
 
            ตามประกาศ ก.อบต. จ.พะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
      องค์ประกอบ และ คุณสมบัติท่ีส ำคัญ   (ข้อ 49) 
           1. ให้แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด         
กรณมีีเหตุผลความจ าเป็น หรือเพื่อประโยชน ์
ในการสอบสวนพิจารณา หรือเพื่อความยุติธรรม  
การแต่งตั้ง คกก.สอบสวนอาจแต่งตั้งจากพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือ ขรก. ฝ่ายพลเรือน โดยได้รับ 
ความยินยอมจากต้นสังกัดก็ได ้
           2. จ านวนอย่างน้อยสามคน 
           3. ประธาน คกก.สอบสวน ซึ่งมีต าแหน่งระดับ 
ไม่ต่ ากว่า หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา... 
           4. คกก. สอบสวนต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร  
หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย  หรือผู้ผ่านการฝึก 
อบรมตามหลักสูตรการด าเนินทางวินัย หรือผู้มี –
ประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัยอย่างน้อย 
หนึ่งคน 
หน้ำท่ีส ำคัญของคณะกรรมกำรสอบสวน  (ข้อ 57 - 83) 

 สอบสวนตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
 แสวงหาความจริง/ดูแลให้เกิดความยุติธรรม 
 รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา 
 รวบรวมประวัติความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหา 
 ท ารายงานการสอบสวนเสนอ...ต่อนายก ฯ 

 
ข้อห้ามข้อปฏิบัติรัฐก าหนด 

ถือเป็นกฎต้องท าจ าให้มั่น 
สิบแปดข้อคือวินัยราชการ 
จงช่วยกันจดจ าท าให้ดี 

หน่ึง...สนับสนุนประชาธิปไตยใจบริสุทธ์ิ 
สอง...น้ันสุจ...ริตธรรมตามหน้าที่ 
สาม...ปฏิบัติราชการเกิดผลดี 
สี่...ไม่มีความประมาทชาติพ้นภัย 

ห้า...ท าหน้าที่ตามระเบียบเทียบให้ม่ัน 
หก...ทราบเหตุการณ์บ้านเมืองเรื่องเคลื่อนไหว 
เจ็ด...ปิดความลับราชการไม่ขานไป 
แปด...ท าตามนายสั่งชอบในกรอบเกณฑ์ 

เก้า...ไม่ท าการข้ามขั้นให้ท่านโกรธ 
สิบ...ไม่โปรดรายงานเท็จให้ท่านเห็น 
สิบเอ็ด...ถือธรรมเนียมราชการที่ท่านเป็น 
สิบสอง...ไม่เบนทิ้งหน้าที่ต้องดีพอ 

สิบสาม...ต้องสุภาพดูงามห้ามกลั่นแกล้ง 
สิบสี.่..ไม่แสดงหม่ินผู้ติดต่อ 
สิบห้า...ไม่ท าเสื่อมเกียรติ ขรก. 
สิบหก...หนอหุ้นส่วนควรห่างไกล 

สิบเจ็ด...ไม่เอียงการเมืองเรื่องเลือกตั้ง 
สิบแปด...ทั้งห่างชั่วม่ัวเหลวไหล 
ท าครบถ้วนสมหวังดั่งบรรยาย 
อยู่ยาวไกลเกษียณอายุ...ลุราชการ 
      @ ผู้แต่งกลอนนี้ อ.ประวิทย์  เปรื่องกำร 
อดีต ผอ.ส่วนมำตรฐำนวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์   

 
 

เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้เบื้องต้น 
  กำรด ำเนินกำรทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถิ่น   
             วินัย  หมายถึง “ แบบแผนความประพฤติท่ีก าหนดให้
พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงควบคุมตนเอง และควบคุมผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาให้ประพฤติหรือปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ ” 

ควำมส ำคัญ 
 วินัยพนักงำนส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญเป็นอันมาก
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลในการบริหารงาน  
เพราะพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนหน่ึงของ
รัฐบาลในการบริหารราชการซึ่งจะเข้าถึงประชาชนโดยตรง  
หำกพนักงำนส่วนท้องถิ่นมีวินัยไม่ดีพอ  จะท ำให้ประชำชน
ขำดควำมเชื่อถือศรัทธำ อันจะส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลอย่างแน่นอนจึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะช่วยให้
การปฏิบัติราชการด าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
ความเจริญ เกิดความสงบเรียบร้อยของราชการ 
 

 

เพื่อให้ได้ควำมจริงว่ำ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ถูก
กล่าวหาน้ันได้กระท าผิดในกรณีใดหรือไม่  ให้เป็นไป      
โดยยุติธรรมตามกระบวนการทางนิติธรรม ให้ผู้กระท ำ
ควำมผิดได้รับกำรลงโทษและไม่ให้ลงโทษผู้ไม่มีควำมผิด    
ซึ่งให้การลงโทษเป็นไปโดยความเหมาะสมกับความผิดและ
เพื่อให้การลงโทษเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม 

 

จุดมุ่งหมำยของกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
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วิธีกำรก่อนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

 
 
 

 
 
 
 
   

     (บัตรสนเท่ห์) 
 
 
 
 

กำรสอบสวนทำงวินัย 
วินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง     (ข้อ 26 วรรคสามและสี่) 

ให้ด าเนินการสอบสวนตามที่นายกฯ เห็นสมควร  
หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ 

กรณีมีมูล... โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว 
ให้นายกฯ ด าเนินการทางวินัยทันที 
 

วินัยอย่ำงร้ำยแรง     (ข้อ 26 วรรคหก) 
 แต่งตั้ง คกก.สอบสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
 ต้องมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ 

   

 
 
 

กรณีท่ีจะต้องท ำกำรสืบสวนและสอบสวน 
ได้แก่  กรณีที่ มีการกล่าวหา หรือเป็นที่สงสัยว่า

พนักงานส่วนท้องถิ่นกระท าผิดวินัยอาจมีที่มา 4 ทาง คือ 

 1. มีผู้ร้องเรียนขึ้นมา (โดยแจ้งชื่อและที่อยู่ของตน  
         แน่นอน) 

 2. ผู้บังคับบัญชารู้เห็น หรือสงสัย (ตรวจสอบเห็นเอง) 

 3. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น แจ้งมาให้ทราบว่า 
         มีการกระท าผิดวินัย (เช่น สตง., ป.ป.ช., รัฐสภา 
         อ าเภอ, จังหวัด, กรมส่งเสริมฯ  เป็นต้น)  

 4. บัตรสนเท่ห์ (ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียนแต่มีหลักฐานฯ) 
 

โทษทำงวินัย  มี 5 สถำน คือ     (ข้อ  25) 
(1) ภาคทัณฑ ์
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 
(4) ปลดออก                 
(5) ไล่ออก 

 

หมำยเหตุ – ถ้าเป็นกรณี ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิดกรณีฐานทุจริตฯ 
มาแล้ว ไม่ต้องท าการการสอบสวนอีก ให้ออกค าส่ังลงโทษไดเ้ลย 
แต่ถ้าเป็นกรณีฐานอื่น ให้ด าเนนิการทางวินัยตามประกาศ ก.อบต. 
จ.พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  การ -
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ก่อนจะส่ังลงโทษ
ต่อไป 

 
กรณีท่ีจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

 

คือ กรณีที่พนักงานส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่า 
กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ตามมาตรฐานท่ัวไป      
เก่ียวกับวินัยฯ  สรุปได้ดังต่อไปน้ี  

   1. ทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร         (ข้อ 7 วรรคสาม) 
   2. ประมำทเลินเล่อฯ               (ข้อ 9 วรรคสอง) 
   3. จงใจไม่ปฏิบัติฯ                    (ข้อ 10 วรรคสอง) 
   4. เปิดเผยควำมลับฯ                 (ข้อ 12 วรรคสอง) 
   5. ขัดค ำส่ังฯ                              (ข้อ 13 วรรคสอง) 
   6. รำยงำนเท็จฯ                         (ข้อ 15 วรรคสอง) 
   7. ละทิ้งฯ เกินกว่ำ 15 วัน          (ข้อ 17 วรรคสอง)  
   8. ดูหมิ่นฯ ข่มเหง ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร 

                                (ข้อ 19 วรรคสอง) 
   9. กระท ำควำมผิดอำญำ จนได้รับโทษจ าคุก ฯ ยกเว้น 
       กระท าผิดโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษหรือ   
       กระท าการอื่นใดอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง   
                                                      (ข้อ 23 วรรคสอง) 
   10. ล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ อันเป็นเหตุให้เสียหาย 
         แก่ราชการอย่างร้ายแรง       (ข้อ 23/1 วรรคสอง) 

 

 

 
ผู้จัดท ำเผยแพร่ 

นางสาวณภัค  อัครภาศรณ์ 
นิติกรช านาญการ 

งานกฎหมายและคดี ส านักปลดั อบต.แม่นาเรือ 

กำรร้องเรียน / กล่ำวโทษ / กล่ำวหำ 

 

ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำเบื้องต้น 

 

ปรำกฏตัวผู้
กล่ำวหำ 

ไม่ปรำกฏตัว
ผู้กล่ำวหำ 

ด ำเนินกำร 
ทำงวินัย 

 

ยุติเรื่อง สืบสวน สอบสวน 

วินัยอย่ำงร้ำยแรง 

วินัยไม่ร้ำยแรง 
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