
การด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

1.วินัย 1.ความหมาย 
 
 
 
 
2.ประเภท 

1.การควบคุมความประพฤติให้เป็นไป
ตามระเบียบแบบแผน 
2.ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมา
ว่าสามารถที่จะควบคุมตนเองให้อยู่ใน
กรอบของวินัย 
1.วินัยอย่างไม่ร้ายแรง(ภาคทัณฑ์/ตัด
เงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน) 
2.วินัยอย่างร้ายแรง (ปลดออก/ไล่ออก) 
 

1.คู่มือการด าเนินการทางวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 
2.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 21 

2.การด าเนินการทางวินัย 
 

กระบวนการด าเนินการทางวินัย - การด าเนินการทั้งหลายที่กระท าเป็น
พิธีการตามกฎหมายเมื่อมีกรณีถูก
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย โดยมี
กระบวนการ 
  1.การตั้งเรื่องกล่าวหา 
  2.การสืบสวนหรือสอบสวน 
  3.การพิจารณาความผิดและโทษ 
  4.การสั่งลงโทษหรืองดโทษ 
  5.การด าเนินการต่างๆระหว่างการ
สอบสวนและพิจารณาความผิด เช่น    
การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

1.คู่มือการด าเนินการทางวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 หน้า 25-115 



หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

3.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย 

มีเนื้อหาสาระทั้งสิ้น 80 ข้อ 1.ข้อก าหนดด้านสาระบัญญัติ (ข้อ 1-
22) ก าหนดให้พนักงานส่วนท้องถิ่นต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร และฐาน
ความผิดทางวินัยมีอะไรบ้าง 
2.ข้อก าหนดด้านวิธีสบัญญัติ (ข้อ 23-
80) เป็นวิธีการด าเนินการทางวินัยทั้ง
กระบวนการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด 
 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 1-80 
 

4.การอ้างกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับวินัย มี 
1.มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 
2.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย 
3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ของ ก.จังหวัด 

-เมื่อจะอ้างกฎหมายในการด าเนินการ
ทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (อบจ./
เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต.) ต้องอ้าง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
ของ ก.จังหวัด เท่านั้น 
-จะอ้างมาตรฐานกลางหรือมาตรฐาน
ทั่วไป ไม่ได้ 
 

1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ของ ก.จังหวัด 

 

 

 



หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

5.การชี้มูลและการตั้งเรื่อง   
เพ่ือด าเนินการทางวินัย 

1. เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทาง
วินัย 
2. นายกฯ ไม่ต้องสอบสวนข้อเท็จจริง
เพ่ือหามูลความผิดอีก 
3.การด าเนินการทางวินัยอาจเกิดจาก 
(1) มีผู้กล่าวหา/มีผู้ร้องเรียน โดยแจ้งชื่อ
ที่อยู่ของตนเองที่แน่นอน และระบุกรณี
ที่กล่าวหา ซึ่งปรากฏตัวผู้กล่าวหา 
(2) ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน/
ผู้ใต้บังคับบัญชา/หรือบุคคลอ่ืน ฯลฯ 
ตรวจพบความผิด ซึ่งเป็นกรณีสงสัยโดย
ยังไม่มีพยานหลักฐาน 
(3) หน่วยงานของรัฐชี้มูลให้ด าเนินการ
ทางวินัย เช่น กระทวง ทบวง กรม สตง.
หรือหน่วยงานตรวจสอบ ฯลฯ 

1.ถ้ากรณียังไม่ชัดเจนให้สอบข้อเท็จจริง
เสียก่อน 
2.ถ้าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง นายกฯ อาจสอบสวนโดย 
   (1) ด าเนินการเอง 
   (2) มอบหมายผู้อ่ืน 
   (3) ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพ่ือ
ลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือ 
   (4) ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่
รา้ยแรง 
(1)-(4)ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   ก.ต้องแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้
ถูกกล่าวหาทราบ 
   ข.ต้องสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวทราบ 
   ค.ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้
ข้อกล่าวหา 
3.ถ้าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ให้นายกฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ (ตาม
แบบ สว.1) ขึ้นท าการสอบสวน แล้ว 
 

1.หนังสือส านักงาน ก.อบต.,ก.ท. และ 
ก.จ.ที่ มท 0809.2/ว195 ลงวันที่ 8 
กันยายน 2548 เรื่อง วิธีการก่อน
ด าเนินการทางวินัยและการสอบสวนวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง 
2.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลว. 
30 พ.ย.44 ข้อ 20 
3.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.
ที่ มท 0809.1/ว143 ลงวนัที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2546 

 



หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

  ด าเนินการตามแบบ สว.2 ถึง สว.6 
(กรณี สตง.ชี้มูล ให้ตรวจสอบก่อนว่า
แจ้งให้ท าอะไร หากสอบข้อเท็จจริงต้อง
สอบข้อเท็จจริงก่อน แต่ถ้าให้ด าเนินการ
ทางแพ่ง อาญา วินัย   
อย่าตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงซ้ าอีก) 
 

 

6.การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย กรณี สตง.หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ชี้มูล 

ให้ตรวจสอบการชี้มูลว่าเป็นวินัยอย่างไม่
ร้ายแรงหรือวินัยอย่างร้ายแรง 

1.ถ้าเป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ไม่
กระทบต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อน
ระดับ ออกค าสั่งคล้ายกับการสอบสวน
ข้อเท็จจริง เพ่ือป้องกันการเข้าใจผิดว่า
เป็นวินัยอย่างร้ายแรง) 
2.ถ้าเป็นวินัยอย่างร้ายแรงให้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง (ตามแบบ สว.1) 
 

หากเป็นหนังสือ สตง.สังเกตได้จากท้าย
หนังสือ เช่น "ให้ด าเนินการทางวินัย 
ตามควรแก่กรณี" และให้รายงานทุก 60 
วัน มักเป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ถ้า
เป็นวินัยร้ายแรง มักจะระบุชัด เช่น น่า
เชื่อว่าทุจริตต่อหน้าที่ หรือผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง และให้รายงานทุก 90 วัน เป็น
ต้น 

7.การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย กรณี ป.ป.ช.ชี้มูล 

ให้ให้ส านวนของ ป.ป.ช.พิจารณาโทษ 
ได้เลย 

1.ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ใดๆ ขึ้นอีก 
2.ให้ใช้ส านวน ป.ป.ช.พิจารณาโทษเลย 
3.รายงาน ก.จังหวัดตามหลักเกณฑ์ฯ 

1.พ.ร.บ.ป.ป.ช.มาตรา 92 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

8.การสอบสวนตามที่นายกฯ 
เห็นสมควร (วินัยอย่างไม่ร้ายแรง) 

อ านาจการสั่งสอบสวนต้องเริ่มต้นจาก
นายกฯ 

1.กรณีการสอบสวนมาแล้วโดย
หน่วยงานอื่น หากนายกฯ จะลงโทษทาง
วินัยโดยไม่สอบสวนอีก ไม่ได้ (ยกเว้น 
ป.ป.ช.ชี้มูล) 
2.นายกฯ อาจสอบสวนเองหรือมอบให้
บุคคลอื่นสอบสวน หรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือ
ลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือ
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงได้ 

1.หนังสือส านักงาน ก.อบต.,ก.ท.และ 
ก.จ.ที่ มท 0809.2/ว195 ลงวันที่ 8 
กันยายน 2548 
2.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 20 
3.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต.ที่ มท 0809.1/ว143 ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2546  
 

9.การยืมตัวกรรมการสอบสวนจาก
สังกัดอ่ืน 

1.เมื่อมีความจ าเป็นต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
(ร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง) 
2.เมื่อไม่อาจแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น
ใน อปท.แห่งนั้นได้ 

1.ประสานภายในไปยัง อปท.อื่น หรือ 
อปท.ประเภทอ่ืน หรืออ าเภอหรือจังหวัด 
ซึ่งเป็น "ต้นสังกัด"ของผู้ที่จะขอยืมตัวมา
เป็นกรรมการสอบสวน 
2.เมื่อมีการตอบรับจากผู้จะท าหน้าที่
และผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นแล้ว ให้ท า
เป็นหนังสือขอยืมตัวตามนั้น 
3.หลังจากได้รับหนังสือแจ้ง "อนุญาต" 
จากต้นสังกัดของผู้นั้นแล้ว ให้ด าเนินการ 

1.หนังสือส านักงาน ก.อบต.,ก.ท.และ 
ก.จ.ที่ มท 0809.2/ว205 ลงวันที่ 20 
กันยายน 2548 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

  ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน
ได้ 
4.ค าว่า"ต้นสังกัด"หมายถึง 
   (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีขอตัว
ข้าราชการพลเรือน ซึ่งอยู่ในก ากับดูแล 
   (2) นายอ าเภอ กรณีขอตัวข้าราชการ
พลเรือน ซึ่งอยู่ในก ากับดูแล 
   (3) นายกฯ กรณีขอตัวข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด 
5.ต้องได้รับหนังสือแจ้ง "อนุญาต"
เสียกอ่นจึงจะด าเนินการออกค าสั่ง
แต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนได้ (ให้
หลีกเลี่ยงออกค าสั่งก่อนรับอนุญาต) 
 

 

10.คุณสมบัติของกรรมการสอบสวน
ทางวินัย 

หากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ไม่
มีคุณสมบัติ แม้แต่คนเดียว จะท าให้การ
สอบสวนทั้งหมดเสียไป ไม่อาจน ามา
พิจารณาลงโทษทางวินัยได้ 

1.เป็นนิติกร หรือ 
2.ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือ 
3.ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ด าเนินการทางวินัย(เครือข่าย
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ) หรือ 
4.มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการ
ทางวินัย 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 33 และ 
ข้อ 63 



5.หนึ่งในกรรมการสอบสวน อาจมี
คุณสมบัติข้างต้นเพียงคนเดียว ก็ท าการ
สอบสวนได้ 
 

11.การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เมื่อนายกฯเป็นคู่กรณี หรือถูกกล่าวหา
ว่ากระท าผิดร่วมกับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

นายกฯไม่อาจเลือกกรรมการสอบสวนได้
เอง โดยล าพัง 

ให้ ก.จังหวัด ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.ตรวจสอบ 
  2.หากพบว่าเป็นความจริง 
  3.พิจารณาคัดเลือกผู้จะเป็นกรรมการ
สอบสวน 
  4.แจ้งต้นสังกัดของผู้ได้รับคัดเลือก
ทราบ 
  5.แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น
กรรมการให้นายกฯ ออกค าสั่งแต่งตั้ง
เป็นกรรมการสอบสวน 
  6.พิจารณาส านวนสอบสวนแทนนายก
ฯ หลังจากคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
เสร็จ และเสนอมา 
  7.แจ้งมติ ก.จังหวัด ไปให้นายกฯ สั่ง
หรือปฏิบัตินามมตินั้น 
 
 
 
 
 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 33 วรรค
ห้า,วรรคหก และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 



หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

12.การยกเลิกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เมื่อออกแล้วยกเลิกมิได้ 

1.เว้นแต่ออกค าสั่งผิดข้อเท็จจริงใน
สาระส าคัญ 
2.หากมิใช่สาระส าคัญ ต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องเท่านั้น 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 33 วรรค
เจ็ด และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม, และ ข้อ 40  
 

13.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
(แบบ สว.1) 

1.ข้อความท่ีต้องระบุ 
 
 
 
2.ข้อความท่ีไม่ต้องระบุ 

1.ชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
2.เรื่องที่กล่าวหา(ระบุเฉพาะพฤติการณ์) 
3.ชื่อและต าแหน่งของกรรมการ
สอบสวน 
1.ห้ามระบุฐานความผิด เพราะยังไม่ได้
สอบสวน 
2.ฐานความผิดจะเริ่มระบุตั้งแต่ สว.3 
เป็นต้นไป 
3.การระบุฐานความผิดในค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน (สว.1) ตั้งแต่
ต้น จะท าให้ไม่สามารถสอบสวนให้หมด
ประเด็น หรือสิ้นกระแสความได้ 
4.เมื่อใช้กับวินัยไม่ร้ายแรง ตัดค าว่า 
"ร้ายแรง"ออก 
 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 34 



หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

14.การแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน (แบบ สว.1) 

นายกฯ ต้องแจ้งค าสั่งฯ นั้น โดยเร็ว 1.แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
2.แจ้งให้ประธานกรรมการสอบสวน
ทราบ เพราะเมื่อประธานฯ รับทราบ 
เงื่อนเวลาการสอบสวนจะเริ่มนับทันที 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 35 และ 
ข้อ 42 
 

15.การคัดค้านกรรมการสอบสวน มีเหตุคัดค้านกรรมการสอบสวน (5 
เหตุ) 

1.ให้ผู้ถูกกล่าวหา คัดค้านกรรมการ
สอบสวนผู้นัน้ ภายใน 7 วัน นบัแต่วัน
รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 
2.ให้นายกฯ ที่ออกค าสั่งฯพิจารณาสั่งการ
ภายใน 15 วัน นับแต่วนัได้รบัค าคัดค้าน 
3.หากนายกฯไม่สัง่การอย่างใดอย่างหนึ่ง
ภายใน 15 วัน ถือว่าผู้ถูกคัดค้านพ้นจาก
การเป็นกรรมการสอบสวนทันท ี(ห้ามเข้า
ร่วมท าการสอบสวน เพราะไม่มฐีานะเป็น
กรรมการสอบสวนแล้ว) 
  (1) ให้เลขานุการ รายงานนายกฯ 
  (2) ให้เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการที่พ้นจาก
การเป็นกรรมการนั้น 
4.กรณีที่กรรมการเห็นว่าตนมีเหตุจะถูก
คัดค้าน ก็ให้ด าเนินการเช่นเดียวกัน 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 38 และ 
ข้อ 40 

2.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 39 



หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

16.การนับเวลาสอบสวน 1.เวลาสอบสวนปกติ 120 วัน 
2.ขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 30 
วัน รวม 180 วัน 

1.ระยะเวลาเริ่มนับเมื่อประธาน
กรรมการสอบสวนรับทราบค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 
2.เมื่อครบ 120 วัน สอบสวนไม่แล้ว
เสร็จให้ประธานกรรมการสอบสวน ขอ
ขยายเวลาต่อนายกฯ ที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง
ฯ 
3.เมื่อครบ 180 วัน สอบสวนไม่แล้ว
เสร็จให้ประธานกรรมการสอบสวนขอ
ขยายเวลาไปยัง ก.จังหวัด เพ่ือก าหนด
เงื่อนเวลาเร่งรัด 
 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ 
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 42 
2.การสอบสวนที่เกิน 180 วัน ไม่ท า
การสอบสวนทั้งหมดเสียไป แต่หาก
คณะกรรมการสอบสวนประวิงเวลาอาจ
ถูกร้องเรียนกล่าวหาเสียเอง 
 

17.การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ออก
จากราชการไปแล้ว 

ถูกกล่าวหาก่อนออกจากราชการ (เว้น
แต่ออกเพราะตาย) นายกฯ มีอ านาจ
ด าเนินการทางวินัย เสมือนว่ายังมิได้
ออกจากราชการ 

1.เป็นการกล่าวหาวา่กระท าผิดวนิัยอย่าง
ร้ายแรงเป็นหนังสือต่อ 
(1) ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น 
(2) ผู้มีหน้าทีส่ืบสวนสอบสวน 
(3) ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย หรือ 
    (1) ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นกลา่วหาเองเป็น
หนังสือ 
    (2) ถูกฟ้องคดีอาญา 
    (3) ต้องหาว่ากระท าผิดอาญา 
2.ถ้ากล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอยา่งไม่ร้ายแรง 
นายกฯไม่มีอ านาจด าเนินการทางวินัยได้อีก 
 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 27 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

18.การกระท าที่ปรากฏชัดแจ้ง ด าเนินการทางวินัย โดย 
1.ไม่สอบสวน หรือ 
2.งดการสอบสวน ก็ได้ 

1.กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
 (1) ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท า
ผิด และนายกฯ เห็นว่าข้อเท็จจริงตาม
ค าพิพากษา ประจักษ์ชัดแล้ว (ต้องแจ้ง
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบค าพิพากษาด้วย) 
  (2) รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกฯ 
หรือรับสารภาพต่อ 
     1.ผู้มีหน้าที่สืบสวน 
     2.คณะกรรมการสอบสวนและได้
บันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ 

2.กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  (1) ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(จริงๆ) (ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ค าพิพากษาด้วย) 
  (2) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราว
เดียวกันเกิน 15 วัน และนายกฯได้
สืบสวนแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 
   

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 30 
2.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 31 

 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

  (3) รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกฯ 
หรือรับสารภาพต่อ 
      1. ผู้มีหน้าที่สืบสวน 
      2. คณะกรรมการสอบสวน 
และได้บันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็น
หนังสือ 

 

19.การสอบสวนหรือรวบรวม
พยานหลักฐานต่างท้องที่(อาจไกลโดย
ระยะทาง ไม่สามารถเดินทางไป
สอบสวนเอง ฯลฯ) 

 1.ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อ
นายกฯ เพ่ือขอให้นายกฯ/หัวหน้าส่วน
ราชการในท้องที่นั้นสอบสวนหรือ
รวบรวมแทน 
2.ให้นายกฯขอให้นายกฯ/หัวหน้าส่วน
ราชการในท้องที่นั้น แต่งตั้งข้าราชการ/
พนักงานในสังกัดอย่างน้อย 2 คน ร่วม
เป็น คณะท าการสอบสวน 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ  53 

20.กรรมการสอบสวนเห็น
นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุในค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน (ในขณะ
สอบสวน) 

กรรมการสอบสวนต้องก าหนดประเด็น
หรือข้อส าคัญท่ีจะต้องสอบสวน 
1.กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องอ่ืน 
2.หย่อนความสามารถ 
3.บกพร่องในหน้าที่ 
4.ประพฤติตนไม่เหมาะสม 

1.ให้ประธานกรรมการสอบสวน 
รายงานไปยังนายกฯ โดยเร็ว 
2.ถ้านายกฯ เห็นด้วย ให้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการข้ึนท าการสอบสวน (แบบ 
สว.1) 
3.กรรมการสอบสวนจะเป็นชุดเดิมหรือ
ชุดใหม่ก็ได้ 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 54 



หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

21.การสอบสวนพาดพิงถึงพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นผู้อื่น 

พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้อ่ืนนั้น มิใช่เป็นผู้
ถูกกล่าวหา 

1.ให้กรรมการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้น
มีส่วนกระท าผิดในเรื่องนั้นหรือไม่ 
2.หากเห็นว่ามี ให้ประธานกรรมการ
สอบสวน รายงานไปยังนายกฯ โดยเร็ว 
3.ถ้านายกฯ เห็นด้วย ให้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการข้ึนท าการสอบสวน (แบบ 
สว.1) 
4.กรรมการสอบสวนจะเป็นชุดเดิมหรือ
ชุดใหม่ก็ได้ 
 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 55 

22.การโอน (ย้าย)ระหว่างการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนต้องสอบต่อไป
จนแล้วเสร็จ 

ให้นายกฯ คนเดิม และนายกฯคนใหม่ 
ตรวจความถูกต้อง แล้วให้นายกฯคน
ใหม่ ใช้ส านวนนั้นพิจารณาลงโทษจาก
ส านวนเดิมได้เลย 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 เพ่ิมเติม ลว. 
10 ส.ค.48 ข้อ 58 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

23.การเสนอส านวนการสอบสวน (แบบ 
สว.6) 

1.กรรมการต้องมีความเห็น 
2.เสนอต่อนายกฯโดยตรง 

ไม่ต้องเสนอผ่านปลัด อปท.เนื่องจาก
เป็นเรื่องเฉพาะที่กฎหมายก าหนดไว้ 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 61 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

   2.หนังสือส านักงาน ก.อบต.ที่ มท  
0809.6/ว139 ลงวันที่ 5 กันยายน 
2549 
 

24.ผู้ถูกกล่าวหาตายระหว่างการ
สอบสวน 

ยุติการสอบปากค า ให้คณะกรรมการสอบสวน 
1.รวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มี 
2.วินิจฉัยว่าผู้ตายผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หรือไม่ 
3.ถ้าผิด จะลงโทษเพียงใด 
4.ปลดออกได้รับบ าเหน็จ/ไล่ออกไม่ได้
รับ ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับ
บ าเหน็จ บ านาญ 
 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 27 
2.หลักเกณฑ์การจ่ายบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

25.กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด (ผลิต/เสพ/ค้า ฯลฯ) 

ให้นายกฯออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน (ฐานประพฤติ
ชั่วอย่างร้ายแรง/ขาดคุณสมบัติเบื้องต้น) 

1.เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด 
เพ่ือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
2.จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
 

1.หนังสือส านักงาน ก.อบต.,ก.ท.และ 
ก.จ.ที่ มท 0809.1/ว733 ลงวันที่ 12 
พฤษภาคม 2546 
 
 
 
 
 



หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

26.กรณีต้องหาคดีอาญา/ 
ถูกฟ้องคดีอาญา 

ต้องด าเนินการทางวินัยไปพร้อม    กัน
ด้วย 

1.เมื่อลงนามรับทราบข้อกล่าวหาของ
พนักงานสอบสวน (กรณีต้องหา
คดีอาญา) 
2.เมื่อศาลประทับรับฟ้อง (กรณีถูกฟ้อง
คดี) 
3.นายกฯ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ตามควรแก่กรณีทันที 

1.หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ สร 0905/ว
4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2509 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ที่ 
13333/2498 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
2498 
3.หนังสือส านักงาน ก.อบต.ที่ มท 
0809.2/ว740 ลงวันที่ 11 
พฤษภาคม 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

27.การเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างถูก
ด าเนินการทางวินัย รวมถึงการเลื่อน
ระดับ 

1.กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
อย่างไม่ร้ายแรง 
 
2.กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
อย่างร้ายแรง 
 
 
 
 
3.กรณีมีค าสั่งลงโทษทางวินัย 

1.เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ตามปกติ 
 
 
2.เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ได้ และเลื่อน
ระดับไม่ได้ 
(1)ถึงรอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้รอ
เลื่อนขั้นโดยกันเงินไว้ 
(2)สามารถกันเงินไว้หลายครั้ง จนกว่า
การสอบสวนจะแล้วเสร็จ 
3.การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
(1)ถูกลงโทษไม่หนักกว่าภาคทัณฑ์ 
เลื่อนได้ 
(2)ถูกลงโทษตั้งแต่ตัดเงินเดือนขึ้นไป 
เลื่อนไม่ได้ 
(3)กรณีรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้และ
ได้รับโทษตาม(1) ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนที่
รอไว้ทุกครั้ง 
 
 
 
 

1.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต.ที่ มท 0809.1/ว71 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

27.การเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างถูก
ด าเนินการทางวินัย รวมถึงการเลื่อน
ระดับ 

1.กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
อย่างไม่ร้ายแรง 
 
2.กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
อย่างร้ายแรง 
 
 
 
 
3.กรณีมีค าสั่งลงโทษทางวินัย 

1.เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ตามปกติ 
 
 
2.เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ได้ และเลื่อน
ระดับไม่ได้ 
(1)ถึงรอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้รอ
เลื่อนขั้นโดยกันเงินไว้ 
(2)สามารถกันเงินไว้หลายครั้ง จนกว่า
การสอบสวนจะแล้วเสร็จ 
3.การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
(1)ถูกลงโทษไม่หนักกว่าภาคทัณฑ์ 
เลื่อนได้ 
(2)ถูกลงโทษตั้งแต่ตัดเงินเดือนขึ้นไป 
เลื่อนไม่ได้ 
(3)กรณีรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้และ
ได้รับโทษตาม(1) ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนที่
รอไว้ทุกครั้ง 
 
 
 
 

1.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต.ที่ มท 0809.1/ว71 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

   (4)กรณีรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 
และได้รับโทษตัดเงินเดือนและลดขั้น
เงินเดือน ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้
ในครั้งท่ีจะถูกลงโทษเพียงครั้งเดียว 
(5)กรณีรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ และ
ได้รับโทษปลดออก/ไล่ออกจากราชการ 
ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ทุกครั้ง 
(6)กรณีงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้
มาแล้ว ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งต่อไป
ตามปกติ เพ่ือไม่ให้ลงโทษซ้ าในความผิด
เดียวกัน 
 

 

28.มติ ครม.มติ ก.พ.ที่เก่ียวกับวินัย 
 

น ามาใช้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วย ทั้งท่ีมีอยู่แล้วและจะมีขึ้นในอนาคต 
เฉพาะในเรื่องเก่ียวกับวินัยเท่านั้น 

1.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต.ที่ มท 0313.3/ว889 ลงวันที่ 
30 สิงหาคม 2545 
 

29.ค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรงเท่านั้น 

1.เบิกจ่ายจาก อปท.เจ้าของเรื่องผู้ออก
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง 
 

1.หนังสือส านักงาน ก.อบต.,ก.ท.และ 
ก.จ.ที่ มท 0809.1/ว381 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2546 

 

 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

  2.อัตราการเบิกจ่าย 
   (1) สอบสวนตามปกติครั้งละ 250 
บาท 
   (2) สอบสวนเพื่อมีมติสรุป
พยานหลักฐาน และมีมติว่ากระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ ครั้งละ 300 
บาท 
   (3 )เบิกได้เพียงการประชุม 60 วัน 
นับแต่วันประชุมครั้งแรก 
 

 

30.การเสนอรายงานการสอบสวน 
(แบบ สว.6) 

เสนอตามแบบ สว.6โดยต้องมีความเห็น
ด้วย 

เสนอต่อนายกฯ ผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งเพ่ือ
พิจารณา เว้นแต่กรณีตามข้อ 8 เมื่อ
เสนอแล้วถือว่า การสอบสวนแล้วเสร็จ 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 60 
 

31.กรณีมีความเห็นแย้ง กรรมการสอบสวนผู้ใดมี 
ความเห็นแย้ง 

1.ให้ท าความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงาน
การสอบสวน 
2.ให้ถือความเห็นแย้งเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานการสอบสวน 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 60 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

32.รายงานการสอบสวน (แบบ สว.6) ต้องมีสาระส าคัญ (อย่างน้อย) ดังนี้ 1.สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
2.วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน 
3.ความเห็นของกรรมการสอบสวน 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 60 

33.การออกค าสั่งลงโทษ 
(แบบ ลท.1-4) 

1.กรณีแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง 
 
 
 
 
 
 
 
2.กรณีแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง 

1.คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็น
วินัยไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/
ลดขั้นเงินเดือน) นายกฯเห็นว่าเป็นวินัย
ไม่ร้ายแรงด้วย นายกฯสามารถลงโทษ
วินัยไม่ร้ายแรงได้เลยทุกระดับ 
2.คณะกรรมการสอบสวน หรือนายกฯ 
เห็นว่าเป็นวินัยอย่างร้ายแรง ต้อง
กลับไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรงใหม่ให้ถูกต้อง 
1.คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็น
วินัยไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/
ลดขั้นเงินเดือน) 
นายกฯ เห็นว่าเป็นวินัยไม่ร้ายแรงด้วย 
นายกฯสามารถลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงได้
เลยทุกระดับ 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 69 และ 
70 



 
 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

  2.คณะกรรมการสอบสวนหรือนายกฯ 
เห็นว่าเป็นวินัยอย่างร้ายแรง (ปลดออก/
ไล่ออก) ต้องรายงานไปให้ ก.จังหวัด 
พิจารณาก่อน เมื่อ ก.จังหวัดมีมติเป็น
ประการใด ให้นายกฯ สั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น 
 

2.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต.ที่ มท 0809.2/ว842 ลงวันที่ 
31 มีนาคม 2548 

34.การปฏิบัติตามค าสั่งลงโทษ เมื่อนายกฯออกค าสั่งลงโทษ 1.ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามค าสั่งลงโทษ
ทันที 
2.ไม่ต้องรอการพิจารณารายงานของ ก.
จังหวัด 
3.เพราะเป็นคนละขั้นตอนกัน 
4.หากเป็นขั้นตอนการพิจารณารายงาน
การด าเนินการทางวินัยของ ก.จังหวัด 
เมื่อ ก.จังหวัดมีมติเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลด
โทษ ค่อยมาด าเนินการตาม ลท 5-7 
 

1. 1.คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็น
วินัยไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/
ลดขั้นเงินเดือน) 
นายกฯ เห็นว่าเป็นวินัยไม่ร้ายแรงด้วย 
นายกฯสามารถลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงได้
เลยทุกระดับ ข้อ 69,70,71 และ 72 

 

 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

35.การรายงานการด าเนินการทางวินัย ให้นายกฯรายงานตรงไปยัง ก.จังหวัด 1.เมื่อนายกฯด าเนินการแล้วให้รายงาน
ตรงไปยัง ก.จังหวัดได้เลย 
2.กรณีอ าเภอ/จังหวัดชี้มูล เมื่อนายกฯ
ด าเนินการแล้วให้รายงานตรงไปยัง ก.
จังหวัดได้เลย แล้วรายงานผลให้อ าเภอ
หรือจังหวัดทราบด้วย 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 81 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต.ที่ มท 0809.2/ว1703 ลงวันที่ 
30 ตุลาคม 2546 
 

36.การพิจารณารายงานการด าเนินการ
ทางวินัย 

1.ก.จังหวัด รับเรื่อง 
2.ส่งอนุวินัยฯ ท าความเห็น 

1.ก.จังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายก
ฯสั่งปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
2.กรณีมีมติเพ่ิมโทษ ให้นายกฯออก
ค าสั่งเพ่ิมโทษ 
3.กรณีมติลดโทษ ให้นายกฯออกค าสั่ง
ลดโทษ 
 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 81 

37.การพิจารณารายงานการด าเนินการ
ทางวินัย เมื่อมีการยื่นอุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษด้วย 

อนุอุทธรณ์ฯ เป็นผู้ท าความเห็น (อนุ
วินัยฯ ไม่ต้องท าความเห็น) 

อนุวินัยฯ ต้องส่งเรื่องการรายงานการ
ด าเนินการทางวินัยให้อนุอุทธรณ์ฯ 
เท่านั้นเป็นผู้ท าความเห็น 

1.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต.ที่ มท 0313.3/345 ลงวันที่ 18 
กันยายน 2545 
 

 



 

 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

38.การรายงานการด าเนินการทางวินัย
ไปยัง ก.กลาง 

รายงานตามแบบ สป.1 
(โดยส านักงาน ก.จังหวัด) 

เพ่ือศึกษาวิจัยและแนะน าให้ด าเนินการ
ให้ถูกต้องมีมาตรฐานเดียวกัน 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 81 
 

39.การเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีมีการรอ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 

หากถูกลงโทษหนักกว่าภาคทัณฑ์ แต่ไม่
ถึงกับปลด หรือออกไล่ออก 

1.ให้งดการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งหลังสุด
ที่รอไว้ครั้งก่อนหน้านั้น เลื่อนให้ทุกครั้ง 
2.ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งต่อไปได้
ตามปกติ 

1.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต.ที่ มท 0809.6/784 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2550 

40.ดุลพินิจในการให้ความเห็น ย่อมไม่ผูกพันผู้ใช้อ านาจว่า จะต้องเห็น
ตาม 

ดุลพินิจในการให้ความเห็นแต่ละระดับ 
เช่น คณะกรรมการสอบสวน นายกฯ 
อนุวินัยฯ อนุอุทธรณ์ หรือ ก.จังหวัด 
ย่อมเป็นอิสระต่อกัน ขึ้นอยู่ที่เหตุผลใน
การใช้ดุลพินิจนั้น แต่ต้องเป็นไปโดย
ชอบ 
 
 
 

ทฤษฎีการใช้ดุลพินิจ 



หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

41.การสอบสวนเพ่ิมเติม 1.สอบสวนเพิ่มเติมในชั้นของนายกฯ 
2.สอบสวนเพิ่มเติมในชั้นของ ก.จังหวัด 

1.ให้นายกฯก าหนดประเด็น 
2.ให้ ก.จังหวัด ก าหนดประเด็น 
3.กรรมการสอบสวนชุดเดิม ท าการ
สอบสวน หากกรรมการไม่ครบองค์ให้
แต่งตั้งเพ่ิม 
4.กรรมการสอบสวนไม่ต้องท าความเห็น 
 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44  ข้อ 62 และ 
ข้อ 81 

42.อ านาจในการออกค าสั่งลงโทษ 1.เป็นอ านาจของนายกฯ 
2.นายกฯ อาจมอบอ านาจให้
ผู้บังคับบัญชาใน อปท.นั้น ได้ 

1.นายกฯ ลงโทษได้เองในระดับ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน (ไม่เกิน 5%ไม่
เกิน 3 เดือน) ลดขั้นเงินเดือน (ไม่เกิน 1 
ขั้น) 
2.อ านาจลงโทษของผู้บังคับบัญชาใน 
อปท.ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ของ ก.
จังหวัด และนายกฯ ต้องมอบอ านาจ
ด้วย 
3.หากเป็นโทษปลดออก/ไล่ออก ต้อง
เสนอ ก.จังหวัด ให้เห็นชอบก่อน นายกฯ 
จึงออกค าสั่งได้ 
 
 
 
 

1.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 15 
2.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 69 
 



หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

43.อ านาจการพิจารณาเพ่ิมโทษของ ก.
จังหวัด 

ต้องไม่เกินอ านาจของนายกฯ 1.เพ่ิมโทษตัดเงินเดือนได้ไม่เกิน 5% ไม่
เกิน 3 เดือน 
2.ลดขั้นเงินเดือนได้ไม่เกิน 1 ขั้น 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 69 และ 
ข้อ 75 
 

44.อ านาจในการด าเนินการทางวินัย 1.เป็นข้าราชการ 
 
 
 
2.ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน 

1.ผู้ถูกด าเนินการทางวินัยต้องมี
สถานภาพเป็นข้าราชการ (ยกเว้นข้อ 
24 ของประกาศ ก.จังหวัดนครสวรรค์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว.25 ธ.ค.44 ซึ่งออกจาก
ราชการไปแล้ว แต่ยังถูกด าเนินการทาง
วินัยได้) 
2.นายกฯ สังกัดปัจจุบันเท่านั้นที่มี
อ านาจด าเนินการ 
 

1.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 15 
2.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 27 

 

 



 

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

45.การสั่งพักราชการ/การสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน 

1.สั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการได้เมื่อมีเหตุ 
2.สั่งพัก/สั่งให้ออกตลอดเวลาที่ท าการ
สอบสวนพิจารณา (เว้นแต่มีข้อยกเว้น) 

1.ถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวน (เฉพาะ
วินัยอย่างร้ายแรง) 
2.ถูกฟ้องคดีอาญา 
3.ต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา 
(2. และ 3. ในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ หรือเก่ียวกับความ
ประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่า
ไว้วางใจ ซึ่งอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้
ต่างให้ และนายกฯ เห็นว่าหากคงอยู่ใน
หน้าที่อาจเกิดความเสีย ฯลฯ) 
 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44  ข้อ 13 และ
ข้อ 19 

46.การอุทธรณ์โทษทางวินัย ผู้ถูกลงโทษทางวินัย (ภาคทัณฑ์/ตัด
เงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน/ปลดออก/ไล่
ออก 

1.ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัด 
2.ภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบ
ค าสั่ง 
3.โดยท าเป็นหนังสือ 
4.จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือมอบให้ผู้อ่ืน
อุทธรณ์แทนมิได้ 
 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 113 
และ ข้อ 118 
 
 
 
 



หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

 47.การร้องทุกข์ 1.มิได้ถูกลงโทษทางวินัย 
2.ถูกให้ออกจากราชการ 
3.เห็นว่าผู้บังคับบัญชา 
  (1)ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง 
  (2)ไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง 
  (3)ปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจ  ต่อ
ตน 
 

1.ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.จังหวัด 
2.ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบเหตุ 
3.โดยท าเป็นหนังสือ 
4.จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบให้ผู้อ่ืน
ร้องทุกข์แทนมิได้ 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 
136,138 และ ข้อ 141 

48.การร้องต่อ ก.กลาง ผู้อุทธรณ์/ร้องทุกข์ เห็นว่ามติของ       
ก.จังหวัด ขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไป 

1.มีสิทธิร้องต่อ ก.กลาง 
2.ให้ ก.กลางพิจารณาด าเนินการตาม 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.
2542 มาตรา 19 วรรคสอง 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 115 
 

49.การยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครอง สามารถกระท าได้ ถ้าเห็นว่าเป็นค าสั่ง
ทางปกครองที่มิชอบ 

ต้องให้กระบวนการทางการบริหารเสร็จ
สิ้นในระดับ ก.จังหวัดแล้ว โดยไม่อาจ
อุทธรณ์/ร้องทุกข์ต่อ ก.จังหวัดได้อีก 

1.พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
มาตรา 43  
 
 
 
 
 



หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

50.การรายงาน ก.กลาง ตามแบบ    
สป.1 

1.เมื่อกระบวนการทางวินัยเสร็จ
เรียบร้อย 
2.เมื่อการพิจารณาอุทธรณ์แล้วเสร็จ 

1.ส านักงาน ก.จังหวัด รายงานไปยัง ก.
กลาง ตามแบบบันทึกสรุปประวัติและ
ข้อเท็จจริง (สป.1) และให้ท้องถิ่น
จังหวัดลงนามใน แบบ สป.1 

1.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 81 และ 
ข้อ 82 
2.ประกาศ ก.จังหวัดสงขลา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ ลว. 30 พ.ย.44 ข้อ 115 
 

51.การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ 1.ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ 
2.ถูกลงโทษตัดเงินเดือน/ลดขั้น
เงินเดือน 

1.เลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่รอ 
2.เงินเดือนครั้งสุดท้ายที่รอ ให้งดเลื่อน 
3.เมื่องดเลื่อนตาม 2.แล้ว ให้เลื่อน
เงินเดือนครั้งต่อไปตามปกติ 
 

1.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต.ที่ มท 0809.6/784 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2550 

 

 

 



หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหาสาระ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง/กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

52.พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ 1.ให้ล้างมลทินบรรดาผู้ต้องโทษทาง
วินัย 
2.ให้ระงับการพิจารณา กรณีถูก
ด าเนินการทางวินัย 

1.นายกฯ มีค าสั่งลงโทษก่อนหรือใน
วันที่ 5 ธันวาคม 2550 และได้รับโทษ
ไปทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว 
2.นายกฯ สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษก่อน
หรือในวันที่ 5 ธันวาคม 2551 
 

1.พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มีพระชนมายุ 80 พรรษา 
พ.ศ.2550 

 


