ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
………………………………………………
โดยที่เป็น การสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.๒๕๔5 ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ วินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย ให้เหมาะสม
กับลักษณะการบริหารและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลาง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 ประกอบกับมติ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่
11/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
ในการประชุมครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 จึงมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) หมวด 1 วินัยและการรักษาวินัย ข้อ 1 ถึงข้อ 22 หมวด 2 การสอบสวนและ
การลงโทษทางวินัย ข้อ 23 ถึงข้อ 82 และบทเฉพาะกาล ข้อ 172 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.๒๕๔5
(2) ประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕57
(3) ประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.๒๕57
ข้อ 4...

-2ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
“ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ” ให้หมายความรวมถึง ข้าราชการครูองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด้วย
“คู่กรณี” หมายความว่า บุคคลผู้มีเหตุทะเลาะวิวาท ร้องเรียน ฟ้องร้องซึ่งกันและกัน
หรือเป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ เป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียง
ภายในสามชั้น เป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์
หรือผู้แทนหรือตัวแทน เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ เป็นนายจ้าง ของคู่กรณี หรือเป็นผู้มีอานาจพิจารณาซึ่งมีสภาพ
ร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาไม่เป็นธรรม
“ตัว การสาคัญ ” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัดผู้ซึ่งชักชวน
โน้ม น้าว ล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทาการใด ๆ อันทาให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่น
จาต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้
หมวด ๒
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาวินัยตามที่กาหนดเป็นข้อห้ามและ
ข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้อ ๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้อ ๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเที่ยงธรรม
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้
ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ
ข้อ ๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๑ ข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและ
รับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบั งเกิดแก่
ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ
ข้อ 12...

-3ข้อ ๑๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาความลับของทางราชการ
การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๓ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่ง
ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่า
การปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือ
เป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้น
และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิมเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ต้องปฏิบัติตาม
การขั ด ค าสั่ ง หรื อ หลี ก เลี่ ย งไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของผู้ บั ง คั บบั ญ ชาซึ่ ง สั่ ง ในหน้ า ที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทา
การข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ
ชั่วครั้งคราว
ข้อ ๑๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงาน
โดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
การรายงานเท็จต่อผู้ บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ
ข้อ ๑๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้ง
หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และ
ไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
ข้อ ๑๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม
และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๒๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่กระทาการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการ
หาผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
ข้อ 21...

-4ข้อ ๒๑ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ
หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ข้อ ๒๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๒๓ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์
ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้จาคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ หรือกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หมวด ๓
วิธีก่อนการดาเนินการทางวินัยและสถานโทษทางวินัย
ข้อ ๒๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกัน
มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชากระทาผิดวินัย และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูล ที่
ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระทาโดย การปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและ
พัฒนาทัศนคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย
การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชากระท าผิ ด วิ นั ย ให้ ก ระท าโดย การเอาใจใส่
สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการป้องกันตามควร
แก่กรณีได้
เมื่อปรากฏกรณีมีมูล ที่ควรกล่ าวหาว่าข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดผู้ ใด
กระทาผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการทางวินัยทันที
เมื่อมีการกล่ าวหาโดยปรากฏตัว ผู้ กล่ าวหา หรือมี กรณีเป็นที่ ส งสั ยว่าข้ าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาผิดวินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รีบดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่
เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาผิดวินัย
ให้ดาเนินการตามวรรคห้า เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มีการกล่าวหาที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้กล่าวหา ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา แต่ระบุชื่อ
หรือตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ใด และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้
(๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้
ภายใต้บังคับวรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก หากความปรากฏแก่ผู้บังคับบัญชาอื่น
ที่มิใช่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บังคับบัญชาอื่นนั้นรายงานตามลาดับชั้นถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดโดยเร็ว
การสืบสวน...

-5การสื บสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นตามวรรคห้า จะกระทาโดยแต่งตั้งกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
การกล่าวหาต้องกระทาเป็นหนังสือ ถ้าเป็นการกล่าวหาด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชา
ผู้ได้รับฟังการกล่าวหาจัดให้มีการทาบันทึกเป็นหนังสื อ และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อ
ดาเนินการตามวรรคห้า
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคห้าแล้ว ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
จึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที
การดาเนิ นการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูล ที่ควรกล่ าวหาว่า
กระทาผิดวินัยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ โดยกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ให้ดาเนินการทางวินัยตามข้อ ๒๖ วรรคสาม แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้ดาเนินการสอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต
ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย ในกรณีผู้บังคับบัญชาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือว่าไม่ปฏิบัติการ
ตามอานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
ข้อ ๒๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ
ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามหมวด ๘
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
หมวด ๔
การดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๖ การดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีกรณีอันมีมู ล
ที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า โดยต้องแจ้งข้อกล่าวหา
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และ
ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง รวมทั้งนาสืบแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามหมวด ๖
ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากคาของผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ
นาทนายความ หรือที่ปรึกษาเข้าฟังการชี้แจงหรือให้ปากคาของตนได้
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ ร้ายแรง
ให้ดาเนินการสอบสวนตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร โดยอาจมอบหมายให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาสอบสวนแทน หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้
การสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ วรรคห้า หากได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งลงโทษตามข้อ ๘๔ โดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงอีกได้
การดาเนินการตามวรรคสาม หากเป็นการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ให้ดาเนินการมีสาระสาคัญตามหมวด ๗ โดยอนุโลม
ถ้าเป็น...

-6ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนตามหมวด ๗
เมื่อดาเนิ น การตามวรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหกแล้ ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ ถูกกล่ าวหา
กระทาผิดวินัยก็ให้ดาเนินการตามข้อ ๘๔ หรือข้อ ๘๕ แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย
จึงจะสั่งยุติเรื่องเป็นหนังสือได้
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวน
ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามวรรคหก ในเรื่องที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา
ตามข้อ ๖ (๔) หรือข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 และคณะกรรมการ
สอบสวนตามข้อดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหก จะนาสานวนการสอบสวน
ตามข้อดังกล่าวมาใช้เป็นสานวนการสอบสวน และทาความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยถือว่า
ได้มีการสอบสวนตามวรรคหกแล้วก็ได้
ข้อ ๒๗ ให้กรรมการสอบสวนมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ขอให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
ห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสัง กัดมาชี้แจง
หรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
ข้อ ๒๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาหรือละเว้น
กระทาการใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
ของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือ
เป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทา
ความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลัง
ผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจ
ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ และดาเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ต่อไปได้
เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการเว้นแต่กรณีผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยที่
จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ให้งดโทษเสีย
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจาก
ราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนมิได้
ข้อ ๒๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ทาการสอบสวน หรือ ถูกฟ้องคดีอาญา เว้น แต่เป็นความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้
ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิด หรือกระทาผิด
ไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้ว ยเหตุอื่น ก็ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิมหรือ
ตาแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
เมื่อได้มี...

-7เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการหรือออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ในกรณีอื่นอีก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ หรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก ตลอดจนดาเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขนี้ต่อไปได้
ในกรณีสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก็ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้กอ่ น เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
การออกคาสั่งตามข้อนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก่อน
เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าว
ของผู้ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
สาหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็น
ผู้ถูกสั่งพักราชการ
การสั่ ง พั ก ราชการ การสั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น ระยะเวลาให้ พั ก ราชการ
ระยะเวลาให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558
หมวด ๕
การกันเป็นพยานและการคุ้มครองพยาน
ข้อ ๓๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระทาผิดวินัยกับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่นและผู้นั้นมิใช่ตัวการสาคัญ อาจได้รับการกันเป็นพยาน และการคุ้มครองพยาน
ตามหมวดนี้ ไม่ว่าจะมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม ถ้าผู้นั้น
(๑) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับการกระทาผิดวินัยที่ได้กระทามา
ต่อบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
และข้อมูลหรือถ้อยคานั้นเป็นเหตุให้มีการดาเนินการทางวินัยกับตัวการสาคัญในเรื่องนั้นได้
(๒) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับการกระทาผิดวินัยที่ได้กระทามา
ต่อบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
ซึ่งไม่อาจแสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใด เพื่อดาเนินการทางวินัยแก่ตัวการสาคัญในเรื่องนั้นได้
ข้อ ๓๑ การกันเป็นพยาน การสิ้นสุดการกันเป็นพยาน การคุ้มครองพยาน และการสิ้นสุด
การคุ้มครองพยาน เป็นอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยต้องทาเป็นหนังสือ
ข้อ ๓๒ การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคาตามข้อ ๓๐ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่เป็น
การเปิดเผยความลับของทางราชการ และไม่เป็นการกระทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
กรณีผู้บังคับบัญชาอื่นซึ่งมิใช่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับข้อมูล ให้รายงาน
ตามลาดับชั้นจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ 33...

-8ข้อ ๓๓ การพิจารณากันข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเป็นพยาน ต้องมิได้เกิดจาก
การล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทาการอื่นใดโดยมิชอบแก่ผู้ถูกกันเป็นพยานเพื่อชักจูงให้ให้ข้อมูลหรือ
ให้ถ้อยคาในเรื่องที่กล่าวหานั้น
ข้อ ๓๔ ในระหว่างการสอบสวน หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะ
กันผู้ถูกสอบสวนรายใดเป็นพยาน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยเร็วเพื่อสั่งกันผู้นั้นเป็นพยาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนต้องมีมติโดยระบุเหตุผลแห่งการพิจารณาไว้ด้วย
ว่าสมควรกัน ผู้ถูกสอบสวนรายนั้น เป็น พยานเพราะเหตุใด กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าการดาเนินการทางวินัยแก่
ผู้ถูกกันเป็นพยานเป็นอันยุติ เว้นแต่มีกรณีตามข้อ ๓๖
ข้อ ๓๕ ภายใต้บังคับข้อ ๓๐ เมื่อความปรากฏแก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้มีการ
ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกันข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้ น
เป็นพยานก็ได้
ข้อ ๓๖ หากผู้ถูกกันเป็นพยานตามข้อ ๓๔ หรือข้อ ๓๕ แล้วแต่กรณี ไม่มาให้ถ้อยคาต่อบุคคล
หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือ
มาแต่ ไ ม่ ใ ห้ ถ้ อ ยค า หรื อ ให้ ถ้ อ ยค าแต่ ไ ม่ เ ป็ น ประโยชน์ หรื อ ให้ ถ้ อ ยค าอั น เป็ น เท็ จ หรื อ กลั บ ค าให้ ก าร
คณะกรรมการสอบสวนต้องรายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้การกันผู้นั้นเป็นพยานสิ้นสุดลง และ
ให้ดาเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นต่อไป
ข้อ ๓๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งการกันเป็นพยานและการสิ้นสุดการกันเป็นพยาน
ให้ผู้ถูกกันเป็นพยานและบุคคล หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการทราบ แล้วส่งให้ประธานกรรมการสอบสวนรวมไว้ในสานวนการสอบสวนด้วย
ข้อ ๓๘ ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ให้การคุ้มครอง
พยาน ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เปิดเผยชื่อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่จะทาให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคา
(๒) ไม่ใช้อานาจไม่ว่าในทางใด หรือกระทาการอื่นใดอันเป็นการกลั่นแกล้งหรือ
ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลทาให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ของผู้นั้นในทางเสียหาย
(๓) มิให้ผู้นั้นถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกข่มขู่เพราะเหตุที่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคา
ข้อ ๓๙ ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือให้คุ้มครองพยาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจะพิจารณาดาเนินการอื่นใดที่เห็นว่าจาเป็นเพื่อให้ผู้นั้นได้รับการคุ้มครองแล้ว
จึงปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัติในภายหลังได้
ข้อ ๔๐ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นพยานผู้ใดเห็นว่า
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นยังมิได้ให้การคุ้มครอง หรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอ ในกรณีเป็นผู้บังคับบัญชาอื่น
ที่มิใช่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้นั้นอาจยื่นคาร้องเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปก็ได้
ข้อ ๔๑ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับคาร้องตามข้อ ๔๐ หรือความปรากฏแก่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้ามีมูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่พ ยานกล่าวอ้าง ต้องให้การคุ้มครองพยานทันที
หากมีความจาเป็นเพื่อความปลอดภัยในชีวิต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจสั่งให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการ
ที่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโดยความสมัครใจของพยานโดยเร็วก็ได้
ข้อ 42...

-9ข้อ ๔๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นพยานผู้ใดเห็นว่านายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยังมิได้ให้การคุ้มครองตามหมวดนี้ หรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอ ผู้นั้นอาจยื่นคาร้องเป็นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้
เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว
ถ้ามีมูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ ให้
พยานผู้นั้นไปช่วยราชการที่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
เพื่อทราบ โดยอาจปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่กฎหมายกาหนดในภายหลังก็ได้
ข้อ ๔๓ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ ๔๙ วรรคสี่
ให้ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดพิจารณาและมีมติให้ พยานผู้ นั้นไปช่ว ยราชการที่
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดาเนินการตามข้อ ๔๒ ถือว่าไม่ปฏิบัติการ
ตามอ านาจหน้ า ที่ โ ดยถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ของทางราชการ หรื อ ในกรณี ที่
เห็ น สมควร ให้ ค ณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มี ม ติ แ จ้ ง ผู้ ค วบคุ ม หรื อ ก ากั บ ดู แ ล
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ ๔๔ การให้ ความคุ้ มครองพยานตามหมวดนี้ ใ ห้ พิ จารณาดาเนิน การในโอกาสแรกที่
สามารถกระทาได้ และให้เริ่มตั้งแต่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคา จนกว่าจะมีการสั่งยุติเรื่อง หรือการดาเนินการ
ทางวินัยแก่ตัวการสาคัญแห่งการกระทาผิดเสร็จสิ้น และเหตุแห่งการคุ้มครองพยานหมดสิ้นไป ให้คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้ผู้ได้รับการคุ้มครองพยานกลับไปปฏิบัติหน้าที่เดิม
หมวด ๖
การกระทาที่ปรากฏชัดแจ้ง
ข้อ ๔๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) กระทาผิดอาญาจนต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทาผิด และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว
(๒) กระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้รับสารภาพในเรื่องที่ถูกกล่าวหาเป็นหนังสือ
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือให้ถ้อยคารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔
หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว
ถือเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดาเนินการ
ทางวินัยตามข้อ ๘๔ โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๔๖ ข้าราชการองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ผู้ ใดกระท าผิ ดวินั ยอย่า งร้ ายแรงในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) กระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้จาคุกโดยศาลมิได้รอการกาหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้ หรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดาเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอั นสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึง
ความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(3) กระทาผิด...

- 10 (๓) กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือให้ถ้อยคารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวน
ตามหมวด ๗ และได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว
ถือเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดาเนินการ
ทางวินัยตามข้อ ๘๕ วรรคหนึ่ง โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๔๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัดผู้ใดหย่ อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ บกพร่องต่อหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กระทาหรือละเว้นกระทาการใดจนต้ องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทาผิด
แต่ให้รอการกาหนดโทษ หรือกาหนดโทษแล้วแต่ให้รอการลงโทษไว้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว
(๒) มีกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือให้ถ้อยคารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวน
ตามหมวด ๗ และได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือไว้แล้ว
ถือเป็นกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ออกจากราชการ
ตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
หมวด ๗
การสอบสวนพิจารณา
ข้อ ๔๘ เพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดซึ่งมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรื อ บกพร่ อ งในหน้ า ที่ ร าชการ หรื อ ประพฤติ ต นไม่ เ หมาะสมกั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการตามข้ อ ๗ ของ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 ให้เป็นไปตามหมวดนี้
ข้อ ๔๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในสังกัด กรณีมีเ หตุผ ลความจาเป็น หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนพิจารณา หรือ เพื่อความยุติธ รรม
การแต่ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจแต่งตั้งจากพนักงานส่ว นท้องถิ่นอื่น หรือ ข้าราชการฝ่ายพลเรือ น
โดยได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดก็ได้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจานวนอย่างน้อยสามคน
ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการซึ่ งมี ต าแหน่ ง ระดับ ไม่ ต่ากว่ า หรื อ เที ยบได้ ไ ม่ต่ ากว่า ผู้ ถู ก กล่ า วหา ตามที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดารงตาแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย
หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดาเนินการทางวินัย
อย่างน้อยหนึ่งคน
ในกรณีจาเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือลูกจ้างประจาหรือพนักงานจ้างตามภารกิจที่มี
คุณสมบัติตามวรรคสอง ด้วยก็ได้ และให้นาข้อ ๕๔ ข้อ ๕๕ และข้อ ๕๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อความ...

- 11 เมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่านายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดร่วมกับผู้ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบ หากพบว่าเป็นความจริง ให้แจ้งขอความยินยอมจากต้นสังกัด
แล้วพิจารณาและมีมติคัดเลือกคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคาสั่งแต่งตั้ง
ตามมติ
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ สอบสวนแล้วเสร็จ ให้ทารายงานการสอบสวน
เสนอไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติใ ห้เป็นไป
ตามนั้น ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะมีตาแหน่ง
ระดับต่ากว่า หรือเทียบได้ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
ข้อ ๕๐ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุชื่อและตาแหน่งระดับของผู้ถูกกล่าวหา
เรื่องที่กล่าวหา ชื่อและตาแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้มีสาระสาคัญตามแบบ สว.๑ ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งตั้ง ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๕๑ เมื่อมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่
รับ ทราบไว้เป็น หลักฐาน ในการนี้ให้มอบสาเนาคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้ว ย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ยอมรับทราบคาสั่ง ถ้าได้ทาบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็น
ไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ กรณีไม่อาจแจ้ งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือ
มีเหตุจาเป็นอื่น ให้ส่งสาเนาคาสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งสาเนาคาสั่งดังกล่าว
ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
(๒) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน และส่ง
หลั กฐานการรับ ทราบ หรื อถือว่ารับ ทราบตาม (๑) พร้อมด้ว ยเอกสารหลั กฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่ าวหาให้
ประธานกรรมการ และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๕๒ เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๕๑ (๒) แล้ว ให้ประธานกรรมการดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป
ข้อ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่การประชุมตามข้อ ๖๑ และข้อ ๗๕
ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่ว มประชุมด้ว ย
แต่ในกรณีจาเป็นที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทาหน้าที่แทน
การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 54...

- 12 ข้อ ๕๔ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัด ค้านผู้ได้รับ แต่ง ตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทาการตามเรื่องที่กล่าวหา
(๒) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา
หรือร่วมบิดาหรือมารดาของผู้กล่าวหา
(๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทาให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม
การคั ด ค้ า นผู้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการสอบสวนให้ ท าเป็ น หนั ง สื อ ยื่ น ต่ อ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุ
แห่งการคัดค้าน โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะทาให้การสอบสวน
ไม่ได้ความจริงและความเป็นธรรมอย่างไร ในการนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งสาเนาหนั งสือคัดค้าน
และแจ้งวันที่ได้รับหนังสือคัดค้านดังกล่าวให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ในสานวนการสอบสวนด้วย
ในการพิจารณาเรื่องการคัดค้าน ผู้ซึ่งถูกคัดค้านอาจทาคาชี้แจงได้ หากนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้ซึ่งถูก คัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการ
สอบสวน หากเห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ให้สั่งยกคาคัดค้านนั้น โดยให้สั่งการภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน ทั้งนี้ ให้แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้ง
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้คัดค้านทราบ แล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในสานวนการสอบสวนโดยเร็ว
การสั่งยกคาคัดค้านให้เป็นที่สุด
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสิบห้าวัน
ตามวรรคสาม ให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน และให้เลขานุการกรรมการสอบสวนรายงาน
ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดาเนินการตามข้อ ๕๖ ต่อไป
การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ในกรณีกรรมการสอบสวนตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ ถูกคัดค้านหรือเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจ
ถูก คั ดค้ า น ให้ ด าเนิ น การตามวรรคสอง โดยนายกองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ต้อ งเสนอคาคั ดค้ า นไปยั ง
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับหนังสือคัดค้าน คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณาคาคัดค้านโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันได้รับ
หนังสือคัดค้านจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น หากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไม่พิจารณาและมีมติภายในสามสิบวันให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมีมติคัดเลือกกรรมการสอบสวนแทนผู้นั้น
ในกรณีมีการคัดค้านตามวรรคสอง วรรคหก และข้อ ๕๕ ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่
ชั่วคราวจนกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัด
แล้วแต่กรณี จะพิจารณาสั่งคาคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาคาคัดค้านให้ทราบ
ข้อ ๕๕ ในกรณีผู้ไ ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเ หตุอัน อาจถูก คัดค้า น
ตามข้อ ๕๔ วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๕๔ วรรคสอง และให้นาข้อ ๕๔
วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 56...

- 13 ข้อ ๕๖ ภายใต้บั งคับ ข้อ ๔๙ เมื่อ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ ว ถ้านายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามีเหตุอันสมควร หรือจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจานวนผู้ได้รับแต่งตั้ ง
เป็นกรรมการสอบสวน ให้ดาเนินการได้โดยต้องแสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย และให้นาข้อ ๕๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึง
การสอบสวนที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ข้อ ๕๗ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนตามหมวดนี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่อง
ที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวน
รวบรวมประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จาเป็นเพื่อประกอบ
การพิจารณา และจัดทาบันทึกประจาวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย
ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทาการสอบสวน
ข้อ ๕๘ ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนภายในกาหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) ดาเนินการประชุมตามข้อ ๕๒ แล้วแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๐
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่มีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ
(๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนั บสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้ดาเนินการตาม (๓)
(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทารายงานการสอบสวนเสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทาให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยาย
ระยะเวลาดาเนินการได้ไม่เกินสองครั้ง ๆ ละไม่เกินสามสิบวัน
การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบเพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป
ข้อ ๕๙ การนาเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวน ให้กรรมการ
สอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนา
ต้นฉบับมาได้ จะใช้สาเนาที่กรรมการสอบสวน หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสาเนาถูกต้องก็ได้
ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูกทาลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะให้
นาสาเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้
ข้อ 60 ...

- 14 ข้อ ๖๐ เมื่อ ได้พิจ ารณาเรื่องที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ ๕๒ แล้ว
ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา
ให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือด้วย
ว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรื อ
นาพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ตามข้อ ๖๑
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ทาบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๒ ท้ายหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขนี้ โดยทาเป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และ
ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถาม
ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาการตามที่ถูกกล่าวหรือไม่ อย่างไร แล้วบันทึกถ้อยคาไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีผู้ ถูกกล่าวหาให้ ถ้อยคารับสารภาพว่าได้กระทาการตามที่ถูกกล่ าวหา ให้
คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทาตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใด
หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
กับตาแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 อย่างไร
หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยคารับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี)
และสาเหตุแห่งการกระทาไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ทาการสอบสวนต่อไปก็ได้ หรือ
ถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาโดยละเอียด จะทา
การสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดาเนินการตามข้อ ๗๕ และข้อ ๗๖ ต่อไป
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยคารับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการ
สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วดาเนินการตามข้อ ๖๑ ต่อไป
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา ถ้าได้ทาบันทึก
ลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อ ผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้น
เป็นวันรับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือมีเหตุจาเป็นอื่น หรือผู้ถูกกล่าวหา
ไม่มารับทราบข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อ
ที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่
การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเช่นนี้ ให้ทาบันทึกมีสาระสาคั ญตามแบบ สว.๒ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสานวน
การสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหา
ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวัน
นับแต่วันทีไ่ ด้ส่งบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๒ คืน
ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการตามวรรคห้า
ข้อ ๖๑ เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๖๐ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการประชุม
เพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร และ
เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่อง
ในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ ตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 หรือไม่ อย่างไร แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหา
มาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด
หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
กับตาแหน่ง...

- 15 กับตาแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 อย่างไร
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทา
ที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา สาหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง
ให้ทาบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๓ ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ โดยทาเป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้
ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี
ที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
เมื่อดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่น
คาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นคาชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการ
สอบสวนให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นคาชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบ
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคาเพิ่มเติม
รวมทั้งนาสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นคาชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการ
สอบสวนดาเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคาและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว
การนาสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะนาพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ้างพยาน
หลักฐานแล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ดาเนินการ
ตามข้อ ๗๕ และข้อ ๗๖ ต่อไป
ในกรณีผู้ถูก กล่า วหามาแล้ว แต่ไ ม่ยอมลงลายมือชื่อ รับ ทราบหรือ ไม่ม ารับ ทราบ
ถ้าได้ทาบันทึกลงวัน ที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมื อชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยตรงได้ หรือมีเหตุจาเป็นอื่น หรือ
ผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวน
ส่งบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนัดมาให้ถ้อยคาและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาภายในกาหนดเวลา การแจ้งในกรณีนี้ให้ทาบันทึก
มีสาระสาคัญตามแบบ สว.๓ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ
โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และ วัน เดือน ปีที่รับทราบส่งกลับคืนมา
รวมไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่งบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๓
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๓ คืน หรือไม่ได้รับคาชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหาหรือ
ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคาตามนัด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้
หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดาเนินการ
ตามข้อ ๗๕ และข้อ ๗๖ ต่อไป แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยคาหรือยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอนาสืบ
แก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสานวนการสอบสวนตามข้อ ๗๖ โดยมีเหตุผลอันสมควร
ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ
ข้อ ๖๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๖๑ เสร็จแล้ว ก่อนเสนอ
สานวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๗๖ ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจาเป็น
จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดาเนินการได้ ถ้าพยานหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมมานั้นเป็นพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุน...

- 16 ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และ
ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคาหรือนาสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น
ทั้งนี้ ให้นาข้อ ๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖๓ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นคาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้วมีสิทธิยื่นคาชี้แจง
เพิม่ เติม หรือขอให้ถ้อยคาหรือนาสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ
เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใหม่ตามข้อ ๗๔ ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นคาชี้แจงต่อบุคคล
ดังกล่าวก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้รับคาชี้แจงนั้นรวมไว้ในสานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๖๔ ในการสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได้
ข้อ ๖๕ ในการสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดกระทา
การล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทาการใดเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคาอย่างใด ๆ
ข้อ ๖๖ ในการสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซึ่ง
จะถูกสอบปากคาเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่ทนายความ
หรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์
แห่งการสอบสวน
การสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้บันทึกถ้อยคามีสาระสาคัญตามแบบ สว.๔
หรือแบบ สว.๕ ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยคาเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคาฟัง
หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคาอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ถ้อยคารับว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ให้ถ้อยคาและผู้บันทึกถ้อยคาลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งร่วมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคานั้นด้วย
ถ้าบันทึกถ้อยคามีหลายหน้า ให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคาลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกหน้า
ในการบันทึกถ้อยคาห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้ องแก้ไขข้อความ
ที่ได้บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับ
ผู้ให้ถ้อยคาลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม
ในกรณีผู้ให้ถ้อยคาไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคานั้น
ในกรณีผู้ให้ถ้อยคาไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖๗ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน ให้บุคคลนั้นมาชี้แจงหรือ
ให้ถ้อยคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกาหนด
ในกรณีพยานมาแต่ไม่ให้ถ้อยคา หรือไม่มา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยาน
ไม่ได้ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ใน
บันทึกประจาวันที่มีการสอบสวนตามข้อ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๗๖
ข้อ ๖๘ คณะกรรมการสอบสวนต้องสอบสวนให้หมดประเด็น ในกรณีที่ เห็นว่าการสอบสวน
พยานหลั ก ฐานใดจะท าให้ ก ารสอบสวนล่ า ช้ า โดยไม่ จ าเป็ น หรื อ มิ ใ ช่ พ ยานหลั ก ฐานในประเด็ น ส าคั ญ
คณะกรรมการสอบสวนจะมีมติงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจาวัน
ที่มีการสอบสวนตามข้อ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๗๖
ข้อ 69...

- 17 ข้อ ๖๙ ในกรณีจะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่หรือส่วนราชการ
นอกการบังคับบัญชาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ
สอบสวนจะรายงานต่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้สั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ สอบสวนเพื่อ ขอให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้น สอบสวนหรือรวบรวม
พยานหลักฐานแทนก็ได้ โดยกาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้ ในกรณีเช่นนี้ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่อยู่ในบังคับบัญชา
ตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยสามคนมาเป็นคณะทาการสอบสวน
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะทาการสอบสวนมีฐานะเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ และให้นาข้อ ๕๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๕ ข้อ ๖๖
และข้อ ๖๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๗๐ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ให้ประธานกรรมการรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเร็ว ถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการตามรายงาน
ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนโดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทาการสอบสวน
หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการตามหมวดนี้
ข้อ ๗๑ ในกรณีการสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่น หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นว่า
ผู้ที่ถูกพาดพิงนั้นมีส่วนร่วมกระทาการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทาการ
ในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการตามรายงาน ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวน
โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทาการสอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
คณะใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการตามหมวดนี้ กรณีเช่นนี้ให้ใช้พยานหลักฐานที่ได้สอบสวนมาแล้วประกอบการ
พิจารณาได้ แต่หากผู้ถูกพาดพิงเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเพื่อดาเนินการต่อไป
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนโดยแยกเป็นสานวนการสอบสวนใหม่
ให้นาสาเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสานวนการสอบสวนเดิมรวมในสานวนการสอบสวนใหม่ หรือบันทึกให้
ปรากฏว่านาพยานหลักฐานใดจากสานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสานวนการสอบสวนใหม่ด้วย
ข้อ ๗๒ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทาการ
สอบสวนเพื่อสอบสวนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดในเรื่องที่ผู้นั้ นหย่อนความสามารถในอันที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ
ตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นว่า...

- 18 เห็นว่าการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลว่าเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นควร
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนผู้นั้นตามข้อ ๒๖ วรรคหก ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
กรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก จะนาสานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 มาประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ ๗๓ ในกรณีมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับ
เรื่องที่กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว
ให้ถอื เอาคาพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องสอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย
ข้อ ๗๔ ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวน
ต่อไปจนเสร็จ แล้วทารายงานการสอบสวนและเสนอสานวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ และ
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่งเรื่องให้ผู้บริหารท้องถิ่นสังกัดใหม่
ของผู้ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสังกั ดใหม่ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และ
ข้อ ๘๒ พร้อมทั้งพิจารณาและดาเนินการตามข้อ ๗๗ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณีต่อไป
ข้อ ๗๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุม
พิจารณาลงมติ ดังนี้
(๑) ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิด เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และ
ควรได้รับโทษสถานใด
(๒) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่อง
ในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 หรือไม่ อย่างไร
(๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไป
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558
หรือไม่ อย่างไร
ข้อ ๗๖ เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๗๕ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนทารายงาน
การสอบสวนซึ่งมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๖ ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ เสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ทาความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน โดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนด้วย
รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีไม่ได้สอบสวนพยาน
ตามข้อ ๖๗ และข้อ ๖๘ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคารับสารภาพ
ให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย
(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐาน
ที่หักล้างข้อกล่าวหา
(3) ความเห็น...

- 19 (๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ กระทาผิดวินัยหรือไม่
อย่างไร ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่
จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ
ตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 หรือไม่ อย่างไร หรือมีเหตุอันควร
สงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษ
ปลดออกหรื อ ไล่ อ อกจากราชการ ถ้ า ให้ รั บ ราชการต่ อ ไปจะเป็ น การเสี ย หายแก่ ร าชการตามข้ อ ๘ ของ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 หรือไม่ อย่างไร
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทารายงานการสอบสวนแล้ว ให้เสนอสานวนการสอบสวน
พร้อมทั้งสารบาญต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ
การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนในเรื่องใดไปแล้ว จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนในเรื่องนั้นอีกมิได้ เว้นแต่กรณีตามข้อ ๗๘ วรรคสอง
ข้อ ๗๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสานวนการสอบสวนมาแล้ว ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของสานวนการสอบสวนตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ แล้วดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิด หรือไม่มีเหตุที่จะ
ให้ออกจากราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 สมควรยุติเรื่อง
หรือกระทาผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิ จารณา
และสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับสานวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
(๒) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ และไม่ว่า
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ตาม นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาตามข้อ ๘๕
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ หรือตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ
พ.ศ.2558 ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับสานวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
การพิจารณาดาเนินการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดง
ความเห็นเป็นหนังสือ กรณีเห็นแย้งให้อ้างเหตุผลประกอบด้วย
ข้อ ๗๘ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็ นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติมประการใด
ให้ กาหนดประเด็ น พร้ อมทั้งส่ งเอกสารที่เ กี่ยวข้องไปให้ คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อด าเนินการ
สอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น โดยอาจกาหนดมาตรการเร่งรัดการสอบสอนเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทาการสอบสวนได้ หรือนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเห็นเป็นการจาเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
คณะใหม่ขึ้นทาการสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นตามวรรคหนึ่งก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้นาข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวน
เสร็จแล้วให้ส่งพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติม ไปให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติม
โดยไม่ต้องทาความเห็น
ข้อ 79...

- 20 ข้อ ๗๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามที่กาหนดในข้อ ๔๙
ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเช่นนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นทาการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง
ข้อ ๘๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทาไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนนั้นเสียไป
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบ
ตามข้อ ๕๓ วรรคหนึ่ง
(๒) การสอบปากคาบุคคล ดาเนินการไม่ถูกต้องตามข้อ ๕๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๕
ข้อ ๖๖ วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๖๙
ในกรณีเช่ น นี้ ให้ นายกองค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดสั่ งให้ คณะกรรมการสอบสวน
ดาเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว
ข้อ ๘๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่มีหนั งสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหา
ชี้แจง หรือนัดมาให้ถ้อยคาหรือนาสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้
คณะกรรมการสอบสวนดาเนิน การให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โ อกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงให้ถ้อยคาและ
นาสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ด้วย
ข้อ ๘๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทาไม่ถูกต้องตามหมวดนี้ นอกจากที่กาหนด
ในข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ และข้อ ๘๑ ถ้า การสอบสวนตอนนั้น เป็น สาระสาคัญอัน จะทาให้เ สียความเป็น ธรรม
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดาเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว
แต่ถ้าการสอบสวนตอนนั้นมิใช่สาระสาคัญอันจะทาให้เสียความเป็นธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จะสั่งให้แก้ไขหรือดาเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๘๓ การนับระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ สาหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจาก
วัน แรกแห่ ง เวลานั้ น เป็ น วั น เริ่ ม นั บ ระยะเวลา แต่ ถ้ า เป็ น กรณีข ยายเวลาให้ นั บ วั นต่ อ จากวั น สุ ด ท้ า ยแห่ ง
ระยะเวลาเดิ มเป็ น วัน เริ่ มระยะเวลาที่ข ยายออกไป ส่ ว นเวลาสุ ดสิ้ น ถ้า วันสุ ดท้า ยแห่ ง ระยะเวลาตรงกั บ
วันหยุดราชการให้นับ วันเริ่มเปิดทาการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
หมวด ๘
การลงโทษทางวินัย
ข้อ ๘๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด
ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สาหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะ
กรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ในกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือน
เป็นหนังสือก็ได้
กรณีการกระทาในเรื่องเดียวกัน แต่เป็นความผิดวินัยหลายฐานความผิด ให้สั่ งลงโทษ
ในสถานโทษที่หนักที่สุดเพียงสถานเดียวแห่งการกระทานั้น
นายกองค์การ...

- 21 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจลงโทษตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งได้ ดังนี้
(๑) ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕ % และเป็นเวลาไม่เกิน ๓ เดือน
(๒) ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น
ข้อ ๘๕ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก
ราชการซึ่งผู้นั้นสังกัดอยู่พิจารณาทาความเห็นเสนอ ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณา
ลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลงโทษต่ากว่าปลดออกจากราชการ และเมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ผู้ ใ ดถู กลงโทษปลดออกตามข้อ นี้ ให้ มี สิ ท ธิไ ด้ รั บ บาเหน็ จบ านาญเสมื อ นว่ า ผู้ นั้ น
ลาออกจากราชการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตาม
วรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามข้อ ๙ วรรคสาม ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
พ.ศ.2558 และให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายเป็นประธาน
(๒) นายอาเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่
ในจังหวัดจานวนหนึ่งคน
(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจานวนหนึ่งคน และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจานวนหนึ่งคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ จานวนสองคน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการบริหาร
งานบุคคล หรือด้านการดาเนินการทางวินัย
(๕) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวนหนึ่งคน เป็นเลขานุการ
การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตาแหน่งให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด อาจแต่งตั้งหรือมอบหมาย
เลขานุ ก ารกรรมการสอบสวนให้ เ ป็ น ผู้ น าเสนอรายงานการด าเนิ น การทางวิ นั ย ในการประชุ ม ของ
คณะอนุกรรมการ หรือของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
แต่ห้ามมิให้ผู้นั้นพิจารณาหรือแสดงความเห็นในการประชุม

กรณีคณะกรรมการ...

- 22 กรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติแล้ว แต่ยังมิได้มีการ
ปฏิบัติตามมติ ผู้จะถูกลงโทษได้โอนไปสังกัดใหม่ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิม
ส่งรายงานการดาเนินการทางวินัยพร้อมมติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่
เพื่อพิจารณาดาเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัย
และการให้ออกจากราชการสังกัดใหม่พิจารณาทาความเห็นเสนออีก
ข้อ ๘๖ การลงโทษข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสม
กับความผิด และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในคาสั่งลงโทษ
ให้แสดงให้ชัดเจนว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัยโดยมีข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน พยานหลักฐาน และ
เหตุผลที่สนับสนุนข้อกล่าวหาอย่างไร เป็นการกระทาผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด
การลงโทษตามวรรคหนึ่งให้ทาเป็นคาสั่ง และระบุสิทธิในการอุทธรณ์ และระยะเวลา
สาหรับการอุทธรณ์ไว้ในคาสั่งด้วย วิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามข้อ ๘๔ หรือ ข้อ ๘๗
วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ห้ามมิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกคาสั่ง เว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูกสั่งพักราชการ
หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามหมวด ๓ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ
พ.ศ.2558 และให้ทาคาสั่งตามแบบ ลท.๑ แบบ ลท.๒ หรือแบบ ลท.๓ ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ตามข้อ ๘๕ หรือการสั่งลงโทษ
ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้ บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ใช้บังคับ จะสั่ง
ให้มีผลตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามหมวด ๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558
และให้ทาคาสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๔ ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
(๓) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามข้อ ๘๕ หรือ
เป็นโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ใช้บังคับ
จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใด ให้นา (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๔) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือ ภาคทัณฑ์
ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันที่คาสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ ทั้งนี้ การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและประโยชน์
ที่ผู้ถูกสั่งลงโทษได้รับแล้ว
(๕) การสั่งลดโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ หรือโทษปลดออก
หรือไล่ออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ใช้บังคับ เป็นลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใด ให้นา (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๖) คาสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษตามข้อ ๘๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่
ให้ทาคาสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๕ ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
(๗) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ซึ่งเป็นกรณีผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ให้ทาคาสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๖ ท้ายหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขนี้
(๘) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นกรณีผิดวินัยอย่างร้ายแรง และการสั่งให้ผู้อุทธรณ์
กลับเข้ารับราชการ ให้ทาคาสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๗ ท้ายหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขนี้
(๙) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ให้ทาเป็นคาสั่งมีสาระ
สาคัญแสดงเลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ออกคาสั่งเดิม ข้อความเดิมตอนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และข้อความที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงแล้ว
หมวด 9...

- 23 หมวด ๙
การรายงานการดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๘๗ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โดยสั่งลงโทษ หรืองดโทษ ตามข้อ ๘๔ หรือสั่งยุติเรื่องแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดแล้ว
ให้รายงานไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
การด าเนิ น การทางวิ นั ย และการให้ อ อกจากราชการตามข้ อ ๘๕ วรรคสาม ท าความเห็ น เสนอ และ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณามีมติให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่
เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัดได้รับรายงานการดาเนินการทางวินัยจาก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในกรณีมีเหตุผลความจาเป็นซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัย
และการให้ออกจากราชการ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่อาจพิจารณามีมติ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ๆ ละไม่เกินสามสิบวัน
แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย
คณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อาจมี ม ติ ใ นคราวเดี ย วให้
เลขานุ การคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดส่ งรายงานการดาเนิน การทางวินั ย ไปให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการพิจารณาทาความเห็นเสนอ
ก่อนการพิจารณาและมีมติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้
เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการลงโทษ
หรืองดโทษหรือสั่งยุติเรื่อง ตามวรรคหนึ่ง เป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใด ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
การพิ จารณารายงานการด าเนิ นการทางวิ นั ยของคณะอนุ กรรมการพิ จารณาการ
ดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ หรือของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้วแต่กรณี ต้องแสดงเหตุผลให้ปรากฏเป็นหนังสือในรายงานการประชุมด้วย
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สั่งลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือ
ยกโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง ตามข้อ ๘๕ วรรคหนึ่ง ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ หรือสั่งให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจากราชการตามข้อ ๖ (๔) หรือข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจาก
ราชการ พ.ศ.2558 ให้รายงานการดาเนินการทางวินัย หรือการสอบสวน หรือการให้ออกจากราชการต่อคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทราบ
เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีคาสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ
ถ้าเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น หรือลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ คาสั่งลงโทษ
เดิมให้เป็นอันยกเลิก ถ้าลดโทษเป็นอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษส่วนที่เกินก็ให้เป็นอันยกเลิก ในกรณีที่คาสั่ ง
ลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนเป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนที่เกินเป็นอันยกเลิก ให้คืนเงินเดือน
ที่ได้ตัด หรือลดลงไปแล้วตามคาสั่งที่เป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนเกินที่เป็นอันยกเลิกนั้นให้แก่ผู้ถูกลงโทษ
ข้อ ๘๘ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดาเนินการทางวินัย หรือพิจารณาลงความเห็น
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการในเรื่องใด ถ้าคณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการ
ทางวินัยและการให้ออกจากราชการ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี
พิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์
ในการกากับ...

- 24 ในการกากับดูแลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ ก็ให้มีอานาจกาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญที่ต้องการทราบไปให้นายกองค์ การบริหารส่วนจังหวัด
เพือ่ ให้คณะกรรมการสอบสวนที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งไว้เดิมทาการสอบสวนเพิ่มเติมได้ด้วย
ในการสอบสวนเพิ่มเติม ถ้าคณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและ
การให้ออกจากราชการ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็น
เป็นการสมควรส่งประเด็นหรือข้อสาคัญใดที่ต้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ หรือ
อยู่นอกอานาจของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ให้กาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญนั้น
ไปเพื่อขอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัว หน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้น
ทาการสอบสวนแทนได้ และให้นาข้อ ๖๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งประเด็นหรือข้อสาคัญตามวรรคสองไป
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่ นั้นดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกล่าวหาว่ากระทาผิดอย่างร้ายแรงตามข้อ ๒๖ วรรคหก
ให้นาการสอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดว่า
การดาเนินการทางวินัยของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใด หรือการพิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัย
ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดแห่ งใดขัดแย้งกับ หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ ต้อง
ดาเนินการตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อไป
ข้อ ๘๙ ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนก่อนวันที่ ห ลั กเกณฑ์และ
เงื่อนไขนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.๒๕45 โดยอนุโลม
จนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่วนการพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีกระทาผิดวินัยอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขนี้ใช้บังคับ หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ
ข้าราชการตามกฎหมายอื่นผู้ใดมีกรณีกระทาผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
ส่วนการดาเนินการเพื่อปรับบทความผิดและการสั่งลงโทษ ให้ดาเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะกระทาผิด
กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน
ก็ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนแล้วเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดปัจจุบัน
พิจารณาดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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