
        (ดูข้อ ๒๐๗ ประกอบ) 



๗๐ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
 อย่างร้ายแรงอีกครั้ง      ผิดใหม่  

(๓) ไม่เป็นการลงโทษทางวินัยซํ้า เพราะเป็น 
     ความผิดคนละฐานกับความผิดท่ีถูกดําเนิน 
     การทางวินัยไปแล้ว 

 

๑๗๔. ต้องโทษจําคุกโดย 
        คําพิพากษาถึงท่ีสุด 
        ให้จําคุก หลังถูกลง  
        โทษทางวินัยสถาน 
        ปลดออกจากราช  
        การไปแล้ว และได้ 
        รับบํานาญปกติหรือ 
        บํานาญตกทอดอยู่ 
 
 

ให้ยังคงได้รับ
บํานาญปกติหรือ
บํานาญตกทอดนัน้
ต่อไป 

(๑) ก่อนแก้ไขกฎหมาย...ผู้ท่ีต้องโทษจําคุกโดย 
     คําพิพากษาให้จําคุกหรือตกเป็นบุคคลล้ม  
     ละลาย หลังถูกลงโทษทางวินัยสถานปลด 
     ออกจากราชการไปแล้ว และได้รับบํานาญ 
     ปกติหรือบํานาญตกทอดอยู่ จะหมดสิทธิ 
     ได้รับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอด  
     นับแต่วันมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด   
(๒) เหตุผลในการแก้ไข 
     ๑) เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับบํา  
         เหน็จ หรือรับบํานาญโดยเสมอกันของ 
         ข้าราชการทุกประเภท 
     ๒) ไม่กระทบสิทธิของบุคคลท่ีสามในเร่ือง 
         การรับบําเหน็จตกทอด 

๑๗๔. พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ 
        ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
        (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖  
        ม. ๕ ให้ยกเลิก ม. ๕๑  
        พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ 
        ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
        พ.ศ. ๒๕๐๐ 

๑๗๕. ผู้กระทําผิดวินัยอย่าง 
         ร้ายแรงเพราะกระทํา 
         ผิดอาญาจนได้รับโทษ 
         จําคุก 

ถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติท่ัวไป
ในการเข้ารับ
ราชการ 

หากจะขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ต้อง 
(๑) ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติจาก ก.จงัหวัด หรือ 
(๒) ได้รับการล้างมลทินตามกฎหมาย 
แต่ส่วนราชการจะบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
หรือไม่ เป็นดุลพินิจของนายก อปท.และ ก.จังหวัด  
ท่ีจะพิจารณา 

๑๗๕. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
        นร ๐๗๐๙.๑/ล ๕๗๘ ลง 
        ๖ ธ.ค.๔๔ 

๑๗๖. ให้หน่วยงานของรัฐ 
        ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
        ข้อมูลข่าวสารของ 
        ราชการ 

เป็นมติ ครม.เม่ือ ๙ 
มีนาคม ๒๕๔๒ 

(๑) เม่ือได้รับคําปรึกษา แนะนําหรือความเห็น  
     จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ แล้ว  
     ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และด่วนท่ีสุด 
(๒) เม่ือสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าว  
     สารฯ ขอความร่วมมือ ต้องให้ความสําคัญ 
     และให้ความร่วมมือ 
(๓) เม่ือคณะกรรมการฯ ได้มีคําวินิจฉัย ให้ถือ 
     ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดภายใน ๗ วัน  
     นับแต่วันรับทราบคําวินิจฉัย 
(๔) หากมีปัญหาอุปสรรค ต้องแจ้งให้สํานัก 
     งานคณะกรรมการฯ ทราบโดยเร็ว 
(๕) เจ้าหน้าท่ีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ให้ 
     ความร่วมมือ โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ 
     ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทุกกรณี 

๑๗๖. หนังสือสํานักเลขาธิการ  
        ครม. ท่ี นร ๐๒๐๖/ว ๔๐  
        ลง ๑๑ มี.ค.๔๒ ในหนงัสือ 
        รวมมติ ครม. มติ ก.พ.และ 
        ระเบียบท่ีเกี่ยวกับวินัยฯ  
        ก.ค.๕๒ หน้า ๒๒๓ 

๑๗๗. เงินสมนาคุณคณะ 
        กรรมการสอบสวน 

เบิกได้เฉพาะการ
แต่งต้ังกรรมการ 

๑๗๗.๑ เบิกจาก อปท.เจ้าของคําสั่ง 
๑๗๗.๒ สอบสวนตามปกติคร้ังละ ๒๕๐ บาท  

๑๗๗. หนังสือสํานักงาน ก. 
        อบต., ก.ท. และ ก.จ. 



๗๑ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

 สอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

          ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่ประชุมคร้ังแรก 
๑๗๗.๓ สอบเพ่ือมีมติ ๒ คร้ัง ๆ ละ ๓๐๐ บาท 

        ท่ี มท ๐๘๐๙.๑/ว  
        ๓๘๑ ลง ๑๙ มี.ค.๔๖ 
หมายเหตุ มีการผลักดันให้ออก 
เป็นระเบียบ มท.ต่างหาก 

๑๗๘. มติ ก.พ., มติ ครม. 
        ความเห็นกฤษฎีกา 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
วินัย 

๑๗๘.๑ มีอยู่แล้ว 
๑๗๘.๒ หรือจะมีข้ึนในอนาคต 
๑๗๘.๓ ให้นํามาใช้กับข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
          ด้วย 
๑๗๘.๔ เว้นแต่ในเรื่องเดียวกันนั้น ก.กลาง 
          กําหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 

๑๗๘. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,  
        ก.ท. และ ก.อบต.ท่ี มท  
        ๐๓๑๓.๓/ว ๘๘๙ ลง  
        ๓๐ ส.ค.๔๕ 

๑๗๙. การปฏิบติัตามมติ  
        ครม. 

เจ้าหน้าท่ีต้องยึด 
ถือและปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรี
โดยเคร่งครัด 
  

๑๗๙.๑ กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 
๑๗๙.๒ ให้ขอทบทวนมติ 
๑๗๙.๓ หากฝ่าฝนืให้พิจารณาลงโทษทางวินัย 
           ทุกราย     

๑๗๙. หนังสือสํานักงานเลขา  
        ธิการ ครม.ท่ี นร ๐๒๐๒/ 
        ว ๑๘๐ ลง ๒๔ พ.ย.๓๑  
        ในคู่มือการดําเนินการทาง 
        วินัยพนักงานส่วนท้องถ่ินฯ  
        หน้า ๓๐๐       

๑๘๐. การไปเปน็พยาน 
        ตามหมายศาล 

จะถือว่าเป็นการไป
ปฏิบัติราชการหรือ 
ไม่ ต้องพิจารณาเป็น
กรณี ๆ   ไป 

๑๘๐.๑ กรณีส่วนราชการ/อัยการเป็นโจทก์ 
          หรือจําเลย หรือไปในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 
          หรือเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีราชการ ให้ 
          ถือว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
๑๘๐.๒ กรณีนอกเหนือจากข้อ ๑๔๒.๑ ไม่ถือ 
          ว่าเป็นการไปปฏิบติัหน้าท่ีราชการ แต่ 
          ให้ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ไปได้ โดย 
          ไม่ถือเป็นวันลา 

๑๘๐. หนังสือสํานักเลขาธิการ  
        ครม. ท่ี สร ๐๒๐๑/ว๕๖ 
        ลง ๑๘ เม.ย.๒๖ ในหนังสือ 
        รวมมติ ครม. มติ ก.พ. 
        และระเบียบท่ีเกี่ยวกับ 
         วินัยฯ ก.ค.๕๒ หน้า ๑๒๘ 

๑๘๑. การไปให้ถ้อยคําต่อ 
        พนักงานสอบสวน 

จะถือว่าเป็นการไป
ปฏิบัติราชการหรือ 
ไม่ ให้พิจารณาเชน่ 
เดียวกับข้อ ๑๔๒ 
 
 
 
 

๑๘๑.๑ กรณีส่วนราชการเป็นผู้เสียหายหรือ 
          ผู้ต้องหา มีการกล่าวอ้างเป็นพยาน  
          และพนักงานสอบสวนได้เรียกไปให้ 
          ถ้อยคําให้ถือว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้า    
          ท่ีราชการ 
๑๘๑.๒ กรณีนอกเหนือจากข้อ ๑๘๑.๑ ไม่ถือ 
          ว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการ แต่ 
          ให้ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ไปได้ โดย 
          ไม่ถือเป็นวันลา 

๑๘๑. หนังสือสํานักเลขาธิการ  
        ครม. ท่ี สร ๐๒๐๑/ว 
        ๓๐ ลง ๑๐ มี.ค.๓๕ ใน 
        หนังสือรวมมติ ครม. มติ  
        ก.พ.และระเบียบท่ีเกี่ยว  
        กับวินัยฯ ก.ค.๕๒ หน้า ๑๗๑ 
        (เป็นการขยายขอบเขต 
        เดิมให้ครอบคลุม) 

๑๘๒. เม่ือมีการรบัโทษหรือ  
        รับทัณฑ์ตามกฎหมาย  
        ว่าด้วยวินัยโดยเฉพาะ  
        แล้ว (กรณีกรมราช  
        ทัณฑ์ หรือ สตช.) 

ผู้บังคบับัญชาไม่อาจ
ลงโทษสถานเบาตาม
มาตรฐานวินัยได้อีก 

๑๘๒.๑ จะเป็นการลงโทษสองคร้ังในความผิด 
          เดียว 
๑๘๒.๒ เพราะเป็นการบังคับใชก้ฎหมายคน 
          ละฉบับ 

๑๘๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
        นร ๐๗๐๙.๒/ป ๒๐ ลง  
        ๑๖ ม.ค.๓๙ ในหนังสือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
        ข้าราชการฯ ต.ค.๔๐  
        หน้า ๑๗๓ 



๗๒ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๑๘๓. เงื่อนไขคําสั่งท่ีจะ 
        สามารถแก้ไขได้ 

เม่ือคําสั่งนัน้ออกโดย
ไม่ถูกต้องตาม 
(ก) ข้อกฎหมาย 
(ข) ข้อเท็จจริง 

๑๘๓.๑ ปกติเม่ือมีการออกโดยชอบแล้วจะ 
           แก้ไขไม่ได้ ยกเว้นเข้าเงื่อนไข (ก)  
           และ (ข) 
๑๘๓.๒ หากเข้าเงื่อนไขตาม ๑๘๓.๑ แล้ว 
           สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ท้ังข้อ 
           กฎหมายและข้อเท็จจริง   

๑๘๓. หนงัสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
        นร ๐๗๐๙.๒/ล ๘๕ ลง  
        ๒๘ ก.พ.๓๙ ในคู่มือตอบ 
        ข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
        ข้าราชการ ต.ค.๔๐ หน้า 
        ๑๘๑ 

๑๘๔. ก่อนลดหย่อนโทษ 
        ต้องระบุโทษที่ควร 
        จะได้รับไว้ด้วย 
        ทุกคร้ัง 

ต้องระบุไว้ในคําสั่ง
ลงโทษ 

๑๘๔.๑ ระบุว่าควรได้รับโทษระดับใด 
๑๘๔.๒ มีเหตุอันควรลดหย่อนอย่างไร 
๑๘๔.๓ เม่ือลดหย่อนแล้วให้ได้รับโทษสถานใด 
 

๑๘๔. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๐๖๑๑/ว.๓ ลง  
        ๒๕ มี.ค.๒๘ ในหนังสือ 
        รวมมติ ครม. มติ ก.พ. 
        และระเบียบท่ีเกี่ยวกับ 
        วินัย ก.ค.๕๒ หน้า ๓๘๕ 

๑๘๕. รายงานการดําเนิน  
        การทางวินัยหรือสั่ง 
        ให้ออกจากราชการ 
        ต้องรายงานรวม 
        เป็นเรื่องเดียวกัน 

เม่ือมีผู้กระทําผิด
ร่วมกันหลายคน 

๑๘๕.๑ ถ้ารายงานเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้ ให้ 
           แจ้งด้วยว่ามีผู้ใดบ้าง 
๑๘๕.๒ แต่ละคนได้รับโทษอะไร  

๑๘๕. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๑๐๐๕/ว ๑๑ ลง  
        ๒๗ ก.ย.๐๘ ในหนังสือ 
        รวมมติ ครม. มติ ก.พ. 
        และระเบียบท่ีเกี่ยวกับ 
        วินัย ก.ค.๕๒ หน้า ๓๕๖ 

๑๘๖. การสอบสวนทางวินัย 
        เม่ือได้รับมอบหมาย 
        แล้วถือว่าเป็นหน้าท่ี 

ต้องปฏิบัติการสอบ 
สวนให้สําเร็จ 

๑๘๖.๑ ถ้าล่าช้าเกินสมควรโดยไม่มีเหตุผลอาจ  
           เป็นความผิดทางวินัยฐานบกพร่องได้ 
๑๘๖.๒ และอาจผิดวินัยฐานขัดคําสั่งผู้บังคับ  
           บัญชาอีกหนึ่งฐาน หากไม่ดําเนินการ 
           ใด ๆ เลยหลังรับทราบคําสั่งแต่งต้ัง 
           กรรมการสอบสวนแล้ว 
          (ดูข้อ ๕๖ ประกอบ)  

๑๘๖. หนังสือสํานักเลขา ครม. 
        ท่ี สร ๐๒๐๓/ว ๒๔ ลง  
        ๑๖ ก.พ.๒๒ ในหนังสือ 
        รวมมติ ครม.มติ ก.พ. 
        และระเบียบท่ีเกี่ยวกับ 
        วินัย ก.ค.๕๒ หน้า ๑๐๘ 

๑๘๗. ห้ามมิให้จ่ายเงินเดือน 
        ผู้ละท้ิงหน้าท่ีราชการ 

โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
หรือหนีราชการ 

๑๘๗.๑ ไม่จ่ายเงนิเดือนให้ในวันท่ีผู้นั้นละท้ิง  
          ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือหนี 
          ราชการ 
๑๘๗.๒ กรณีนี้มิใช่เป็นการดําเนินการทางวินัย 
          ซ่ึงผู้บังคบับัญชาจะต้องดําเนินการอีก 
          ส่วนหนึ่งต่างหาก 

๑๘๗. ประกาศ ก.กลาง เร่ือง 
        มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        อัตราเงินเดือนและวิธี  
        การจ่ายเงินเดือนฯ ลง  
        ๒๒ พ.ย.๒๕๔๔ ข้อ ๑ 
        วรรคสอง  ประกอบ  
        พรฎ.การจ่ายเงินเดือน  
        เงินปี บําเหน็จ บํานาญ  
        และเงินอ่ืนในลักษณะ 
        เดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕  
        มาตรา ๑๖ วรรค ๑ 

๑๘๘. ปลัด อปท.ปฏิบัติ 
        หน้าท่ีแทนนายก  
        อปท. 

มีอํานาจดําเนินการ 
ทางวินัยผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาได้ 

๑๘๘.๑  เม่ือพนักงานส่วนท้องถ่ินมีมูลกรณีท่ี 
           ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
๑๘๘.๒ ปลัด อปท.ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายก    

๑๘๘. หนังสือสาํนักงาน ก.อบต.ท่ี 
        มท ๐๘๐๙.๖/๕๓๗๖ ลง 
        ๙ ธ.ค.๕๓ แจ้งมติ ก.อบต. 



๗๓ 
 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
             อปท.มีอํานาจดําเนินการทางวินัยผู้อยู่ 

           ใต้บังคับบัญชาทุกประการ เพราะต้อง 
           ดําเนินการทันที (มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยว  
           กับวินัยฯ ข้อ ๒๔ วรรค ๔) 
๑๘๘.๓ ต้องขอความเห็นชอบในการใช้อํานาจ 
           นั้นจาก ก.จังหวัดก่อน 
๑๘๘.๔ เว้นแต่ปลัด อปท.เป็นคู่กรณี หรือถูก     
          กล่าวหาว่ากระทําผิดร่วมกบัผู้จะถูก 
          ดําเนินการทางวินัย อาจให้ผู้บังคับ  
          บัญชาอ่ืนใช้อํานาจนายก อปท.แทน 
          หรือต้องรายงาน ก.จังหวัดเพ่ือขอให้มี 
          มติคัดเลือกผู้ท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นกรรม  
          การสอบสวน แล้วให้ปลัด อปท.หรือ 
          ผู้บังคับบัญชาระดับรองลงไป ลงนาม 
          ในคําสั่งแต่งต้ังกรรมการสอบสวน 
          แทนนายก อปท. 
หมายเหตุ ๑) ต้องรอนายก อปท.คนใหม่หรือไม่  
             ๒) หากจะทําให้ล่าช้าไม่จําต้องรอ  
                  เพราะจะขัดกับคําว่า “ทันที” 
             ๓) แต่ปลัด อปท.ควรปราศจาก 
                 อคติใด ๆ 

        ในการประชุมคร้ังท่ี ๙/ 
        ๒๕๕๓ เม่ือ ๒๙ ต.ค.๕๓ 
 
 
๑๘๘.๓ ประกอบประกาศ คสช. 
           ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ 

๑๘๙. คณะกรรมการ 
        ข้าราชการหรือ 
        พนักงานส่วนท้อง  
        ถ่ิน (ก.แต่ละระดับ)   
        มี ๓ ระดับ 

๑) ก.ถ. 
 
 
๒) ก.กลาง 
    -ก.จ. 
    -ก.ท. 
    -ก.อบต. 
๓) ก.จังหวัด 
    -ก.จ.จ. 
    -ก.ท.จ. 
    -ก.อบต.จังหวัด 
    -ก.เมืองพัทยา 

๑) มีคณะเดียวกํากับดูแล อปท.ทุกประเภท 
 
 
๒) มี ๓ คณะ ตามประเภท อปท. (ก.ท.ใช้กับ 
    เมืองพัทยาด้วย)/รมว.มท.เป็นประธาน 
 
 
๓) มี ๔ คณะ ตามประเภท อปท. (เว้น กทม.)  
    /ผวจ.เป็นประธาน และกํากับดูแล อปท.แต่ 
    ละประเภท 
          
 

๑) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงาน 
    บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๔๒  
    ม. ๓๐, ๓๓ 
๒) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงาน 
    บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๔๒  
    ม. ๑๖, ๑๗, ๒๔, ๒๖ และ  
    ม. ๒๘ 
๓) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงาน 
    บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๔๒  
    ม. ๕, ๑๓, ๒๓, ๒๔, ๒๕  
    และ ม. ๒๖ 
 

๑๙๐. การอ้างอิงกฎหมาย  
        (เม่ือจะออกคําสั่ง 
        เกี่ยวกับการบริหาร  
        งานบุคคล เช่นคําสั่ง  
         แต่งต้ังคณะกรรมการ 
         สอบสวน หรือคําสั่ง   

๑๙๐.๑ มาตรฐาน  
          กลางของ  
          ก.ถ. 
๑๙๐.๒ มาตรฐาน 
          ท่ัวไปของ    
          ก.กลาง 

- เป็นเพียงกรอบในการกําหนดมาตรฐานท่ัวไป 
  ของ ก.กลาง 
 
- เป็นเพียงกรอบในการกําหนดหลักเกณฑ์และ 
  เงื่อนไขของ ก.จงัหวัด 

๑๙๐. ให้อ้างอิงหลักเกณฑ์และ  
         เงื่อนไขในการสอบสวน  
         การลงโทษทางวินัย พ.ศ.  
         ๕๘ หรือ ๕๙ ของ ก. 
         จังหวัดนั้น ๆ  



๗๔ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

        ลงโทษทางวินัย) ๑๙๐.๓ หลักเกณฑ์ 
           และเงื่อนไข 
           ของ ก. 
            จังหวัด  

- เป็นบทบังคับใช้กับข้าราชการหรือพนักงาน  
  ส่วนท้องถ่ินโดยตรง 

 
 
ห้ามอ้างอิงมาตรฐานท่ัวไปหรือ
มาตรฐานกลาง 

๑๙๑. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยว  
        กับวินัยและการรักษา  
        วินัย และการดําเนนิ  
        การทางวินัย (เป็น 
        ของ ก.กลาง) 

มี ๒ ด้าน คือ สาระ
บัญญัติ และวิธีส
บัญญัติ รวม ๘๙ ข้อ 
(หลักเกณฑ์และเงือ่น 
ไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย  
พ.ศ.๕๘/๕๙ ของ 
ก.จังหวัดก็มีนัยเชน่ 
เดียวกัน 

๑) ข้อกําหนดด้านสาระบัญญัติเป็นท้ังข้อห้าม 
    และข้อปฏิบัติ มี ๒๕ ข้อ เช่น กําหนดให้ 
    ข้าราชการต้องประพฤติตนอย่างไร ห้ามทํา 
    อะไร ให้ทําอะไร และเม่ือฝ่าฝืนจะผิดวินัย 
    ฐานใด เป็นต้น 
๒) ข้อกําหนดด้านวิธีสบัญญัติ มี ๖๔ ข้อ เป็น 
    การวางข้ันตอนการดําเนินการทางวินัย  
    กรณีมีการฝ่าฝืนวินัย ต้ังแต่ต้ังเร่ืองจนถึง 
    สิ้นสุดกระบวนการทางวินัย 

๑) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
    และการรักษาวินัย และการ 
    ดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๕๘ 
    ข้อ ๑-๒๕ 
 
๒) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
    และการรักษาวินัย และการ  
    ดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๕๘ 
    ข้อ ๒๖-๘๙  

 
๑๐. ยาเสพติด 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๑๙๒. พนักงานส่วนท้องถ่ิน   
        ผลิต/ค้า/เสพ 
        ยาเสพติด 
 
 
 

นายก อปท.ต้องดําเนิน 
การทางวินัย (ทุกคดี) 

๑๙๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน (แบบ    
           สว.๑) 
๑๙๒.๒ เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด 
          เพ่ือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ทุก 
          เร่ือง) 
๑๙๒.๓ ผลการสอบสวนพิจารณาของนายก  
          อปท.จะเป็นอย่างไร ก.กลาง มิได้วาง 
          แนวทางไว้ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาจาก 
          ข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป โดยใช้แนว  
          ทาง ก.พ.ประกอบ        

๑๙๒. หนังสือสาํนักงาน ก.อบต.,   
        ก.ท. และ ก.จ. ท่ี มท 
         ๐๘๐๙.๑/ว ๗๓๓ ลง ๑๒  
        พ.ค.๔๖ 

๑๙๓. พนักงานส่วนท้อง  
        ถ่ินติดยาเสพติด 

ถือว่าเป็นผู้ขาดคณุ 
สมบัติในการเป็น
ข้าราชการหรือพนกั 
งานส่วนท้องถ่ิน 

๑๙๓.๑ นายก อปท.ต้องเสนอขอความเห็นชอบ 
          ไปยัง ก.จังหวัด เพ่ือให้ออกจากราชการ 
          ไว้ก่อน 
๑๙๓.๒ เม่ือ ก.จังหวัดเห็นชอบแล้วให้นายก  
          อปท.ออกคําสั่งให้ผู้นั้นออกจากราช  
          การเพราะขาดคุณสมบัติ 

๑๙๓. หนังสือสํานักงาน ก.อบต., 
        ก.ท. และ ก.จ. ท่ี มท  
        ๐๘๐๙.๑/ว ๗๓๓ ลง ๑๒  
        พ.ค.๔๖ ข้อ ๒ 
 

๑๙๔. ข้าราชการเก่ียวข้อง   
        กับยาเสพติด เช่น  
        สนับสนุนช่วยเหลือ  
        ส่งเสริม 

ต้องให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

นายก อปท.ต้อง 
๑๙๔.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
๑๙๔.๒ แจง้ความดําเนินคดีอาญา 
๑๙๔.๓ เสนอขอความเห็นชอบไปยัง ก.จังหวัด  
          เพ่ือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๑๙๔.๔ เม่ือ ก.จังหวัดเห็นชอบแล้วต้องออกคํา 

๑๙๔. หนังสือสํานักงาน ก.อบต.,  
        ก.ท. และ  ก.จ. ท่ี มท  
        ๐๘๐๙.๑/ว ๗๓๓ ลง  
        ๑๒ พ.ค.๔๖ ข้อ ๔ และ 
        ระเบียบสํานักนายก  
        รัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกัน 



๗๕ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

             สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อน         เจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้เกี่ยว  
        ข้องกับยาเสพติด พ.ศ.๔๒ 

๑๙๕. การให้โอกาสผู้เสพ 
        หรือผู้ติดยาเสพติด 
        ซ่ึงพ้นจากสภาพการ 
        ใช้ยาเสพติด 

ผู้ติดเชื้อเอดส์ คน
พิการ ผู้เสพหรือ
ติดยาเสพติดซ่ึงพ้น
จากสภาพการใช้
ยาเสพติด 
 
 
 
 

ให้โอกาสเข้าทํางานหรือเข้ารับการศึกษาต่อใน
หน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

(๑) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. 
     และ ก.อบต.ท่ี มท ๐๘๐๙.๖/ 
     ว ๓๕ ลง ๑๐ พ.ค.๒๕๕๙ 
(๒) หนังสือสํานักเลขาฯ ครม. 
     ท่ีนร ๐๕๐๕/ว ๓๘ ลง ๒๘ 
     ก.พ.๒๕๕๐ และ 
(๓) หนังสือสํานักเลขาฯ ครม.ท่ี 
     นร ๐๕๐๕/ท ๘๐๓๔ ลง  
     ๒๔ ต.ค.๕๕ 

 
๕. พระราชบัญญัติลา้งมลทินฯ 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

๑๙๖. การบรรจบุุคคลท่ี 
        ขาดคุณสมบัติ 
        เพราะเคยถูกลงโทษ 
        ทางวินัยอย่างร้าย  
        แรง ถือว่าบรรจุมิ 
        ชอบ แม้ต่อมาจะมี 
        กฎหมายล้างมลทิน 
        ใช้บังคับ ก็ไม่มีผล 
        ย้อนหลัง จึงต้องสั่ง 
        ให้ผู้นั้นออกจาก 
        ราชการโดยพลัน 

เป็นกรณีขาดคณุ 
สมบัติท่ัวไปมาแต่ต้น 

๑๙๖.๑  ขาดคณุสมบัติต้ังแต่วันท่ีบรรจุเพราะ 
           เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
๑๙๖.๒ ต่อมาภายหลังมี พ.ร.บ.ล้างมลทินใช้ 
           บังคับ 
๑๙๖.๓  ผลของกฎหมายล้างมลทิน ให้ถือว่าผู้ 
           นั้นไม่เคยได้รับโทษทางวินัยมาก่อน 
๑๙๖.๔  แต่ไม่มีผลย้อนหลังไปถึงวันท่ีผู้นี้บรรจุ 
            เข้ารับราชการ 
๑๙๖.๕  ดังนั้น ในวันบรรจุผู้นี้ยังไม่ได้รับการ 
            ล้างมลทิน จึงทําให้ขาดคุณสมบัติ 
            ท่ัวไป 
๑๙๖.๖  ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งให้ผู้นี้ออกจาก 
            ราชการโดยพลัน       

๑๙๖. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/ป๕๖      
        ลง ๑๘ ม.ค.๓๗ ในหนังสือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 
        วินัยข้าราชการพลเรือน  
        ต.ค.๔๐ หน้า ๘๒ 

๑๙๗. ให้บันทึกการถูกลง  
        โทษทางวินัย และ 
        การล้างมลทินไว้ใน 
        สมุดทะเบียน 
        ประวัติ (ก.พ.๗) 

ต้องบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงทุกครั้ง 

๑๙๗.๑ กรณีถูกดําเนินการทางวินัยหรือถูกลง  
           โทษทางวินัย (รวมถึงยุติเร่ือง/งดโทษ 
           ด้วย) ต้นสังกัดต้องบันทึกไว้ในสมุด 
           ทะเบียนประวัติทุกคร้ัง 
๑๙๗.๒ กรณีมีกฎหมายล้างมลทิน ให้บันทึกไว้ 
           ด้วยว่า “อยู่ในเกณฑ์ล้างมลทินตาม 
           มาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.ล้างมลทิน...”  
           หรือ “ให้ระงับการพิจารณาตาม 
           มาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ล้างมลทิน ...” 
๑๙๗.๓ ห้ามทําการขูดลบ ขีดฆ่าโดยเด็ดขาด  

๑๙๗. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
        นร ๐๗๐๙.๒/๑๘๘๓ ลง 
        ๑๖ ต.ค.๓๙ ในหนังสือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
        ข้าราชการพลเรือนฯ ต.ค.  
        ๔๐ หน้า ๒๐๘ และ 
        หนังสือสาํนักงาน ก.พ.ท่ี 
        นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลง ๑๘ 
        ธ.ค.๕๐ ในหนังสือรวมมติ  
        ครม. มติ ก.พ.และระเบียบท่ี 
        เกี่ยวกับวินัยฯ หน้า ๕๔๘ 



๗๖ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

๑๙๘. การบรรจกุลับเข้า 
        รับราชการกรณีถูก 
        ให้ออกจากราชการ  
        หรือถูกลงโทษปลด 
        หรือไล่ออกจากราช  
        การก่อนหรือในวันท่ี 
        กฎหมายล้างมลทิน 
        ใช้บังคับ 
 
 
 

ได้รับการล้างมลทิน 
แล้ว ไม่ถือว่าเคยถูก
ให้ออก หรือถูกลง 
โทษปลดหรือไล่ออก
จากราชการมาก่อน 

๑๙๘.๑ ผู้นี้อาจย่ืนเรื่องขอกลับเข้ารับราชการ  
          (กลับไม่ได้ในทันที)  
๑๙๘.๒ นายก อปท.และ ก.จังหวัด มีอํานาจ 
          พิจารณาว่าจะให้กลับเข้ารับราชการ 
          หรือไม่ 
๑๙๘.๓ หากได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
          ก็มีฐานะเป็นข้าราชการท่ีมีสิทธิและ 
          ประโยชน์ตามกฎหมายบัญญัติ 
๑๙๘.๔ แต่มิอาจเรียกร้องสิทธิและประโยชน์ 
          ใด ๆ ท่ีสูญเสียไป ก่อนท่ีจะได้รับการ 
          ล้างมลทินได้ (รวมถึงบําเหน็จด้วย) 
๑๙๘.๕ การล้างมลทินล้างแต่เฉพาะโทษ หาได้ 
          ล้างการกระทําผิดนั้นด้วยไม่ 

เทียบเคียง 
๑๙๘. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/๒๑๔๒    
        ลง ๖ พ.ย.๓๙ และที่ นร 
        ๐๗๐๙.๒/๓๒ ลง ๒ เม.ย. 
        ๔๐ ในหนังสือตอบข้อ 
        หารือเกี่ยวกบัวินัยข้าราช  
        การพลเรือน ต.ค.๔๐  
        หน้า ๒๒๐ และ ๒๖๔ 
 
 
๑๙๘.๕ หนังสือสํานักงาน ก.พ. 
           ท่ี น.ว.๒/๒๕๐๔ ลง  
           ๑๓ ก.พ.๕๑    

๑๙๙. ข้าราชการท่ีถูกลง  
        โทษลดขั้นเงินเดือน 
        และได้รับการล้าง 
        มลทินแล้ว ผู้บังคับ  
        บัญชาไม่สามารถดํา  
        เนินการทางวินัย 
        ต่อไปได้ 

ต้องถูกลงโทษก่อน
หรือในวันท่ีกฎหมาย
ล้างมลทินมีผลใช้
บังคบั 

๑๙๙.๑ ให้รายงานการดําเนินการทางวินัยไป 
          ยัง ก.จังหวัด (ทุกเร่ือง) เพ่ือตรวจสอบ 
๑๙๙.๒ เม่ือ ก.จังหวัด ตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ 
          ในเกณฑ์ได้รับการล้างมลทินหรือให้ 
          ระงับการพิจารณา 
๑๙๙.๓ ให้แจ้งนายก อปท.เจ้าสังกัด ดําเนิน  
          การบันทึก ตามข้อ ๑๙๗.๒ 

๑๙๙. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,  
        ก.ท. และ ก.อบต.ท่ี มท  
        ๐๘๐๙.๖/ว ๕๖ ลง ๑๘  
        เม.ย.๕๑ 
เทียบเคียง 
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 
๐๗๐๙.๒/ล๓๗๐ ลง ๒๖ พ.ย.
๓๙ ในหนังสือตอบข้อหารือ 
เกี่ยวกับวินัยข้าราชการฯ ต.ค.
๔๐ หน้า ๒๓๓ 

๒๐๐. กรณีถูกลงโทษตัด 
        เงินเดือน แต่ยังตัด 
        ไม่ครบตามคําสั่ง  
        ปรากฏว่ามีกฎ  
        หมายล้างมลทินใช้ 
        บังคับ 

ได้รับโทษบางส่วนไป
แล้ว ก่อนหรือใน
วันท่ีกฎหมายล้าง
มลทินมีผลใช้บงัคบั 

๒๐๐.๑ ให้ตัดเงินเดือนเพียงวันท่ีกฎหมายล้าง 
          มลทินมีผลใช้บังคับเท่านัน้ ส่วนท่ียัง 
          ตัดไม่ครบไม่ต้องตัดอีกต่อไป 
๒๐๐.๒ ดําเนินการตามข้อ ๑๙๙ 

๒๐๐. อ้างเช่นข้อ ๑๙๙ 

๒๐๑. เม่ือผู้ถูกลงโทษได้รับ  
         การล้างมลทินแล้ว  
         นายก อปท.ไม่อาจ 
         ดําเนินการ หรือ  
         ก.จังหวัดไม่อาจมีมติ 
         ใด ๆ เกี่ยวกับความ  
         ผิดนั้นของผู้นั้นได้อีก   

ต้องยุติการดําเนิน 
การในเรื่องนั้น 

๒๐๑.๑ ถือว่าได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕    
          หรือให้ระงับการพิจารณาตามมาตรา ๖  
          แห่ง พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ แล้ว 
 
 
 
 

๒๐๑. อ้างเช่นข้อ ๑๙๙ 

๒๐๒. ผู้ถูกลงโทษทางวินัย 
        หมดสิทธิในการขอ 

แม้ต่อมาจะมีกฎ 
หมายล้างมลทิน 

(๑) ผู้ได้รับการล้างมลทินนั้นก็ยังถือว่ามีความ  
     ผิดอยู่ 

๒๐๒. หนังสือสํานักเลขาธิการ 
        ครม.ท่ี นร ๐๒๑๗/ว  



๗๗ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

        เหรียญจักรพรรดิ 
        มาลา 

 (๒) จึงถือไม่ได้ว่ารับราชการมาด้วยความเรียบ  
     ร้อย 

        ๑๘๗ ลง ๖ ก.ย.๓๘ ใน 
        หนังสือรวมมติ ครม. 
        มติ ก.พ.และระเบียบท่ี 
        เกี่ยวกับวินัยฯ ก.ค.๕๒ 
        หน้า ๑๙๑ 

๒๐๓. ผู้ถูกลงโทษทางวินัย 
        สถานโทษปลดออก 
        หรือไล่ออกจากราช  
        การต้องคืนเคร่ือง  
        ราชอิสริยาภรณ์ 

เป็นพระราชอํานาจ ๑) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืน  
๒) และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    แล้ว ต้องคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์นั้น 

๒๐๓. หนังสือสํานักเลขาธิการ 
        ครม.ท่ี นร ๐๕๐๗/ว ๑๔๑  
        ลง ๒๒ ส.ค.๔๘ ในหนังสือ 
        รวมมติ ครม. มติ ก.พ. 
        และระเบียบท่ีเกี่ยวกับ 
        วินัยข้าราชการพลเรือน  
         ก.ค. ๕๒ หน้า ๓๑๒ 

๒๐๔. ขอบเขตของคําว่า  
        “การสอบสวน 
        พิจารณา” อันมีผล 
        ต่อการพิจารณา 
        เลื่อนข้ันเงินเดือน 

๒๐๔.๑ ในอํานาจ 
          ของนายก  
          อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๔.๒ ในอํานาจ 
          ของศาล 

๒๐๔.๑.๑ เร่ิมต้ังแต่นายก อปท.ต้ังเร่ืองเพื่อ 
             ดําเนินการทางวินัยจนถึงสั่งลงโทษ 
             ทางวินยัเสร็จสิ้น อันจะส่งผลถึง 
             การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือ 
             เลื่อนระดับได้หรือไม่ต่อไป 
๒๐๔.๑.๒ เม่ือนายก อปท. “สอบสวน 
             พิจารณา” เสร็จแล้วให้ดําเนินการ    
             เลื่อนข้ันเงินเดือน/เลื่อนระดับได้ 
             เลย ไม่ต้องรอการพิจารณาของ ก. 
             จังหวัด 
๒๐๔.๑.๓ การพิจารณาของ ก.จงัหวัด มิใช่ 
             เป็น  “การสอบสวนพิจารณา”  
             ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงิน  
             เดือน แต่เป็นการ  “พิจารณาราย  
            งานการดําเนินการทางวินัย”  
             เท่านั้น 
๒๐๔.๑.๔ หาก ก.จังหวัดพิจารณารายงานการ 
             ดําเนินการทางวินัยแล้ว ให้เปลี่ยน  
             แปลงแก้ไข อปท.ค่อยกลับมาแก้ไข 
             ในภายหลัง (ตามแบบ ลท.ต่างๆ ท่ี 
             กําหนดไว้) 
๒๐๔.๒.๑  เป็นคดีท่ียังคงพิจารณาอยู่ในชั้นศาล  
               (ศาลชัน้ต้น อุทธรณ์ หรือฎีกา) 
๒๐๔.๒.๒  เม่ือคดีถึงท่ีสุดในศาลหนึง่ศาลใด ย่อม 
               ส่งผลต่อการเลื่อนข้ันเงนิเดือนหรือ 
               เลื่อนระดับว่าจะสามารถดําเนินการได้ 
               หรือไม่ 

๒๐๔. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ หมวด ๗ 



๗๘ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

๒๐๕. ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด 
        ทางวินัย ภายหลัง 
        จากนายก อปท.ได้ 
        สั่งการทางวินัยเสร็จ 
        สิ้นแล้วในความผิด 
        เดียวกัน (ลงโทษ/     
        ยุติเร่ือง) 

๒๐๕.๑ กรณีท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๕.๒ กรณีมีกฎ  
          หมายล้าง 
          มลทินฯ 
          ใช้บงัคับ 

๒๐๕.๑.๑ นายก อปท.ต้องสั่งลงโทษหรือเพ่ิม 
             โทษตามมติ ป.ป.ช.อีกคร้ัง 
๒๐๕.๑.๒ เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายคน 
             ละฉบับ ไม่ถือว่าเป็นการพิจารณา 
             โทษซํ้าซ้อน แต่อย่างใด 
ดําเนินการโดยนายก อปท.ต้อง 
(๑) ถือเอาสํานวนของ ป.ป.ช.เปน็สํานวนการ 
     สอบสวนทางวินัย (โดยไม่ต้องแต่งต้ังคณะ 
     กรรมการสอบสวนอีก) พิจารณาลงโทษ 
     หรือเพ่ิมโทษได้เลย 
(๒) เสนอ ก.จังหวัดเพ่ือขอความเห็นชอบ  
     (กรณีเป็นวินัยอย่างร้ายแรง) 
(๓) แจ้งความคืบหน้าไปยังสํานักงาน ป.ป.ช.  
     ก่อนครบกําหนด ๓๐ วันนับแต่วันท่ีได้รับ 
     เร่ือง 
(๔) ออกคําสั่งลงโทษหรือเพ่ิมโทษตามมติ ก. 
     จังหวัด 
(๕) ส่งคําสั่งลงโทษหรือเพ่ิมโทษให้ ป.ป.ช.  
     ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีได้ออกคําสั่ง 
     ดังกล่าว 
วิธีปฏิบัติ 
ดําเนินการได้ ๒ วิธี คือ 
(๑)  ยกเลิกคาํสัง่ลงโทษเดิมแล้วออกคําสัง่ลงโทษ 
     ใหม่ตามมติ ป.ป.ช. 
(๒) ออกคําสั่งเพ่ิมโทษ กรณี ป.ป.ช.ชี้มูลมาเป็น 
     วินัยอย่างร้ายแรง 
๒๐๕.๒.๑ นายก อปท.ไม่สามารถสั่งลงโทษ 
             หรือเพ่ิมโทษตามมติ ป.ป.ช.ได้อีก 
๒๐๕.๒.๒ เนื่องจากผู้ท่ีถูกชี้มูลได้รับการล้าง 
             มลทินไปก่อนแล้ว 
ดําเนินการโดย 
นายก อปท.ต้อง 
(๑) ส่งคําสั่งลงโทษหรือเพ่ิมโทษหรือคําสั่งการ 
     ทางวินัยท่ีเสร็จสิ้นแล้ว ให้ ป.ป.ช. ภายใน  
     ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับเร่ือง 
(๒) โดยแจ้งการได้รับการล้างมลทิน หรือให้ 
     ระงับการพิจารณา 
พร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ืองเสร็จท่ี ๒๓๔/๒๕๕๒ ไปด้วย 

๒๐๕.๑ ความเห็นคณะกรรมการ 
          กฤษฎีกา เร่ืองเสร็จท่ี  
          ๓๒/๒๕๔๗ ตามหนังสือ 
          สํานักงาน ก.จ., ก.ท.  
          และ ก.อบต.ท่ี มท        
          ๐๘๐๙.๒/ว๑๐๖๒ ลง  
          ๑ ก.ย.๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๐๕.๒ ความเห็นคณะกรรมการ 
          กฤษฎีกาเร่ืองเสร็จท่ี  
          ๒๓๔/๒๕๕๒ 



๗๙ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

 ๒๐๕.๓ ป.ป.ช. และ 
             ศาล ปกครอง  
             เห็นต่าง 

มีคําสั่งลงโทษไลอ่อกตามมติ ป.ป.ช.แล้ว ต่อมา
ศาลปกครองสงูพิพากษาให้ยกเลิกคําสั่งลงโทษ 
มีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น 
หมายเหตุ ดูข้อ ๒๗๗ ประกอบ 

๒๐๕.๓ คําพิพากษาศาลปกครอง 
          สูงสุด ท่ี อ.๑๐๓๗/๒๕๕๘ 

๒๐๖. หลักเกณฑ์ของผู้ท่ี 
        จะได้รับประโยชน์ 
        จากกฎหมายล้าง 
        มลทิน    

๒๐๖.๑ ต้องโทษใน  
          กรณีความ  
          ผิดต่าง ๆ 
          (ตามคํา 
          พิพากษา 
          หรือคําสั่ง 
          ของศาล 
          หรือคําสั่ง 
          ท่ีชอบด้วย 
          กฎหมาย) 
๒๐๖.๒ ถูกสั่งลง  
          โทษทาง 
          วินัย 
 
 
 
 
๒๐๖.๓ ถูกสั่งให้ 
          ออกจาก 
          ราชการ  
          (ท่ีไม่ใช่ 
          โทษทาง 
          วินัย)/  
          สั่งยุติเร่ือง  
         /สั่งงดโทษ 
 
๒๐๖.๔ การล้างมล  
          ทินไม่ก่อ  
          ให้เกิด 
          สิทธิใด ๆ 

๒๐๖.๑.๑ ซ่ึงได้กระทําก่อนหรือในวันท่ี ๕ ธ.ค.   
              ๒๕๕๐ 
๒๐๖.๑.๒ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือใน 
             วันท่ี ๕ ธ.ค.๒๕๕๐ 
๒๐๖.๑.๓ ให้ถือว่ามิเคยถูกลงโทษในกรณี 
             ความผิดนั้น ๆ (โทษทางอาญา/ 
             กักกัน) 
 
 
 
๒๐๖.๒.๑ นายก อปท.สั่งลงโทษก่อนหรือใน 
             วันท่ี ๕ ธ.ค.๒๕๕๐ 
๒๐๖.๒.๒ ผู้นั้นได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ท้ังหมด 
             หรือบางส่วนไปก่อนหรือในวันท่ี ๕  
             ธ.ค.๒๕๕๐ 
๒๐๖.๒.๓ ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยถูกลงโทษหรือลง 
             ทัณฑ์กรณีนั้น ๆ มาก่อน 
๒๐๖.๓.๑ ผู้นั้นถูกสั่งให้ออกจากราชการท่ีไม่ใช่ 
             โทษทางวินัยก่อน หรือในวันท่ี ๕  
             ธ.ค.๒๕๕๐ 
๒๐๖.๓.๒ ผู้นั้นถูกดําเนินการทางวินัยซ่ึงผู้ 
             บังคับบัญชาได้สั่งยุติเร่ืองหรืองด 
             โทษก่อนหรือในวันท่ี ๕ ธ.ค.๒๕๕๐ 
๒๐๖.๓.๓ ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจารณาเพ่ิมโทษ 
             หรือดําเนินการทางวินัยในกรณี 
             นั้น ๆ ต่อไป 
๒๐๖.๔.๑ ผู้ได้รับการล้างมลทินตาม ม.๔ และ  
              ม.๕ (ต้องโทษทางอาญา/วินัย) 
๒๐๖.๔.๒ ไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ 
              ใด ๆ ท้ังสิ้น (เสียแล้วเสียเลย) 

๒๐๖.๑ พ.ร.บ.ลา้งมลทินใน 
          วโรกาสท่ีพระบาท 
          สมเด็จพระปรมินทร 
          มหาภูมิพลอดุลยเดช 
          มีพระชนมพรรษา  
          ๘๐ พรรษา พ.ศ.  
          ๒๕๕๐ ม.๔ 
 
 
 
๒๐๖.๒ พ.ร.บ.ลา้งมลทินฯ ม.๕ 
 
 
 
 
 
 
๒๐๖.๓ พ.ร.บ.ลา้งมลทินฯ ม.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๖.๔ พ.ร.บ.ลา้งมลทินฯ ม.๗ 

๒๐๗. แต่เดิมจะถูกลงโทษ 
        ทางวินัยกรณีใด หรือ 
        ได้รับการล้างมลทิน 
        ไปแล้วก็ตาม 

ต่อมาภายหลังถูก
ศาลพิพากษาถึงท่ี 
สุดให้ลงโทษจําคุก
ในเรื่องนั้นอีก 

(๑) ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งลงโทษฐานกระทําผิด 
     อาญาจนได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา 
     ถึงท่ีสุดให้จําคุกด้วย แม้จะเป็นเรื่องเดียว  
     กันก็ตาม 
(๒) ไม่เป็นการลงโทษทางวินัยซํ้า 

๒๐๗. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
        นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลง ๒๓ 
        มิ.ย.๔๗ 
 
       (ดูข้อ ๑๗๓ ประกอบ) 



๘๐ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

  (๓) เพราะเป็นความผิดคนละฐาน ถือว่าเป็น 
     ความผิดฐานใหม่ 

 

๒๐๘. การสั่งหนังสือร้อง  
        เรียนท่ีมีมายังหน่วย   
        งานของรัฐ 

ต้องตอบให้ผู้ร้อง
ทราบ 

ถึงการดําเนินการต่อไป ว่า 
(๑) จะรับไว้พิจารณาให้หรือไม่ 
(๒) หรือจะไม่รับไว้พิจารณาให้ และ 
(๓) เพราะเหตุใด 

๒๐๘. หนังสือสํานักเลขาธิการ 
        ครม.ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๒   
          ลง ๒๔ ม.ค.๒๗ ในหนงัสือ 
        รวมมติ ครม. มติ ก.พ. 
        และระเบียบท่ีเกี่ยวกับ 
        วินัย ก.ค.๕๒ หน้า ๑๓๒ 

 
๑๒ การให้ออกจากราชการ                                              
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๒๐๙. ข้าราชการส่วนท้อง  
        ถ่ินจะออกจาก 
        ราชการได้ 

เม่ือมี ๕ เหตุ อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) เกษียณอายุราชการ 
(๓) ลาออกและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือ 
     การลาออกมีผลตามข้อ ๒๔ (นายก อปท. 
     ยับย้ัง ให้มีผลต้ังแต่วันถัดจากวันยับย้ัง/ 
     นายก อปท.ไม่เสนอ ก.จังหวัด หรือไม่ 
     ยับย้ัง ให้มีผลนับแต่วันขอลาออก/ไป       
     ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือสมัครรับ 
     เลือกต้ัง ให้มีผลนับแต่วันขอลาออก) 
(๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการ (พัก/ให้ออกไว้ 
     ก่อน/เจ็บป่วย/สมัครไปทํางานตามประ  
     สงค์ของราชการ/ไม่มีสัญชาติไทย/ดํารง 
     ตํ่าแหน่งทางการเมือง/ทุพพลภาพ  
     /ไร้ความสามารถ/จิตฟ่ันเฟือน/เป็นโรค 
     ต้องห้าม/เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ี 
     พรรคการเมือง/ล้มละลาย/ไม่เลื่อมใส 
     ประชาธิปไตย/ปฏิบัติงานขาดประสิทธิ  
     ภาพ/หย่อนความสามารถ/บกพร่อง/ 
     ประพฤติตนไม่เหมาะสม/มีมลทินหรือมัว 
     หมอง/ถูกจําคุก (ไม่ใช่โทษทางวินัย)/ไป 
     รับราชการทหาร/มีเหตุควรให้ออกก่อน 
     โอน) 
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 

๒๐๙. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการ  
        พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๕ วรรค  
        ๑ และวรรค ๒-๕ 
 
 
 
 
 
         ข้อ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
          ข้อ ๗ 
          ข้อ ๘ 
          ข้อ ๙ 
          ข้อ ๑๐ 

๒๑๐. การออกจากราชการ 
        ต้องทําเป็นคําสั่งทุก 
        กรณีหรือไม่ 

ต้องทําเป็นคําสัง่ทุก
กรณี เว้นแต่ตายและ 
เกษียณอายุราชการ 

๑. ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จังหวัดก่อน 
    การออกคําสั่งทุกคร้ัง (เว้นแต่ไปรับราชการ 
    ทหาร เพียงรายงานเพื่อทราบ) 
๒. วันออกจากราชการตามข้อ ๒๐๙ (๔) และ  

๒๑๐. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๕ วรรค ๓ 



๘๑ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

      (๕) ข้างต้น ให้เป็นไปตามหมวด ๕ (วันออก 
    จากราชการ) 

 

๒๑๑. การสั่งให้ออกจาก 
        ราชการเพ่ือรับ 
        บํานาญเหตุ 
        ทดแทน 

เป็นอํานาจของ
นายก อปท.โดย
ความเห็นชอบของ 
ก.จังหวัด 

เม่ือพนักงานส่วนท้องถ่ิน มีเหตุดังนี้ 
๑. เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้โดย   
    สมํ่าเสมอ 
๒. สมัครไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของ 
    ราชการ 
๓. ไม่มีสัญชาติไทย/ดํารงตําแหน่งทางการ  
    เมือง/ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติ 
    หน้าท่ีได้/ไร้ความสามารถ/จิตฟ่ันเฟือนไม่ 
     สมประกอบ/เป็นโรคต้องห้าม/เป็นกรรมการ 
    หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง/ล้มละลาย 
๔. ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่าไม่เลื่อมใสการ 
    ปกครอง ปชต. และนายก อปท.เห็นว่ามีมูล 
    ให้แต่งต้ังกรรมการข้ึนทําการสอบสวน  
    (ตามแบบ สว.๑) 
๕. ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 
    และเกิดประสิทธิผลเป็นท่ีพอใจของทาง 
    ราชการได้ 

๒๑๑. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๖  

๒๑๒. ข้าราชการผู้ใดถูก 
        กล่าวหา หรือสงสัย 
        ว่ามีเหตุอย่างหนึ่ง 
        อย่างใดต่อไปน้ี อาจ 
        ถูกสั่งให้ออกจาก 
        ราชการเพ่ือรับ 
        บําเหน็จบํานาญ  
        เหตุทดแทนได้ 

(๑) หย่อนความ  
     สามารถในอัน 
     ท่ีจะปฏิบัติ 
     หน้าท่ีราชการ 
(๒) บกพร่องใน 
     หน้าท่ีราชการ 
(๓) ประพฤติตน      
     ไม่เหมาะสม 
     กับตําแหน่ง 
     หน้าท่ีราชการ 
 

และ 
๑) นายก อปท.เห็นว่ามีมูล ถ้าให้รับราชการ 
    ต่อไปจะเสียหายแก่ราชการ 
๒) ให้นายก อปท.แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นทํา 
    การสอบสวน (สว.๑) 
๓) เม่ือการสอบสวนแล้วเสร็จ ให้นายก อปท.  
    รายงานไปยัง ก.จังหวัด พร้อมความเห็น 
๔) ก.จังหวัดส่งเร่ืองให้อนุวินัย ทําความเห็น 
    เสนอ 
๕) เม่ือ ก.จังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายก  
    อปท.สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น 
๖) การสอบสวนพิจารณา ให้ดําเนินการเช่น     
    เดียวกับวินัยอย่างร้ายแรงทุกประการ 

๒๑๒. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๗ 

๒๑๓. ถูกสอบสวนวินัย 
        อย่างร้ายแรง แต่ไม่ 
        แน่ชัดพอท่ีจะฟัง 
        ลงโทษ 
     

จะสั่งให้ออกเพราะ
มีมลทินหรือมัว
หมองได้ 

(๑) ถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน (วินัย 
     อย่างร้ายแรง ตามแบบ สว.๑) 
(๒) กรรมการสอบสวนหรือนายก อปท.เห็นว่า 
     มีเหตุอันควรสงสัยอย่างย่ิงว่าผู้นั้นกระทํา 
     ผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๓) แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอท่ีจะ 
     ฟังลงโทษปลด/ไล่ออกได้ 

๒๑๓. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๘ 



๘๒ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

  (๔) ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย 
     แก่ราชการ 
(๕) ให้นายก อปท.เสนอ ก.จังหวัดเพ่ือส่งเร่ือง 
     ให้อนุวินัยทําความเห็นเสนอ ก.จังหวัด 
(๖) เม่ือ ก.จังหวัดพิจารณามีมติเป็นประการ 
     ใด ให้นายก อปท.สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป 
     ตามนั้น 
(๗) เป็นกรณีออกจากราชการเพราะมีมลทิน 
     หรือมัวหมอง มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ 
     เหตุทดแทน 
ข้อสังเกต ไม่ต้องแต่งต้ังกรรมการกรณีหย่อน/
บกพร่อง/ประพฤติตนไม่เหมาะสมอีก 

 

๒๑๔. ข้าราชการผู้ใดถูก  
        จําคุก 

จะสั่งให้ออกจาก
ราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนก็ได้ 

(๑) รับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล 
(๒) หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง 
     ท่ีสุดให้จําคุกในความผิดท่ีได้กระทําโดย 
      ประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(๓) ซ่ึงยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก 
     หรือไล่ออก 
(๔) นายก อปท.จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
     เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนโดย 
     ขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัดก่อนก็ได้ 

๒๑๔. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๙ 

๒๑๕. ผู้ไปรับราชการทหาร  
        ต้องสั่งให้ออกจากราช  
        การ (ถูกเรียกเพ่ือ 
        เตรียมพล) 

เป็นการสั่งตามกฎ 
หมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร 

(๑) นายก อปท.ต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจากราช  
     การ (วันออกให้เป็นไปตามกฎหมายว่า 
     ด้วยการรับราชการทหาร) 
(๒) จากนั้นให้รายงานไปยัง ก.จังหวัดเพ่ือ 
     ทราบ (เพ่ือให้ครบข้ันตอน ตามมาตรา ๑๕ 
     พ.ร.บ.บุคคลฯ ปี ๔๒) 
(๓) หากต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีจะถูกสั่ง 
     ให้ออกจากราชการ ด้วยเหตุอ่ืนอยู่ก่อน       
     วันไปรับราชการทหาร 
(๔) ก็ให้นายก อปท.เสนอ ก.จังหวัด เพ่ือ       
     พิจารณามีมติให้เปลี่ยนแปลงคําสั่งจาก 
     ให้ออกจากราชการเพราะไปรับราชการ 
      ทหารเป็นคําสั่งให้ออกตามข้ออ่ืนนั้นได้ 

๒๑๕. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ  
        ข้อ ๑๐ 

๒๑๖. การสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ 
        ออกจากราชการไว้ก่อน 
        กลับเข้ารับราชการ  
        (กรณีไม่เลื่อมใสการ 
        ปกครองระบอบประชา 

เป็นกรณีท่ีนายก 
อปท.เห็นสมควร 

(๑) สั่งกลับในตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งใน 
     ระดับเดียวกันท่ีมีคุณสมบัติตรง 
(๒) ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการตลอด  
     เวลาท่ีถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้น  
     เสมือนถูกสั่งพักราชการ 

๒๑๖. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๑๑ 



๘๓ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

        ธิปไตย/หย่อนความ  
        สามารถ /บกพร่องใน   
          หน้าท่ีราชการ/ประพฤติ 
        ตนไม่เหมาะสม)   

 (๓) เม่ือออกคําสั่งให้กลับแล้วนายก อปท.ต้อง 
     รายงาน ก.จังหวัด เพ่ือทราบ 
ข้อสังเกต  เป็นกรณีให้นํามาตรฐานท่ัวไปเกี่ยว 
กับวินัยและการรักษาวินัยฯ ข้อ ๒๙ มาใช้บงัคับ
โดยอนุโลม กล่าวคือ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.จังหวัดด้วย 

 

๒๑๗.  นายก อปท.เห็นสม  
         ควร ให้ออกจากราช 
         การในเรื่องใด 

ก.จังหวัดให้สอบสวน
ใหม่หรือสอบสวน
เพ่ิมเติมได้ ถ้า ก.
จังหวัดเห็นว่า  
 

 (๑)  เพ่ือประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือ 
(๒) เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแล อปท.ให้ 
     ปฏิบัติตาม 
      ๑) มาตรฐานการให้ออกจากราชการนี้ หรือ 
      ๒) มาตรฐานเกี่ยวกับคณุสมบัติและลักษณะ 
          ต้องห้ามกรณีผลการประเมินตํ่ากว่า 
          มาตรฐาน/ขาดคุณสมบัติโดยไม่ได้รับ 
            การยกเว้น โดยถูกต้องเหมาะสม และ 
            เป็นธรรม 
(๓) ก็ให้ ก.จังหวัดกําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญ 
     ไปให้นายก อปท.เพ่ือให้คณะกรรมการ 
     สอบสวนเดิมทําการสอบสวนใหม่หรือสอบ 
     สวนเพ่ิมเติม (ก่อนมีมติเห็นชอบ) ได้ 
(๔) เป็นดุลพินิจของ ก.จังหวัดท่ีจะเห็นชอบ 
     หรือไม่ก็ได้ (โดยแสดงเห็นผลประกอบ) 

๒๑๗. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๑๒ 

    ๑๒.๑ การสั่งพักราชการ และการสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๒๑๘. สั่งพักราชการ หรือ 
        สั่งให้ออกจากราชการ 
        ไว้ก่อนเพ่ือรอผลการ 
        สอบสวนพิจารณา 

มีเหตุอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปน้ี 
(๑) ถูกต้ังกรรมการ  
     สอบสวนวินัย 
     อย่างร้ายแรง 
(๒)  ถูกฟ้องคดีอาญา 
(๓)  ใน (๒) เว้นแต่ 
      ประมาทหรือ 
      ลหุโทษ 
(๔)  เหตุใน (๑)-(๒)  
      มีเพียงเหตุเดียว/ 
      หลายเหตุ/หรือ 
      ทุกเหตุก็ได้ 

๑) นายก อปท.เสนอ ก.จังหวัดขอสั่งพัก/สั่งให้ 
    ออกไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการสอบสวน 
    พิจารณาได้ 
๒) ภายหลังผู้นั้นมิได้กระทําผิด หรือผิดแต่ไม่ 
    ถึงกับจะถูกปลด หรือไล่ออก หรือให้ออก 
    เพราะเหตุอ่ืน 
๓) ให้นายก อปท.เสนอ ก.จังหวัดเพ่ือสั่งผู้นั้น 
    กลับเข้ารับราชการในตําแหน่งเดิม หรือ 
    ตําแหน่งระดับเดียวกัน 
๔) ระหว่างถูกสั่งพัก/สั่งให้ออกไว้ก่อนแล้ว  
    ปรากฏในภายหลังว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหา 
    ว่ากระทําผิดวินัยในกรณีอ่ืนอีก 
๕) นายก อปท.มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหา 
    ข้อเท็จจริง หรือดําเนินการทางวินัยในเร่ือง 
    นั้นต่อไปได้ 

๒๑๘. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย 
        และการดําเนินการทาง 
        วินัยฯ ข้อ ๒๙ 
 
หมายเหตุ  
- สั่งพักราชการ ตําแหน่งไม่ว่าง 
- สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  ตําแหน่งว่าง         



๘๔ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

  
 

๖) กรณีสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ 
    ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ออก 
    จากราชการด้วยเหตุอ่ืนท่ีมิใช่ลงโทษ 
    ปลด/ไล่ออก ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็น 
    พนักงานส่วนท้องถ่ินตลอดระยะเวลา 
    ระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
    นั้น เสมือนถูกสั่งพักราชการ 
๗) เงินเดือน เงินอ่ืนท่ีจ่ายเป็นรายเดือน เงิน 
    ช่วยเหลืออย่างอ่ืน และการจ่ายเงินดัง 
    กล่าวของผู้ถูกสั่งพัก/สั่งให้ออกไว้ก่อน  
    ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
๘) สําหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ 
    ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายในข้อ ๗) ให้ถือ 
    เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
        ๗) วรรค ๖ 
 

๒๑๙. เหตุในการสั่งพัก 
        ราชการ และการสั่ง   
        ให้ออกจากราชการ 
        ไว้ก่อน 

ต้องมีเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 

ถูกต้ังกรรมการสอบสวน (วินัยอย่างร้ายแรง) 
หรือถูกฟ้องคดีอาญา (เว้นแต่ประมาทหรือลหุ
โทษ) และนายก  อปท.จะสั่งพักราชการได้
ต่อเม่ือมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ี 
(๑) ผู้นั้นถูกต้ังกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้อง 
     คดีอาญา (ทุจริต/ความประพฤติ/มีพฤติ  
     การณ์ไม่น่าไว้วางใจ) อัยการไม่รับเป็น 
     ทนายความแก้ต่างให้ และนายก อปท.เห็น 
     ว่า ถ้าให้อยู่ในหน้าท่ีราชการอาจเกิดความ 
     เสียหายแก่ราชการ หรือ 
(๒) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ว่าถ้าอยู่ในหน้าท่ีราชการ   
     จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา  
     หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยข้ึน  
     หรือ 
(๓) ผู้นั้นอยู่ระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ 
     ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจําคุกโดยคํา 
     พิพากษา และเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า  
     ๑๕ วันแล้ว หรือ 
(๔) ผู้นั้นถูกต้ังกรรมการสอบสวนก่อนหรือหลัง 
     มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระทําผิดอาญาใน 
     เร่ืองนั้น และนายก อปท.พิจารณาเห็นว่า 
     ข้อเท็จจริงตามคําพิพากษาประจักษ์ชัดอยู่ 
     แล้วว่าการทําผิดอาญาน้ัน เป็นความผิด 
     วินัยอย่างร้ายแรง 
(๕) นายก อปท.โดยความเห็นชอบของ ก. 

๒๑๙. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๑๔ 



๘๕ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

       จังหวัด จะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการหรือให้ 
     ออกจากราชการไว้ก่อนได้ก็ต่อเม่ือมีเหตุ 
     ข้างต้นเท่านั้น 

 

๒๒๐. ระยะเวลาในการสั่ง 
        พักราชการ  
        

ให้สั่งพักตลอดเวลา 
ท่ีสอบสวนพิจารณา  

(๑) เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักราชการได้ร้องทุกข์ต่อ  
     ก.จังหวัด 
(๒) ก.จังหวัดเห็นว่าคําร้องทุกข์ฟังข้ึนและไม่ 
     สมควรท่ีจะสั่งพักราชการ 
(๓) ให้ ก.จังหวัดมีมติให้นายก อปท.ออกคําสั่ง 
     ให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการก่อนการสอบ  
     สวนพิจารณาเสร็จสิ้นได้  

๒๒๐. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๑๕ 
 

๒๒๑. การสั่งพักราชการ 
        กรณีถูกต้ังกรรมการ 
        สอบสวนหลายสาํนวน 
        หรือถูกฟ้องคดีอาญา  
        หลายคดีหรืออัยการ 
        รับเป็นทนายแก้ต่าง 
        ให้ 

ถ้าจะสั่งพักราชการ 
ให้สั่งพักทุกสํานวน 
และทุกคดี 

(๑) ถูกต้ังกรรมการสอบสวนหลายสํานวน  
     หรือ 
(๒) ถูกฟ้องคดีอาญาหลายคดี (เว้นประมาท/ 
     ลหุโทษ) หรือ 
(๓) อัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ 
(๔) ให้นายก อปท.สั่งพักทุกสํานวนและทุก 
     คดี (โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด) 
(๕) กรณีสั่งพักราชการในสํานวนใดหรือคดี 
     ใดไว้แล้ว ภายหลังถูกต้ังกรรมการสอบ  
     สวนในสํานวนอ่ืน หรือถูกฟ้องคดีอาญา ใน 
     คดีอ่ืนเพ่ิมข้ึนอีก ก็ให้สั่งพักในสํานวนอ่ืน 
     หรือคดีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นด้วย 
(๖) ก่อนพิจารณาเห็นชอบให้สั่งพักราชการ ก. 
     จังหวัดต้องตรวจสอบเหตุในคําขอของ 
     นายก อปท.ว่ามีมีอยู่จริงหรือไม่ จึงจะ 
     พิจารณาเห็นชอบได้ 

(๑)-(๔) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
          การให้ออกจากราชการฯ 
          ข้อ ๑๖ วรรค ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๖) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
     การให้ออกจากราชการฯ 
     ข้อ ๑๔ วรรค ๓ 

๒๒๒. วันสั่งพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพัก
ย้อนหลังไปก่อนวัน
ออกคําสั่ง 

เว้นแต่ 
(๑) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังใน 
     คดีอาญา หรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษา  
     ให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันท่ีถูกควบคุม  
     ขัง หรือจําคุก 
(๒) กรณีสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าต้องสั่งใหม่ 
     เพราะคําสั่งเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องให้ 
     สั่งพักต้ังแต่วันตามคําสั่งเดิม หรือวันท่ี 
     ควรต้องพักในขณะท่ีออกคําสั่งเดิม 

๒๒๒. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๑๗ 

๒๒๓. ข้อความที่ต้องมีใน 
        คําสั่งพักราชการ 
        และการแจ้งคําสัง่ 
        พักราชการ 

(๑) ต้องระบุข้อความ 
     ต่อไปน้ีไว้ในคําสั่ง 
      ได้แก่...  

๑) ชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งพัก 
๒) กรณีและเหตุท่ีให้สั่งพัก 
๓) เม่ือมีคําสั่งแล้ว ให้แจ้งผู้นั้นทราบพร้อมส่ง 
    สําเนาคําสั่งให้โดยพลัน 

๒๒๓. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๑๘ 



๘๖ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

         (๒) การแจ้งท่ีกฎ  
   หมายให้ถือว่า   
   ทราบ 

๑) กรณีไม่อาจแจ้งได้ หรือผู้นั้นไม่ยอมรับทราบ 
    คําสั่ง 
๒) ให้ปิดคําสั่งไว้ ณ สถานท่ีรับราชการของผู้นั้น  
    แล้วส่งหนังสือพร้อมสําเนาคําสั่งแจ้งทาง 
    ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังท่ีอยู่ตาม 
    ทางราชการ 
๓) กรณีเช่นนี้เม่ือพ้น ๑๕ วัน ให้ถือว่าผู้นั้นรับ 
    ทราบคําสั่งพักราชการแล้ว 

 

๒๒๔. ถูกสั่งพักราชการ 
        โดยอ้างเหตุกระทํา 
        ความผิดอาญา 

แต่ยังไม่มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบ 
สวนทางวินัย 

(๑) เม่ือศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง 
(๒) และผู้บังคับบัญชาได้มีคําสั่งให้กลับเข้า 
     รับราชการภายหลังท่ีผู้นี้เสียชีวิตไปแล้ว 
(๓) ถือว่าผู้นี้ไม่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํา 
     ผิดวินัย 
(๔) ไม่มีกรณีกระทําผิดวินัย 
(๕) และเป็นกรณีท่ีผลคดีถึงท่ีสุดแล้ว 

๒๒๔. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี  
        นร ๐๗๐๙.๒/ล๒๕ ลง  
        ๑๘ ม.ค.๓๗ ในหนังสือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ      
        วินัยข้าราชการพลเรือน  
        ต.ค.๔๐ หน้า ๘๑     

๒๒๕. มีเหตุในการสั่งพัก     
        จะสั่งให้ออกจาก 
        ราชการไว้ก่อนก็ได้ 

เป็นอํานาจของนายก 
อปท.และดุลพินิจ
ของ ก.จังหวัด 

(๑) หากเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา หรือ        
     การพิจารณาคดีนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว 
(๒) ให้เสนอ ก.จังหวัด เพ่ือขอความเห็นชอบให้ 
     ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ 
(๓) โดยสั่งให้ออกไว้ก่อนต้ังแต่วันพักราชการ 
     เป็นต้นไป 
หมายเหตุ เพ่ือแต่งต้ังให้มีผู้ดํารงตําแหน่งใหม่
เข้ามาทํางานแทน เพราะตําแหน่งว่าง 

๒๒๕. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ    
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๑๙ และ ๒๑ 
 

๒๒๖. การจ่ายเงนิเดือน 
        ระหว่างถูกสั่งพัก 
        ราชการ/ถูกสั่งให้ 
        ออกจากราชการไว้ 
        ก่อน 

จะจ่ายได้ก็ต่อเม่ือคดี 
หรือกรณีถึงท่ีสุดแล้ว 
เท่านั้น 
       

๒๒๖.๑ คําว่าคดีหรือกรณีถึงท่ีสุดหมายถึงไม่ 
           สามารถดําเนินการทางคดีหรือทางวินัย 
           ผู้นั้นต่อไปได้อีก (คดีอาญา หรือคดีวินัย 
           แล้วแต่กรณี) 
๒๒๖.๒ หากไม่มีความผิดให้จ่ายเต็ม 
๒๒๖.๓ ถ้ามีความผิดอยู่ แต่ไม่ถึงกับออกจาก 
          ราชการ ให้จ่ายไม่เกินคร่ึงหนึ่ง (เฉพาะ 
          ค่าเช่าบ้านให้จ่ายเต็ม) 
๒๒๖.๔ หากต้องปลดออกหรือไล่ออก ห้ามจ่าย

๒๒๖. หนังสือกระทรวงการคลัง 
        ท่ี สร ๐๕๐๓/ว ๓๐๖๖  
        ลง ๑๗ ก.ย.๒๒ ในคู่มือ 
        การดําเนินการทางวินัย 
        พนักงานส่วนท้องถ่ิน  
        หน้า ๒๐๐  

๒๒๗. สั่งพักหรือสั่งให้ออก 
          ไว้ก่อน และภายหลัง 
          ปรากฏมีผลการสอบ  
          สวนพิจารณาแล้ว 
 

ต้องดําเนินการ  ดังนี ้ (๑) ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายก  
     อปท.เสนอ ก.จงัหวัดเพ่ือขอความเห็นชอบ  
     ให้ปลด/ไล่ออกจากราชการ (ออกคําสั่งให้ 
     มีผลต้ังแต่วันถูกสั่งพักหรือสั่งให้ออกจาก 
     ราชการไว้ก่อน) 
(๒) ผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยอย่าง 
     ไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีท่ีจะต้องให้ออก   

๒๒๗. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๒๒ 
 
 
(๒) (๓) (๗) หนังสือสํานักงาน  
               ก.พ.ท่ี นร ๐๗๐๙.๑/  



๘๗ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

       จากราชการ ก็ให้นายก อปท.เสนอ ก.จงัหวัด 
     เพ่ือขอความเห็นชอบให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ  
     หน้าท่ีในตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งระดับ 
     เดียวกัน เม่ือสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ี 
     แล้วจึงออกคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างไม่ 
     ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดข้ันเงิน  
     เดือน) หรือว่ากลา่วตักเตือนเปน็หนังสือ หรือ 
     ดําเนินการข้อ ๓๔ ของมาตรฐานท่ัวไปนี้ 
(๓) ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระ  
     ทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีท่ี  
     จะต้องให้ออกจากราชการ ก็ให้นายก อปท. 
     เสนอ ก.จังหวัดเพ่ือขอความเห็นชอบให้ผู้ 
     นั้นกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งเดิม หรือ 
     ตําแหน่งระดับเดียวกัน เม่ือสั่งให้กลับเข้า 
     รับราชการแลว้ จึงออกคําสั่งลงโทษทางวินัย 
     อย่างไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ 
     ลดข้ันเงินเดือน) หรือว่ากล่าวตักเตือนเป็น  
     หนังสือ หรือดําเนินการตามข้อ ๓๔ ของ 
     มาตรฐานท่ัวไปนี้  
(๔) ผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยอย่าง 
     ไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีท่ีจะต้องให้ออก 
     จากราชการ ด้วยเหตุอ่ืน แต่เกษียณอายุ 
     ราชการไปก่อน ก็ให้นายก อปท.ออกคําสั่ง 
     ลงโทษทางวินยัอย่างไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์/ 
     ตัดเงินเดือน/ลดข้ันเงินเดือน) หรือว่ากล่าว 
     ตักเตือนเป็นหนังสือ (เป็นเพียงการสั่งให้ 
     ปรากฏ)  หรือดําเนินการตามข้อ ๓๔ ของ 
     มาตรฐานท่ัวไปนี้ โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้า 
     ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอีก กรณจีะสัง่ลงโทษ 
     ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนให้สั่งย้อน  
     หลังไปถึงวันก่อนท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
     หนึ่งวัน 
(๕) ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทํา 
     ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีท่ีจะ  
     ต้องให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ 
     เกษียณอายุราชการไปก่อน ก็ให้นายก อปท.  
     ออกคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
     (ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดข้ันเงินเดือน)  
     หรือว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ  (เป็นเพียง 

               ล ๒๔๐ ลง ๑๓     
               ก.ย.๔๔ 



๘๘ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

       การสั่งให้ปรากฏ) หรือดําเนินการตามข้อ  
     ๓๔ ของมาตรฐานท่ัวไปนี้ และต้องมีคําสั่ง 
     ยกเลิกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพ่ือ  
     ให้เป็นผู้เกษียณอายุราชการ กรณีจะสั่งลง  
     โทษตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน ให้สั่ง 
     ย้อนหลังไปถึงวันก่อนท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
     หนึ่งวัน 
(๖) ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มี 
     กรณีท่ีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วย 
     เหตุอ่ืน ก็ให้นายก อปท.ออกคําสั่งลงโทษ 
     ทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์/ตัด 
     เงินเดือน/ลดข้ันเงินเดือน) หรือว่ากล่าวตัก 
     เตือนเป็นหนังสือ (เป็นเพียงการสั่งให้ปรากฏ)  
     หรือดําเนินการตามข้อ ๓๔ ของมาตรฐาน 
     ท่ัวไปนี้ แล้วขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด 
     สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้น โดย 
     ไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีหรือกลับ 
     เข้ารับราชการ 
(๗) ผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย และไม่มีกรณีท่ีจะ 
     ต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายก  
     อปท.สั่งยุติเร่ือง แล้วสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า 
     ปฏิบัติหน้าท่ีตาม (๒) หรือกลบัเข้ารับราชการ 
     ตาม (๓) โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด  
(๘) ผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นมิได้กระทําผิดวินัย  
     และไม่มีกรณีท่ีจะต้องถูกสั่งให้ออกจาก 
     ราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ผู้นั้นเกษียณอายุ 
     ราชการไปแล้ว ก็ให้นายก อปท.สั่งยุติเร่ือง 
(๙) ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมิได้ 
     กระทําผิดวินัย และไม่มีกรณีท่ีจะต้องถูก 
     สั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ผู้นั้น 
     เกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็ให้นายก อปท. 
     สั่งยุติเร่ือง และต้องมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งให้ 
     ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือให้เป็นผู้เกษียณ  
      อายุราชการ  
(๑๐) ผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย แต่มีกรณีท่ีจะต้อง  
         ถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน กใ็ห้ 
       นายก อปท.โดยความเห็นชอบของ ก.จงัหวัด 
       สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ตามเหตุนั้น  
       โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีหรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

         สั่งให้กลับเข้ารับราชการ  
๒๒๘. รูปแบบการออกคําสั่ง เม่ือจะออกคาํสัง่ ให้

มีสาระสาํคัญตาม
แบบ ดังนี ้

(๑) คําสัง่พักราชการ ใช้ พอก.๑ 
(๒) คําสั่งให้ออกจากราชการไว้กอ่น ใช้ พอก.๒ 
(๓) คําสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ใช้  
     พอก.๓ 
(๔) คําสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ใช้ พอก.๔ 

๒๒๘. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๒๓ 
หมายเหตุ เทียบวิธีการออกคําสัง่
ในข้อ ๑๒๔, ๑๒๕, ๑๒๗ และ 
๑๓๑ เป็นต้น ประกอบ 

๑๒.๒ การลาออกจากราชการ  
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๒๒๙. การลาออกจาก  
        ราชการ 

เป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
ตามรัฐธรรมนญู 

(๑) ให้ย่ืนหนังสือขอลาออกต่อนายก อปท.      
     (แบบ ลก.๑) ก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 
     ๓๐ วัน (เว้นแต่ลาเพื่อดํารงตําแหน่งทางการ  
     เมือง/สมัครรบัเลือกต้ัง/บรรจุเป็นข้าราชการ  
     ต้องย่ืนอย่างช้าภายในวันขอลาออก และ 
     ให้นายก อปท.เสนอขอความเห็นชอบจาก  
     ก.จังหวัดโดยเร็ว เม่ือ ก.จังหวัดเห็นชอบ 
     แล้ว ให้นายก อปท.ออกคําสั่งให้ลาออก 
     ต้ังแต่วันท่ีขอลาออก) 
(๒) กรณีย่ืนน้อยกว่า ๓๐ วัน และนายก อปท.  
     เห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็นจะอนญุาต  
     ให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ กรณี 
     ไม่ได้รับอนุญาตจากนายก อปท.หรือมิได้ 
     ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันท่ี 
     ครบ ๓๐ วันนับแต่ย่ืน เป็นวันขอลาออก 
(๓) เม่ือนายก อปท.ได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว  
      ให้บันทึกวันย่ืนหนังสือขอลาออกไว้เป็น 
     หลักฐาน (ตรวจว่าย่ืนครบกําหนดหรือไม่)  
     พร้อมท้ังพิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.จังหวัด  
     ภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือขอ 
     ลาออก 
(๔) กรณีนายก อปท.เห็นจําเป็นเพ่ือประโยชน์ 
     แก่ทางราชการ จะยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกไว้ 
     เป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ วันนับต้ังแต่วันขอลาออก ก็ 
     ได้ แต่ต้องแจ้งการยับย้ังพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอ 
     ลาออกทราบ และให้การลาออกมีผลนับต้ังแต่  
     วันถัดจากวันครบกําหนดเวลาท่ียับย้ัง 
(๕) เม่ือนายก อปท.ได้รับหนังสือขอลาออกแล้วถ้าลา 
     ออกก่อน ๓๐ วัน หรือไม่ระบุวันขอลาออกให้ 

๒๒๙. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕   
         
 
 
 
 
 
        (๒) ข้อ ๒๔ วรรค ๓ 
 
 
 
 
         วรรค ๔ 
(๓) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
     การให้ออกจากราชการฯ  
     ข้อ ๒๖ 

 
 
 
(๔) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
     การให้ออกจากราชการฯ  
     ข้อ ๒๔ วรรค ๕ ข้อ ๒๕ (๒) 
 
 
 
(๕) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
     การให้ออกจากราชการฯ 



๙๐ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

        พิจารณาว่าควรอนุญาต หรือยับย้ัง ดังนี้ 
         ก. เห็นควรอนุญาต ให้เสนอขอความเห็น     
            ชอบจาก ก.จังหวัด และออกคําสั่งเป็น 
            ลายลักษณ์อักษร (แบบ ลก.๓) ให้เสร็จ 
            สิ้นแล้วแจ้งให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวัน 
            ขอลาออก 
         ข. เห็นควรยับย้ังเพ่ือประโยชน์ของทาง 
             ราชการ (อ้างเหตุถูกแต่งต้ังกรรมการ 
             สอบสวน สวนทางวินัยไม่ได้)  ให้ 
             นายก อปท.มีคําสั่งยับย้ังเป็นลาย 
             ลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นแล้วแจ้งคําสัง่ 
             พร้อมเหตุผลให้ทราบก่อนวันขอลา  
             ออก  การยับย้ังจะขยายไม่ได้ เม่ือ 
             ยับย้ังแล้วก่อนครบกําหนด ผู้ขอลา  
             ออกสามารถถอนหนังสือขอลาออกได้ 
             โดยย่ืนหนังสือขอถอน (แบบ ลก.๒)  
             ต่อนายก อปท. และนายก อปท.ต้อง 
             ให้ถอนการขอลาออก จะจํากัดสิทธิ 
             นั้นมิได้ 
(๖) กรณีผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไป (กรณี  
     ยับย้ังการลาออก) ให้นายก อปท.แจ้งวันออก 
     จากราชการเป็นหนังสือไปยังผู้ขอลาออกทราบ 
     ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันขอลาออก และแจ้ง 
     ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

     ข้อ ๒๕ 
 
 
 
 
 
ข. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ท่ี    
    มท ๐๘๐๙.๖/๑๘ ลง ๕  
    ม.ค.๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๖) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
     การให้ออกจากราชการฯ  
     ข้อ ๒๗ 
 

๒๓๐. นายก อปท.ได้สั่ง 
        ยับย้ังการอนุญาตให้ 
        ลาออกไว้แล้ว 

(๑) ไม่อาจแจ้งคําสั่ง 
     ยับย้ังดังกล่าว 
     ก่อนวันขอ 
     ลาออกได้ 
 
 
(๒)  ได้แจง้คาํสัง่ 
      ยับย้ังดังกล่าว 
      พร้อมเหตุผล 
      ให้ผู้ขอลาออก      
      ทราบแลว้ 

๑) กรณีย่อมถือว่าผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการ 
    แล้วต้ังแต่วันท่ีขอลาออก 
๒) นายก อปท.ต้องเสนอ ก.จังหวัด เพ่ือให้ 
    ความเห็นชอบให้ผู้นั้นลาออกจากราชการ  
    (เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ. 
    บุคคลฯ ปี ๔๒) 
๑) กรณีย่อมถือว่าผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการ 
    แล้วต้ังแต่วันถัดจากวันครบกําหนดเวลาท่ี 
    ยับย้ัง 
๒) นายก อปท.ต้องเสนอ ก.จังหวัดเพ่ือให้ 
    ความเห็นชอบให้ผู้นั้นลาออกจากราชการ  
    (เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ. 
    บุคคลฯ ปี ๔๒)  

๒๓๐. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
        นร ๐๗๐๙.๒/ป๙๐๔ ลง 
        ๒๙ ธ.ค.๓๘ ในหนังสือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
        ข้าราชการพลเรือน ต.ค. 
        ๕๐ หน้า ๑๖๙ และมาตร  
        ฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการให้ 
        ออกจากราชการฯ ข้อ  
        ๒๔ วรรค ๕ 

๒๓๑. เม่ือมีการขอลาออก 
        และอยู่ระหว่างการ 

ถึงวันท่ีขอลาออกแล้ว (๑) ผู้ขอลาออกไม่มาทํางาน 
(๒) นายก อปท.ไม่อาจดําเนินการทางวินัยแก่ 

เทียบเคียง 
๒๓๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  



๙๑ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

        พิจารณาของ ก.  
        จังหวัด 

      ผู้นี้ฐานละทิ้งหน้าท่ีราชการเกินกว่า ๑๕      
     วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรได้อีก 
ก.จังหวัด ต้อง 
(๑) ส่งเร่ืองให้อนุวินัยทําความเห็นเสนอตาม 
     ข้ันตอน  
(๒) มีมติเห็นชอบให้ลาออก 
นายก อปท.ต้อง 
(๑) ออกคําสั่งให้ผู้นั้นลาออกจากราชการ  
(๒) ให้มีผลต้ังแต่วันท่ีผู้นั้นขอลาออก 

        ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/ป๑๓๓๐ 
        ลง ๒๘ ต.ค.๓๙ ในคู่มือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 
        วินัยฯ ต.ค.๔๐ หน้า ๒๑๒ 
 

๒๓๒. ข้าราชการท่ีโอนมา  
        และมีกรณีท่ีจะให้ 
        ออกจากราชการอยู่ 
        ก่อนวันโอน 

ให้นายก อปท.ท่ีผูน้ั้น
สังกัด (ในปจัจุบนั) มี
อํานาจพิจารณาดําเนิน 
การตามมาตร ฐานท่ัว 
ไปเกี่ยวกับการให้ออก
จากราชการ 

แต่ถ้า  
(๑) เป็นเร่ืองท่ีอยู่ระหว่างการสืบสวนหรือ 
     สอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน 
(๒) ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนแล้วเสร็จ 
(๓) จากนั้นต้องส่งเร่ืองให้นายก อปท.ท่ีผู้นั้น 
     สังกัดอยู่ (ในปัจจุบัน) พิจารณาดําเนินการ  
     ตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการให้ออกจาก 
     ราชการโดยอนุโลม 
(๔) ในกรณีจะสั่งให้ออกจากราชการให้ปรับ 
     บทตามกฎหมายที่ใช้อยู่ก่อนวันโอน 

๒๓๒. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๓๔ 

๒๓๓. การสั่งให้ออกจาก 
        ราชการ ห้ามสั่งให้มี 
        ผลย้อนหลัง 

เว้นแต่ (๑) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาของศาล หรือคํา 
     พิพากษาถึงท่ีสุด พัก/ให้ออก/ปลด/ไล่ ย้อน  
     หลังไปถึงวันถูกจําคุก 
(๒) ไปรับราชการทหาร ย้อนหลังไปถึงวันท่ีไป 
     รับราชการทหาร 
(๓) กรณีสั่งลงโทษปลดหรือไล่ออกจากราชการ 
     ไปแล้ว ถ้าต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงคํา  
     สั่งใหม่ ก็ให้สั่งให้ย้อนหลังไปถึงวันท่ีควร 
     ออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะท่ีออก 
     คําสั่งเดิม 
(๔) กรณีท่ีสมควรให้สั่งย้อนหลังก็ให้สั่งได้ แต่ 
     ต้องไม่เป็นการทําให้เสียประโยชน์ตาม 
     สิทธิของผู้ออกจากราชการนัน้ 

๒๓๓. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๓๑ และ ๓๒ 

๒๓๔. การสั่งลงโทษปลด 
        ออก หรือไล่ออกจาก 
        ราชการ ห้ามสั่งให้มี 
        ผลย้อนหลัง 
 

เว้นแต่ (๑) ถูกสั่งพัก/สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ 
     สั่งปลด/ไล่ออก ย้อนหลังถึงวันท่ีสั่งพัก/สั่ง 
     ให้ออกไว้ก่อนนั้น 
 
(๒) ละท้ิงหน้าท่ีราชการในคราวเดียวเป็นเวลา 
     เกินกว่า ๑๕ วัน และไม่กลบัมาปฏิบัติราช 
     การอีก ให้สั่งปลด/ไล่ออก ย้อนหลังถึงวันท่ี 

๒๓๔. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการฯ 
        ข้อ ๓๓ 
 
หมายเหตุ กรณีไม่กลับมาปฏิบัติ 
หน้าท่ีราชการอีกเลย ต้องไล่ออก 
ตามมติ ครม. เม่ือ ๒๑ ธ.ค. ๓๖ 



๙๒ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

       (เร่ิม) ละท้ิงหน้าท่ีราชการนั้น 
(๓) ถูกจําคุก ให้สั่งปลด/ไล่ออก ย้อนหลังไปถึง 
     วันท่ีได้รับโทษจําคุก 
(๔) กรณีถูกสั่งปลด/ไล่ออกไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่ง 
      ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่ง ให้สั่งย้อนหลังไป  
      ถึงวันตามคําสั่งเดิม แต่ถ้าวันตามคําสั่งเดิมไม่ 
      ถูกต้อง ก็ให้สั่งถึงวันท่ีควรออกจากราชการ 
      ตามกรณีนั้นขณะท่ีออกคําสั่งเดิม 
(๕) กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการซ่ึงไม่ใช่ 
     โทษทางวินัยไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่ 
     หรือเปล่ียนแปลงคําสัง่เป็นลงโทษปลด/ 
     ไล่ออก ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันท่ีควรลง  
     โทษตามตามกรณีนั้นขณะท่ีออกคําสั่งเดิม 
(๖) การสั่งลงโทษปลด/ไล่ออก ในกรณีผู้นั้น 
     ถูกสั่งลงโทษปลด/ไล่ออก หรือออกจาก 
     ราชการในกรณีอ่ืนไปแล้ว  ให้สั่งปลด/ไล่ 
     ออกย้อนหลังไปถึงวันท่ีออกจากราชการ  
     (คร้ังก่อน) นั้น 
(๗) การสั่งลงโทษปลด/ไล่ออก ในกรณีผู้นั้น 
     เกษียณอายุราชการไปแล้ว  ให้สั่งปลด/ 
     ไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณ 
     ท่ีผู้นั้นเกษียณอายุราชการ 
(๘) กรณีท่ีสมควรให้สั่งย้อนหลัง ก็ให้สั่งปลด 
     ออก/ไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันท่ีควรออก 
     จากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ต้องไม่เป็น 
     การทําให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบ 
     ธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น 

 

๒๓๕. ข้าราชการไม่มาทํา 
        งานโดยไม่ทราบว่า 
        อยู่ ณ ท่ีใด 

ต้องสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

(๑) ผู้นี้อาจขาดราชการไปเกินกว่า ๑๕ วัน  
     แต่ผู้บังคับบัญชาสอบสวนแลว้ไม่ทราบ 
     สาเหตุ หรือเป็นคนสาบสูญ 
(๒) นายก อปท.ต้องเสนอ ก.จังหวัดเพ่ือขอ 
     ความเห็นชอบสั่งให้ออกจากราชการไว้ 
     ก่อน 
(๓) เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการ    
     จ่ายเงินเดือน 

เทียบเคียง 
๒๓๕. หนังสือสํานักงาน ก.พ. 
        ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/ป๑๐๑๔  
        ลง ๑๑ ก.ค.๓๙ ในคู่มือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัย 
        ข้าราชการพลเรือนฯ  
        ต.ค.๔๐ หน้า ๑๙๔   

๒๓๖. การจ่ายเงนิเดือน  
        เม่ือต้องถูกจับกุมคุม 
        ขัง 

(๑) เม่ือข้าราชการ   
     ถูกจับกุม คุม 
     ขัง ไม่ต้องย่ืน 
     ใบลา 

๑) ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
๒) เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งพักหรือ 
    สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๓) หากคดีถึงท่ีสุดไม่มีความผิด ก็มีสิทธิกลับ 

๒๓๖. หนังสือกระทรวงการคลัง 
        ท่ี กค ๐๕๐๓/๕๕๕๗ ลง 
        ๒๖ ก.พ.๑๑ ในคู่มือการ 
        ดําเนินการทางวินัยพนัก 



๙๓ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

  
 
 
 
 
(๒) เม่ือข้าราชการ   
     ถูกจับกุมคุมขัง  
     ได้รับอนุญาต 
     ให้ประกันตัว 
     และกลับมา 
     ปฏิบัติหน้าท่ี 
     ตามเดิม  

    เข้ารับราชการ และเบิกเงินเดือนใน 
    ระหว่างนั้นได้ 
๔) กรณีศาลพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษจําคุก  
    จะนับวันถูกคุมขังเป็นวันจําคุกด้วย เงิน  
    เดือนระหว่างนั้นเบิกจา่ยให้ไม่ได้ 
๑) เงินเดือนระหว่างถูกจับกุมคุมขังซ่ึงเป็น 
    วันท่ีไม่ได้มาปฏิบัติหน้าท่ีราชการไม่จ่าย 
    ให้ คงจ่ายให้เฉพาะวันท่ีมาปฏิบัติราชการ 
    ระหว่างได้รับการประกันตัวจนถึงวันท่ีถูก 
    จําคุก (จริง) 

        งานส่วนท้องถ่ินฯ หน้า  
        ๒๐๘ 

๒๓๗. การรับทราบคําสั่ง 
        ให้พ้นจากราชการ 

ปกติต้องลงนามรับ 
ทราบคําสั่ง 

แต่ถ้าผู้นั้นไม่ยอมลงนามรับทราบในวันนั้นและ
ได้ลงนามรับทราบในวันถัดมาอีกหลายวัน 
กรณีนี้ 
(๑) ไม่จําเป็นจะต้องลงนามรับทราบคําสั่ง       
     เสมอไป 
(๒) ถ้ายืนยันได้ว่าได้นําคําสั่งไปให้ในวันใด แม้ 
     จะไม่ยอมรับทราบก็ถือว่าทราบแล้ว 
(๓) และให้ถือว่าวันนั้นเป็นวันรับทราบคําสั่ง 

๒๓๗. หนังสือสํานักงาน ก.พ. 
        ท่ี นว ๑๙/๒๕๐๓ ลง ๓  
        พ.ย.๐๓ ในหนังสือรวม 
        มติ ครม. มติ ก.พ.และ 
        ระเบียบท่ีเกี่ยวกับวินัย 
        ก.ค.๕๒ หน้า ๓๕๒ 

 
๑๓. สทิธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ ์

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ กฎหมาย/มาตรฐาน และ
หนังสือสั่งการฯ ท่ีเก่ียวข้อง 

๒๓๘. ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ 
 
 

(๑) ถูกสั่งลงโทษ 
     ทางวินัย 
 
 
 
(๒) ถูกสั่งให้ออก 
     จากราชการ 

๑) ภาคทัณฑ์  
๒) ตัดเงินเดือน  
๓) ลดข้ันเงินเดือน  
๔) ปลดออก  
๕) ไล่ออก)  
๑) ขาดคุณสมบัติ 
๒) เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้สมํ่าเสมอ 
๓) ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพได้ 
๔) หย่อน/บกพร่อง/ประพฤติตนไม่เหมาะสม 
๕) ถูกต้ังกรรมการสอบสวนวินัยและมีมลทิน 
๖) ต้องโทษจําคุกเพราะประมาทหรือลหุโทษ 

๒๓๘. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘ 
        ข้อ ๕ 

๒๓๙. หลักการอุทธรณ์ 
 
 

การอุทธรณ์ไม่เป็น
เหตุให้ทุเลาตามคํา 
สั่ง 

(๑) ให้อุทธรณ์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบ 
     คําสั่งลงโทษ/คําสั่งให้ออกจากราชการ 
(๒) กรณีปกติให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์เอง 
(๓) ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตายก่อนใช้สิทธิ ให้ทายาท 

๒๓๙. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯข้อ ๗ และ 



๙๔ 
 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ กฎหมาย/มาตรฐาน และ
หนังสือสั่งการฯ ท่ีเก่ียวข้อง 

       อุทธรณ์แทนได้ 
     ๑) ทายาทมีหลายคน 
     ๒) ทายาทไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
     ให้ใช้ พ.ร.บ.วิปกครอง/ป.พ.พ.มาใช้บังคับ 
(๔) ผู้มีสิทธิอุทธรณ์อาจมอบทนายความหรือผู้ 
     ท่ีบรรลุนิติภาวะ อุทธรณ์แทนได้ ถ้า 
     ๑) เจ็บป่วยไม่สามารถอุทธรณ์เองได้ 
     ๒) อยู่ต่างประเทศคาดว่าจะอุทธรณ์ไม่ทัน 
     โดยทําเป็นหนังสือมีพยาน ๒ คน 

        ข้อ ๘ 

๒๔๐. การเขียนหนังสือ 
        อุทธรณ์ 

สาระสําคัญท่ีต้อง
ระบุในหนังสือ
อุทธรณ์ 

(๑) ให้ทําเป็นหนังสือถึงประธาน ก.จังหวัด  
     แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลว่าไม่ถูกต้อง  
     ไม่เหมาะ สม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร ลง 
     ลายมือชื่อและท่ีอยู่ของผู้อุทธรณ์  
(๒) กรณีจะแถลงการณ์ด้วยวาจา ให้แสดง 
     ความประสงค์ในหนังสืออุทธรณ ์ถ้าต้อง  
     การย่ืนต่างหาก ให้ย่ืนภายใน ๓๐ วันนับ 
     แต่วันย่ืน/ส่งหนังสืออุทธรณ์ 

๒๔๐. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๖ 
 
        (ดูข้อ ๒๖๓ ประกอบ)  

๒๔๑. วิธีการย่ืนหรือส่ง 
        หนังสืออุทธรณ์ 

ข้ันตอน มีดังนี้ (๑) ย่ืนหรือส่งผ่านนายก อปท.เพ่ือให้ส่งไปยัง 
     ประธาน ก.จังหวัด ภายใน ๗ วันทําการนับ 
     แต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ก็ได้  
     (กรณีโอนมาภายใน ๓ วันทําการ) 
(๒) ผู้อุทธรณ์มาย่ืนเอง (ท่ีสํานักงาน ก.จงั  
     หวัด) ให้ผู้รับหนังสือดําเนินการดังนี้ 
     ๑) ออกใบรับหนังสือ 
     ๒) ประทับตรารับหนังสือ 
     ๓) ลงทะเบียนรับหนังสือ 
     ไว้เป็นหลักฐานในวันท่ีรับหนังสือ และ 
     ให้ถือวันรับหนังสือดังกล่าวเป็นวันย่ืน 
     อุทธรณ์ 
(๓) ส่งทางไปรษณีย์ ให้ถือเป็นวันส่งหนังสือ 
     อุทธรณ ์ดังนี้ 
      ๑) วันท่ีท่ีทําการไปรษณีย์ต้นทางออก 
          ใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง 
      ๒) วันท่ีท่ีทําการไปรษณีย์ต้นทางประ  
          ทับตรารับท่ีซองหนังสือ 

๒๔๑. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๑๕  
        และ ๑๙ 

๒๔๒. การนับระยะเวลา 
        อุทธรณ์ 

(๑) เพ่ือประโยชน์ 
     ในการย่ืน 
     อุทธรณ์ 

๑) ให้ถือวันท่ีผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับ  
    ทราบคําสั่งลงโทษเป็นวันรับทราบคําสั่ง 
๒) กรณีผู้ถูกลงโทษไม่ยอมรับทราบคําสั่งลง  
    โทษ หรือมีการแจ้งคาํสั่งโดยมีพยานรู้เห็น 

(๑) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
     สิทธิการอุทธรณ์ การ 
     พิจารณาอุทธรณ์ และ 
     การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๑๔ 



๙๕ 
 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ กฎหมาย/มาตรฐาน และ
หนังสือสั่งการฯ ท่ีเก่ียวข้อง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๒) วิธีนับระยะ  
     เวลา 
 
 
 

    และบันทึกวันเดือนปีเวลาสถานท่ีแจ้งไว้ 
    เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันท่ีแจ้งนั้นเป็น 
    วันรับทราบคําสั่ง 
๓) กรณีไม่อาจแจ้งตามข้างต้นได้ ให้ส่งทาง 
    ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และให้ผู้ถูก 
    ลงโทษลงลายมือชื่อ วันเดือนปีท่ีรับทราบ 
    คําสั่งลงโทษส่งกลับคืนมาเปน็หลักฐาน  
    เม่ือล่วงพ้น ๓๐ วันนับแต่วันท่ีปรากฏใน 
    ใบตอบรับหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้ 
    รับสําเนากลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษ 
    รับทราบคําสั่งแล้ว 
๑) เวลาเริ่มต้นให้นับถัดจากวันแรกเป็นวัน  
    เร่ิม (นับ ๑..๒..๓) 
๒) เวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายตรงกับวันหยุด  
    ราชการ ให้นับวันเริ่มเปิดทําการใหม่เป็น 
    วันสุดท้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๒) ข้อ ๓๖ 

๒๔๓. อุทธรณ์ท่ีจะรับไว้ 
        พิจารณาได้ 

ต้องเข้าเงื่อนไข 
ดังนี้ 

(๑) ถูกต้องในสาระสําคัญ คือ 
      ๑) อุทธรณ์เองหรือมีการใช้สิทธิแทน 
      ๒) ทําเป็นหนังสือ 
      ๓) แสดงข้อเท็จจริงว่าไม่ถูกต้อง ไม่ 
          เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร 
      ๔) ลงลายมือชื่อและท่ีอยู่ของผู้อุทธรณ์ 
      ๕) ถึงประธาน ก.จังหวัด โดยออกนาม 
          จังหวัด 
      ๖) ย่ืนหรือส่งท่ีศาลากลางจงัหวัด หรือ  
          อปท.นั้น 
      ๗) กรณีมีผู้นําหนังสืออุทธรณ์มาย่ืนเอง  
          หรือผ่านนายก อปท.หรือส่งทาง 
          ไปรษณีย์  
(๒) ย่ืนหรือส่งภายในกําหนด ๓๐ วัน  

๒๔๓. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๑๖ 

๒๔๔. จะรับอุทธรณ์ไว้ 
        พิจารณาได้หรือไม่ 

อํานาจพิจารณา
วินิจฉัยเป็นของ  
ก.จังหวัด 

(๑) เป็นกรณีมีปัญหาท่ีต้องวินิจฉัยว่าอุทธรณ์ 
     รายใดจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ 
(๒) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ก.จังหวัดเพ่ือ 
     พิจารณาวินจิฉัย (มิได้กําหนดให้อนุอุทธรณ์ 
     ทําความเห็นเสนอก่อน) 
(๓) หาก ก.จังหวัดมีมติไม่รับอุทธรณ์ไว้ 
     พิจารณา ให้ ก.จังหวัดแจ้งผู้อุทธรณ์ 
     ทราบเป็นหนังสือ 
(๔) เม่ือ ก.จังหวัดมีมติประการใด ผู้อุทธรณ์ 

๒๔๔. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๑๖ 



๙๖ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

       จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ 
(๕) กรณี ก.จังหวัดมีมติให้รับอุทธรณ์รายใด 
     ไว้พิจารณา ให้ ก.จังหวัดส่งเร่ืองให้อนุ      
     อุทธรณ์ทําความเห็นเสนอเพ่ือพิจารณา 
     ต่อไป 

 

๒๔๕. การพิจารณาอุทธรณ ์ (๑) ข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
(๒) วิธีการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๓) ระยะเวลา 

๑) ก.จังหวัดส่งเร่ืองให้อนุอุทธรณ์ 
๒) อนุอุทธรณ์ทําความเห็นเสนอ 
๓) ก.จังหวัดพิจารณามีมติ 
๔) นายก อปท.สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
๕) ก.จังหวัดแจ้งผู้อุทธรณ์ 
๖) ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ 
    ให้อนุอุทธรณ์ หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่กรณี   
พิจารณาจาก 
๑) สํานวนการสืบสวน หรือ 
๒) การพิจารณาในเบื้องต้น และ 
๓) สํานวนการดําเนินการทางวินัย 
๔) กรณีจําเป็นและสมควรอาจขอเอกสาร 
    หลักฐาน ให้ชี้แจง จากส่วนราชการ    
    เอกชน หรือบุคคลใด ๆ เพ่ิมเติมได้ 
๕) ถ้าเห็นสมควรท่ีจะต้องสอบสวนเพิ่มเติม ก็ 
    ให้มีมติแจ้งนายก อปท.ดําเนินการได้ตาม 
    ความจําเป็น 
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับ
แต่วันเลขานุการ ก.จังหวัดรับเร่ือง (รวมท้ังอนุ
อุทธรณ์ และ ก.จังหวัด) 
๑) กรณีไม่แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
๒) ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๒ คร้ัง ๆ ละ  
    ไม่เกิน ๓๐ วัน 
๓) อนุอุทธรณ์/ก.จังหวัด ต้องขยายระยะเวลา 
    เอง โดยบันทึกเหตุผลความจําเป็นไว้ให้ 
    ปรากฏในรายงานการประชุมด้วย 

(๑) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
     สิทธิการอุทธรณ์ การ 
     พิจารณาอุทธรณ์ และ 
     การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๙  
 
 
 
 
(๒) ข้อ ๒๐  
       
 
 
 
 
 
 
 
(๓) ข้อ ๓๓ วรรค ๒ 
 

๒๔๖. ลักษณะการพิจารณา 
        อุทธรณ์และมีมติ 
        ของ ก.จังหวัด 

มี ๒ ประการ 
ก. โทษทางวินัย 
ข. ให้ออกจากราชการ  

ก. การพิจารณาคําสั่งลงโทษทางวินัย 
   ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษ 
   (๑) ถูกต้องเหมาะสมแล้วให้มีมติยกอุทธรณ์ 
   (๒) ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นวินัยไม่ร้าย 
        แรง แต่ควรรับโทษหนักข้ึน ให้มีมติเพ่ิม 
        สถานโทษหรืออัตราโทษท่ีหนักข้ึน 
   (๓) ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นวินัยไม่ร้าย 
        แรง และควรรับโทษเบาลง ให้มีมติลด 

๒๔๖. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๒๑ 



๙๗  
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

         สถานโทษหรืออัตราโทษท่ีเบาลง 
  (๔) ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นวินัยไม่ร้าย 
       แรง ซ่ึงเป็นวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควร 
       งดโทษ ให้มีมติสั่งงดโทษโดยว่ากล่าวตัก  
       เตือนเป็นหนังสือก็ได้ 
  (๕) ไม่ถูกต้องและไม่เป็นความผิดวินัย หรือ 
       พยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าทําผิดวินัย  
       ให้มีมติให้ยกโทษ 
  (๖) มีข้อความในคําสั่งลงโทษไม่ถูกต้องเหมาะ  
       สม ให้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความนัน้ 
  (๗) ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และเห็นว่าผิดวินัย 
       อย่างร้ายแรง ให้มีมติแจ้งนายก อปท.ให้ 
       แต่งต้ังกรรมการสอบสวน (กรณีคร้ังแรก 
       แต่งต้ังวินัยไม่ร้ายแรง) 
  (๘) กรณีเห็นว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็น 
       ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง หรือเห็นว่าผิด 
       วินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการแต่งต้ัง 
       กรรมการสอบสวนแล้ว ให้มีมติให้เพ่ิมโทษ   
       เป็นปลดหรือไล่ออกจากราชการต่อไป 
  (๙) ไม่ถูกต้อง เหมาะสม โดยเห็นว่ามีกรณีท่ี 
       ควรแต่งต้ังกรรมการสอบสวน หรือให้ 
       ออกจากราชการเพราะไม่เลื่อมใส ปชต.  
       /หย่อน/บกพร่อง/ประพฤติไม่เหมาะสม  
       ให้นําข้อ (๗) มาใช้โดยอนุโลม 
  (๑๐) เห็นว่าสมควรดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือ 
         ความถูกต้อง เป็นธรรม ให้มีมติให้ 
         ดําเนินการตามควรแก่กรณี 
  (๑๑) การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ไม่ 
         เป็นเหตุให้ยุติการพิจารณา แต่จะมีมติ 
         ให้เพ่ิมโทษหรือให้แต่งต้ังกรรมการสอบ 
         สวน หรือให้ออกจากราชการ (ไม่เลื่อมใส  
         ปชต./หย่อน/บกพร่อง/ประพฤติไม่ 
         เหมาะสม) มิได้ และถ้าตายจะมีมติให้ 
          แต่งต้ังกรรมการสอบสวนมิได้ด้วย 
  (๑๒) กรณีมีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิด 
         ท่ีได้กระทําร่วมกันและเป็นความผิดใน 
         เร่ืองเดียวกัน โดยมีพฤติการณ์แห่งการ 
         กระทําอย่างเดียวกัน เม่ือผู้หนึ่งใช้สิทธิ 
         อุทธรณ์และผลการพิจารณาเป็นคุณ แม้ 

  



๙๘ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

           ผู้อ่ืนจะไม่อุทธรณ์ หากผู้นั้นมีพฤติการณ ์
         เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียว  
         กับผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้นั้นได้รับ 
         การพิจารณาในทางท่ีเป็นคุณด้วย 
ข. การพิจารณาคําสั่งให้ออกจากราชการ 
    (๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้้ออกจากราชการได้ 
         ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และ 
         เหมาะสมแก่กรณีแล้ว ให้มีคําวินิจฉัยให้ 
         ยกอุทธรณ์  
    (๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการได้   
         ดําเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มี 
         คําวินิจฉัยให้ยกเลิกคําสั่งและให้นายก  
         อปท.ดําเนินการเสียใหม่ให้ถูกต้อง 
    (๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการ 
         ถูกต้องตามกฎหมายและเห็นว่ายังไม่มี 
         เหตุท่ีจะให้ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ  
         กรณีเช่นนี้ให้มีคําวินิจฉัยให้ยกเลิกคําสั่ง 
         และให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการต่อไป  
    (๔) ถ้าเห็นว่าข้อความในคําสั่งให้ออกจาก 
         ราชการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มี 
         คําวินิจฉัยให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ 
         ให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม ในกรณี ก. 
         จังหวัดเห็นสมควรเยียวยาความเสียหายให้ 
         ผู้อุทธรณ์หรือดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือประ 
         โยชน์แห่งความยุติธรรม ให้มีคําวินิจฉัย   
         ได้ตามความเหมาะสมเท่าท่ีไม่ขัดหรือ 
         แย้งตามข้อบัญญัติของกฎหมาย 

  

๒๔๗. การแต่งต้ังกรรมการ 
        สอบสวนอันเนื่องมา  
        จากการพิจารณา 
        อุทธรณ์    

กรณี ก.จังหวัดให้
แต่งต้ังตามข้อ 
๒๔๖ (๗) (๘) (๙) 
แล้ว 

(๑) เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวน 
     พิจารณาเสร็จแล้ว 
(๒) ให้ส่งเร่ืองให้ ก.จังหวัดพิจารณาตามข้อ      
     ๒๔๖ 

๒๔๗. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ      
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๒๒ 

๒๔๘. การปฏิบติัตามมติ 
        ของ ก.จังหวัดกรณี 
        อุทธรณ์ 

เม่ือ ก.จังหวัดมีมติ
ตามข้อ ๒๑๘ แล้ว 

๒๔๘.๑ ให้นายก อปท.สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป 
          ตามมตินั้น 
๒๔๘.๒ เม่ือสั่งหรือปฏิบัติแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ 
          อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
ขอ้สังเกต   
(๑) หากนายก อปท.ไม่เห็นด้วย เม่ือสั่งหรือปฏิบัติ 
     ตามมติแล้วอาจขอให้ ก.จังหวัดพิจารณา 
     ทบทวน ซ่ึงจะทบทวนหรือไม่ เป็นอํานาจ  

๒๔๘. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๒๓ 
 
(๑) และ (๒) หนังสือสํานักงาน  
ก.อบต.ท่ี มท ๐๘๐๙.๖/๕๓๗๖ 
ลง ๙ ธ.ค.๕๓ แจง้มติ ก.อบต.ใน  



๙๙ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

       ดุลพินิจของ ก.จังหวัด 
(๒) กรณีนายก อปท.ไม่เห็นด้วย และขอให้ ก. 
     จังหวัดพิจารณาทบทวนโดยยังมิได้สั่งหรือ 
     ปฏิบัติตามมติก่อนนั้น เป็นการไม่ชอบด้วย 
     วิธีการขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญ 
(๓) กรณีดังกล่าวรวมถึงการพิจารณารายงาน 
     การดําเนินการทางวินัยของ ก.จังหวัดด้วย 

การประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓  เม่ือ  
๒๙ ต.ค.๕๓ (เป็นกรณีท่ีผู้กํากับ
ดูแลใช้อํานาจตามกฎหมาย
จัดต้ัง) 
 

๒๔๙. ผลของการสั่งตาม 
        มติ ก.จังหวัด 

เม่ือนายก อปท.ได้
สั่งหรือปฏิบัติตาม
มติ ก.จังหวัดแล้ว 

ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ ๒๔๙. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๒๔ 

๒๕๐. การรายงานไปยัง ก. 
        กลางตามแบบ  
        สป.๑ 

เม่ือกระบวนการ
ทางวินัย/อุทธรณ์/
ร้องทุกข์ เสร็จสิ้น 

ปัจจุบันไม่ต้องรายงานแบบบันทึกสรุปประวัติ
และข้อเท็จจริง (สป.๑) แล้ว 
(ดูข้อ ๑๔๖ ประกอบ) 
 

๒๕๐. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๓๓ 
        เป็นการยกเลิกหนังสือ 
        สํานักงาน  ก.จ., ก.ท.  
        และ ก.อบต. ท่ี มท  
        ๐๓๑๓.๓/ว ๒๕๓ ลง  
        ๒๒ ก.พ.๔๕ 

๒๕๑. อํานาจ ก.กลาง เม่ือความปรากฏ
แก่ ก.กลาง ว่า... 

(๑) การดําเนินการของ นายก อปท. หรือ 
(๒) การดําเนินการของ ก.จังหวัด 
(๓) ขัดแย้งกับมาตรฐานท่ัวไปของ ก.กลาง    
(๔) ก.กลาง มีอํานาจสั่งให้แก้ไข หรือพิกถอนได้ 
 
     (ดูข้อ ๑๔๖ ประกอบ) 

๒๕๑. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ ข้อ ๓๓  
        วรรค ๒ ประกอบข้อ  
        ๘๘ วรรค ๔ ของ 
        มาตรฐานวินัยฯ และ 
        พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร  
        งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒   
        มาตรา ๑๙ วรรค ๒ 

๒๕๒. การอุทธรณ์กรณีการ 
        โอน  
       

ก.จังหวัดสังกัดใหม่ 
(ปัจจุบัน) เป็นผู้มี
อํานาจพิจารณา
อุทธรณ์ 

แยกเป็น ๓ กรณี 
(๑) ก.จังหวัดสังกัดเดิมพิจารณามีมติแล้ว แต่ 
     นายก อปท.สังกัดเดิมยังมิได้สั่งหรือปฏิบัติ 
     ตามมติ และผู้นั้นโอนมาก่อน 
      ๑) ให้ส่งเร่ืองอุทธรณ์ 
      ๒) พร้อมด้วยมติ ก.จังหวัดสังกัดเดิมไป 
          ให้ ก.จังหวัดสังกัดปัจจุบัน (ใหม่) 
      ๓) ก.จังหวัดสังกัดปัจจุบัน (ใหม่) เป็นผู้ 
          พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

๒๕๒. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๕  
        และข้อ ๑๓ 



๑๐๐ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

         (๒) ได้ใช้สิทธิย่ืนอุทธรณ์ไว้แล้ว ก.จังหวัดสังกัด 
      เดิมยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ แต่ผู้นั้นโอน 
      มาก่อน  
      ๑) ก.จังหวัดสังกัดเดิม ต้องสง่เร่ืองอุทธรณ์  
          (อาจมีรายงานการดําเนินการทางวินัย 
          ด้วย) ไปให้ ก.จังหวัดสังกัดใหม่ (ปัจจุบัน)  
          เป็นผู้พิจารณา 
      ๒) เม่ือ ก.จังหวัดสังกัดใหม่พิจารณามีมติ 
          เป็นประการดให้แจ้ง อปท.สังกัดใหม่  
          สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 
      ๓) กรณีต้องแก้ไขคําสั่งของสังกัดเดิม ให้ 
          ส่งสําเนาคําสั่งให้ ก.จังหวัดสังกัดเดิม 
          เพ่ือดําเนินการให้ถูกต้อง 
(๓) ยังมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ แต่ผู้นั้นโอนมาก่อน  
      ๑) ก.จังหวัดสังกัดเดิม ต้องส่งรายงานการ 
          ดําเนินการทางวินัย (กรณีพิจารณายัง 
          ไม่แล้วเสร็จ) ไปให้ ก.จังหวัดสังกัดใหม่ 
          (ปัจจุบัน) เป็นผู้พิจารณา 
      ๒) ผู้ถูกสั่งลงโทษต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ  
          ก.จังหวัดสังกัดใหม่ เม่ือพิจารณามีมติ 
          เป็นประการใด ให้แจ้ง อปท.สงักัดใหม่ 
          สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
      ๓) กรณีต้องแก้ไขคําสั่งของสังกัดเดิม ให้ 
          ส่งสําเนาคําสั่งให้ ก.จังหวัดสังกัดเดิม  
          เพ่ือดําเนินการให้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทียบเคียง 
๓) หนังสือสํานักงาน ก.จ. 
     ท่ี มท ๐๘๐๙.๑/ว ๖๔  
     ลง ๑๑ ม.ค.๔๖ 
 
หมายเหตุ ดูข้อ ๒๘๐ ประกอบ 
 

๒๕๓. การแถลงการณ์ด้วย 
        วาจา 

ในชั้นอุทธรณ์ (๑) ผู้อุทธรณ์มีสิทธิขอแถลงการณ์ด้วยวาจา 
     ได้ ในชั้นพิจารณาของ 
     ๑) อนุอุทธรณ์ 
     ๒) ก.จังหวัด 
(๒) โดยแสดงความประสงค์ในหนังสืออุทธรณ์ 
     หรือทําเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ 
(๓) กรณีทําเป็นหนังสือต่างหาก ต้องย่ืนหรือ 
     ส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจานั้นต่อ 
     ก.จังหวัดโดยตรง ภายใน ๓๐ วันนับแต่วัน 
     ย่ืนหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ 

๒๕๓. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๖  
        (ดูข้อ ๒๗๐ ประกอบ) 

๒๕๔. การขอเอกสารเพ่ือ 
        ใช้ในการอุทธรณ์ 

เป็นสิทธิอย่างหนึ่ง
ของผู้ถูกสั่งลงโทษ
ทางวินัย 

ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิ 
(๑) ขอตรวจรายงานการสอบสวนของคณะ  
     กรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้ 
(๒) ขอคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรม 

๒๕๔. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๑๒ 



๑๐๑ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

       การสอบสวน หรือของผู้สอบสวนได้ 
ส่วนการขอ 
(๑) ตรวจบันทึกถ้อยคําบุคคล พยานหลักฐาน 
     อ่ืน หรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
(๒) ขอคัดบันทึกถ้อยคําบุคคล พยานหลักฐาน 
     อ่ืน หรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
เป็นดุลพินิจอนุญาตของนายก อปท. 
โดยพิจารณาประโยชน์และเหตุผลความจําเป็น
เป็นเรื่อง ๆ ไป       

 

๒๕๕. การคัดค้านผู้พิจารณา หลักการและวิธีการ 
คัดค้าน 

ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านผู้พิจารณา คือ 
       ๑) อนุกรรมการ 
       ๒) หรือ ก.จังหวัด 
หากผู้พิจารณาน้ันมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปน้ี 
       ๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําผิดทาง 
           วินัยท่ีผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ/สั่งให้ออก 
       ๒) มีส่วนได้เสยีในการกระทําผิดทางวินัย 
           ท่ีผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ/สั่งให้ออก 
       ๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์ 
       ๔) เป็นผู้กล่าวหา ผู้บังคับบญัชาผู้สั่ง 
           ลงโทษ คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสัน  
           ดาน พ่ีน้องผู้กล่าวหา หรือเป็น 
           ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ 
อุทธรณ์ต้องแสดงข้อเท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการ 
คัดค้านไว้ใน 
       ๑) หนังสืออุทธรณ์ หรือ 
       ๒) หนังสือแจ้งเพ่ิมเติมก่อน 
           อนุอุทธรณ์ หรือ ก.จังหวัด     
           แล้วแต่กรณี เร่ิมพิจารณา 
           อุทธรณ์ 
เม่ือมีเหตุแห่งการคัดค้านข้างต้น  
(๑)  ผู้พิจารณาจะถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาก็ได้ 
(๒) ถ้าไม่ถอนตัวเอง ประธานอนุอุทธรณ์ หรือ 
     ประธาน ก.จังหวัด แล้วแต่กรณี เห็นว่า 
     ข้อเท็จจริงน่าเชื่อถือ จะสั่งมิให้เข้าร่วม 
     พิจารณาก็ได้ เว้นแต่เห็นว่าจะเป็นประโยชน ์
     ย่ิงกว่า จะให้เข้าร่วมพิจารณาก็ได้เช่นกัน 
(๓) กรณีประธานอนุอุทธรณ์/ประธาน ก.จงัหวัด 
     ถูกคัดค้าน ต้องถอนตัวจากการพิจารณาให้ 
     ผู้ท่ีเหลือเลือกกันทําหน้าท่ี 

๒๕๕. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๑๓ 
 
 
        (ดูข้อ ๒๖๔ ประกอบ) 



๑๐๒ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

๒๕๖. การขอถอนอุทธรณ์ 
        และขอถอนเรื่อง 
        ร้องทุกข์ 

เป็นการใช้สิทธิของ
ข้าราชการ 

(๑) เม่ือเร่ืองนั้นยังพิจารณาไม่สิน้สุด 
(๒) ผู้อุทธรณ์มีสิทธิขอถอนได้ 
(๓) ผู้บังคับบัญชาไม่จําต้องสั่งอนญุาตหรือ 
     สั่งการใด ๆ 

๒๕๖. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/ป ๔๐๒   
        ลง ๕ ก.ค.๓๘ ในหนังสือ 
        ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 
        วินัยข้าราชการพลเรือน 
        ต.ค.๔๐ หน้า ๑๔๕ และ 
        มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๑๒ 

๒๕๗. อํานาจการพิจารณา 
        อุทธรณ์เป็นอํานาจ 
        ของ ก.จังหวัดสังกัด 
        ปัจจุบัน 

เป็นอํานาจตาม
กฎหมาย 

(๑) ผู้ถูกลงโทษย่ืนอุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัดเดิม  
     แต่ยังไม่มีการพิจารณา 
(๒) ต่อมาผู้นั้นได้โอนไปสังกัด ก.จังหวัดอ่ืน 
(๓) ก.จังหวัดเดิมไม่มีอํานาจพิจารณาเร่ือง 
     อุทธรณ์นั้นอีกต่อไป 
(๔) ให้ ก.จังหวัดเดิม ส่งหนังสืออุทธรณ์ 
     พร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไปให้ ก.จังหวัด 
     สังกัดใหม่เป็นผู้พิจารณา 
(๕) ให้รวมถึงการพิจารณาของอนุอุทธรณ์ด้วย 
(๖) กรณีเร่ืองร้องทุกข์ก็เช่นกัน 
(๗) ถ้าอนุอุทธรณ์ฯ เดิมทําความเห็นแล้ว ให้  
     ก.จังหวัดสังกัดใหม่พิจารณาต่อได้เลย 

เทียบเคียง 
๒๕๗. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๐๗๐๙.๓/๔๔๕      
        ลง ๑๙ ก.ค.๓๖ ใน 
        หนังสือตอบข้อหารือ 
        เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
        พลเรือนฯ ต.ค.๔๐ หน้า  
        ๕๔ และมาตรฐานท่ัวไป 
        เกี่ยวกับการอุทธรณ์ฯข้อ  
        ๓๓ วรรค ๒ ประกอบ  
       มาตรฐานวินัยฯ ข้อ ๘๕  
       วรรค ๑ 

๒๕๘. การพิจารณารายงาน 
        การดําเนินการทาง 
        วินัย กรณีมีการย่ืน 
        อุทธรณ์โทษนั้นด้วย 

ให้ ก.จังหวัด
พิจารณาอุทธรณ์
เป็นหลัก เพราะ 
(๑) การรายงานการ 
     ดําเนินการทาง 
     วินัยมีลักษณะ 
     เป็นบททั่วไป 
(๒) การอุทธรณ์มี 
     ลักษณะเป็นบท 
     เฉพาะ 
 

๑) ให้ ก.จังหวัด ส่งรายงานการดําเนินการ 
    ทางวินัย พร้อมการอุทธรณ์ให้อนุอุทธรณ์ 
    พิจารณา 
๒) หากสํานวนการรายงานการดําเนินการทาง 
    วินัยอยู่ในข้ันตอนของอนุวินัย 
๓) ให้อนุวินัยส่งรายงานการดําเนินการทางวินัย 
    ท้ังหมดให้ ก.จังหวัด เพ่ือดําเนินการตาม  
    ข้อ ๒๔๕ 
๔) อนุอุทธรณ์เท่านั้นจะเป็นผู้พิจารณาทําความ  
     เห็นเสนอ ก.จงัหวัด 

๒๕๘. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,  
        ก.ท. และ ก.อบต.ท่ี มท  
        ๐๘๐๙.๑/๓๔๕ ลง ๑๘  
        ธ.ค.๔๕ 
เทียบเคียง 
      หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
      ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/๑๘๔       
      ลง ๑๙ เม.ย.๓๗ ใน 
      หนังสือตอบข้อหารือเกี่ยว 
      กับวินัยข้าราชการ ต.ค. 
      ๔๐ หน้า ๙๐ 

 
๑๔. การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข ์

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ กฎหมาย/มาตรฐาน และ
หนังสือสั่งการฯ ท่ีเก่ียวข้อง 

๒๕๙. เหตุแห่งการร้อง 
        ทุกข์ (เพียงอย่างใด 

มีสิทธิร้องทุกข์เพ่ือ
ขอให้แก้ไขหรือแก้ 

(๑) ผู้นั้นถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วเหตุอ่ืน 
     นอกจาก ๖ เหตุตามข้อ ๒๓๘ (๒) (มิใช่ถูก 

๒๕๙. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 



๑๐๓ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

        อย่างหนึ่ง) 
      

ความคับข้องใจได้      ลงโทษทางวินัย) 
(๒) ผู้นั้นเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าท่ี 
     ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง (เช่น กลั่นแกล้ง 
     ต้ังกรรมการสอบสวน) 
(๓) ผู้นั้นเห็นว่าผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติต่อตน 
     ให้ถูกต้องตามกฎหมาย (เช่น เลือกปฏิบัติ) 
(๔) ผู้นั้นเห็นว่าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติให้เกิด 
     ความคับข้องใจต่อตน (เช่น มอบหมาย 
     งานให้เกินความสามารถ) 
ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.จังหวัดภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันทราบเร่ืองแห่งการร้องทุกข์ (เว้นแต่เข้าเหตุ
แห่งการอุทธรณ์) 

        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๒๖ 

๒๖๐. เหตุแห่งการร้องทุกข์ 
        เกิดจากผู้บังคับบัญชา 
        อ่ืนท่ีมิใช่นายก อปท. 

ให้ร้องทุกข์ต่อนายก 
อปท. 

(๑) หากผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับคําชี้แจง 
(๒) หรือได้รับคําชี้แจงไม่เป็นท่ีพอใจ ให้ร้อง 
     ทุกข์ต่อ ก.จังหวัด 
(๓) ก.จังหวัดส่งเร่ืองให้อนุอุทธรณ์ทําความ  
     เห็นเสนอ 
(๔) เม่ือ ก.จังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้ 
     นายก อปท.สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป 
     ตามนั้น 
(๕) มติของ ก.จังหวัด ให้ถือเป็นท่ีสุด 

๒๖๐. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๒๗  
        วรรค ๒ 

๒๖๑. เหตุแห่งการร้องทุกข์ 
        เกิดนายก อปท. 

ให้ร้องทุกข์ต่อ 
ก.จังหวัด 

(๑) ก.จังหวัดส่งเร่ืองให้อนุอุทธรณ์ทําความเห็น 
     เสนอ 
(๒) เม่ือ ก.จังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายก 
     อปท.สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
(๓) มติของ ก.จังหวัด ให้ถือเป็นท่ีสุด 

๒๖๑. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๒๖ 

๒๖๒. เม่ือมีปัญหาระหว่าง 
        กันควรปรึกษาหารือ 
        ทําความเข้าใจกัน 
        ก่อน 

ของผู้บังคับบัญชา
กับผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา 

(๑) เม่ือเกิดเหตุแห่งการร้องทุกข์ ผู้อยู่ใต้บังคับ 
     บัญชาได้แสดงความประสงค์จะปรึกษาหารือ 
     กับผู้บังคับบัญชา 
(๒) ให้ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสและรับฟังหรือ 
     สอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพ่ือทํา 
     ความเข้าใจและแก้ปัญหาในช้ันต้น 
(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสและรับฟังหรือ 
     สอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพ่ือทํา 
     ความเข้าใจและแก้ปัญหาในช้ันต้น 
(๔) ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงคจ์ะปรึกษา  
     หารือ หรือปรึกษาหารือแล้วแต่ไม่ได้รับคํา 
     ชี้แจง หรือได้รับคําชี้แจงไม่เป็นท่ีพอใจ ให้ 
     ร้องทุกข์ตามข้อ ๒๖๓ 

๒๖๒. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๒๖ 



๑๐๔ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

๒๖๓. การเขียนหนังสือ 
        ร้องทุกข์ 

เป็นสิทธิตามกฎหมาย 
 
 
สาระสําคัญท่ีต้อง 
ระบุในหนังสือ 
ร้องทุกข์ 

ใช้หลักการเดียวกับข้อ ๒๔๐ 
ให้ทําเป็นหนังสือถึงประธาน ก.จัง หวัด แสดง
ข้อเท็จจริงแห่งการร้องทุกข์ว่าเป็นอย่างใด ลง
ลายมือชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องทุกข์ และความ
ประสงค์ของการร้องทุกข์ 

๒๖๓. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๒๘ 

๒๖๔. การคัดค้านผู้พิจารณา (๑) เหตุแห่งการ 
     คัดค้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๒) วิธีการคัดค้าน 
 
 
 
 
 
(๓) ผู้พิจารณา 
     คัดค้านตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
 
(๔) กรณีคัดค้าน 
     ประธานอนุ/ 
     ประธาน ก. 
     จังหวัด 

ใช้หลักการเดียวกับข้อ ๒๕๕ 
หากผู้พิจารณานัน้มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปน้ี 
    ๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการ 
        ร้องทุกข์ 
    ๒) มีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีร้องทุกข์ 
    ๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์   
    ๔) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ี       
        น้องกับผู้บังคับคับบัญชาผู้เป็นเหตุ 
        แห่งการร้องทุกข์ 
ผู้ร้องทุกข์ต้องแสดงข้อเท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่ง
การคัดค้านไว้ใน 
    ๑) หนังสือร้องทุกข์ หรือ 
    ๒) หนังสือแจ้งเพ่ิมเติมก่อนอนุอุทธรณ์  
        หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่กรณี เร่ิม 
        พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ 
เม่ือมีเหตุแห่งการคัดค้านข้างต้น  
    ๑) ผู้พิจารณาจะถอนตัวไม่ร่วมพิจารณา  
        ก็ได้ 
    ๒) ถ้าไม่ถอนตัวเอง ประธานอนุอุทธรณ์  
        หรือประธาน  ก.จังหวัด แล้วแต่กรณี   
        เห็นว่าข้อเท็จจริงน่าเชื่อถือ จะสั่งมิ 
        ให้เข้าร่วมพิจารณาก็ได้  เว้นแต่เห็น 
       ว่าจะเป็นประโยชน์ย่ิงกว่า จะให้เข้า 
        ร่วมพิจารณาก็ได้เช่นกัน 
ให้ถอนตัวจากการพิจารณา ผู้ท่ีอยู่เลือกกันทํา
หน้าท่ีแทน (ดูข้อ ๒๕๕ (๓) ประกอบ) 

๒๖๔. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ      
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๓๕  
 

๒๖๕. การนับระยะเวลา 
        ร้องทุกข์ 

(๑) เพ่ือประโยชน์ 
     ในการย่ืนเรื่อง 
     ร้องทุกข์ 

๑) ให้ถือวันท่ีผู้ถูกสั่งเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ 
    รับทราบคําสั่งเป็นวันรับทราบคําสั่งเร่ือง 
    อันเป็นเหตุร้องทุกข์ 
๒) กรณีผู้ถูกลงโทษไม่ยอมรับทราบคําสั่ง และ  

(๑) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิ 
     การอุทธรณ์ การพิจารณา 
     อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ฯ 
     ข้อ ๒๙ 



๑๐๕ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๒) วิธีนับระยะเวลา 
 

    มีการแจ้งคําสั่งโดยมีพยานรู้เห็นและบันทึก 
    วันเดือนปีเวลาสถานท่ีแจ้งไว้เป็นหลักฐาน 
    แล้ว ให้ถือวันท่ีแจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ 
    คําสั่ง 
๓) กรณีไม่อาจแจ้งตามข้างต้นได้โดยตรง และ 
    ได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และ 
    ให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อ วันเดือนปีท่ีรับทราบ 
    คําสั่งส่งกลับคืนมาเป็นลักฐาน เม่ือล่วงพ้น  
    ๓๐ วันนับแต่วันท่ีปรากฏในใบตอบรับหรือ 
    มีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับสําเนากลับคืน  
    มา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้รับทราบคําสั่งแล้ว 
๔) กรณีผู้บังคับบัญชาไม่มีคําสั่งเป็นหนังสือต่อ 
    ผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ ถือวันท่ีมีหลักฐาน 
    ยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรได้ 
    รับทราบเป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
๕) กรณีเป็นการใช้อํานาจของผู้บงัคับบัญชา 
    โดยไม่มีคําสั่งอย่างใด ให้ถือวันท่ีผู้ร้องทุกข์ 
    ควรได้รับทราบถึงการใช้อํานาจนั้น เป็นวัน    
    ทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
๑) เวลาเริ่มต้นให้นับถัดจากวันแรกเป็นวัน 
     เร่ิม (นับ ๑..๒..๓..) 
๒) เวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายตรงกับวันหยุด  
     ราชการ ให้นับวันเริ่มเปิดทําการใหม่เป็น 
     วันสุดท้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๒) มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
     สิทธิการอุทธรณ์ การ 
     พิจารณาอุทธรณ์ และ 
     การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๓๖ 

๒๖๖. วิธีการย่ืนหรือส่ง 
        หนังสือร้องทุกข์ 

ข้ันตอนการย่ืนหรือ
การส่ง 

(๑) ย่ืนหรือส่งผ่านนายก อปท.เพ่ือให้ส่งไป 
     ยังประธาน ก.จังหวัด ภายใน ๓ วันทํา 
     การนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์ก็ได้  
(๒) ผู้ร้องทุกขมาย่ืนเอง (ท่ีสํานักงาน ก. 
     จังหวัด) ให้ผู้รับหนงัสือ 
     ๑) ออกใบรับหนังสือ 
     ๒) ประทับตรารับหนังสือ 
     ๓) ลงทะเบียนรับหนังสือ 
     ไว้เป็นหลักฐานในวันท่ีรับหนังสือ และ 
     ให้ถือวันรับหนังสือดังกล่าวเป็นวันย่ืน 
     เร่ืองร้องทุกข์ 
(๓) ส่งทางไปรษณีย์ ให้ถือเป็นวันส่งหนังสือ 
     ร้องทุกข์ ดังนี้ 
      ๑) วันท่ีท่ีทําการไปรษณีย์ต้นทางออก 
           ใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง 

๒๖๖. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๓๕ 



๑๐๖ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

        ๒) วันท่ีท่ีทําการไปรษณีย์ต้นทางประ  
           ทับตรารับท่ีซองหนังสือ 
(๔) เม่ือย่ืนหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ไว้แล้ว จะ 
     ส่งหรือย่ืนเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมก่อน 
     อนุอุทธรณ์หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่กรณี  
     จะเริ่มพิจารณาก็ได้ 

 

๒๖๗. การขอถอนเรื่องร้อง 
        ทุกข์ 

เป็นสิทธิของผู้ย่ืน
เร่ืองร้องทุกข์ 

(๑) เม่ือไม่ประสงค์จะให้พิจารณาเร่ืองร้อง 
     ทุกข์นั้นต่อไป 
(๒) ให้ผู้ร้องทุกข์ ย่ืนหนังสือขอถอน ก่อนท่ี 
     ๑) นายก อปท. 
     ๒) อนุอุทธรณ์ 
     ๓) ก.จังหวัด  แล้วแต่กรณี 
     จะพิจารณาเสร็จสิ้นก็ได้ 
(๓) เม่ือถอนเรื่องร้องทุกข์แล้ว การพิจารณา 
     เร่ืองร้องทุกข์นั้นให้เป็นอันระงับ 

๒๖๗. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๓๓  
        วรรค ๒ 

๒๖๘. การดําเนินการหลัง  
        จากรับหนังสือร้อง 
        ทุกข์ 

ข้ันตอนปฏิบัติ (๑) เม่ือได้รับหนังสือร้องทุกข์แล้ว 
(๒) ให้ประธานอนุอุทธรณ์ หรือประธาน ก. 
     จังหวัด แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งพร้อม 
     สําเนาคําร้องทุกข์ให้ นายก อปท.ทราบ 
     โดยเร็ว 
(๓) ให้นายก อปท.ส่งเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยว 
     ข้องไปประกอบการพิจารณา ภายใน ๗  
     วันทําการนับแต่วันรับหนังสือ 

๒๖๘. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๓๐ 

๒๖๙. การพิจารณาเร่ือง 
        ร้องทุกข์ 

วิธีการ ให้อนุอุทธรณ์หรือ ก.จงัหวัด แล้วแต่กรณีพิจารณา
จาก 
(๑) เร่ืองราวการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของ 
     ผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์ 
(๒) กรณีจําเป็นและสมควรอาจขอเอกสาร 
     หลักฐานจากส่วนราชการ เอกชนหรือ 
     บุคคลใด ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ 
     พิจารณาได้ 

๒๖๙. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๓๑  
        วรรค ๑ 

๒๗๐. การแถลงการณ์ด้วย 
        วาจา 

ในชั้นการพิจารณา (๑) กรณีผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ 
(๒) หากอนุอุทธรณ์หรือ ก.จังหวัดเห็นว่าไม่ 
     จําเป็นจะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจา 
     เสียก็ได้ 
(๓) กรณีนัดให้มาแถลงการณ์ด้วยวาจา ให้ 
     แจ้งนายก อปท.ว่าถ้าจะแถลงแก้หรือ 
     มอบหมายเป็นหนังสือให้พนักงานส่วน 
     ท้องถ่ินแถลงแก้แทนก็ได้ โดยแจ้งล่วงหน้า 

๒๗๐. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๓๑  
        วรรค ๒, ๓ 



๑๐๗ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

       ตามควรแก่กรณี 
(๔) ให้นายก อปท.ผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
     หรือผู้แทนเข้าฟังคําแถลงการณ์ของผู้ร้อง 
     ทุกข์ได้ 

 

๒๗๑. ระยะเวลาการพิจารณา  
           เร่ืองร้องทุกข์ 

(๑) อนุอุทธรณ์ 
(๒) ก.จังหวัด 

๑) พิจารณาทําความเห็นเสนอ ก.จังหวัด 
๒) ก.จังหวัดพิจารณามีมติ 
๓) การพิจารณาตาม ๑) และ ๒) ให้แล้วเสร็จ  
    ภายใน ๙๐ วัน นับแต่รับเร่ืองร้องทุกข์ 
๔) กรณีพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดให้ 
     ขอขยายได้ไม่เกิน ๒ คร้ัง ๆ ละ ไม่เกิน ๓๐ 
     หากจําเป็นให้ขยายได้อีกไม่เกิน  ๓๐ วัน 
๕) การขอขยายให้บันทึกเหตุผลความจําเป็นไว้   
    ในรายงานการประชุมด้วย 

๒๗๑. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๓๕ 
 

๒๗๒. ลักษณะการพิจารณา  
        มีมติของ ก.จังหวัด 

ก.จังหวัดพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้อง
ทุกข์แล้ว สามารถ
มีมติได้ ดังนี้  

ถ้าเห็นว่า 
(๑) ผู้บังคับบัญชา ใช้อํานาจถูกต้องหรือปฏิบัติ 
     ตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกคําร้องทุกข์ 
(๒) ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจไม่ถูกต้องตาม 
     กฎหมาย ให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือ 
     ยกเลิกการปฏิบัตินั้น หรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
(๓) ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจไม่ถูกต้องตาม 
     กฎหมายบางส่วน ให้มีมติให้แก้ไขหรือ 
     ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
(๔) สมควรดําเนินการประการอ่ืนใดเพ่ือให้ 
     ถูกต้องเป็นธรรม ให้มีมติให้ดําเนินการ 
     ได้ตามควรแก่กรณี 
การพจิารณามีมติ ให้บันทึกเหตุผลไว้ในรายงาน
การประชุมด้วย 

๒๗๒. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๓๒ 

๒๗๓. การปฏิบติัตามมติ 
        ของ ก.จังหวัดกรณี 
        พิจารณาเร่ืองร้อง 
        ทุกข์ 

เม่ือ ก.จังหวัดมีมติ
ตามข้อ ๒๗๒ แล้ว 

(๑) ให้นายก อปท.สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป 
     ตามมตินั้นในโอกาสแรกท่ีทําได้ 
(๒) กรณีมีเหตุผลความจําเป็นจะให้มีการ 
     รับรองรายงานการประชุมก่อนก็ได้ 
(๓) เม่ือสั่งหรือปฏิบัติแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ร้อง 
     ทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
ข้อสังเกต   
(๑) หากนายก อปท.ไม่เห็นด้วย เม่ือสั่งหรือ 
     ปฏิบัติตามมติแล้วอาจขอให้ ก.จังหวัด 
     พิจารณาทบทวน  ซ่ึงจะพิจารณาทบทวน 
     หรือไม่ เป็นอํานาจดุลพินิจ 
(๒) กรณีนายก อปท.ไม่เห็นด้วย และขอให้ ก. 

๒๗๓. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์ การ 
        พิจารณาอุทธรณ์ และ 
        การร้องทุกข์ฯ ข้อ ๓๓ 



๑๐๘ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

       จังหวัดพิจารณาทบทวน โดยยังมิได้สั่งหรือ 
     ปฏิบัติตามมติก่อนนั้น เป็นการไม่ชอบด้วย 
     วิธีการขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญ 
(๓) กรณีดังกล่าวรวมถึงการพิจารณาราย งาน 
     การดําเนินการทางวินัยของ ก.จังหวัดด้วย 

 

๒๗๔. ก.จังหวัดพิจารณา 
        อุทธรณ์โทษปลดออก 
          จากราชการแล้วให้ลด 
           โทษเป็นลดขั้นเงิน  
           เดือน ๑ ข้ัน และมีมติ 
           ให้สั่งกลับเข้ารับ 
           ราชการ 

นาย อปท.ต้องสั่ง
ตามมติ ก.จังหวัด 

(๑) นายก อปท.ต้องออกคําสั่งลดโทษผู้นี้ 
     จากปลดออกเป็นลดขั้นเงินเดือน ๑ ข้ัน 
(๒) โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีสั่งให้กลับเข้ารับ 
     ราชการ 
(๓) หากเป็นกรณีได้รับการล้างมลทิน นายก  
     อปท.ก็ไม่อาจลดขั้นเงินเดือนตามคําสั่งได้ 

เทียบเคียง 
๒๗๔. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๗      
        ลง ๑๓ ก.ย.๓๖ ในsหนัง 
        สือตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 
        วินัยข้าราชการพลเรือน  
        ต.ค.๔๐ หน้า ๖๔ 

๒๗๕. การลาอุปสมบทเป็น 
        สิทธิของข้าราชการ 

แต่การพิจารณา
อนุญาตเป็นอํานาจ
ของผู้บังคับบัญชา 

(๑) หากผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลา 
     อุปสมบท 
(๒) และผู้ใช้สิทธิลานั้นเห็นว่าตนไม่ได้รับ 
     ความเป็นธรรม 
(๓) จะใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาล (ให้ร้องทุกข์ต่อ  
     ก.จังหวัดก่อน) ได้  
(๔) การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็นการใช้สิทธิ 
     โดยชอบ  
(๕) แม้ศาลจะยกฟ้อง (หรือ ก.จังหวัดจะยก 
     คําร้องทุกข์) ก็ไม่เป็นเหตุมีมูลความผิด  
     ทางวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๖) ผู้บังคับบัญชาจะแต่งต้ังคณะกรรมการ 
     ข้ึนทําการสอบสวนด้วยอาศัยเหตุนั้นมิได้ 

๒๗๕. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
        ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/ป๑ 
        ๕๐๐ ลง ๑๙ พ.ย.๓๙ ใน 
        หนังสือตอบข้อหารือเกี่ยว 
        กับวินัยข้าราชการพลเรือน  
        ต.ค.๔๐ หน้า ๒๒๙ 

๒๗๖. ถูกลงโทษปลดออก/ 
        ไล่ออกกรณีได้รับโทษ 
        จําคุก 

ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณ 
สมบัติท่ัวไปในการ
เข้ารับราชการ 
(กรณีทุจริตต่อ
หน้าท่ีห้ามขาด) 

(๑) มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  
(๒) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง (ปลด/ไล่) 
     เพราะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก 
(๓) เม่ือพ้นโทษจําคุก หรือได้รับโทษปลด 
     ออก/ไล่ออกไปแล้ว  
(๔) ผู้นั้นประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการ 
     ต้องมีหรือได้รับการยกเว้นคุณสมบัติ 
(๕) สามารถย่ืนเร่ืองขอบรรจุกลับเข้ารับราช  
     การใน อปท.ประเภทเดียวกันกับก่อนออก 
     จากราชการ 
(๖) เป็นอํานาจพิจารณาของนายก อปท.แห่ง 
     นั้น และ ก.จังหวัด ท่ีจะรับบรรจุกลับ 
     หรือไม่ 
(๗) การบรรจุกลับไม่ถือเป็นสิทธิ ส่วนเงินเดือน 

๒๗๖. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        คุณสมบัติและลักษณะ 
        ต้องห้ามเบ้ืองต้น ลง ๒๔ 
        พ.ย.๔๔ 



๑๐๙ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

       และตําแหน่งระดับต้องไม่สูงกว่าก่อนวันท่ี 
     ออกจากราชการ 

 

๒๗๗. กรณีมีคําพิพากษา 
        ศาลปกครองสูงสุด  
        กลับมติ ป.ป.ช.ตาม 
        คําพิพากษาท่ี อ.  
        ๑๐๓๗/๒๕๕๘ และ 
        ฟ.๒๕/๒๕๖๐ 

ป.ป.ช.ชี้มูลความผดิ
ฐานอ่ืน นอกเหนือ 
จากฐานทุจริต ได้แก่ 
ฐาน 
- ประมาทเลนิเล่อ 
- ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
- รายงานเท็จ 
- ประพฤติชั่ว ฯลฯ 
เป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างรา้ยแรง 

คําพิพากษาศาลปกครองสงูสุดผูกพันเฉพาะคู่กรณี
ตามมาตรา ๗๐ พ.ร.บ.จัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น 
(๑) อปท.ต้องปฏิบัติตามมติ ป.ป.ช.จนกว่า ก.   
     กลางจะมีแนวทางเป็นอย่างอ่ืน กล่าวคือ 
     ๑) ให้ใช้สํานวนของ ป.ป.ช.เสนอ ก.จังหวัด 
        โดยไม่ต้องแต่งต้ังกรรมการสอบสวน      
     ๒) ก.จังหวัดต้องพิจารณามีมติเห็นชอบ  
     ๓) นายก อปท.ต้องออกคําสั่งตามมติ ก. 
         จังหวัดโดยเร็ว 
     ๔) ในกรณีไม่อาจปฏิบัติได้ทันภายใน ๓๐  
         วันนับแต่ได้รับหนังสือชี้มูลจาก ป.ป.ช. 
         ให้แจ้งเหตุขัดข้องให้ ป.ป.ช.ทราบด้วย 
     ๕) ส่งสําเนาคําสั่งลงโทษไปยัง ป.ป.ช. 
         ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง 
         ลงโทษ 
(๒) ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.มีมติให้หารือข้อกฎ  
       หมายดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา รวม 
       ๒ คร้ัง แต่ไม่อาจให้คําตอบได้ เนื่องจากอยู่ระหว่าง 
       การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามคําร้อง 
      ของ ป.ป.ช. ผลเป็นประการใด จะแจ้งให้ทราบ 

๒๗๗. มติ ก.จ., ก.ท. และ ก. 
        อบต.เม่ือวันท่ี ๒๗ เม.ย. 
        ๒๕๕๙  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๒) มติ ก.จ., ก.ท., ก.อบต.เม่ือ 
     วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
๑๕ บทเฉพาะกาล ด้านวินัย ด้านการให้ออกจากราชการ ด้านการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /

แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
๒๗๘. บทเฉพาะกาล 
        ด้านวินัย 

เป็นกรณกีระทําผดิ
อยู่ก่อน หรือดําเนิน 
การแต่ยังไม่แล้วเสร็จ 

(๑)  หากแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนอยู่ก่อน 
      วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙  
      ๑) ให้สอบสวนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ 
          เดิมต่อไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
      ๒) เม่ือคณะกรรมการสอบเสร็จแล้ว ให้เสนอ 
          สํานวนต่อนายก อปท.ผู้ออกคําสั่งต้ังคณะ 
          กรรมการ (หากมีการโอนให้ดําเนินการตาม 
          ข้อ ๑๐๐) 
      ๓) ให้นายก อปท.เจ้าสังกัดพิจารณาตามหลัก 
          เกณฑ์และเงื่อนไขฯ ของ ก.จงัหวัด (กฎใหม่) 
      ๔) การอ้างกฎหมายในการลงโทษ เฉพาะฐาน 
          ความผิดและสถานโทษให้อ้างกฎหมายเดิม 

๒๗๘. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        วินัยและการรักษาวินัย  
        และการดําเนินการทาง 
        วินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ 



๑๑๐ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

             ในขณะกระทําความผิด ส่วนการอ้างอิง 
          อํานาจให้อ้างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ  
          ของ ก.จังหวัดปัจจุบัน 
(๒) ผู้กระทําผิดอยู่ก่อน วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙  
     หรือผู้ท่ีโอนมาจากสังกัดอ่ืนและกระทําผิดอยู่ 
     ก่อนวันท่ี ๑มกราคม ๒๕๕๙ 
     ๑) ให้นายก อปท.เจา้สงักัด ดําเนนิการสอบสวน 
         ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ (กฎใหม่) 
     ๒) การอ้างกฎหมายในการลงโทษ เฉพาะฐาน 
         ความผิดและสถานโทษให้อ้างกฎหมายเดิมใน 
          ขณะกระทําความผิด ส่วนการอ้างอิงอํานาจ 
         ให้อ้างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ ของ ก.จังหวัด 
         ปัจจุบัน (ดูแบบ ลท. ๑-๗ ประกอบ) 
(๓)  กรณีผู้บังคับบัญชาเดิมสืบสวนสอบสวนอยู่ 
      ก่อนวันโอน  
      ๑) ให้สืบสวนสอบสวนต่อไปจนแล้วเสร็จ 
      ๒) เม่ือคณะกรรมการสอบเสร็จแล้ว ให้เสนอ 
          สํานวนต่อนายก อปท.ผู้ออกคําสั่งต้ังคณะ 
          กรรมการ 
      ๓) เม่ือสืบสวนสอบสวนเสร็จแล้ว ต้องส่งเร่ือง 
          ให้นายก อปท.สังกัดปัจจุบันพิจารณา 
 
ข้อสังเกต ต้องมีการดําเนินการตามปกติ กล่าวคือ 
      ๑) ผู้บังคับบัญชาเดิมตรวจสอบความถูกต้อง 
          ของสํานวน            
      ๒) แล้วส่งเร่ืองให้นายก อปท.สังกัดปัจจุบัน 
          ตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังก่อนพิจารณา 
          สั่งการ (ดูข้อ ๑๐๐ ประกอบ) 

 

๒๗๙. บทเฉพาะกาล 
        ด้านการให้ออกจาก 
        ราชการ 

ผู้มีเหตุอันสมควรให้
ออก ก่อนวันท่ี ๑ 
มกราคม ๒๕๕๙ 

(๑) มีกรณีท่ีสมควรให้ออกอยู่ก่อน หรือ 
(๒) มีกรณีสมควรให้อออยู่ก่อน แต่โอนมา 
  
ให้นายก อปท.สั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมาย
ท่ีใช้อยู่ในขณะนั้น โดยให้สอบสวนพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ ของ ก.จังหวัดปัจจุบัน 
เว้นแต่ 
(๑) ผู้บังคับบัญชาเดิมสอบสวนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ  
     ให้สอบสวนจนแล้วเสร็จ  
(๒) การสอบสวนท่ีชอบด้วยกฎหมายและเสร็จก่อน 
     วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ให้เป็นอันใช้ได้ 

๒๗๙. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        การให้ออกจากราชการ  
          พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๔ 



๑๑๑ 
 

หัวข้อ / ประเด็น ขอบเขต / เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ / คําอธิบาย กฎหมาย / มาตรฐาน /มติ /
แนวทาง / หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

   (๓) กรณีท่ีค้างการพิจารณาของกรรมการบริหาร 
     งานบุคคลหรือ ก.จังหวัด ให้ส่งเรื่องให้ ก.จังหวัด 
     สังกัดปัจจุบันพิจารณา เม่ือมีมติแล้วให้นายก  
     อปท.สั่งตามมตินั้น 

 

๒๘๐. บทเฉพาะกาล 
        ด้านการอุทธรณ์ 
        และการร้องทุกข์ 

การอุทธรณ์ร้องทุกข์
กรณีการโอน 

(๑) ให้ย่ืนต่อ ก.จังหวัดสังกัดปัจจุบัน (ใหม่) 
(๒) หากย่ืนอุทธรณ์ร้องทุกข์ไว้แล้ว แต่ ก.จังหวัด 
     สังกัดเดิมยังไม่พิจารณา   ให้ ก.จังหวัดท่ีรับ 
     เร่ืองส่งต่อไปยัง ก.จังหวัดสังกัดปัจจุบัน (ใหม่) 
(๓) โอนไปสังกัดอ่ืนหลังจากที่ ก.จังหวัดมีมติแล้ว  
     แต่ยังมิได้มีการสั่งหรือปฏิบัติตามมติ ให้ ก. 
     จังหวัดสังกัดเดิมส่งเรื่องพร้อมมติไปให้ ก.จังหวัด 
     สังกัดปัจจุบัน (ใหม่) พิจารณาโดยไม่ต้องส่งให้ 
     อนุอุทธรณ์ทําความเห็นเสนออีก 
(๔) กรณีย่ืนเร่ืองร้องทุกข์ต่อนายก อปท.เดิมไว้แลว้ 
     ก่อนวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ แต่พิจารณายัง 
     ไม่แล้วเสร็จ  ต้องส่งต่อให้นายก อปท.สังกัด 
     ปัจจุบัน (ใหม่) พิจารณา 

๒๘๐. มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
        สิทธิการอุทธรณ์การ 
        พิจารณาอุทธรณ์และการ 
        ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ  
        ๒๕ และ ๓๗ 

หมายเหตุ ๑. การกล่าวอ้าง ควรตรวจสอบข้อกฎหมาย/มาตรฐาน/มติ/แนวทาง/หนังสือท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงระบุไว้ในช่องขวามือก่อน  
             ๒. พบข้อผิดพลาด โปรดแจ้ง ๐๘ ๙๙๖๙ ๒๕๓๘, ๐๘ ๒๔๙๐ ๗๑๑๑, ๐๘ ๓๓๕๒ ๖๓๖๓, ๐๙ ๓๘๗๘ ๒๙๙๒,         
                 ๐๘ ๑๑๗๔ ๓๗๘๔ และ ๐๘ ๒๓๐๐ ๒๕๕๕  
 


