
 
 
 

วินัย การรักษาวินัย  
และการด าเนินการทางวินัย 

โดย 
นายเศรษฐพงศ์ แหล่งสท้าน 

นิติกรช านาญการ 
ส่วนมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
 



ความหมาย จุดมุง่หมาย และสาเหตุที่วินัยเส่ือม 

วินยั 

นาม 

ธรรม 

รปู 

ธรรม 

จุด 

มุ่งหมาย 

สาเหตุ

วินยั

เส่ือม 

 แบบแผนความประพฤต ิ

 ๓. เพ่ือความผาสุกของประชาชน 

 ๔. เพ่ือภาพพจน์ที่ดขีององคก์ร 

 ลกัษณะพฤตกิรรม   

  ที่แสดงออก 

 ๑. เพ่ือการท างานอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

 ๒. เพ่ือความเจริญ สงบฯ ของชาตฯิ 

๑. อบายมุข 

๒. ตวัอยา่งที่ไมด่ ี

๓. ขวญัก าลงัใจไมด่ ี

๔. งานลน้มือ 

๕. ความจ าเป็นใน    

    การครองชพี 

๖. โอกาสเป็นใจ 

๗. การปลอ่ยปละ 

    ละเลยของผูบ้งัคบั     

     บญัชา 

  



ความส าคญัของวนิัยขา้ราชการ 

กบักระบวนการบริหารงานบุคคลเร่ืองอ่ืน ๆ 

วินยั 

คุณ 

สมบติั     

ฯ 

การ

ประเมิน

ฯ 

ขัน้ฯ 

/เล่ือนฯ 

คดั 

คน 

ออก 



ผู้บังคับบัญชา 

ผู้ร่วมงาน 

ประชาชน 

ประเทศชาติ 

หน้าที่ราชการ 

ตนเอง 
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 



. ข้อ ๕  ต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๖  ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความ 
บริสุทธิ์ใจ 

ข้อ ๗  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม  
         ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตน  
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 การปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเอง
หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  



. ข้อ ๘  ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 

ข้อ ๑๐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ
ทางราชการ มติ ครม. และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
 การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฯ อันเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๙  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
 การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



. 

ข้อ ๑๑ ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์
เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกัน
ภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ  

ข้อ ๑๒ ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
 การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



ข้อ ๑๓ ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้า
เห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่
รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้
เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิมเป็นหนังสือ 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

 การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา    
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



. ข้อ ๑๔  ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชา
เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับ
อนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

ข้อ ๑๕  ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิด
ข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
 การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๑๖  ต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง
ราชการ 



. ข้อ ๑๗  ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการมิได้ 
 การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรอัน
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ
ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดย
มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๑๘ ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใด
ที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่าง
พนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 



. 
ข้อ ๑๙ ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์
แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วย
ความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง 
ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
 การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๒๐  ต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์
อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตน 



. 

ข้อ ๒๑  ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่ง
อื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

ข้อ ๒๒  ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการ    
โดยอนุโลม 



. 
ข้อ ๒๓  ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติช่ัว 
 การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่า
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด     
ลหุโทษ หรือกระท าการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



หนา้ท่ี ผบช. 

(๒๔) 

ส่งเสริม/ 

พฒันาให ้

มีวินยั 

(ว ๒) 

ป้องกนัไม่  

ใหก้ระท าผิด

วินยั (ว๓) 

สืบสวน

ขอ้เท็จจริง 

(ว๕+ว๖+

ว๘) 

ด าเนินการ

ทางวินยั 

(ว๑๑) 

๑. ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ด ี

๒. สรา้งขวญัก าลงัใจ 

๓. การจูงใจ 

๔. กระท าการอ่ืนที่จะเสริมสรา้งพฒันาทศันคติ 

จิตส านึก แลพฤติกรรม 

๑. การเอาใจใส ่

๒. สงัเกตการณ ์

๓. ขจดัเหตุที่อาจกอ่ใหเ้กดิการกรท าผิดวินัย 

๑. การแสวงหาขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัเร่ือง

รอ้งเรียนกลา่วหา 

๒. โดยการตัง้ กก.สืบสวนขอ้เทจ็จริง /กก.

สอบสวนขอ้เทจ็จริง/กก.ตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จริง 

๑. กระบวนการปกติ 

    ๑.๑.ไมร่า้ยแรง 

    ๑.๒ รา้ยแรง 

๒. กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. /

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูล 



ผงัการสืบสวนขอ้เทจ็จริง/วธิกีารกอ่นการด าเนินการทางวินัย 

.  

เร่ืองรอ้งเรียน 

(24) 

ม ีพฐ.เบ้ืงตน้ 

(24 ว 4) 

กรณีสงสยัวา่กระท าผิด ใหสื้บสวนเฉพาะ 

 ๑. กลา่วหาไมร่ะบุช่ือ ไมล่งช่ือ แตร่ะบุช่ือ/ตน. หรือ 

tf วา่ผูใ้ด และ tf เพยีงหอตอ่การสืบสวน 

 ๒. ม ีtf หรือ พฤติการณส์งสยั โดยม ีพฐ. เพยีงพอ 

ตอ่การสืบสวน (24 ว. 6) 

วิธกีารสืบสวน 

๑. ตัง้ กก.สืบสวนขอ้เทจ็จริง 

๒. ตัง้ กก.สอบสวนขอ้เทจ็จริง 

๓. ตัง้ กก.ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง (24 ว 8) 

ยุติเร่ือง 

 มอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบั 

บญัชาสอบสวนแทน* 

ด าเนินการที่นายก อปท. 

เหน็สมควร 

ยงัไมม่ ีพฐ. 

(24 ว 5) 

ตัง้ กก.สอบสวนวินัยอยา่ง

ไมร่า้ยแรง 

ตัง้ กก.

สอบสวน  

ไมร่า้ยแรง 

(26 ว.3) 

รา้ยแรง 

(หมวด 7) 

ไมม่มูีล 

(24 ว 10) 

มมูีล 

(24 ว 11) 

สืบสวน 

(5) 

ถา้ช ัน้สืบสวนไดแ้จง้ขอ้

กลา่วหา+ใหโ้อกาสฯ 

ระยะเวลาตามที่

นายกก าหนด 



๑. ผงัการด าเนินการทางวนัิยอยา่งไมร่า้ยแรง 
. 

นายก อปท. 

มอบหมาย พนง. ผู ้

ใตบ้งัคบัฯ  

ตัง้ กก.สอบสวน

วินัยไมร่า้แรง 

พจิารณาความ 

ผิด/ก าหนดโทษ 

สัง่ ยุติเร่ือง  /

ลงโทษ 

รายงาน ก.

จงัหวดั 

ด าเนินการ

สอบสวนฯ 

กรณีการสืบสวนไดแ้จง้ขอ้

กลา่วหาและใหโ้อกาสชี้แจง 

ด าเนินการ

สอบสวนฯ 

๑. ประชุมวางแนวทาง/แจง้ขอ้กลา่วหามเร่ือง 

๒. ประชุมพจิารณา และแจง้ขอ้กลา่วหาและสรุป

พยานหลกัฐาน 

๓. ใหโ้อกาสชี้แจง้และน าสืบหกัลา้งแก ้

๔ ประชุมพจิารณาลงมติ/ท ารายงานสอบสวน 

ตอ้งสอบสวนเพ่ือใหไ้ดค้วามจริงและ

ยุติธรรมโดยไมช่กัชา้ โดยตอ้ง    

  ๑. แจง้ขอ้กลา่วหา  

  ๒. สรุปพยาน หลกัฐานที่สนับ   สนุ

นขอ้กลา่วหา และ    

  ๓. ตอ้งใหโ้อกาสผูถู้กกลา่วหาชี้แจง 

รวมทัง้น าสืบแกข้อ้กลา่วหา 

ภายใน ๓๐ วนั 

มูลวินัยไม่

รา้ยแรง 

ขยาย ๒ ครัง้ๆละไม่

เกนิ ๓๐ วนั 

ภายใน ๙๐ วนั 



๒. ผงัการด าเนินการทางวินัยรา้ยแรง 

. 

มมูีลรา้ยแรง 

ผถห. 

กก.สอบสวน 

นายก อปท 

ยุติ/งด/ไม่

รา้ยแรง 

๑. ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

๒. ก าหนดประเดน็สอบเพิ่ม (ถา้จ าตอ้ง) 

๓.  พจิารณาสัง่การภายใน  ๓๐ วนั 

     - ถา้เหน็ ยุติ/งด/ไมร่า้ยแรง สัง่หรือออก

ค าสัง่ลงโทษไมร่า้ยแรงกอ่นรายงาน 

     - ถา้กรรมการหรือนายกฯ เหน็วา่ผิดวินัย

รา้ยแรง ใหร้ายงาน ก.จงัหวดั เม่ือมมีติประการ

ใด ใหน้ายกฯ สัง่หรือปฏิบตัิตาม 

 

นายก อปท. ผู ้

สัง่ต ัง้ฯ 
รา้ยแรง 

ประชุมวางแนวฯ /แจง้ สว.๒ 

พจิารณา 

/สัง่การ 

สิทธิคดัคา้น 

กก. 

ก.จงัหวดั 

เหน็ชอบ 

เปลี่ยนแปลง 

ประชุมลงมติ/รายงาน สว.๖ 

ประชุมพจิารณา/แจง้ สว.๓ 

รวบรวม พฐ. ที่ เกี่ยวขอ้ง  

กก. ที่  ก.จงัหวดั มมีติคดัเลือก 

กก. ที่นายก อปท. คดัเลือก 

รวบวม พฐ. ที่  ผถห. อา้ง 

สอบเพิ่ม 

นายก อปท  ผู ้

สัง่ต ัง้ฯ 

กก.สอบสวน 

นายก อปท  ผู ้

สัง่ต ัง้ฯ 

นายก อปท.ผูส้ัง่ต ัง้ 

นายก อปท.ผูส้ัง่ต ัง้ ก.จงัหวดั 



๓. การด าเนินการทางวินัยกรณีความผิดปรากฏชดัแจง้ 

. 

กรณีความผดิปรากฏชดัแจง้ 
วินัยอยา่งรา้ยแรง (๔๖) 

  ๑. กระท าผิดอาญาจนไดร้ับโทษจ าคุกหรือหนักกวา่ฯ โดยค าพิพากษาถึงที่ สุด ฯ  เวน้แตเ่ป็น

โทษส าหรบัความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  ๒. ละทิ้งตดิตอ่ในคราวเดยีวกนัเกินกวา่ ๑๕ วนั + นายกสืบสวนแลว้เห็นวา่ละทิ้งโดยไมม่เีหตุ

อนัสมควร หรือจงใจไมป่ฏิบตัติามระเบยีบฯ 

  ๓. รบัสารภาพในเร่ืองที่ ถูกกลา่วหาเป็นหนังสือ ตอ่ผูม้หีนา้ที่ สืบสวนสอบสวนตาม มฐ.วินัย 

และมกีารบนัทึกถอ้ยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ  

วินัยอยา่งไมร่า้ยแรง (๔๕) 

  ๑. ตอ้งค าพิพากษาถึงที่ สุดวา่กระผิดผิดอาญา + นายก อปท. เห็นวา่ขอ้เทจ็จริงตามค า

พพิากษานั้นประจกัษช์ดัแจง้แลว้ 

  ๒. รบัสารภาพในเร่ืองที่ถูกกลา่วหาเป็นหนังสือ ตอ่ผูม้หีนา้ที่ สืบสวนสอบสวนตาม มฐ.วินัย 

และมกีารบนัทึกถอ้ยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ  

 

ไมท่ าการสอบสวน 

งดท าการสอบสวน 

จะด าเนินการโดย 



กรรมการสอบสวน 

กรรมการ

สอบสวน 

การแตง่ตัง้ 

องค ์

ประกอบ 

คุณสมบตัิ 

กรณีเป็น

คูก่รณี 

๑. แตง่ตัง้จาก พนง.อปท. ในสงักดั 

๒. กรณีจ าเป็นอาจแตง่ตัง้จาก พนง.อปท. อ่ืน 

หรือ ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน โดยตอ้งไดร้บั

ความเหน็ชอบจากตน้สงักดั 

๑. แตง่ตัง้จ านวนอยา่งนอ้ย ๓ คน 

๒. ประธาน กก. ๑ กรรมการ และกรรมการ

และเลขานุการ 

๓. อาจจะแตง่ตัง้ ผช.เลขานุการฯ กไ็ด ้

๑. ประธาน กก. ตอ้งด ารงต าแหน่งรดบัไม่

ต ่ากวา่ ผถห. ตามที่ ก.กลาง ก าหนด 

๒. กก. ตอ้งมนิีติกร หรือ ผูไ้ดร้บัปริญญาทาง กม. 

หรือ ผูไ้ดร้บัการอบรมหลกัสูตรการด าเนินการทาง

วินัย หรือมปีระสบการณฯ์ 

๑. การเป็นคูก่รณี 

๒. กรณีเป็นคูก่รณีใหส้ง่เร่ืองให ้     

    ก.จงัหวดั พจิารณา 

๓. ก.จงัหวดั ตรวจสอบ และมมีติ 

    คดัเลือกตวักรรมการ 

๔. นายก อปท.แตง่ตัง้ตามมติ 



หนังสือส านักงาน ก.กลาง ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๔๑ ลงวนัที่ ๙ ม.ย. ๒๕๕๙ 

ต าแหน่ง (ผูถ้กูกล่าว) ต าแหน่งประธานกรรมการสอบสวน 

๑. บริหารทอ้งถิ่นระดบัสูง (ปลดั) 

     

    บริหารทอ้งถิ่นระดบัสูง (รองปลดั) 

 

๑. บริหารทอ้งถิ่น (ต าแหน่งและระดบัสูง) 

๒. ขรก.พลเรือน ที่มตี  าแหน่งและระดบัไมต่ ่ากวา่ 

๑. บริหารทอ้งถิ่น (ต าแหน่งและระดบัไมต่ ่ากวา่) 

๒. ขรก.พลเรือน ที่มตี  าแหน่งและระดบัไมต่ ่ากวา่ 

๒. บริหารทอ้งถิ่นระดบักลาง บริหารทอ้งถิ่น (ต าแหน่งและระดบัไมต่ ่ากวา่) 

๓. บริหารทอ้งถิ่นระดบัตน้ บริหารทอ้งถิ่น (ต าแหน่งและระดบัไมต่ ่ากวา่) 

๔. อ านวยการทอ้งถิ่นระดบัสูง ๑. บริหารทอ้งถิ่นระดบัสูง  

๒. อ านวยการทอ้งถิ่นระดบัสูง 

๓. ขรก.พลเรือน ที่มตี  าแหน่งและระดบัไมต่ ่ากวา่ 

๕. อ านวยการทอ้งถิ่นระดบักลาง ๑. บริหารทอ้งถิ่นระดบักลางขึ้นไป 

๒. อ านวยการทอ้งถิ่นระดบักลางขึ้นไป 

๖. อ านวยการทอ้งถิ่นระดบัตน้ ๑. บริหารทอ้งถิ่นระดบัตน้ขึ้นไป 

๒. อ านวยการทอ้งถิ่นระดบัตน้ขึ้นไป 



หนังสือส านักงาน ก.กลาง ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๔๑ ลงวนัที่ ๙ มิ.ย.๒๕๕๙ 

ต าแหน่ง (ผูถ้กูกล่าว) ต าแหน่งประธานกรรมการสอบสวน 

๗. วิชาการระดบัเชี่ยวชาญ  ๑. บริหารทอ้งถิ่นระดบัสูง              ๒. อ านวยการทอ้งถิ่นระดบัสูง 

๓. วิชาการระดบัเชี่ยวชาญ  

๘. วิชาการระดบัช านาญการพเิศษ ๑. บริหารทอ้งถิ่นระดบักลางขึ้นไป 

๒. อ านวยการทอ้งถิ่นระดบักลางขึ้นไป 

๓. วิชาการระดบัช านาญการพเิศษขึ้นไป 

๙. วิชาการระดบัช านาญการ ๑. บริหารทอ้งถิ่น                      ๒. อ านวยการทอ้งถิ่น 

๓. วิชาการระดบัช านาญการขึ้นไป 

๑๐. วิชาการระดบัปฏิบตักิาร ๑. บริหารทอ้งถิ่น                      ๒. อ านวยการทอ้งถิ่น 

๓. วิชาการระดบัช านาญการขึ้นไป 

๑๑. ทัว่ไประดบัอาวุโส 

๑๒. ทัว่ไประดบัช านาญงาน 

๑๓. ทัว่ไประดบัปฏิบตังิาน 

๑. บริหารทอ้งถิ่น       

๒. อ านวยการทอ้งถิ่น 

๓. วิชาการระดบัช านาญการขึ้นไป    

๔. ทัว่ไประดบัอาวุโส 



หนังสือส านักงาน ก.กลาง ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๒๐ ลงวนัที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๑ 

ต าแหน่ง (ผูถ้กูกล่าว) ต าแหน่งประธานกรรมการสอบสวน 

๑. บริหารทอ้งถิ่นระดบัสูง ๑.๑ พนักงานสว่นทอ้งถิ่น ประเภทบริหารทอ้งถิ่นต าแหน่งและระดบัสูง 

๑.๒ ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ประเภทขา้ราชการพลเรือนสามญั ที่ มี

ต าแหน่งและระดบัไมต่ ่ากวา่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัสูง 

๒. บริหารทอ้งถิ่นระดบักลาง ๒.๑ ประเภทบริหารทอ้งถิ่นต าแหน่งและระดบัไมต่ ่ากวา่ผูถู้กกลา่วหา  

๒.๒ ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ประเภทขา้ราชการพลเรือนสามญั ที่ มี

ต  าแหน่ง  และระดบัไมต่ ่ากวา่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้ หรือ

ต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัช านาญการพเิศษ  

๓. บริหารทอ้งถิ่นระดบัตน้ ๓.๑ ประเภทบริหารทอ้งถิ่นต าแหน่งและระดบัไมต่ ่ากวา่ผูถู้กกลา่วหา 

๓.๒ ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ประเภทขา้ราชการพลเรือนสามญั ที่ มี

ต  าแหน่งและระดบัไมต่ ่ากวา่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้ หรือ

ต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัช านาญการพเิศษ 

๔. อ านวยการทอ้งถิ่นระดบัสูง ๔.๑ ประเภทบริหารทอ้งถิ่นระดบัสูง  

๔.๒ ประเภทอ านวยการทอ้งถิ่นระดบัสูง 

๔.๓ ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ประเภทขา้ราชการพลเรือนสามญั ที่มตี  าแหน่ง

และระดบัไมต่ ่ากวา่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัสูง  



หนังสือส านักงาน ก.กลาง ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๒๐ ลงวนัที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๑ 

ต าแหน่ง (ผูถ้กูกล่าว) ต าแหน่งประธานกรรมการสอบสวน 

๕. อ านวยการทอ้งถิ่นระดบักลาง ๕.๑ ประเภทบริหารทอ้งถิ่นระดบักลางขึ้นไป 

๕.๒ ประเภทอ านวยการทอ้งถิ่นระดบักลางข้ึนไป 

๕.๓ ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ประเภทขา้ราชการพลเรือนสามญั ที่มตี  าแหน่งและระดบัไม่

ต ่ากวา่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้ หรือต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัช านาญ

การพเิศษ 

๖. อ านวยการทอ้งถิ่นระดบัตน้ ๖.๑ ประเภทบริหารทอ้งถิ่นระดบัตน้ข้ึนไป 

๖.๒ ประเภทอ านวยการทอ้งถิ่นระดบัตน้ข้ึนไป 

๖.๓ ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ประเภทขา้ราชการพลเรือนสามญั ที่มตี  าแหน่งและระดบัไมต่  ่า

กวา่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้ หรือต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัช านาญการ

พเิศษ 

๗. ประเภทวิชาการระดบัเชี่ยวชาญ  ๗.๑ ประเภทบริหารทอ้งถิ่นระดบัสูง 

๗.๒ ประเภทอ านวยการทอ้งถิ่นระดบัสูง 

๗.๓ ประเภทวิชาการระดบัเชี่ยวชาญ  

๗.๔ ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ประเภทขา้ราชการพลเรือนสามญั ที่มตี  าแหน่งและระดบัไม่

ต ่ากวา่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัสูง หรือต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัเชี่ยวชาญ 



หนังสือส านักงาน ก.กลาง ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๒๐ ลงวนัที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๑ 

ต าแหน่ง (ผูถ้กูกล่าว) ต าแหน่งประธานกรรมการสอบสวน 

๘. ประเภทวิชาการระดบัช านาญการ

พเิศษ 

๘.๑ ประเภทบริหารทอ้งถิ่นระดบักลางขึ้นไป 

๘.๒ ประเภทอ านวยการทอ้งถิ่นระดบักลางขึ้นไป 

๘.๓ ประเภทวิชาการระดบัช านาญการพเิศษขึ้นไป 

๘.๔ ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ประเภทขา้ราชการพลเรือนสามญั ที่มตี  าแหน่ง และระดบัไมต่ ่า

กวา่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้ หรือต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัช านาญการพเิศษ  

๙. ประเภทวิชาการระดบัช านาญการ ๙.๑ ประเภทบริหารทอ้งถิ่น 

๙.๒ ประเภทอ านวยการทอ้งถิ่น 

๙.๓ ประเภทวิชาการระดบัช านาญการขึ้นไป 

๙.๔ ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ประเภทขา้ราชการพลเรือนสามญั ที่มตี  าแหน่งและระดบัไมต่ ่า

กวา่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้ หรือต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัช านาญการ 

๑๐.ประเภทวิชาการระดบัปฏิบตักิาร ๑๐.๑ ประเภทบริหารทอ้งถิ่น  

๑๐.๒ ประเภทอ านวยการทอ้งถิ่น  

๑๐.๓ ประเภทวิชาการระดบัช านาญการข้ึนไป 

๑๐.๔ ประเภททัว่ไประดบัอาวุโส 

๑๐.๕ ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ประเภทขา้ราชการพลเรือนสามญั ที่มตี  าแหน่ง และระดบัไม่

ต ่ากวา่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้ หรือต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัช านาญการ 



หนังสือส านักงาน ก.กลาง ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๒๐ ลงวนัที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๑ 

ต าแหน่ง (ผูถ้กูกล่าว) ต าแหน่งประธานกรรมการสอบสวน 

๑๑. ประเภททัว่ไประดบัอาวุโส  ๑๑.๑ ประเภทบริหารทอ้งถิ่น  

๑๑.๒ ประเภทอ านวยการทอ้งถิ่น  

๑๑.๓ ประเภทวิชาการระดบัช านาญการข้ึนไป 

๑๑.๔ ประเภททัว่ไประดบัอาวุโส 

๑๑.๕ ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ประเภทขา้ราชการพลเรือนสามญัที่มตี  าแหน่ง

และระดบัไมต่ ่ากวา่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้ หรือต าแหน่งประเภท

วิชาการระดบัช านาญการ หรือต าแหน่งประเภททัว่ไประดบัอาวุโส  

๑๒. ประเภททัว่ไประดบัช านาญงาน  ๑๒.๑ ประเภทบริหารทอ้งถิ่น  

๑๒.๒ ประเภทอ านวยการทอ้งถิ่น  

๑๒.๓ ประเภทวิชาการระดบัช านาญการข้ึนไป 

๑๒.๔ ประเภททัว่ไประดบัอาวุโส 

๑๒.๕ ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ประเภทขา้ราชการพลเรือนสามญั ที่มตี  าแหน่ง 

และระดบัไมต่ ่ากวา่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้ หรือต าแหน่งประเภท

วิชาการระดบัช านาญการ หรือต าแหน่งประเภททัว่ไประดบัช านาญงาน 



หนังสือส านักงาน ก.กลาง ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๒๐ ลงวนัที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๑ 

ต าแหน่ง (ผูถ้กูกล่าว) ต าแหน่งประธานกรรมการสอบสวน 

๑๓. ประเภททัว่ไประดบัปฏิบตังิาน ๑๓.๑ ประเภทบริหารทอ้งถิ่น  

๑๓.๒ ประเภทอ านวยการทอ้งถิ่น  

๑๓.๓ ประเภทวิชาการระดบัช านาญการขึ้นไป 

๑๓.๔  ประเภททัว่ไประดบัอาวุโส 

๑๓.๕ ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ประเภทขา้ราชการพลเรือนสามญัที่มตี  าแหน่งและ

ระดบัไมต่ ่ากวา่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้ หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดบัช านาญการ หรือต าแหน่งประเภททัว่ไประดบัช านาญงาน 

๑. มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒. การเปล่ียนแปลงผูไ้ดร้บัแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการสอบสวนตัง้แต่วนัท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นตน้ไป ใหเ้ป็นไป

ตามมติ ก.จ., ก.ท.  และ ก.อบต. น้ี 

๓. ค าว่า “ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ประเภทขา้ราชการพลเรือนสามญั ท่ีมีต าแหน่งและระดบัไม่ต า่กว่าต าแหน่งประเภท

อ านวยการระดบัสูง” ใหห้มายความรวมถึง ขา้ราชการฝ่ายพลเรือนผูด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัตน้ และต าแหน่ง

ประเภทบริหารระดบัสงู แต่ไม่หมายความรวมถึงขา้ราชการฝ่ายพลเรือนผูด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัเช่ียวชาญ   

๔. ในการพิจารณาคดัเลือกประธานกรรมการสอบสวน ตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมของต าแหน่งและระดบัของ

พนกังานส่วนทอ้งถ่ินผูถ้กูกล่าวหา ประโยชนใ์นการสอบสวนพิจารณา และความยุติธรรมประกอบดว้ย 

 ๕. การเทียบต าแหน่งขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ประเภทขา้ราชการพลเรือนสามญั ตามมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. น้ี 

ใชเ้ฉพาะการก าหนดต าแหน่งระดบัประธานกรรมการสอบสวน ตามนยัประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไป

เก่ียวกบัวินยัและการรกัษาวินยัและการด าเนินการทางวินยั พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ้ ๔๙ วรรคหน่ึง เท่านัน้ 

 



ตวัอยา่งการตัง้เร่ืองกลา่วหา กรณีวนัิยอยา่งรา้ยแรง 

    -ครุฑ-          แบบ สว.๑ 

        ค าสัง่.....ช่ือ อปท. ..... 

               ที่ ..../พ.ศ.... 

              เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน* 

 ดว้ย....(ช่ือ-สกุล ผถห.).... พนักงานสว่นทอ้งถิ่นต าแหน่ง.... ระดบั.... สงักดั....... มกีรณีถูกกลา่วหาวา่กระท า

ความผิดวินัยอยา่งรา้ยแรงในเร่ือง......(เร่ืองที่ถูกกลา่วหา)...... 

 อาศยัอ านาจ................จึงแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวน ผถห. ในเร่ืองดงักลา่ว ประกอบดว้ย

บุคคลดงัตอ่ไปน้ี 

  ๑. ...(ช่ือ ต าแหน่ง ระดบั) ประธานกรรมการ 

  ๒. ...(ช่ือ ต าแหน่ง ระดบั) กรรมการ 

  ๓. ...(ช่ือ ต าแหน่ง ระดบั) กรรมการ/เลขานุการ 

 ทัง้น้ี ใหค้ณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวน..............................................................ตอ่ไป 

 อน่ึง ถา้คณะกรรมการสอบสวนเหน็วา่ กรณีมมูีลวา่ ผถห. กระท าความผิดวินัยเร่ืองอื่น........โดยเร็ว 

  สัง่ ณ วนัที่ ....เดือน.......... พ.ศ..... 

    ลงช่ือ....................................ผูส้ัง่ 

    ต าแหน่ง..................................... 



ประชุม (๑) เพ่ือวางแนวทางการสอบสวน 

พิจารณาเร่ืองท่ี

กล่าวหา* 

วางแนวทาง 
การสอบสวน** 

จดัท า แบบ สว.๒ 

- พิจารณาจาก สว.๑ และ

เอกสารหลกัฐานประกอบ 

- สอบสวนใคร 

- เร่ืองใด  

- ประเดน็การสอบสวน 

-พยานหลกัฐานที่ เกี่ยว ขอ้ง

กบัเร่ืองที่สอบสวน 

- ก าหนดเวลาด าเนินการ 

- การรวบรวมขอ้มูลเบื้องตน้ 

- การจัดท าบ ันทึกการแจง้และ

รบัทราบขอ้กลา่วหา (สว.๒) 

- องคป์ระชุมไมน่อ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (๕๓) 

- การประชุมตอ้งมปีระธานอยูด่ว้ย  

- มตทิี่ประชุมถือเสยีงขา้งมาก* 



ตวัอยา่งบนัทึกการแจง้และรับทราบขอ้กลา่วหา (ตามเร่ืองที่ถูกกลา่วหา) 

                 แบบ สว.๒ 

        เร่ือง การสอบสวน...(ช่ือ ผถห.) ซ่ึงถูกกลา่วหาวา่กระท าผิดวินัยอยา่งรา้ยแรง 

      วนัที่ .....เดือน..........พ.ศ..... 

  คณะกรรมการสอบสวนตามค าสัง่..(ช่ือ อปท.)...ที่ .../..... เร่ือง การแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน ลงวนัที่ ....

เดือน....พ.ศ..... ไดแ้จง้และอธิบายขอ้กลา่วหาให.้..(ช่ือ ผถห.)... ผูถู้กกลา่วหา ทราบดงัน่ี 

 ....(เร่ืองที่ ถูกกลา่วหา ใหท้ราบวา่ ผถห. กระท าการใด เม่ือไร อยา่งไร ทุกเร่ืองที่ ถูกกลา่วหา โดยไมต่อ้งลง

ฐานหรือขอ้กฎหมายที่ก  าหนดความผิดวินัย).... 

 ทัง้น้ี คณะกรรมการสอบสวนไดแ้จง้ให ้ผถห. ทราบแลว้วา่.............................................ไดด้ว้ย 

    ลงช่ือ.............................................ประธานกรรมการ 

    ลงช่ือ.............................................กรรมการ 

    ลงช่ือ.............................................กรรมการ/เลขานุการ 

 ขา้พเจา้.....(ช่ือ ผถห.)... ไดร้บัทราบขอ้กลา่วหาและไดร้บับนัทึกน้ี ๑  ฉบบัไวแ้ลว้ เม่ือวนัที่ ....เดือน.....พ.ศ.... 

    ลงช่ือ.............................................ผูถู้กกลา่วหา 

 



ตวัอยา่งบนัทึกถอ้ยค าของผูถู้กกลา่วหา 

                 แบบ สว.๔ 

        เร่ือง การสอบสวน...(ช่ือ ผถห.) ซ่ึงถูกกลา่วหาวา่กระท าผดิวินัยอยา่งรา้ยแรง 

      วนัที่ .....เดือน..........พ.ศ..... 

 ขา้พเจา้........... อายุ.....ปี สญัชาติ....... ศาสนา....... อาชพี......... ต าแหน่ง............ สงักดั

............. อยูบ่า้นเลขที่ .............. 

 ขา้พเจา้ไดท้ราบแลว้วา่ขา้พเจา้ไดถู้กกลา่วหาในเร่ือง....ตามค าสั่ง....(ช่ือ อปท.)....ที่ .. ลงวนัที่ ... 

และขา้พเจา้ขอใหถ้อ้ยค าตามความสตัยจ์ริง ดงัน้ี...........................................  ขา้พเจา้ขอรับรองว่า 

คกก.ไมไ่ดก้ระท าการฯ และขา้พเจา้ไดฟ้งั/ไดอ้า่นบนัทึกถอ้ยค าแลว้ ขอรับรองวา่เป็นบนัทึกถอ้ยค าที่ ถูกตอ้ง 

จึงไดล้งลายมือช่ือไวต้อ่หนา้ คกก.สอบสวน 

   ลงช่ือ.............................................ผูถู้กกลา่วหา 

   ลงช่ือ.............................................ผูบ้นัทึกถอ้ยค า 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่...(ช่ือ ผถห.)..ไดใ้หถ้อ้ยค าและลงลายมือช่ือตอ่หนา้ขา้พเจา้ 

   ลงช่ือ.............................................ประธานกรรมการ 

   ลงช่ือ.............................................กรรมการ 

   ลงช่ือ.............................................กรรมการ/เลขานุการ 

  



ตวัอยา่งบนัทึกถอ้ยค าพยาน 

                 แบบ สว.๕ 

        เร่ือง การสอบสวน...(ช่ือ ผถห.) ซ่ึงถูกกลา่วหาวา่กระท าผดิวินัยอยา่งรา้ยแรง 

      วนัที่ .....เดือน..........พ.ศ..... 

 ขา้พเจา้........... อายุ.....ปี สญัชาติ....... ศาสนา....... อาชพี......... ต าแหน่ง............ สงักดั

............. อยูบ่า้นเลขที่ .............. 

 คกก. ไดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบวา่ ขา้พเจา้เป็นพยานในเร่ือง..(ช่ือ ผถห.)..ถูกกลา่วหาวา่กระท าผดิ

วนัิยอยา่งรา้ยแรงตามค าสั่ง....(ช่ือ อปท.)....ที่ .. เร่ือง................................ลงวนัที่ ...  

 ขา้พเจา้ขอใหถ้อ้ยค าตามความสตัยจ์ริง ดงัตอ่ไปน้ี...........................................  

   ลงช่ือ.............................................ผูถู้กกลา่วหา 

   ลงช่ือ.............................................ผูบ้นัทึกถอ้ยค า 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่...(ช่ือ ผถห.)..ไดใ้หถ้อ้ยค าและลงลายมือช่ือตอ่หนา้ขา้พเจา้ 

   ลงช่ือ.............................................ประธานกรรมการ 

   ลงช่ือ.............................................กรรมการ 

   ลงช่ือ.............................................กรรมการ/เลขานุการ 

  



การประชุม (๒) พจิารณา พฐ.ที่สนับสนุนฯ และการแจง้ สว.๓ 

พิจารณา

พยานหลกัฐาน 

จดัท า และ

แจง้ สว.๓ 

การแจง้ สว.๓ 

- กระท าการใด เม่ือไร อยา่งไร  

- ผิดกรณีใด ตามขอ้ใด (๖๑)  

 

สาระส าคญั สว.๓ ตอ้ง   

    - ระบุการกระท าและ 

ขอ้กลา่วหาวา่ผิดกรณีใด ขอ้

ใด และ 

   - ตอ้งสรุปพยาน หลัก 

ฐาน ระบุ วนั เวลา สถานที่ 

ตอ้งม ีนส. เรียกมาพบ แลว้แจง้ 

  - แจง้ลงนามรบัทราบ 

  - แจง้ไมย่อมลงนามรบัทราบ 

  - ไมม่าตามนัด 

- องคป์ระชุมไมน่อ้งกวา่ ๓ คนและไม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (๕๓) 

- การประชุมตอ้งมปีระธานอยูด่ว้ย  

- มตทิี่ประชุมถือเสยีงขา้งมาก* 



ตวัอยา่งบนัทึกการแจง้และรับทราบขอ้กลา่วหาและสรุป พฐ. ฯ 

                 แบบ สว.๓ 

        เร่ือง การสอบสวน...(ช่ือ ผถห.) ซ่ึงถูกกลา่วหาวา่กระท าผิดวินัยอยา่งรา้ยแรง 

      วนัที่ .....เดือน..........พ.ศ..... 

  ตามที่คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่ง..(ช่ือ อปท.)...ที่ .../..... เร่ือง การแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน ลงวนัที่ ....

เดือน....พ.ศ..... ไดแ้จง้และอธิบายขอ้กลา่วหาให.้..(ช่ือ ผถห.)... ผูถู้กกลา่วหาทราบตามบนัทึกการแจง้ฯ ตามขอ้ ๖๐ ของประกาศฯ

... ลงวนัที่ ....เดือน......พ.ศ.... นั้น 

 บดัน้ี คณะกรรมการสอบสวนไดร้วบรวมพยานหลกัฐานที่ เกี่ยวขอ้งกบัขอ้กลา่วหาแลว้เสร็จ จึงขอแจง้ขอ้กลา่วหาและ

สรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนขอ้กลา่วหาใหผู้ถู้กขอ้กลา่วหาทราบ ดงัน้ี 

 ๑. ขอ้กลา่วหา ....(ตามพยานหลกัฐานวา่เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามขอ้ใด)..... 

 ๒. พยานหลกัฐานที่สนับสนุนขอ้กลา่วหา....(ระบุวนั เวลา สถานที่ และการกระท าที่ เป็นการสนับสนุนฯ).... 

    ลงช่ือ.............................................ประธานกรรมการ 

    ลงช่ือ.............................................กรรมการ 

    ลงช่ือ.............................................กรรมการ/เลขานุการ 

 ขา้พเจา้.....(ช่ือ ผถห.)... ไดร้ับทราบขอ้กลา่วหาและสรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนขอ้กลา่วหา และไดร้ับบนัทึกน้ี ๑  

ฉบบัไวแ้ลว้ เม่ือวนัที่ ....เดือน.....พ.ศ.... 

    ลงช่ือ.............................................ผูถู้กกลา่วหา 

 



การแจง้ บนัทึกการแจง้และรับทราบขอ้กลา่วหา (ตามเร่ืองที่ถูกกลา่วหา) 

. การแจง้ สว.๒ เป็นการแจง้และอธิบายขอ้กลา่วหา และแจง้สิทธิในกระบวนการสอบสวนทางวินัย 

วิธกีารแจง้ สว.๒ 

๑. แจง้โดยตรง ๒. บนัทึกการแจง้ ๓. ปณ.ลงทะเบยีน* 

รับสารภาพ ปฏเิสธ 

รวบรวมพยานหลกัฐาน 

ประชุม (๒) + แจง้ สว.๓ 

รวบรวมพยานหลกัฐาน 

ประชุม (๓) พจิารณา

ความผดิและก าหนดโทษ 
ท า สว.๖ เสนอ 

ปฏเิสธ 

ใหยื้นยนั* 

ไมยื่นยนั 

ยืนยนั 

บนัทึกถอ้ยค ารับสารภาพ  

พรอ้มเหตุผล (ถา้ม)ี 

และสาเหตุแหง่การกระท า 

ถือวา่รับทราบ สว.๒ ลว่งพน้ ๑๕ 

วนั นับแต่

วนัที่สง่ถือวา่

รับทราบ 

การสอบสวนเบ้ืองตน้ 

การสอบสวนโดยละเอยีด 



การประชุม (๓) พจิารณาวา่ผดิวนัิยหรือไม ่ 

พิจารณา

เปรียบเทียบ พฐ. 

พิจารณาความผิด

และก าหนดโทษ  

ทางวินยั 

ท า สว.๖ 

- ช ั่งน ้าหนัก พฐ. ท ัง้สองฝ่าย เพ่ือท าให ้

ประเดน็กลายเป็นขอ้เทจ็จริง 

 

 - กระท าผิดหรือไม ่ 

 - ถา้ผิดเป็นการกระผิด

กรณีใด ตามขอ้ใด 

- ควรไดร้ับโทษสถานใด 

(๗๕) 

อยา่งนอ้ยตอ้งม ี

- สรุปขอ้เทจ็จริง/พยานหลกัฐาน 

- การวินิจฉัยเปรียบเทยีบ พฐ. 

- ค ว าม เห็ นขอ งคณะกรรมกา ร

สอบสวน 

- องคป์ระชุมไม่น้องกว่า ๓ คนและไม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (๕๓) 

- การประชุมตอ้งมปีระธานอยูด่ว้ย  

- มตทิี่ประชุมถือเสยีงขา้งมาก* 



. 

การพจิารณา

ความผดิ 

๑. การพจิารณาวนิิจฉัยวา่ ผถห. ไดก้ระท าความผดิหรือไม ่ถา้กระท าเป็นความผดิ

ฐานใด ตามขอ้ใด 

        การพิจารณาความผดิ 

๒. ตอ้งกระท าโดยบุคคลผูม้อี  านาจตามกฎหมาย 

๓. พึงกระท าเม่ือไดข้อ้เทจ็จริงเป็นยุติแลว้ (ตอ้งไดจ้ากการสอบสวน) 

    - วนัิยอยา่งรา้ยแรง ตอ้งตัง้ กก.สอบสวน 

    - วนัิยไมร่า้ยแรง ตอ้งด าเนินการสอบสวนตามวธิกีารที่ เหน็สมควร 

๔. หลกัในการพจิารณาความผดิ 

     ๑) หลกันิติธรรม : ตอ้งมกีฎหมายก าหนดเป็นความผดิ การกระท าตอ้งครบ

องคป์ระกอบความผดิ 

     ๒) หลกัมโนธรรม: ตอ้งพจิารณาอยา่งมสีติ ค านึงถึงความเป็นจริง ความ

ถูกตอ้ง และความเหมาะ 



                        การก าหนดโทษ 

. 
ความหมาย 

หลกัการ 

ผูม้หีนา้ที่ 

เป็นพจิารณาวา่ ผถห. ควรถูกลงโทษสถานใด ตอ้งกระท าโดย    

ผูม้อี  านาจ และจากขอ้เทจ็จริงในส านวน 

๔. นโยบายรัฐ 

๑. นิติธรรม : โทษตามที่กฎหมายก าหนด + ความรา้ยแรง 

๒. มโนธรรม : ถูกตอ้งเหมาะสม + ภายในขอบเขตระดบัโทษ 

๓. เป็นธรรม : เสมอหนา้ไมเ่ลือกปฏิบตัิ ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บั*  

- พฤติการณ ์

- เหตุผล 

 

- คุณงามความด ี

 

- เบ้ืองหลงัการกระท า (จ าเป็น, ป้องกนั, บนัดาลโทสะ เป็นตน้ 

โดยไมใ่ชก่ารกระท าที่ เกดิมาจากสนัดาลชัว่ ) 

 

- รบัราชการนาน 

- ปฏิบตัิงานเป็นผลดแีกร่าชการ 

- ไมเ่คยท าผิดมากอ่น 

- บรรเทาความเสยีหาย เป็นตน้ 

ก.จงัหวดั 

นายก อปท. 

กรรมการสอบสวน 



แบบ สว.๖ 

                                        รายงานการสอบสวน 

 

 เร่ือง  การสอบสวน...(ช่ือผูถู้กกลา่วหา)..ซ่ึงถูกกลา่วหาวา่กระท าผดิวินัยอยา่งรา้ยแรง/   

หยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ / บกพร่องในหนา้ท่ีราชการ / ประพฤติตนไมเ่หมาะสมกบั

ต าแหนง่หนา้ท่ีราชการ 

      วนัที่ ........................................... 

 เรียน  .........(ผูส้ั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน)......... 

     ตามที่ ไดม้ีค  าสั่ง อปท. ที่ ................เร่ืองแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนลงวนัที่ ........เดือน

...................พ.ศ............. เพ่ือสอบสวน..............(ช่ือผูถู้กกลา่วหา)............... ซ่ึงถูกกลา่วหาวา่กระท าผิด

วินัยอยา่งร้ายแรง / หยอ่นความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ / บกพร่องในหน้าท่ีราชการ /  

ประพฤติตนไมเ่หมาะ สมกบัต าแหนง่หนา้ท่ีราชการ ในเร่ือง ................(เร่ืองที่กลา่วหา ถา้หลายเร่ืองใหร้ะบุ

ทุกเร่ือง)............น้ัน  

 ประธานกรรมการไดร้ับทราบค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนดงักลา่วเม่ือวนัที่ ......เดือน

.............พ.ศ...........และคณะกรรมการสอบสวนไดส้อบสวนตามประกาศ ก.จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขในการสอบสวนฯ เสร็จแลว้ จึงขอเสนอรายงานการสอบสวน ดงัตอ่ไปน้ี  

 



 ๑.  มูลกรณีเร่ืองน้ีปรากฏขึ้นเน่ืองจาก...(มผูีร้อ้งเรียนหรือรายงานวา่

อยา่งไร ในกรณีที่ไดม้กีารสืบสวนหรือ สอบสวนไดค้วามประการใด ใหร้ะบุไว ้

ดว้ย).................. 

 ๒. คณะกรรมการสอบสวนไดแ้จง้และอธิบายขอ้กลา่วหาที่ปรากฏตามเร่ือง

ที่กลา่วหาให ้..(ช่ือผูถู้กกลา่วหา)..ผูถู้กกลา่วหาทราบแลว้ โดย..(แจง้และอธิบายขอ้

กลา่วหาใหผู้ถู้กกลา่วหาทราบวา่ไดก้ระท าการใด เม่ือใด อยา่งไรและไดแ้จง้โดยวิธใีด)... 

 ๓.  .....(ช่ือผูถู้กกลา่วหา)......ผูถู้กกลา่วหาไดใ้หถ้อ้ยค าในเบ้ืองตน้ว่า

..........(ใหถ้อ้ยค าในเบ้ืองตน้วา่อยา่งไร หรือไมไ่ดใ้หถ้อ้ยค าในเบ้ืองตน้ดว้ยเหตุผล

อยา่งไร)...............................  

 ๔.  คณะกรรมการสอบสวนไดร้วบรวมพยานหลกัฐานที่ เกี่ยวขอ้งกบัขอ้

กลา่วหาแลว้ไดค้วามวา่...........(ไดค้วามอยา่งไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน       

ไมส่อบสวนพยานใดตามขอ้ ๖๗ หรืองดการสอบสวนพยานหลกัฐานใดตามขอ้ ๖๘     

ใหร้ะบุพยานที่ ไมส่อบสวนหรือพยานหลกัฐานที่งดสอบสวนน้ันพรอ้มระบุเหตุผลไว ้

ดว้ย)............................................... 

  



 ๕. คณะกรรมการสอบสวนไดแ้จง้ขอ้กลา่วหาและสรุปพยานหลกัฐานที่

สนับสนุนขอ้กล่า วหาลงวันที่ . . . . . . เ ดือน . . . . . . . . . . .  พ .ศ . . . . . . . . . . . . . โดย

.................(อธิบายวิธีการแจง้ขอ้กลา่วหาและสรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนขอ้

กลา่วหา)........................ 

 ๖. คณะกรรมการสอบสวนไดใ้หโ้อกาสผูถู้กกลา่วหาที่จะย่ืนค าชี้แจงแกข้อ้

กลา่วหา หรือขอใหถ้อ้ยค าหรือขอน าสืบแกข้อ้กลา่วหาแลว้...(ช่ือผูถู้กกลา่วหา)...ผู ้

ถูกกล่าวหาไดช้ี้ แจงแกข้ อ้กล่าวหา / ให ้ถอ้ยค า /น า สืบแกข้อ้กล่าวหาว่า

........................... (รายละเอียดเก่ียวกบัค าช้ีแจงแกข้อ้กลา่วหาหรือการใหถ้อ้ยค า หรือการน าสืบแกข้อ้

กลา่วหาวา่อยา่งไร และในกรณีท่ีไมไ่ดด้ าเนินการดงักลา่วเน่ืองจากเหตุผลอยา่งไร และไดน้ าสืบแกข้อ้กลา่วหา

โดยอา้งพยานหลกัฐาน ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนไดด้ าเนินการสอบสวนตามค าขอของผูถู้กกลา่วหาไดค้วาม

สรุปวา่อยา่งไร หรือไมไ่ดมี้การน าสืบแกข้อ้กลา่วหาดว้ยเหตุผลอยา่งไร ในกรณีท่ีคณะ กรรมการสอบสวนไม่

สอบสวนพยานใดตามขอ้ ๖๗  หรืองดการสอบสวนพยานหลกัฐานใดตามขอ้ ๖๘  ใหร้ะบุพยานท่ีไมส่อบสวน

หรือพยานหลกัฐานท่ี) 

  

 



 ๗. คณะกรรมการสอบสวนไดป้ระชุมพจิารณาลงมติแลว้ เหน็วา่.......................... (สรุปขอ้เทจ็จริงที่

ไดจ้ากการสอบสวน ก าหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลกัฐานที่ สนับสนุนขอ้กล่าวหากบั

พยานหลกัฐานที่หกัลา้งขอ้กลา่วหาวา่จะรับฟงัพยานหลกัฐานใดไดห้รือ ไมเ่พยีงใด โดยอาศยัเหตุผลอยา่งไร และผู ้

ถูกกลา่วหาไดก้ระท าผิดวินัยอยา่งไร หรือไม ่ถา้ผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใดตามมาตราใด  และควรไดร้ับโทษ

สถานใด หยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ หรือบกพร่องในหนา้ท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่

เหมาะสมกบัต าแหนง่หนา้ท่ีราชการ หรือมีเหตุอนัควรสงสยัอยา่งย่ิงวา่ผูถู้กกลา่วหาไดก้ระท าผิดวินัยอยา่งร้ายแรง 

แตก่ารสอบสวนไมไ่ดค้วามแนช่ดัพอท่ีจะฟงัลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก ถา้ใหรั้บราชการตอ่ไปจะเป็นการเสียหาย

แกร่าชการ หรือไม ่อยา่งไร)......................................................................................... 

  คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอส านวนการสอบสวนมาเพ่ือโปรดพจิารณาด าเนินการตอ่ไป  

                                 ........(ลายมือช่ือ)........ประธานกรรมการ 

                                          (.................................) 

                                          ........(ลายมือช่ือ)........กรรมการ 

                                          (.................................) 

                                        ........(ลายมือช่ือ)........กรรมการและเลขานุการ 

                                         (.................................) 

 



การพจิารณาของนายก อปท.ผูส้ัง่แตง่ตัง้ คกก. /นายก อปท. ตน้สงักดั 

. 
๑. ตรวจสอบความถูกตอ้งของส านวน  (ขอ้ ๗๗) 

    - ตัง้กรรมการฯ ไมถู่กตอ้งตามขอ้ ๔๙ เสยีไป

ทัง้หมด (ขอ้ ๗๙) 

    - ประชุม/สอบปากค าไมถู่กตอ้ง (ขอ้ ๘๐) 

    - ไมแ่จง้ สว. ๓ (ขอ้ ๘๑) 

    - กระบวนการอื่นไมถู่กตอ้ง+เป็นขัน้ตอน

สาระส าคญั (ขอ้ ๘๒) 

 

รับ สว.๖ 

พจิารณาสั่งการภายใน ๓๐ วนั 

๒. มกีารโอนฯ 

๑. กรณีไมผ่ดิ

หรือผดิวินัยไม่

รา้ยแรง  

(๑) 

๒. กรณีผดิ

วนัิยอยา่ง

รา้ยแรง (๒) 

๑. ไมม่กีารโอนฯ 

รับ สว.๖ 

๑. ตรวจสอบความถูกตอ้งของส านวน  (ขอ้ ๗๗) 

    - ตัง้กรรมการฯ ไมถู่กตอ้งตามขอ้ ๔๙ เสยีไป

ทัง้หมด (ขอ้ ๗๙) 

    - ประชุม/สอบปากค าไมถู่กตอ้ง (ขอ้ ๘๐) 

    - ไมแ่จง้ สว. ๓ (ขอ้ ๘๑) 

    - กระบวนการอื่นไมถู่กตอ้ง+เป็นขัน้ตอน

สาระส าคญั (ขอ้ ๘๒) 

 

สง่ใหน้ายก อปท.  

ตน้สงักดัพจิารณาตาม 

ขอ้ ๗๔ + ๗๗  

 ๓๐ วนั 



๓. การลงโทษทางวินัย 

๑. เพ่ือรักษาความศกัดิ์ สิทธ์ิของกฎหมาย 

มาตรการสุดทา้ยเพ่ือใหม้กีารรักษาวนัิย นอกเหนือจากการสง่เสริม และป้องกนั ความหมาย 

จุดมุง่หมาย 

แบบค าสั่ง 

ผูม้อี  านาจ 

๒. เพ่ือรักษาความประพฤติ และสมรรถภาพการท างาน  

๔. เพ่ือใหป้รับปรุงตนเองใหด้ข้ึีน 

๓. เพ่ือรักษาช่ือเสยีงราชการ และสรา้งความเช่ือมัน่ของประชาชนตอ่ระบบราชการ 

นายก อปท. ตน้สงักดัปัจจุบนั 

ระดบัโทษ ระดบัโทษ 

รา้ยแรง 

ไมร่า้ยแรง 

เลก็นอ้ย 
ลท.๑,ลท.๒,ลท.๓,ลท.๔,ลท.๕,ลท.๖ 

การสั่งการ 

ยุติเร่ือง,งดโทษ  

ไมร่า้ยแรง :ออกค าสั่ง+ แจง้ แลว้ รายงานฯ ก.จว. 

รา้ยแรง : รายงานฯ ก.จว. แลว้จึงออกค าสั่งตามมติ  

ขอ้ควรจ า : ๑. ตอ้งค านึงถึงสภาพการเป็นขา้ราชการ 
               ๒.กรณีตัง้รา้ยแรงแลว้กรรมการสอบสวนและนายก อปท. เหน็ตา่งในระดบัโทษ 

               ๓.หลกัการลงโทษไมย่อ้นหลงั  ๔. ตอ้งแจง้สิทธิ  



การด าเนินการทางวนัิยตามประกาศ คสช. ๘๕/๒๕๕๗ 

         ประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิฉบบัที่ ๘๕/๒๕๕๗  

         ขอ้ ๑๑ ในกรณีที่ ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นครบวาระหรือวา่งลงใหป้ลดั อปท. ปฏิบตัหินา้ที่นายก อปท. 

         ในกรณีที่กฎหมายก าหนดใหก้ารบริหารงานบุคคลเร่ืองใดเป็นอ านาจหนา้ที่ของผูบ้ริหารทอ้งถิ่ น ปลดั อปท .จะท าหนา้ที่

ตามวรรคหน่ึงไดต้อ่เม่ือไดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.จ.จ, ก.ท.จ. และ ก.อบต.จงัหวดั แลว้แตก่รณีกอ่น 

         ประเดน็ปัญหาที่ เกดิข้ึน 

 ๑. อ านาจของปลดัผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ของนายก อปท. ในเร่ืองการบริหารงานบุคคลไดม้มีากนอ้ย

เพยีงใด? 

 ๒. ปลดัผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ของนายก อปท. ตัง้กรรมการสอบสวน ขรก.ทอ้งถิ่นไดห้รือไม?่ 

 ๓. กรณีปลดัฯ จะตอ้งถูกด าเนินการทางวินัยฯ  

     ๓.๑ ใครเป็นคนสั่งแตง่ตัง้ กก.สอบสวน 

     ๓.๒ ใครพจิารณารายงานการด าเนินการทางวินัย  

     ๓.๓ ใครและสั่งลงโทษ 

     ๓.๔ ถา้ผูม้อี  านาจไมด่ าเนินการตอ้งปฏิบตัิอยา่งไร 



การด าเนินการทางวนัิยกรณี ป.ป.ช.ชี้ มูลความ (พ.ศ.๒๕๖๑) 
. 



ความหมาย ความส าคญั ลกัษณะ และจุดประสงค ์

อุทธรณ ์

ความ  

หมาย 

ความ 

ส าคญั 

ลกัษณะ 

จุด 

ประสงค ์

- เป็นการร้องขอใหผู้ม้ีอ  านาจตาม

กฎหมายยกข้ึนข้ึนพจิารณาใหม ่

- เป็นระบบคุณธรรม /ประกนัความเป็น

ธรรม ความมัน่คง และเป็นการตรวจสอบ

การใชอ้  านาจของ ผบช. 

- เพ่ือใหผู้ถู้กลงโทษทางวนัิยและออก

จากราชการตามขอ้ ๕ มชีอ่ทางรอ้งขอ

ความยุติธรรม 

 

- เป็นการคัดคา้นโตแ้ยง้ในลักษณะ

เผชญิหนา้กบัผูอ้อกค าสั่ง 



ผงัข ัน้ตอนการอุทธรณแ์ละการพจิารณาอุทธรณ ์

. 

ผูอุ้ทธรณ ์

(5) 

ผา่นนายก ฯ

(15+19) 

ก.จงัหวดั (9) อนุฯอุทธรณ ์

นายกฯ  

(11) 

ผูอุ้ทธรณ ์

(24) 

ก.จงัหวดั 

กก.สอบสวน 

ก.จงัหวดั (21) 

กก.สอบสวน 

นายกฯ 

(21+23)  

นายกฯ (11)  

นายกฯ 

นายกฯ  

ก.กลาง (19 ว.2) 

ฟ้องศาลปกครอง (ม.9) 

 

1. ผูถู้กลงโทษทางวินัย หรือถูกใหอ้อกราชการ (5) 

2. อุทธรณต์อ้งปรากฏขอ้โตแ้ยง้ (6) 

3. ผูอ่ื้นอุทธรณแ์ทน  -ตายกอ่นอุทธรณ ์(7) 

                           –ไมอ่าจอุทธรณเ์อง(8) 

4. มสิีทธิขอตรวจและคดั สว.6 (12) 

5. มสิีทธิคดัคา้นผูพ้จิารณาอุทธรณ ์(13) 

6. มขีอถอนอุทธรณ ์(17) 

7. มสิีทธิขอแถลงการณด์ว้ยวาจา (20) 

7 วนัท า

การ 

30วนั 

90วนั 

ตาม

ระยะเวลาที่  

ก.จว.

ก าหนด 

ตาม

ระยะเวลาที่  

ก.จว.

ก าหนด 



ความหมาย ความส าคญั ลกัษณะ และจุดประสงค ์

รอ้งทุกข ์

ความ  

หมาย 

ความ 

ส าคญั 

ลกัษณะ 

จุด 

ประสงค ์

- เป็นการรอ้งขอใหผู้ม้อี  านาจวา่ ผบช. ใช ้

อ  านาจปฏิบ ัติตนโดยไม่ชอบ หรือไม่

ปฏิบตัิตอ่ตนใหถู้กตอ้ง หรือกรณีมเีหตุ

คบัขอ้งใจฯ 

- เป็นกระบวนการพนักงานสมัพนัธ ์

- เปิดโอกาสใหม้กีารปรับความเขา้ใจ 

- เป็นการตรวจสอบถว่งดุลการใชอ้  านาจ

ของ ผบช. 

๑. สรา้งความสมัพนัธ ์

๒. ให ้ผบช. ทราบความคบัขอ้งใจ 

๓. ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามชีอ่งทางระบาย 

๔. เป็นกลไกตรวจสอบ/ถว่งดุล 

๕. เสริมสรา้งความโปร่งใจ/ก าลงัใจฯ 

 

- เป็นการรอ้งขอใหป้ลดเปล้ืองทุกข ์

- หนัหนา้เขา้หากบัเพ่ือปรับทุกข ์



ผงัข ัน้ตอนการรอ้งทุกขแ์ละการพจิารณาเร่ืองรอ้งทุกข ์

. 

ผูร้อ้งทุกข ์

(27 ว.1) 

ผา่นนายก ฯ(30 

ว.2) 

ก.จงัหวดั (27 

ว.3) 
อนุฯอุทธรณ ์

จ.จงัหวดัใหม ่(โอน) 

(34) 

ผูอุ้ทธรณ ์

(24) 

ก.จงัหวดั (20 

+32) 

นายกฯ ใหม ่

นายกฯ  

(27 +33)  

อปท. เกา่ 

ฟ้องศาล

ปกครอง (ม.9) 

 

1. ผูเ้หน็วา่นายกฯ ปฏิบตัิตอ่ตนไมช่อบฯ (๒๗) 

2. รอ้งทุกขต์อ้งลงช่ือ+ขอ้โตแ้ยง้+ค าขอ (๒๘) 

3. มสิีทธิคดัคา้นผูพ้ิจารณาเร่ืองรอ้งทุกข ์(13) 

4. มขีอถอนเร่ืองรอ้งทุกข ์(17) 

5. มสิีทธิขอแถลงการณด์ว้ยวาจา (28 ว.2) 

3 วนัท าการ 30วนั 

90วนั 

พิจารณาจากเร่ืองรอ้ง

ทุกข ์กรณีจ าเป็น มสิีทธิ

ขอเอกสารหลกัฐานฯ 

(31) 

  1. นายกปฏิบตัิชอบแลว้ยก 

  2. ไมถู่กทัง้หมด เพิกถอน/แกไ้ข/

ยกเลิก 

  3. ไมถ่กตอ้งบางสว่น ใหแ้กไ้ข/

ด าเนินการใหถู้กตอ้ง 

  4. เหน็สมควรประการอื่ น 

 (32) 



นายเศรษฐพงศ ์แหลง่สทา้น  

Tel 08-3352-6363 

Lind : settaphong Lst 


