เกร็ดความรูเรื่องวินัยและการรักษาวินัย
วินัย คือ ระเบียบ กฎเกณฑแบบแผนความประพฤติที่ ตองยึดถือหรือปฏิบัติ ไดแก
1. ซื่อสัตยสุจริต
2. ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
3. รักษาความลับของทางราชการ
4. ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
5. รักษาชื่อเสียงขององคกร
นอกจากนี้ยังหมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาวาสามารถจะควบคุมตนเองใหอยูในกรอบของบท
วินัยตามที่กําหนดไวในกฎหมาย (มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.
2558” และประกาศคณะกรรมการพนัก งานสว นทอ งถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑแ ละเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558” บังคับใชเมื่อ 1 มกราคม 2559
การดําเนินการทางวินัย
หมายถึง การดําเนินการทั้งหลาย ที่กระทําเปนพิธีการตามที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับกําหนด เมื่อถูก
กลาวหาวากระทําผิดวินัย ไดแก
1. การตั้งเรื่องกลาวหา
2. การสืบสวนหรือสอบสวน
3. การพิจารณาความผิดและลงโทษ
4. การดําเนินการตาง ๆ ระหวางการสอบสวนพิจารณาความผิด เชนใหพักราชการหรือใหออกจากราชการ
ไวกอน
วินัย แบงได 4 นัย
1.ความหมาย
2.ประเภท
3.ฐานความผิด
4. สถานโทษ
4.ลักษณะเฉพาะ
ความหมาย มี 2 ประการ
1. ลักษณะเชิงพฤติกรรมการควบคุมตนเอง
2. บทกํากับพฤติกรรมมนุษย
ประเภท มี 2 ประเภท
1. วินัยอยางไมรายแรง
2. วินัยอยางรายแรง
ฐานความผิดมี 18 ฐาน
1. ฐานไมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. ฐานไมซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม
3. ฐานอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนหาประโยชน
4. ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ “ฐานทุจริต” (ผิดวินัยรายแรง)
5. ฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ
/ 6. ฐาน...

-26. ฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ/ไมเอาใจใส/ไมระมัดระวังรักษาประโยชนของทาง
ราชการ/ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ หากเสียหายรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
7. ฐานไมปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ กฎหมาย,มติ ค.ร.ม. และนโยบายของรัฐบาลหากเสียหายอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
8. ฐานไมสนใจและรักทราบเหตุการณเคลื่อนไหว อันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติและไมปองกัน
ภยันตรายนั้น
9. ฐานไมรักษาความลับของทางราชการหากเสียหายอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
10. ฐานขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา หากเสียหายอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
11. ฐานกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
12. ฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา หากเสียหายอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรานแรง
13. ฐานไมถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของราชการ
14. ฐานละทิ้งหนาที่ราชการ หากเสียหายอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
15. ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกันเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร/มีพฤติการรจงใจไมปฏิบัติ
ตามระเบียบ
16. ฐานไมสุภาพเรียบรอย/ไมรักษาความสามัคคี/ไมชวยเหลือกัน (ระหวางพนักงานสวนทองถิ่นหรือผูรวม
ปฏิบัติราชการ
17. ฐานกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชน อันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
18. ฐานวางตนไมเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยประพฤติชั่วไดรับโทษจําคุก และมี
ความวินัยอยางรายแรง
สถานโทษ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น มี 5 สถาน คือ
1. ภาคทัณฑ
2. ตัดเงินเดือน
3. ลดขั้นเงินเดือน
4. ปลดออก
5. ไลออก
สถานโทษ สําหรับพนักงานจาง มี 4 สถาน คือ
1. ภาคทัณฑ
2. ตัดคาตอบแทน
3. ลดคาตอบแทน
4. ไลออก (ไมมีปลดเพราะไมมีบํานาญ)
ลักษณะเฉพาะ มี 3 ประการ
1.ไมมีอายุความ
2.ตองมีสถานภาพเปนขาราชการ (มีขอยกเวน)
3.เปนอํานาจของผูบังคับบัญชา สังกัดปจจุบัน
/ วินัยและ...

-3วินัยและการรักษาวินัย มี 18 ฐาน
ขอหาม ขอปฏิบัติ รัฐกําหนด
สิบแปดขอ คือ วินัย ราชการ
1.สนับสนุน ประชาธิปไตย ใจบริสุทธิ์
3.ปฏิบัติ ราชการ เกิดผลดี
5.ทําหนาที่ ตามระเบียบ เทียบใหมั่น
7. ปดความลับ ราชการ ไมขานไป
9.ไมทําการ ขามขั้น ใหทานโกรธ
11.ถือธรรมเนียม ราชการ ที่ทานเปน
13.ตองสุภาพ ดูงาม หามกลั่นแกลง
15.ไม ทําเสื่อมเกียรติ ขรก.
17.ไม เอียงการเมือง เรื่องเลือกตั้ง
ทําครบถวน สมหวัง ดั่งบรรยาย

ถือเปนกฎ ตองทํา จําใหมั่น
จงชวยกัน จดจํา ทําใหดี
2.เนนสุจ จริตธรรม ตามหนาที่
4.ไมมี ความประมาท ชาติพนภัย
6.ทราบเหตุการณ บานเมือง เรื่องเคลื่อนไหว
8.ทําตามนาย สิ่งชอบ ในกรอบเกณฑ
10.ไมโปรด รายงานเท็จ ใหทานเห็น
12.ไมเบน ทิ้งหนาที่ ตองดีพอ
14.ไม แสดงหมิ่น ผูติดตอ
16.หนอ หุนสวน ควรหางไกล
18.หางชั่ว มั่วเหลวไหล
อยูยาวไกล เกษียณอายุ ลุราชการฯ

ฐานขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ตองปฏิบัติ ตามคํา สั่ งของผูบั ง คับ บัญ ชาซึ่งสั่งในหนาที่ร าชการโดยชอบดวยกฎหมาย โดยไม ขั ดขื น หรื อ
หลีกเลี่ยง แตถาเห็นวา
1. จะทําใหราชการเสียหาย หรือ
2. จะไมเปนการรักษาประโยชนของทางราชการ หรือ
3. เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย
4. ตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีใหทบทวน
5. ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปนหนังสือ ตองปฏิบัติตามและไมผิดวินัย
ความผิดทางวินัยอยางรายแรง มี 9 ขอ (ฐาน)
1. ทุจริตตอหนาที่ราชการ
6. รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
2. ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
7. ขาดราชการ ละทิ้ง หรือทอดทิ้งหนาที่
3. ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ
8. ดูหมิ่น กดขี่ ขมเหงประชาชนผูติดตอ
4. เปดเผยความลับของทางราชการ
9. ประพฤติชั่ว
5. ขัดคําสั่งของผูบัวคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบ
พฤติกรรมของการมีวินัย
1. วินัยตอประเทศชาติ
2. วินัยตอตําแหนงหนาที่ราชการ
3. วินัยตอผูบังคับบัญชา
4.วินัยตอเพื่อนรวมงาน
5. วินัยตอประชาชน
6. วินัยตอตนเอง
องคประกอบความผิดทางวินัย
1. จะถือวาผิดวินัยฐานใด พฤติการณที่กระทําตองครบองคประกอบความผิดในฐานนั้นดวย
2. หากไมครบองคประกอบความผิด จะไมผิดวินัยฐานนั้นแตอาจผิดฐานนั้น เชน ไมผิดฐานทุจริตแตอาจผิด
ฐานประพฤติชั่วได เปนตน
ฐานที่ 1 – 17 มีองคประกอบความผิด
ฐานที่ 18 มีแนวทางการพิจารณาวา ทําอยางไร ชั่ว/รายแรง
ตัวอยางความผิดฐานทุจริต
มี 4 องคประกอบ คือ
1. มีหนาที่ราชการตองปฏิบัติ
2. ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
3. เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได 4. มีเจตนาทุจริต
/แนวทาง...

-4แนวทางการพิจารณาความผิดฐาน “ประพฤติชั่ว” มี 3 ประการ
1. เกียรติของขาราชการ
2. ความรูสึกของสังคมตอพฤติกรรมนั้น
2. เจตนาในการกระทํา (รูสํานึกขณะกระทํา)
หมายเหตุ การเสพสุราผิดไดทั้งวินัยไมรายแรงและรายแรง
กรณีรายแรง
1. ดื่มสุราในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ
2. เมาสุราเสียราชการ
3. เมาสุราในที่ชุมชนจนเกิดความเสียหาย
คําวา “ละทิ้ง” กับ “ทอดทิ้ง” ตางกันอยางไร ?
1. ละทิ้ง หมายถึง ตัวไมอยู จะเซ็นชื่อหรือไมก็ตาม
2. ทอดทิ้ง หมายถึง ตัวอยู แตไมทํางาน
3. ขาดราชการติดตอกันเกิน 15 วัน ใหนับวันหยุดตรงกลางรวมดวย
4. จะถือวาขาดราชการ ตอขาดตั้งแตครึ่งวันเปนตนไป
อํานาจดําเนินการทางวินัย
เปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล
1.ออกคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวน
2.ออกคําสั่งระหวางสอบสวน (พัก/ใหออกไวกอน)
3.ออกคําสั่งลงโทษ
4. รายงานไปยัง ก.จังหวัด
นายกอาจมอบอํานาจให ผูบังคับบัญชาอื่นในองคกรนั้นได แตมอบใหผูกํากับดูแล (นายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด)
ไมได
หนาที่ของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับวินัย มี 3 ดาน
1. เสริมสรางและพัฒนาใหมีวินัย (ทําตัวเปนแบบอยาง ใหการฝกอบรม สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน)
2. ปองกันไมใหกระทําผิดวินัย (เอาใจใส สังเกตการณ ขจัดเหตุ)
3. ดําเนินการทางวินัยทันทีเมื่อกระทําผิด
- ผูบังคับบัญชาที่เปนขาราชการ ละเลยหรือไมสุจริต ถือวากระทําผิด วินัยเสียเอง ตองถูกดําเนินการทางวินัย
เปนอีกสวนหนึ่งตางหากดวย
- ผูบังคับบัญชาที่เปนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลละเลยหรือไมสุจริต ให
นายอําเภอ/ผูวาราชการจังหวัดสอบสวนเพื่อถอดถอน
บัตรสนเทห /รองเรียน/สงเรื่อง
1. บัตรสนเทหเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน/กรณีแวดลอมชัดแจง/ชี้พยานบุคคลแนนอน
2. หนังสือรองเรียนที่ปรากฏตัวผูรอง หรือ ผูบังคับบัญชาสงสัย โดยยังไมมีพยานหลักฐานในเบื้องตน (มีการ
กลาวหาดวยวาจา ตองจัดใหมีการบันทึกดวย)
3. หากเปน ผูบังคับบัญชาอื่น (ผูอํานวยการกอง/หัวหนาฝาย) ใหรายงานตามลําดับขั้นถึงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลโดยเร็ว
4. สตง./ป.ป.ช./อําเภอ/จังหวัด หนวยงานรัฐสงเรื่องมา
ทั้ง 4 ประการ เปนกรณียงั ไมมีพยานหลักฐานในเบื้องตน ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล สอบขอเท็จจริงกอน ถา
1. ไมมีมูล ใหยตุ ิเรื่องเสีย
2. มีมูล ใหดําเนินการทางวินัยทันที
/แนวทาง...

-5การวิเคราะห “หนังสือ” แจง
ใหพิจารณาตอนทายหนังสือ (ยอหนาสุดทายกอนคําวา จึง... และลงนาม) วาเขาใหทําสิ่งใด ก็ตองทําสิ่งนั้น” เชน
1. ใหสอบขอเท็จจริง ตองตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง
2. ใหสอบขอเท็จจริงทางละเมิด ตองตั้งกรรมการละเมิด
3. ใหดําเนินการทางวินัย ตองตั้งกรรมการสอบวินัย
4. ใหดําเนินคดีอาญา ตองไปแจงความกับตํารวจ โดย
4.1. นายกองคการบริหารสวนตําบลตองไปแจงเอง หรือ
4.2. มอบเปนหนังสือใหผูใตบังคับบัญชา ไปแจงแทน
วิธีการแสวงหาขอเท็จจริง
1. มอบขาราชการผูหนึ่งผูใดสืบสวนขอเท็จจริง หรือ
2. ออกคําสั่งแตงตั้งกรรมการสืบสวน/สอบสวน/หรือตรวจสอบขอเท็จจริง ก็ไดทั้ง 2 กรณี ใหกําหนดวันเวลา
แลวเสร็จไวดวยตามความยากงายของเรื่อง
การ”ชี้มูลความผิดทางวินัย” ถือเปนพยานหลักฐานในเบื้องตน นายกองคการบริหารสวนตําบลตองดําเนินการทางวินัย
ทันที โดย
1. ตั้งกรรมการสอบวินัย (อยาสอบขอเท็จจริงซ้ําอีก)
2. กรณีชี้มูลแตไมระบุตัวบุคคล นายกองคการบริหารสวนตําบลตองมอบใหตรวจสอบจากเอกสาร(โครงการ) ที่มีอยู
เดิม เพื่อทราบตัวบุคคลในการนําชื่อนั้นมาตั้งกรรมการสอบวินัย
ความเกี่ยวพันของอาญา/ละเมิด/วินัย
1. เมื่อถูกแจงความคดีอาญา หรือ ถูกฟองคดีอาญา
นายกองคการบริหารสวนตําบลตองตั้งกรรมการสอบวินัยไปพรอมกันดวย
(ผลอาจตางกัน เพราะการรับฟงพยานหลักฐานและการพิจารณาตางกัน เพราะการรับฟงพยานหลักฐานและ
การพิจารณาตางกัน หากสุจริตแลวไมตองรับผิด
2. เมื่อตั้งกรรมการสอบละเมิด
นายกองคการบริหารสวนตําบลตองตั้งกรรมการสอบวินัยดวย (ผลสรุปอาจเปนวินัยไมรายแรง และหากมี
การชดใชทางละเมิดแลว อาจถือเปนเหตุลดหยอนโทษได)
การดําเนินการทางวินัย หมายถึง การดําเนินการที่ตองกระทําเปนพิธีการตามหลักเกณฑของ ก.จังหวัด เมื่อพนักงานสวน
ทองถิ่นกระทําผิดวินัย หรือถูกกลาวหาวา กระทําผิดวินัยอยางรายแรง และนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็น
วากรณีมีมูลแลว
การดําเนินการทางวินัยผูที่ออกจากราชการไปแลว
1. ถูกกลาวหาไวกอนออก วากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
(1) ถูกกลาวหาไวกอนออก วากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
(1) เปนหนังสือ ตอ
(2) ผูบังคับ บัญ ชาของผูนั้น หรือผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือ ผบ.
กลาวหาเปนหนังสือเอง หรือถูกฟอง/ตองหาคดีอาญา (เวนประมาท/ลหุโทษ)
(2) ใหนายกฯ ดําเนินการทางวินัยตอไปไดเสมือนยังไมออก (เวนแตออกเพราะตาย)
(3) หากสอบเสร็จจะลงโทษเปนวินัยอยางไมรายแรง ก็ใหงดเสีย
(4) ตองตั้งกรรมการสอบสวน ภายใน 180 วัน นับแตวันพน
/ การสืบสวน...

-6การสืบสวนทางวินัย
หมายถึง การแสวงหาขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเบื้องตน เพื่อทราบรายละเอียดในการดําเนินการทางวินัย มี
2 กรณี คือ
(1) กอน ดําเนินการทางวินัย ไดแก การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานกอนการวินิจฉัยวา มีมูลหรือไม
(2) เปน การดําเนินการทางวินัย ไดแก การสืบสวนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง เชน ละทิ้งหนาที่ราชการ
การสอบสวนทางวินัย
หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินการอื่นเพื่อทราบขอเท็จจริงและพฤติการณหรือพิสูจนเรื่องที่
กลาวหาเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมและเพื่อพิจารณาวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม อยางไร และถาผิดควร
ไดรับโทษสถานใดมี 2 กรณี ไดแก
(1) ไมเปนกระบวนการ เชน ผิดวินัยอยางไมรายแรง
(2) เปนกระบวนการ คือ ผิดวินัยอยางรายแรง ตองตั้งกรรมการสอบสวนตามกฎหมาย (ใชแบบ สว.1)และ
สอบสวนตามหลักเกณฑที่กําหนด
หลักการสอบสวน “ทางวินัย”
มี 3 องคประกอบ ดังนี้
(1) ตองแจงและอธิบายขอกลาวหาใหทราบ
(2) ตองสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหรู
(3) ตองใหโอกาสชี้แจงหรือนําสืบแกขอกลาวหา (สําคัญ)
หมายเหตุ หากยังไมมีการสอบสวน แตออกคําสั่งลงโทษทางวินัยกอน คําสั่งลงโทษนั้น ไมชอบดวยกฎหมาย
สิทธิของผูถูกกลาวหา
(1) นําทนายความ หรือ
(2) ที่ปรึกษา
เขาฟงคําชี้แจงหรือใหปากคําของตนได (ขอ 26 ว.2)
แตหามพูดแทนผูถูกกลาวหา (ฟง (ฟงเพื่อจับประเด็กชวยเหลือผูถูกกลาวหาในภายหลัง)
หมายเหตุ กรณีตั้งกรรมการสอบหยอน/บกพรอง/ประพฤติตนไมเหมาะสมไวแลวกรรมการวินัยจะนําสํานวนนั้น มา
พิจารณาโทษทางวินยั เลยก็ได
การกันเปนพยาน
(1) การกันเปนพยาน ตองมีการทําผิดวินัยและ
(1) ใหถอยคําจนดําเนินการทางวินัยตัวการสําคัญได หรือ
(2) แสวงหาขอมูลที่ยื่นไมได นอกจากผูนั้น
(2) เปนอํานาจของนายก อปท.โดยตองทําเปนหนังสือ
(3) การใหถอยคําถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการไมผิดวินัย
(4) ผูบังคับบัญชาอื่นไดรับขอมูลใหรายงานถึงนายกอปท.
(5) ตองไมเกิดจากการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาใด ๆ
(6) กันไดทั้งกอนและหลังตั้งกรรมการสอบสวน
(7) ถูกกันแลวไมมาใหถอยคํา หรือมาแตไมใหถอยคํา หรือใหแตไมเปนประโยชน หรือใหถอยคําเท็จ หรือกลับ
คําใหการใหเลิกการกันแลวดําเนินการทางวินัยตอไป
(8) ใหนายก อปท.แจงเกี่ยวกับการกัน และสงใหประธานรวมไวในสํานวนดวย
/ การคุมครอง...

-7การคุมครองพยาน
(1) การคุมครองพยาน จะทําผิดวินัยหรือไมก็ตาม ถามีคําขอ ผบ.และคําขอและคําขอมีมูลตองคุมครองทันทีโดย
ไมเปดเผยขอมูลไมกลั่นแกลง หรือไมใหถูกกลั่นแกลง
(2) กรณีนายกฯ ไมคุมครอง ก.จัง หวัดจะมีม ติแจ งให ผูกํา กับ ดู แลดํา เนิ นการเพราะไมป ฏิบัติ ตามระเบี ย บ
กฎหมาย (อาจถึงขั้นถอดถอนก็ได)
(3) นายกฯ/ก.จังหวัด อาจสั่งใหพยานไปชวยราชการที่สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกอน แลวจึง
ไปปฏิบัติตามกฎหมายในภายหลัง
(4) การคุมครองตองกระทําทันที ในโอกาสแรกที่ทําได
การกระทําที่ปรากฏชัดแจง
นายกฯ จะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได ดังนี้
๑. กรณีวินัยอยางไมรายแรง
1) ตองคําพิพากษาถึงทีส่ ุดวาผิด และนายก อปท.เห็นวาขอเท็จจริงชัดแลว
2) กระทําผิดไมรายแรงและรับสารภาพเปนหนังสือตอนายกอปท.หรือผูมีหนาที่สืบสวน หรือกรรมการสอบสวน
และบันทึกเปนหนังสือไว
๒. กรณีวินัยอยางรายแรง
1) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก (ไมรอ)เวนประมาท/ลหุโทษ
2) ละทิ้งราชการติดตอกวา 15 วันและนายก อปท.สืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุอันสมควร หรือมีพฤติการณ จง
ใจไมปฏิบัติตามระเบียบราชการ
3) กระทําผิดรายแรงและรับสารภาพเปนหนังสือตอนายกอปท.หรือผูมีหนาที่สืบสวน หรือกรรมการสอบสวน
(ตามหมวด 7) และบันทึกเปนหนังสือไว
๓. กรณีหยอน/บกพรอง/ประพฤติตนไมเหมาะสม นายกฯเห็นวาอยูจะเสี่ยหาย จะใหออกโดยไมสอบสวนก็ได
1) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผิด แตใหรอ และนายกฯเห็นวาขอเท็จจริงชัดแลว
2) หยอน/บกพรอง/ประพฤติไมเหมาะสม และรับสารภาพเปนหนังสือตอนายกฯ หรือผูมีหนาที่สืบสวนหรือ
กรรมการสอบสวน (ตามหมวด 7) และบันทึกเปนหนังสือไว
การตั้งเรื่องกลาวหา
หมายถึง การตั้งเรื่องเพื่อดําเนินการทางวินัยแกพนักงานสวนทองถิ่น ไมวาจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
หรืออยางไมรายแรงก็ตาม เขาใจงาย ๆ คือ
- คนทั่วไปมักใชคําวา “ตั้งกรรมการสอบสวน”
-แตผูมีหนาที่ดานวินัยจะใชคําวา “ตั้งเรื่องกลาวหา”
เรื่องกลาวหา ไดแก เรื่องราวหรือการกระทําหรือพฤติการณทั้งหลายที่กลาวอางวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
(ไมใชฐานความผิด)
ควรตั้งขอกลาวหา เมื่อ
นายกอปท. ไดสืบสวนขอเท็จจริงเบื้องตนแลวเห็นวา มีมูลที่ควรกลาวหากระผิดวินัยเสียกอน ไมควรตั้งเรื่อง
กลาวหาทันที เพราะจะทําใหผูนั้นเสียหาย
หมายเหตุ หากนายกอปท.ไดตั้งเรื่องกลาวหา (ตั้งกรรมการสอบสวนวินัย) โดยไมมีการสืบสวนขอเท็จจริงเบื้องตนเสียกอน
ก็อาจทําได แตตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลง
/ วิธีการ...

-8วิธีการตั้งเรื่องกลาวหา
(1) กรณีตั้งวินัยอยางไมรายแรง
(1) บันทึกแจงเรื่องกลาวหา
(2) ในบันทึกแจงขอกลาวหา ตองระบุ (สาระสําคัญ)
(2) กรณีตั้งวินัยอยางรายแรง
(1) ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (แบบ สว.1)
(2) ในคําสั่งนั้น ตองระบุ (สาระสําคัญ)
ก. ชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา
ข. เรื่องที่กลาวหา (ไมใชฐานความผิด)
ค. ชื่อและตําแหนงของกรรมการสอบสวน
ง. ชื่อและตําแหนงของผูชวยเลขานุการ (ถามี)
วิธีการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง
ใหสอบสวนตามที่นายฯ เห็นสมควร ซึ่งมี 3 วิธีดังนี้
(1) มอบ ขาราชการผูใตบังคับบัญชาสอบสวนแทน หรือ
(2) ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง หรือ
(3) นําผลการสืบสวน/สอบสวน/ตรวจสอบขอเท็จจริงที่มีกรรมวิธี ขั้นตอนตอไปนี้ใหครบถวนมาใชลงโทษไดเลย
1) มีการแจงขอกลาวหา
2) สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหทราบ
3) ใหโอกาสชี้แจง รวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหา
วิธีดําเนินการวินัยอยางรายแรง
ใหดําเนินการตามกระบวนการที่หลักเกณฑกําหนด กลาวคือ
(1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (แบบ สว.1) เทานั้น
(2) แจงและอธิบายขอกลาวหา (บบ สว.2)
(3) แจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา (แบบ สว.3)
(4) ใหโอกาสชี้แจง รวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหา (แบบ สว.4)
(5) สอบปากคําพยานทุกฝาย (แบบ สว.5)
(6) รายงานการสอบสวน (แบบ สว.6)
องคประกอบคณะกรรมการสอบสวน
ใหแตงตั้งอยางนอย 3 คน แบงเปน
(1) ประธาน 1 คน
(2) กรรมการ 1 คน (ถาตั้ง มากกวา 3 คน จะมีกรรมการเพิ่ม)
(3) กรรมการและเลขานุการ 1 คน
(4) ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 1 คน (ถามี) แตงตั้งจากพนักงานจาง/ลูกจางที่จบปริญญาทางกฎหมาย หรือ
ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือเคยเปนผูชวยเลขานุการกรรมการสอบสวน
มาแลวอยางนอย 1 ครั้ง (ไมมีหนาที่ลงความเห็น)
/ คุณสมบัติ...

-9คุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน
(1) แตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นนั้น
(2) กรณีความจําเปนหรือเพื่อความยุติธรรมจะแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือพนักงาน
สวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการฝายพลเรือนโดยไดรับความยินยอมจากตนสังกัดก็ได (หาแตงตั้งขาราชการ
จากฝายทหาร)
(3) ประธานกรรมการตองมีระดับไมต่ํากวาหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา
(4) กรรมการอยางนอย 1 คน ตอง
1) เปนนิติกร
2) จบปริญญาทางกฎหมาย
3) เคยเปนกรรมกาสอบสวนมาแลวอยางนอย 1 ครั้ง
ตําแหนงระดับประธานกรรมการสอบสวน
หลักการ
1. ประธานกรรมการสอบสวน ตองมีทั้งตําแหนงและระดับไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ําหวาผูถูกกลาวหา
2. หามตั้งผูอยูใตบังคับบัญชาเปนประธานกรรมการสอบสวนผูบังคับบัญชา แตเปนกรรมการหรือเลขานุการได
3. ตําแหนงระดับ ตามตาราง
ตําแหนงระดับของผูถูกกลาวหา
ตําแหนงระดับประธาน
1. บริหารสูง (ปลัด)
1. บริหารสูง (ปลัด)
2. ขาราชการพลเรือนสามัญ
2. บริหารสูง (รองปลัด)
1. บริหารสูง (รองปลัด)ขึ้นไป
2. ขาราชการพลเรือนสามัญ
3. บริหารกลาง (ปลัด)
1. บริหารกลาง (ปลัด) ขึ้นไป
2. ขาราชการพลเรือนสามัญ
4. บริหารกลาง (รองปลัด)
1. บริหารกลาง (รองปลัด)ขึ้นไป
2. ขาราชการพลเรือนสามัญ
5. บริหารตน (ปลัด)
1. บริหารตน (ปลัด) ขึ้นไป
2. ขาราชการพลเรือนสามัญ
6. บริหารตน (รองปลัด)
1. บริหารตน (รองปลัด)ขึ้นไป
2. ขาราชการพลเรือนสามัญ
7. อํานวยการสูง
1. อํานวยการสูงขึ้นไป
2. ขาราชการพลเรือนสามัญ
8. อํานวยการกลาง
1. อํานวยการกลางขึ้นไป
2. ขาราชการพลเรือนสามัญ
9. อํานวยการตน
1. อํานวยการตนขึ้นไป
2. ขาราชการพลเรือนสามัญ

/ การแจง...

- 10 การแจงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
๑. แจงผูถูกกลาวหา (ตามลําดับ)
(1) มอบสําเนาคําสั่งใหลงวันที่รับทราบ (นับวันคัดคาน)
(2) กรณีไมยอมรับ ใหทําบันทึกมีพยาน ถือวาทราบวันนั้น
(3) สงทางไปรษณียลงทะเบียน (วัน ถือวารับทราบ 15 พน)
๒. แจงกรรมการสอบสวน
(1) สงสําเนาคําสั่งใหกรรมการสอบสวน
(2) สงเอกสารตอไปนี้ใหประธาน
1) สําเนาคําสั่ง
2) หลักฐานการรับทราบของผูถูกกลาวหา
3) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา
4) ประธานลงลายมือชื่อรับทราบเปนหลักฐานในสํานวน(เริ่มนับระยะเวลาการสอบสวน)
เหตุแหงการคัดคาน
๑. รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการตามเรื่องที่กลาวหา
๒. มีประโยชนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน
๓. มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา
๔. เปนผูกลาวหา หรือคูสมรส พุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดาของผูกลาวหา
๕. เหตุอนื่ ซึ่งอาจทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม
วิธีการคัดคาน
๑. ผูถูกตั้งกรรมการสอบสวน(หรือกรรมการคัดคานตัวเอง)
๒. ใหทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุแหงการคัดคานวาจะทําใหการสอบสวนไดไมความจริงและยุติธรรม
อยางไร
๓. ยื่นตอนายก อปทผูออกคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวน .
๔. ภายใน นับแตวันทราบคําสั่ง หรือวันทราบเหตุคดั คาน 7
๕. กรณีคดั คานกรรมการที่ กจังหวัดเลือกตองดําเนินการเชนเดียวกัน.
การสั่งคําคัดคาน กรณีนายกฯ ตั้งกรรมการเอง
๑. ใหนายกฯสงสําเนาหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการทราบ
๒. ใหนายกฯ พิจารณาสั่งการภายใน วัน ดังนี้ 15
(1) เห็นวาหนังสือคัดคานไมมีเหตุควรรับฟง ใหยกคําคัดคาน
(2) เห็นวาหนังสือคัดคานมีเหตุควรรับฟงได สั่งใหผูถูกคัดคานพนจากกรรมการสอบสวน
(3) แจงผูคัดคานทราบ และสงเรื่องใหคณะกรรมการสอบสวน
ถานายกไมสั่งการใด ๆ ภายใน วัน 15
(1) ใหถือวาผูถูกคัดคาน พนจากการเปนกรรมการสอบสวน
(2) ใหเลขานุการรายงานนายกฯ เพื่อเปลี่ยนตัวกรรมการสอบสวน

...การสั่ง /

- 11 การสั่งคําคัดคาน กรณีนายกฯ ตั้งกรรมการเอง
๑. ใหนายกฯสงสําเนาหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการทราบ
๒. ใหนายกฯ พิจารณาสั่งการภายใน วันดังนี้ 15
(1)เห็นวาหนังสือคัดคานไมมีเหตุควรรับฟง ใหยกคําคัดคาน
เห็นวาหนังสือคัดคานมีเหตุควรรับฟงได สั่งใหผูถูกคัดคานพนจากกรรมการสอบสวน(2)
๓. แจงผูคัดคานทราบ และสงเรื่องใหคณะกรรมการสอบสวน
วัน 15 ใดๆภายในถานายกไมสั่งการ**
-ใหถือวาผูถูกคัดคาน พนจากการเปนกรรมการสอบสวน
-ใหเลขานุการรายงานนายกฯเพื่อเปลี่ยนตัวกรรมการสอบสวน
การสั่งคําคัดคาน กรณี กจังหวัดเลือกกรรมการ.
๑. ใหนายกฯ สงสําเนาหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการทราบ
๒. ใหนายกฯ สงตอไปยัง กวัน นับแตรับเรือ่ ง ๗จังหวัด ภายใน .
๓. ให กจังหวัดพิจารณาโดยเร็ว แตไมเกิน.30วันนับแตรับเรื่อง
๔. แจงผูคัดคานทราบ และสงเรื่องใหคณะกรรมการสอบสวน
ถา กวัน ๓๐จังหวัดไมพิจารณา ภายใน .
ใหถือวาผูถูกคัดคาน พนจากการเปนกรรมการสอบสวน ผูนั้นจังหวัดเลือกกรรมการคนใหมแทน.ให ก ผลอันเกิดจากคําคัดคาน ทั้งสองกรณี
๑. ใหกรรมการผูถูกคัดคานหยุดปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว
๒. รอจนกวานายกฯ หรือ กจังหวัด แลวแตกรณี จะพิจารณาคําคัดคานและแจงผลใหทราบ.
๓. การยกคําคัดคานใหเปนที่สุด
๔. การพันจากการเปนกรรมการ ไมกระทบการถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว
๕. หากกรรมการที่ไมถูกคัดคานเหลือไมถึงกึ่งหนึ่ง กรรมการนั้นไมอาจประชุมตามปกติได ตองรอจนกวาจะครบองค
ประชุม
๖. ถากรรมการที่ไมถูกคัดคานเหลือนับองคประชุมได ใหสอบสวนตอไป
การแจงและอธิบายขอกลาวหา(๒.สว)
๑. เมื่อประธานลงชื่อรับทราบคําสั่ง ตองประชุมครั้งแรกเพื่อวางแนวทางการสอบสวน
๒. หลังจากนั้น ใหเรียกผูถูกกลาวหามาแจงและอธิบายขอกลาวหา โดยแจงวา (๒.สว)
เขาไดกระทําการใด (๑)
ทําเมื่อใด (๒)
ทําอยางไร (๓)
๓. แจงสิทธิการนําทนายความหรือที่ปรึกษาเขาฟง
๔. ถามผูถูกกลาวหาวากระทําผิดหรือไม อยางไร
๕. หากผูถูกกลาวมาแตไมยอมรับทราบ ใหบันทึกลงวันที่ สถานที่ โดยลงชื่อผูแจงและพยาน ถือวาทราบในวันนั้น
๖. ถาผูถูกกลาวหาไมมารับทราบ ใหสง สวทางไปรษณีย ๒.

...ผลการ /

- 12 ผลการแจง สว๒ .
.1ถารับสารภาพ
(๑ใหแจงวาผิดกรณีใด (
(๒รับสารภาพไว (ลงชื่อ) หากยืนยัน ใหบันทึกถอยคํา (
(๓ (๕.สว/๓.ไมตองทํา สว) (๖.สว) ทํารายงานการสอบสวนเสนอนายกฯ (ถาตองการทราบละเอียดสอบตอได(
๒ถาไมรับสารภาพ .
ใหรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ แจงสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนขอกลาวหา ตอไป (๓.สว)
การแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา (๓.สว)
เมื่อประชุมพิจารณาพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา แลว ใหกรรมการ (๓.สว)ดําเนินการ ดังตอไปนี้
๑. มีหนังสือเรียกผูถูกกลาวหามาพบ
๒. แจงขอกลาวหา (วาผิดกรณีใด ตามขอใด หรือหยอนฯ)
๓. แจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา (ฉบับ ๒)
(โดยระบุวัน เวลา สถานที่ การกระทํา(
๔. ถามวาจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือจะใหถอยคํา
(๑ถายื่นคําชี้แจง ( ใหยื่นอยางชาไมเกิน ๑๕ วัน
(๒ถาใหถอยคํา ใหนัดโดยเร็ว (
๕. ผูถูกกลาวหาจะอางพยานแลวใหกรรมการเรียกมาก็ได
๖. หากผูถูกกลาวมาแตไมยอมรับทราบ หรือไมมารับทราบใหบันทึกลงวันสถานที่ โดยลงชื่อผูแจงและ/
พยาน ใหถือวารับทราบในวันแจงนั้น
๗. กรณีไมอาจแจงไดโดยตรง หรือมีเหตุจําเปนอื่น หรือผูถูกกลาวไมมารับทราบ ใหสง สวทางไปรษณีย.
กรณีนี้ทํา ) ามหลักฐานของราชการหรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาใหไวลงทะเบียนตอบรับไปที่ที่อยูต
วัน ถือวารับทราบแลว ๑๕เมื่อลวงพน (ฉบับ ๓
๘. แมจะไมไดรับ สวคืน หรือไมไดรับค ๓.ำชี้แจง หรือผูถูกกลาวหาไมมาตามนัด ใหถือวารับทราบแลวและ
ไมประสงคจะแกขอกลาวหา กรรมการจะหยุดการสอบสวน หรือสอบตอเพื่อทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติมก็
ได
๙. กอนเสนอสํานวนฯ ตองใหโอกาสชี้แจงตามขอ ถามีเหตุผลอันสมควร
การรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
๑. กอนเสนอสํานวนการสอบสวนตอนายกฯ ถากรรมการเห็นจําเปน หากเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ
กลาวหา
๒. ใหผูถูกกลาวหาชี้แจงนําสืบแกเฉพาะที่เพิ่มเติมนั้นดวย
๓. ผูถูกกลาวหาชี้แจงไวแลวมีสิทธิเพิ่มเติมกอนสอบแลวเสร็จ
๔. ระหวางนายกฯ พิจารณา ผูถูกกลาวหายังสามารถชี้แจงตอนายกฯ ได และใหรวมไวในสํานวน
๕. กรณีนายกฯ จะใหสอบสวนเพิ่มเติม ตองกําหนดประเด็นไปใหกรรมการคณะเดิมสอบ หากคณะเดิม
สอบไมไดหรือเห็นวาจําเปน จะตั้งใหมก็ได การสอบไมตองทําความเห็น
๖. อนุวินัยจังหวัด จะใหสอบเพิ่มเติมตองกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญสงไปใหคณะเดิมสอบ .ก/
๗. กรณีพยานอยูตางทองที่ ใหอนุวินัยนหรือขอสําคัญสงไปใหหัวหนาสวนราชการจังหวัด กําหนดประเด็.ก/
สอบแทน เรียกวา“คณะทําการสอบสวนมีสถานะเชนเดียวกับกรรมการสอบสวนทุกประการ "
๘. การแตงตั้ง “คณะทําการสอบสวนดําเนินการเหมือนกับการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน "
...การดําเนิน /

- 13 การดําเนินการระหวางสอบสวน
๑(วินัยรายแรง) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน . ถูกฟองคดีอาญานายกฯ อาจ (ลหุโทษ/เวนประมาท)
(ตําแหนงไมวาง) สั่งพักราชการ (๑)
(ตําแหนงวาง) สั่งใหออกจากราชการไวกอน (๒)
๒(มาตรฐานใหออก ๑๔ขอ ) การสั่งตองมีเหตุ ดังนี้ .
(๑)ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาโดยอัยการไมรับเปนทนายแกตางให และนายกฯ เห็นวา
อยูจะเกิดความเสียหาย
ผูนั้นมีพฤติการณจะเปนอุปสัคตอการสอบสวนพิจารณา หรือจะกอความไมสงบขึ้น (๒)
ผูนั้นอยูระหวางถูกควบคุม ยัง จําคุกในคดีอาญาติดตอกันเกินกวา (๓) ๑๕ วันแลว
ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผิดในเรื่องนั้น หรือถูกตั้งกรรมการสอบ (๔)
ภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผิดในเรื่องนั้น และนายกฯ เห็นวาขอเท็จจริงตามคําพิพากษาชัดแลววาผิดวินัย
อยางรายแรง
๓นายกฯ มีอํานาจสั่งพักราช .การ หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการ (จังหวัดเห็นชอบ.ก)
สอบสวนพิจารณาได
.4เมื่อสอบสวนพิจารณาแลวเสร็จ ผูนั้นไมไดทําผิดหรือผิดแตไมถึงปลดออกไลออก หรือไมมีเหตุอื่นที่จะใหออก
จากราชการ ก็ใหนายกฯ สั่งกลับในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกัน
๕งพักราชการผูถูกสั่ .หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน ใหมีสถานภาพเปน ขาราชการตลอดเวลา
.6เงินเดือน เงินอื่นและระยะเวลา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ผูที่โอนมาจากที่อื่นประเภทอื่น/
๑. ให ผบดําเนินการทางวินัยตามมาตรฐานนี.้
๒. ถาสิบสวนสอบสวนอยูกอน ใหดําเนินการจนเสร็จสิ้น
๓. ถาจะลงโทษ ใหปรับบทตามกฎหมายเดิมนั้น
คําวา “การสอบสวนพิจารณา” ที่มีผลตอการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ระดับ
(ตั้งแตตั้งกรรมการสอบสวนถึงออกคําสั่งลงโทษวินัย)
๑การสอบสวนพิจารณาของนายกฯ เมื่อแลวเสร็จ เห็นวา .
ภาคทั/ยุติเรื่อง (๑)ณฑ เลื่อนไดทั้งสอง
รอบ ๑ลดขั้นเงินเดือน เลื่อนไมได /ตัดเงินเดือน (๒)
ปลดออกไลออก หามเลื่อน (๓)
๒การสอบสวนพิจารณาของศาล อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อคดีถึงที่สุดพิพากษาวา .
ไมมีความผิด เลื่อนไดทั้งสอง/ยกฟอง (๑)
มีความผิด หามเลื่อน (๒)
คําวา “ถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย”ไมมีผลตอการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับ/
นับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนมา เลื่อนไดทั้งขั้นเงินเดือนและระดับสําหรับตําแหนงนักบริหารงานของ
เทศบาลในปจจุบัน อาจมีปญหาเรื่อง เลื่อนระดับหากจะเลื่อนระดับตอ"งหารือเปนกรณี ๆ ไป
หมายเหตุ การถูกฟองคดีตอศาลไมกระทบตอการเลื่อนใด ๆ
...หนาที่หลัก /

- 14 หนาที่หลักของคณะกรรมการสอบสวน
๑. สอบสวนตามที่กฎหมายกําหนด
๒. แสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา
๓. ดูแลใหเกิดความเปนธรรมตลอดระยะเวลาสอบสวน
๔. รวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหา
๕. จัดทําบันทึกประจําวันที่สอบสวนทุกครั้ง (ใชเบิกเงินสมนาคุณ)
๖. จัดทําสารบาญสํานวนสอบสวน
องคประชุมคณะกรรมการสอบสวน
องคประชุม ในการสอบสวน มี ๒ ประเภท คือ
๑(ประชุมทั่วไป) องคประชุมปกติ .
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (๑)
ถาประธานฯ ไมอยู ใหเลือกผูทําหนาที่แทน (๒)
๒(6.และ สว ๓.ประชุมแจง สว) องคประชุมพิเศษ .
คน และไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ๓กรรมการไมนอยกวา (๑)
ถาประธานฯ ไมอยู ใหเลือกผูทําหนาที่แทน (๒)
๓ การสอบสวนที่องคประชุมไมครบ .เสียไปเฉพาะครั้งนั้น
การลงมติ
ใหถือเสียงขางมาก (หากเทากัน ประธานออกเสียงชี้ขาด)
องคประชุมพิเศษ(6.และทํา สว๓.แจง สว)
.1ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหา(๓.แจง สว)
๒วา ผูถูกกลาวหา (๖.ทํา สว) ประชุมพิจารณาเพื่อลงมติ .
ทําผิดวินัย หรือไม กร (๑)ณีใด ขอใด โทษสถานใด
หยอนความสามารถ หรือไม (๒)
มีมลทินหรือมัวหมอง หรือไม (๓)
ความหมายของแบบ สวตาง ๆ.
สวคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑.
สวบันทึกแจงและอธิบายขอกลาวหา ๒.
สวบันทึกสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ๓.
สวบันทึกถอยคําผูถูกกลาวหา ๔.
สว) บันทึกถอยคําพยาน ๕.ทุกฝาย(
สว 6.รายงานการสอบสวน
ประเภทของพยานหลักฐาน
๑. พยานวัตถุ
๒. พยานเอกสาร
๓. พยานบุคคล
๔. พยานผูเชี่ยวชาญผูชํานาญการพิเศษ/
...การสอบ /

- 15 การสอบสวนกรณีมีคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําผิดเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา
๑กรรมการเห็นวาขอเท็จจร .ิงชัดแลว
๒ใหถือเอาคาพิพากษานั้นเปนสรุปพยานหลักฐานโดยไมตอง สอบใหม .
๓ใหผูถูกกลาวหาทราบดวย ๓.แลวแจง สว .
ผูถูกกลาวหาขอโอนระหวางถูกสอบสวน
๑อางไมใหโอนไมได เนื่องจากไมชอบดวยกฎหมาย .
๒กรรมการสอบสวนตองสอบตอไปจนเสร็จ .
๓ เสนอสํานวนตอนายกฯ .เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
๔(โดยไมตองมีความเห็น) ใหมของผูถูกกลาวหา.สงให ผบ .
.5ให ผบใหม ตรวจสอบความถูกตองของสํานวนอีกครั้ง กอนการพิจารณาสั่งการ.
ตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่องเดิมกรรมการสอบสวน พบวา
๑กระทําผิดเรื่องอื่นอีก .
๒พาดพิงขาราชการผูอื่น .
ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
๑ประธานกรรมการสอบสวนรายงานนายกฯ .
๒ชุด ๑นายกฯ สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหมอีก .
๓ใหมก็ได/กรรมการตามคําสั่งใหม จะเปนชุดเดิม .
กรณีผูถูกพาดพิงสังกัดอื่น
1. ใหกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องตนวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําผิดหรือไม
ถาเห็นวามีสวนรวม ใหรายงานไปยังนายกฯโดยเร็ว .2
ไมตอง) ผูนั้นเพื่อดําเนินการทางวินัยทันที .ของ ขรก.ไปยัง ผบ (ถือวาเปนการชี้มูล)นายกฯตองสงเรื่องนั้น .3
(สอบขอเท็จจริงใหม
ประเด็นการสอบสวน
ประเด็น คือ จุดสําคัญที่จะตองพิสูจนหรือวินิจฉัย เปนจุดที่ยังโตเถียงกันอยู หรือยังไมไดความกระจางชัด
ประเด็นสอบสวน มี ลักษณะ 3
.1ประเด็นขอกลาวหา
.2ประเด็นที่ฝายกลาวหาอาง
.3ประเด็นที่ฝายถูกกลาวหายกขึ้นอางหรือโตแยง
ประเด็นสําคัญที่ตองพิสูจนในการดําเนินงานทางวินัย มี ดาน 3
.1ประเด็นเกี่ยวกับการกระทําในเรื่องที่กลาวหาตองพิสูจนใหไดวา ผูถูกกลาวหา
.1ทําอะไร
.2ทําที่ไหน
.3ทําเมื่อไหร
.4ทําอยางไร
.5เพราะเหตุใด
เพื่อใชในการวินิจฉัยวาไดกระทําความผิดวินัยหรือไม
...ประเด็น/

- 16 ๒ประเด็นเกี่ยวกับกรณีความผิด .
ตองพิสูจนวา ผูถูกกลาวหากระทําผิดในกรณีใด เพื่อใชในการวินิจฉัยปรับทลงโทษวา ไดกระทําผิดตาม
ขอใด
๓ประเด็นเกี่ยวกับความรายแรงแหงกรณี .
ตองพิสูจนวา การกระทําของผูถูกกลาวหามีพฤติการณรายแรงเพียงใดหรือเสียหายแกทางราชการ
รายแรงเพียงใด เพื่อใชในการวินิจฉัยกําหนดระดับโทษ หนักเบา ที่จะลงแกผูถูกกลาวหา/
ประโยชนของการกําหนดประเด็น
.1เปนเครื่องนําทางใหการสอบสวนเปนไปตามเรื่องที่กลาวหา
๒ทําใหการสอบสวนรอบคอบ รัดกุม รวดเร็วและไดความจริง .
๓วนทําใหไดขอเท็จจริงโดยละเอียด ครบถ .
๔ผูถูกกลาวหาสามารถชี้แจงแสดงพยานหลัก .ฐาน และแกขอกลาวหาไดโดยไมหลงขอตอสู
หลักทั่วไปในการสอบสวนรวบรวมหลักฐาน/
๑. ทําบันทึกการสอบสวนประจําวัน
๒. หามบุคคลอื่นรวมทําการสอบสวน
๓. บันทึกการไดมาของพยานหลักฐานอยางไร ผูใด เมื่อใด
๔. พยานเอกสารใหใชตนฉบับ หากหาไมไดใหรับรองสําเนา
๕. ตนฉบับสูญหาย ถูกทําลาย/นําบุคคลมาสอบได
๖. หามลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการเพื่อจูงใจ
๗. การสอบใหเขามาทีละคน หามผูอื่นอยูในที่สอบสวน เวนทนายความ หรือที่ปรึกษา หรือบุคคลที่
คณะกรรมการสอบสวนอนุญาต
๘. ในบันทึกถอยคํา ผูใหถอยคําและกรรมการทุกคนตองลงชื่อ
๙. บันทึกหลายหนา กรรมการอยางนอย ๑ คนตองลงชื่อดวย
๑๐. การแกไขขอความในบันทึกถอยคํา ใหขีดทับแลวตกเติมโดยผูใหถอยคําและกรรมการอยางนอย ๑ คน
ลงชื่อกํากับ
๑๑. พยานมาแตไมใหหรือไมมา ใหตัดพยานและบันทึกเหตุไว
๑๒. พยานลาชาหรือไมสําคัญ งดสอบพยานได แตตองบันทึก
๑๓. กรรมการสอบสวนตองสอบใหหมดประเด็น หรือสอบใหสิ้นกระแสความ
ระยะเวลาการสอบสวน
๑. ใหดูระยะเวลารวมทั้งหมด คือ ๑๒๐ วัน เปนหลัก
๒. ขอขยายตอนายกฯ ไดไมเกิน ๒ ครั้ง ๆ ละไมเกิน ๓๐ วันรวมเปน ๑๘๐ วัน
๓. กรณีเกิน ๑๘๐ วัน ใหประธานฯ รายงานนายกฯ ไปยังกด เพื่อเรงรัดจังหวั.
๔. ระยะเวลาการสอบสวน เปนเพียงเงื่อนเวลาเรงรัด มิใชเงื่อนเวลาบังคับ แตตองกระทําโดยเร็ว เพราะ
หากลาชาอาจตองรับผิดตามกฎหมาย
การนับระยะเวลา
วันแรก
เวลาเริ่มตน ใหนับตั้งแตวันถัดจากวันแรก วันสุดทาย
- การขยายเวลา ใหนับตอจากวันสุดทาย ถาวันสุดทายเปนวันหยุด ใหนับวันทําการแรกเปนวันสุดทาย
หมายเหตุ การนับระยะเวลาทางวินัย ใหนับวันถัดเปน 1
...ระยะเวลา /

- 17 ระยะเวลาทางวินัย (เงื่อนเวลา)
ปกติใชคาํ วา ลักษณะ คือ ๒โดยพลันหากมีเงื่อนเวลากํากับ จะแบงเปน /โดยเร็วโดยไมชักชา/ทันที"
๑เงื่อนเวลาเรงรัด แมพันแล .วตองรีบทําใหเสร็จ
แจงแบบตาง ๆ/แจงคําสั่ง/การตั้งกรรมการ (๑)
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน (๒)
จังหวัด.ก/การสั่งสํานวนของนายกฯ (๓)
จังหวัด.ก/การพิจารณาของอนุฯ (๔)
๒เงื่อนเวลาบังคับ เมื่อฟนแลวทําตอไมได .
วัน ที่พันจากราชการ ๑๘๐ตั้งกรรมการสอบเกิน (๑)
วัน ๗คัดคานกรรมการสอบสวนเกิน (๒)
จังหวัดเลือกกรรมการ.วัน กรณี ก ๓๐วัน กรณีนายกฯ ตั้งเองหรือเกิน ๑๕สั่งคําคัดคานเกิน (๓)
สํานวนการสอบสวนที่เสนอตอนายกฯ ตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
๒. วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน
๓. ความเห็นของกรรมการสอบสวน
๔. กรณีกรรมการผูใดเห็นแยง ใหมันทึกติดไวในสํานวน
๕. ใหประธานฯ นําสํานวนเสนอตอนายกฯ โดยตรง (หามเสนอตามลําดับชั้นปกติ เพราะเปนความลับ)
๖. เมื่อไดเสนอสํานวนตอนายกฯ แลว ถือวาการสอบสวนแลวเสร็จ
การพิจารณาสั่งการของนายกฯ
เมื่อนายกฯ ไดรับสํานวนการสอบสวนจากประธานฯ แลว ตองดําเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจสอบความถูกตองของสํานวน
๒. ตองพิจารณาสั่งการภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับสํานวนจากประธานกรรมการสอบสวน
๓. ตั้งกรรมการสอบวินัยไมรายแรง
(1) กรรมการใหยุติเรื่อง นายกฯ เห็นดวย/(มผิดวินัยไ) ใหสั่งยุติเรื่อง เปนหนังสือ
นายกฯ เห็นเปนวินัย/
ไมรายแรงใหสั่งลงโทษตามที่นายกฯ เห็น (ลด/ตัด/ภาค)
(2) กรรมการเห็นเปนวินัยไมรายแรง
นายกฯ เห็นดวย ใหสั่งลงโทษตามที่นายกฯ เห็น (ลด /ตัด /ภาค )
(อาจตางกันที่สถานโทษ)
(3) กรรมการ หรือนายกฯ แมเพียงฝายเดียวเห็นวาเปนวินัยรายแรง ใหนายกฯ ออกคําสั่งตั้งกรรมการ สอบวินัย
รายแรงใหม (ถือวาเปนการเริ่มตนใหม โดยจะใชสํานวนเดิมก็ได)
๔. ตั้งกรรมการสอบวินัยอยางรายแรง
(1) กรรมการใหยุติเรื่อง นายกฯ เห็นเปนวินัยไมรายแรง/สั่งยุติเรื่องเปนหนังสือ นายกฯ เห็นดวย/(ไมผิดวินัย)
ใหสั่งลงโทษตามที่นายกฯ เห็น (ลด/ตัด/ภาค)
(2) กรรมการเห็นเปนวินัยไมรายแรง อาจ) นายกฯ เห็นดวย ใหสั่งลงโทษตามที่ นายกฯ เห็น (ลด /ตัด /ภาค )
ตางกันที่สถานโทษ(
(3) กรรมการ หรือนายกฯ แมเพียงฝายเดียวเห็นวาเปนวินัยรายแรง ใหนายกฯ รายงาน ไป กจังหวัดกอน .
จังหวัดมีมติ ใหออกคําสั่งตามมตินั้น.เมื่อก
๕. เมื่อมีการตั้งกรรมการสอบวินัย นายกฯ ตอง (แมแตยุติเรื่อง) แลวผลจะออกมาอยางไรก็ตาม (ตั้งเรื่องกลาวหา )
รายงานไปยัง กงเปนอยางอื่นก็ไดจังหวัดอาจสั.่ จังหวัดทุกสํานวนเพื่อพิจารณา ซึ่ง ก.
๖. นายกฯ ตองแสดงความเห็นของตน โดยแสดงเปนหนังสือทุกครั่งถาเห็นแยงใหแสดงเหตุผลดวย
...ผลการสอบ /
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๑. เสียไปทั้งหมด ถาคุณสมบัติคณะกรรมการไมถูกตอง ใหกลับไปตั้งกรรมการสอบสวนใหม ขอ ๗๑
๒. เสียไปเฉพาะสวน เชน องคประชุมไมครบสอบปากคําไมถูกตอง ใหทําใหมเฉพาะสวน ขอ ๗๒
๓. กรณีกรรมการสอบสวนไมไดแจง สวนายกฯ ตองสั่งใหกลับไปแจงโดยเร็ว ๓.
๔. การสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง ถาเปนสาระสําคัญใหนายกฯ สั่งกลับไปทําใหม ถาไมใชสาระสําคัญ จะใหทํา
ใหมหรือไมก็ได เพราะเปนดุลพินิจของนายกฯ
การ "สอบยัน"
หมายถึง การสอบปากคําผูที่เคยใหไวแลวตอกรรมการชุดอื่น เชน กรรมการสอบขอเท็จจริง หรือ สตงเปนตน .
จะนําถอยคํานั้นมา "กรรมการสอบวินัย" หากเปนสวนหนึ่งของสํานวนการสอบสวน ตองดําเนินการตอไปนี้จึงจะใชได
๑. ประชุมกัน แลวมีมติใหนําสํานวนนั้นมาใช
๒. ในสํานวนสอบครั้งนั้น ไดสอบใครไวบาง
๓. ใหเชิญเจาของถอยคานั้นมาพบกรรมการสอบสวน
๔. กรรมการถามเขาวา หรือไม...เมื่อ...จะยืนยันถอยคําเติมที่ใหไวตอ"?
๕. ถาเขายืนยัน ใหลงลายมือชื่อไว
๖. ถอยคําพยานใด ไมได ไมใหนํามาใช "สอบยัน"
การลงโทษทางวินัย
๑. ทําผิดในเรื่องเดียว แตผิดวินัยหลายฐาน ใหลงโทษในฐานที่มีบทลงโทษหนักที่สุดเพียงสถานเดียว
๒. โทษเกี่ยวกับเงินที่นายกฯ ลุงได คือ ตัดเงินเดือนไมเกิน๕ เดือน ๓ไมเกิน %ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่ง
ขั้น กจังหวัดเพิ่มโทษเกินอัตรานี้ไมได.
๓. ถูกลงโทษปลดออก ไดรับบําเหน็จฯ เสมือนลาออก
๔. การสั่งลงโทษตองใหเหมาะสม ไมพยาบาท อคติ ฯลฯ
๕. การสั่งลงโทษ หามสั่งใหมีผลยอนหลัง (ยกเวนมีเหตุ)
๖. ผูที่เคยถูกลงโทษในเรื่องนั้นมาแลว ถาจะลงใหมใหหนัก
(1) ยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิมกอน จึงลงโทษใหม (รองสูงสุดแนวคําพิพากษาศาลปกค)
(2) ใชคําสั่งเพิ่มโทษ จากโทษเดิม (แนววินัย)
เหตุผลคือ ไมตองการใหลงโทษซ้ําในความผิดเดียวกัน
๗. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษ ใหเทาความคําสั่งเดิมดวยทุกครั้ง
๘. แบบคําสั่งลงโทษ
ใชลงโทษภาคทัณฑ (๑.ลท)
ใชลงโทษตัดเงินเดือน (๒.ลท)
ใชลงโทษลดขั้นเงินเดือน (๓.ลท)
ไลออกจากราชการ/ใชลงโทษปลด (๔.ลท)
(กรณีปกติ) ยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษ/ใชเพิ่มโทษ (๕.ลท)
(กรณีอุทธรณ) เพิ่มโทษ/ลดโทษ/งดโทษ/ใชยกโทษ (5.ลท)
(๗.ลท)ใชยกโทษเพิ่มโทษ แลวใหกลับ/ลดโทษ/งดโทษ/
การรายงานไปยัง กจังหวัด.
มี ๒ ลักษณะ คือ
.1รายงานเพื่อพิจารณา
...กรณี(1)/
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(๒กรณีเปนวินัยรายแรง นายกฯ ยังไมออกคําสั่ง (
๒รายงานเพื่อทราบ .
(๑ กรณี (กจังหวัดเปลี่ยนแปลงโทษของนายกฯ.
(๒กรณีออกคําสั่งรายแรงตามมติ (
การพิจารณาของ กจังหวัด.
๑จังหวัดไดรับเรื่อง.วัน นับแตเลขานุการ ก ๙๐จังหวัดตองพิจารณารายงานใหแลวเสร็จภายใน.ก .
๒จังหวัดตองสงเรื่องใหอนุวินัย ทําความเห็นเสนอโดยอาจมีมติในคราวเดียวใหเล.ก .ขาฯ เปนผูสง
.3อนุวินัยอางเหตุผล ) วัน ใหขยายเวลาในรายงานการประชุม ๙๐ จังหวัด พิจารณาไมแลวเสร็จภายใน .ก /
วัน ๓๐ครั้ง ๆ ละ ไมเกิน ๒ไมเกิน (ประกอบ
๔.ก /จังหวัด อาจมอบหมายเลขานุการกรรมการสอบสวนเปนผูนําเสนอสํานวนในการประชุมของอนุวินัย .ก .
จังหวัดก็ไดแตหามพิจารณาหรือแสดงความเห็น
๕จังหวัดใหม.จังหวัดสั่งมติไปให ก .จัง หวัดมีมติแ ลว แตนายกฯ ยังไมไดออกคํา สั่ง ตามมติ ให ก .เรื่องที่ ก .
พิจารณาไดเลยโดยไมตองนําเขาอนุวินัยอีก
การนั่งพิจารณาของ กจังหวัด.
1. ผูใดเคยพิจารณาเรื่องนั้นมาแลว ไมอาจพิจารณาเรื่องนั้นไดอีก
2. กรณีประธานฯ ไมเขา ใหเลือกกันทําหนาที่ประธานฯ
3. เพื่อความเปนธรรม กจังหวัดพิจารณาไดทุกทิศทาง.
การพิจารณารายงานวินัยและมีอุทธรณ
1. อนุวินัยไมตองพิจารณา
2. สั่งเรื่องใหอนุอุทธรณพิจารณาฝายเดียว เนื่องจากวินัยเปนบททั่วไป อุทธรณเปนบทเฉพาะ
การดําเนินการของนายก อปทจังหวัด.ก/.
1. หากคําเนินการขั้นตอนใดไมถูกตอง หรือขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไป
2. กวรรคสอง สั่งใหแกไขในเวลาอันสมควร ๑๙กลาง อาจใชมาตรา .
3. หากไมแกไข หรือปลอยไวจะเกิดความเสียหาย กกลางอาจสั่งยกเลิกเพิกถอนได.
เกี่ยวกับวินัย
1. ผูขาดราชการในวันใดโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือหนีราชการวันใด วันนั้นไมตองจายเงินเดือนให
2. มติ ค ,.ม.ร.มติ กเกี่ยวกับวินัย นํามาใชกับพนักงานสวนทองถิ่นดวย เวนแตมีการกําหนดไวเปนการเฉพาะ.พ.
3. การไปเปนพยานศาลหรือพนักงานสอบสวน จะถือวาปฏิบัติราชการหรือไมตองพิจารณาเปนเรื่อง ๆ ไป
4. การใหถอยคํากลับไปกลับมา ถือเปนความผิดทางวินัย
5. ถูกดําเนินคดีอาญา ตองถูกดําเนินการทางวินัยดวย
6. หามเกี่ยวของกับยาเสพติดทุกกรณี
7. สํานวนการสอบสวนทางวินัยตองเก็บไว ป 10
8. เงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนยังเปน 300/250
การลางมลทินฯ
1. เปนกรณีที่ถูกลงโทษกอนหรือในวันที่ 50 .ค.ธ 5และไดรับโทษทั้งหมดหรือบางสวนไปแลว
2. หรือกรณีสอบสวนแลว นายกฯ ใหยุติเรื่องหรืองดโทษ
...ถือวา.3/

- 20 3. ถือวาผูนั้นไดรับการ “ใหระงับการพิจารณา” หรือ “ลางมลทิน”
4. ผบ .ท.ป.ป/.ช.ป.ป/.สตง/.หรือหนวยงานใดสงเรื่องมาใหดําเนินการทางวินัย ไมสามารถทําไดอีกตอไป
เหตุของการออกจากราชการ
1. ตาย
3. ลาออก
5. ถูกสั่งลงโทษปลดไล/
2. เกษียณ
4. ถูกสั่งใหออก
เกษียณไมตองทําเปนคําสั่ง นอกนั้นทําเปนคําสั่งและให/ตายกจังหวัดเห็นชอบกอน เวนไปทหาร .
นายกฯ สั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จ เมื่อ
1. เจ็บปวย ทํางานไมไดสม่ําเสมอ
2. สมัครไปทํางานตามประสงคของราชการ
3. ขาดสัญชาติ เลนการเมือง จิตฟนเฟอน ทุพพลภาพ
4. ไมเปนเสื่อมใสประชาธิปไตย
5. ปฏิบัติหนาที่ไมมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตองสงเรื่องใหอนุวินัยทําความเห็นเสนอ และ กจังหวัดเห็นชอบกอน .
หยอนประพฤติไมเหมาะสม/บกพรอง/
จังหวัดเพื่อรับบําเหน็จฯ ได.แลวสั่งใหออกตามมติ ก (เหมือนวินัย) นายกฯ ตั้งกรรมการสอบสวน
สอบรายแรง ฟงลงโทษปลดไลไมได/
นายกฯ สั่งใหออก เพราะมีมลทินหรือมัวหมอง เพื่อรับบําเหน็จฯ ได
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ประมาทลหุโทษ/
ายกฯ สั่งใหออก เพื่อรับบําเหน็จไดน
กจังหวัดอาจกําหนดประเด็นใหสอบเพิ่มเติมได.
เมื่อพิจารณาเรื่องการใหออกราชการทุกขอ
การสั่งพักราชการสั่งใหออกไวกอน/
ถามีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ตอไปนี้
.1ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยรายแรง และนายกฯ เห็นวาอยูตอไปจะเสียหาย
ถูกฟองคดีอาญาในหนาที่ อัยการไมรับเปนทนายใหและนายกฯ เห็นวาอยูตอไปจะเสียหาย .2
.3ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยรายแรงและพฤติการณเปนอุปสรรคการสอบสวนหรือจะกอความไมสงบ
.4ถูกคุมขังติดตอกันเกินกวา วันแลว 15
ถูกตั้งกรรมการสอบกอนหรือหลังมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผิด และนายกฯ เห็นวาเปนวินัยอยางรายแรง ให .5
ใหออกไวกอน เพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได/จังหวัด สั่งพัก.นายฯ ขอความเห็นชอบจาก ก
การแจงคําสั่งพักใหออกไวกอน/
1. ตองแจงใหเจาตัวทราบโดยพลัน
2. แจงไมไดหรือไมรับ ปดไวที่ทํางาน
3. แจงทางไปรษณียลงทะเบียน (วัน ถือวาทราบ 15 พน)
ระยะเวลาการสั่งพักสั่งใหออกไวกอน/
1. ตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา
2. หากเจาตัวรองทุกข กจังหวัดเห็นชอบกลับกอนได.
...การลาออก /

- 21 การลาออกจากราชการ
1. ตองยื่นหนังสือลาออกลวงหนาไมนอยกวา วัน 30
2. ถายื่นนอยกวา วัน ใหนายกฯ อนุญาตเปนหนังสือ 30
3. อางถูกตั้งกรรมการสอบวินับแลวไมใหลาออก ไมได
4. ขอถอนหนังสือลาออกไดทุกเมื่อ ถาการลานั้นยังไมมีผล
ผูมีสิทธิอุทธรณ
1. ถูกลงโทษทางวินัย 5)สถาน(
2. ถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุ
2.1ขาดคุณสมบัติ
2.2เจ็บปวยทํางานไมไดสม่ําเสมอ
2.3ทํางานไมมีประสิทธิภาพ
2.4หยอนประพฤติตนไมเหมาะสม/บกพรอง/
2.5ถูกตั้งวินัยรายแรง แตลงโทษไมไดมีมลทิน
2.6ถูกจําคุกเพราะประมาทลหุโทษ/
การยื่นอุทธรณ
1. ตองยื่นตอ กวัน นับแตรู 30 จังหวัด ภายใน.
2. การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาคําบังคับ
3. ถาตายกอนใหทายาทยื่นอุทธรณแทนได โดยใหนํา พรบมาใชโดยอนโลม.พ.พ.ป/วิธีปฏิบัติฯ.
4. มอบทนายความอุทธรณแทนได ถาจําเปน
5. กกรณีไมกําหนด ใหนํามาต) จังหวัดตองสงเรื่องใหอนุอุทธรณทําความเห็น.รฐานวินัยมาใชดวย(
6. กจังหวัดรับเรื่อง.วันนับแตวันที่เลขา ก 90 ตองพิจารณาใหแลวเสร็จใน (รวมอนุอุธรณ) จังหวัด.
7. มติ ก จังหวัดถือเปนที่สุด.
อํานาจในการสอบเพิ่ม
จังหวัด มีอํานาจใหสอบเพิ่มไดเอง.ก/ทั้งอนุอุทธรณ
สิทธิของผูอุทธรณ
1. ขอตรวจหรือคัดรายงานสอบสวน แตถอยคําบุคคลเปนดุลยพินิจของนายกฯ วาจะใหหรือไม
2. คัดคานอนุอุทธรณจังหวัด ถามีเหตุ.ก/
หนังสืออุทธรณ
1. ทําถึงประธาน กจังกวัด.
2. ยื่นที่ศาลากลางจังหวัดทางไปรษณี/(วัน 7 ใน .สงก) ผานนายกฯ/
อุทธรณรายใดมีปญหาวาจะรับไดหรือไม เปนอํานาจดุลพินิจของ กจังหวั.ด เทานั้น
การออกจากราชการ ไมยุติการพิจารณาอนุอุทธรณจังหวัดตองพิจารณาอุทธรณนั้นตอไป.ก/
ผูมีสิทธิรองทุกข
ยกเวนเหตุแหงการอุทธรณ นอกนั้นใชรองทุกขทั้งสิ้น ถาเห็นวา
1. ผบปฏิบัติตอตนไมถูกตอง.
2. ผบไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย.
3. ผบทําใหตนคับของใจ.
...การยื่นหนังสือ/

- 22 การยื่นหนังสือรองทุกข
1. ตองยื่นตอ กวัน นับแตรู 30 จังหวัด ภายใน.
2. ถาตายกอนใหทายาทยื่นรองทุกขแทนได โดยใหนํา พรบมาใชโดยอนุโลม.พ.พ.ป/วิธีปฏิบัติฯ.
3. มอบทนายความรองทุกขแทนได ถาจําเปน
4. กจังหวัดตองสงเรื.องใหอนุอุทธรณทําความเห็น (หมาตรฐานวินัยมาใหดวยกรณีไมกําหนดใ)
5. กจังหวัดรับเรื่อง.วันนับแตวันที่เลขา ก 90 ตองพิจารณาใหแลวเสร็จใน (รวมอนุอุทธรณ) จังหวัด .
6. สิ่งใดที่มิไดกําหนดไว ใหนําเรื่องการอุทธรณมาใชโดยอนุโลม
กลยุทธปองกันมิใหเกิดความเสียหาย หรือรับผิดทางละเมิด
ความรับผิดในมูลละเมิด
ผูใด จงใจ หรือ ประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ใหเขาเสียหายถึงชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัย
ก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
ทํ า ต อ บุ คคลอื่ น หมายความถึ ง การงดเว น กระทํา การในหน า ที่ ที่ ต อ งกระทํา ดว ยจงใจ ทํา ให เ ขาเสี ย หาย
หมายความวา เปนการกระทําโดยที่รูสํานึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากการกระทําของตน ถารูวาการกระทํานั้นจะเกิดผล
เสียหายแกเขาแลวถือเปนการกระทําโดยจงใจ สวนจะเสียหายมากหรือนอยไมสําคัญ แมผลเสียหายจะมากกวาที่คิดก็เปน
การกระทําที่จงใจ
หลักประมวลกฎหมายเพงและพาณิชย
1. เจาหนาที่ผูทําละเมิดรับผิดเปนการสวนตัว
2. .2หนวยงานของรัฐรวมรับผิดแลวไลเบี้ยจากเจาหนาที่ผูนั้น
3. เจาหนาที่รับผิดอยางลูกหนี้รวม
เหตุผลในการใชตรา พความรับผิดชอบทางละเมิด.บ.ร.
1. การใชหลักเกณฑใน ปพพมุงไดเงินครบโดยไมคํานึงถึงความเปนธรรมและบั่นทอนขวัญกําลังใจ .
2. เจาหนาที่ อาจกระทําโดยไมตั้งใจหรือผิดพลาดเพียงเล็กนอย
3. หลักเรื่องลูกหนี้รวมทําใหตองรับผิดชอบในการกระทําของเจาหนาที่อื่นดวย
4. เจาหนาที่ไมกลาตัดสินใจเพราะเกรงความรับผิด
5. มีวิธีการบริหารงานบุคคลและวินัยควบคุมอยูแลว
พ2539.ศ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาที่ พ .บ.ร.
มาตรา ในพระราชบัญญัตินี้ 4
หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผู “เจาหนาที่”ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งใน
ฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด
หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปน “หนวยงานของรัฐ ”
กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให
หมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
ประเภทของการทําละเมิดของเจาหนาที่
.1ละเมิดตอบุคคลภายนอก
.2ละเมิดตอหนวยงานของรัฐ
...5 มาตรา/

- 23 มาตรา 5
หนวยงานของรัฐตองรับผิดชอบตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่รัฐไมได
ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด-ใหถือวากระทรวงการคลังเปนหนวยงาน
ของรัฐที่ตองรับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 6
ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ตองรับผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจจะฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง
มาตรา วรรคหนึ่ง 7 ในคดีที่ผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาเปนเรื่องที่เจาหนาที่ตองรับผิดหรือ
ตองรวมรับผิดหรือในคดีที่ผูเสียหายฟองเจาหนาที่ถาเจาหนาที่เห็นวาเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดหรือตองรวม
รับผิด หนวยงานของรัฐหรทอเจาหนาที่ดังกลาวมีสิทธิขอใหศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยูเรียกเจาหนาที่หรทอหนวยงานของ
รัฐแลวแตกรณี เขามาเปนคูความในคดี
ถาศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่ถูกฟองมิใชผูตองรับผิดใหขยายอายุความ
ฟองรองผูที่ตองรับผิดซึ่งมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแตวันที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด
มาตรา 8
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการละเมิดของเจาหนาที่ ใหหนวยงาน
ของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐไดถาเจาหนาที่ไดกระทํา
การนี้ไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง (วรรคหนึ่ง)
@สิทธิเรีย กใชชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียงใดให คํานึงถึงระดับความรายแรงแหง การ
กระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได(วรรคสอง)
@ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวมใหหัก
สวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย(วรรคสาม)
ในกรณีมาตรการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายตนมิใหนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาบังคับใชและเจาหนาที่แตละคน
ตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น (วรรคสี่)
กรมเปนเจาของงบประมาณนายอําเภอดําเนินการแทนฐานะผูไดรับมอบอํานาจจากกรมฯจึงอยูในฐานะ****
2553/26.ผูแทนหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนกรมฯ อ
ประมาทเลินเลอ
ประมาทเลินเลอ หมายถึง การกระทําโดยมิไดเจตนาแตเปนการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคล
ในภาวะเชนนั้นจําตองมีตามวิสัยและพฤติการณ(ขาดความระมัดระวังตามสมควร)
ประมาทเลินเลออยา งร ายแรง หมายถึง บุ คคลไดก ระทําโดยขาดความระมัดระวัง ที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ
มาตรฐานอยางมาก
ภาวะเชนนัน้ บุคคลที่อยูในภาวะเชนเดียวกับผูกระทําเทียบกับวิญูชนวาเขาใชความระมัดระวังแคไหน
วิสัยลักษณะที่เปนอยูของบุคคลผูกระทําใหผูอื่นไดรับความเสียหายเชนวิสัยการเปนขาราชการระดับบริหาร
พฤติการณ ขอเท็จจริงที่ประกอบการกระทําของผูทําใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นเชนสิ้นปปดงบงานกองคลังเยอะ
ทําใหเขาเสียหาย
ความรับผิดทางละเมิดมุงประสงคที่จะใชคาสินไหมทดแทนไมใชมุงลงโทษเหมือนในคดีอาญาแกผูทําละเมิด
ฉะนั้นเมื่อไมมีความเสียหายแมการกระทําจะไมชอบดวยกฎหมายก็ไมเปนละเมิด
...10มาตรา/

- 24 มาตราวรรคหนึ่ง 10
ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอ หนว ยงานของรัฐไมวา จะเปนหนวยงานของรัฐที่ผูนั้นอยูในสังกั ดมา 8การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ใหนําบทบัญญัติมาตรา หรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่
บังคับ ใช โ ดยอนุโลมแตถามิใชการกระทําในการปฏิบ ัติหนา ที่ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย
เหตุหักสวนความรับผิด
1. ตองคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตกรณี ม 30 (2)8.เปอรเซ็นต
2. หากละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม
ตองหักสวนความรับผิดดังกลาวออก ม 50 (3)8.เปอรเซ็นต
3. กรณีละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคนมิใหนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใชบังคับ ม(4)8.
ความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในการปฏิบัติหนาที่
1. ไมไดสวนรวมทุจริต แตรับผิดในฐานะผูบังคับบัญชาที่มิไดควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
2. ความผิดพลาดเกิดขึ้นจากความพยายามสรางความพึงพอใจในการชําระภาษีใหแกหนวยงาน
3. การทุจริตของผูใตบังคับบัญชาเกิดจากวิธีที่แยบยล มีการไตรตรองวางแผนอยางเปนระบบ ยากแกการ
ตรวจพบ
หักสวนความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในสวนนี้ รอยละ ของความเสียหายทั้งหมด 30
1.
2.
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ไมไดจงใจหรือมีสวนรวมทุจริต อ2555/784.
มีพฤติการณพยายามแกไขเยียวยา อ2557/186.
มีผูอื่นมีสวนผิดอยูดวยแตใหรับผิดเพียงผูเดียว อ2556/772.
การละเมิดเปนประโยชนแกราชการบาง ซื้อที่ดินผิดระเบ)ียบ50 หัก(%
ก100 กําหนดฯสูง.จะกําหนดสัดสวน กก .ค.%มีขั้นตอนมาก จนทรับผิดหลายคนไมมีพฤติกรรมทุจริต.
50 ความรับผิดรอยละ% อ2559/2058.

ความบกพรองของหนวยงานหรือระบบดําเนินการของสวนรวม
1. ไมไดวางระเบียบหรือความคุมดุแลและคําสั่งไมชัดเจน อ2556/490
2. จํานวนคนไมสัมพันธกับงาน หรืองานประจําเยอะมากหรือตองทําในระยะเวลาที่เรงรัด
3. แตงตั้งบุคคลไมเหมาะสมกับงาน
4. ระบบการตรวจสอบไมได อ2555/439
การเรียกรองใหหนวยงานรับผิด
- ยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐ
- หนวยงานออกใบรับคําขอและพิจารณาโดยไมชักชา(180ใหเสร็จใน)ไมเสร็จขอขยายตอ รมต. ไดอีก
ไมเกิน วัน นับแตรับคําวินิฉัย 90 ยื่นคําขอถาไมยื่น นําเรื่องฟองศาลได ฟองภายใน***วัน ฟองคดี 180
0804.4.ที่ มทว 21.ลว 2853พ58 .ค.
การปฏิบตั ิหนาที่ กรณี ไปศาลปกครอง 4
1. การใชอํานาจตามกฎหมาย
3. กฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น

2. ละเลยตอหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
4. ปฏิบัติหนาที่ลาชา

