
ประกาศคณะกรรมการพนักงาบIทศบาลจังทวัดกระบี่
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบการสอบสวบ การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาคศณะกรรมการพนักงาบเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวบ การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นบีจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม 
กอปรกับพระราขบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒<£๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการหนักงาน 
เทศบาลกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ให้สอดคล้องกับความต้องการและ 
ความเหมาะสมของเทศบาล แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานทั่วใปที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
กำหนด

อาศัยอำนาจตามความใบมาตรา ๑๓ (๓) ประกอบมาตรา เอ๓ แห่งพระราขบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔เอ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน 
ทั่วโปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๖๕๕๘ และมติคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจังหวัดกระบี่ ในการประขุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมือวันที่ ๓0 ธันวาคม ๖๕๕๘ จังให้ออกประกาศไว้ 
ตังต่อไปน้ี

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป

ข้อ ๑ ประกาศน ี้เร ียกว ่า “ประกาศคณะกรรมการหนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เร ื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๖๕๕๘"

ข้อ ๒ ประกาศน๋ีให้ใข้บังคับ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๖๕๕๙ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน 
การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราจการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันท่ี ๔ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๑ และ หมวด ๒

(๒) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
วินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (เพมเติม) ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

(๓) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบ 
การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้อบ์กจากราขการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ เนทไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘

(๔) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน 
การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราขการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑



(๕) ประกาศคณะกรรมการพไ!กงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เร๋ึอง หลักเกณท์และเงอนไขใบ
การสอบสวบ การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (แก้ไข เพมเติม 
ฉบับท่ี ๕) ลงวับท่ี ๙ กับยายบ พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบาลนั๊นด้วย
“คู่กรณ์” หมายความว่า บุคคลผู้มึเหตุทะเลาะวิวาท ร้องเรียน ฟ้องร้องซึ่งกับและกับ หรอเป็น 

คู่หม้ันหรอคู่สมรส เป็นบุพการีหรือผู้สิบลับดานไม่ว่าชั้นใด  ๆ เป็นที่น้องหรือลูกที่ลูกน้องนับได้เพิยงภายใบสาม 
ชั้น เป็นญาด้๓ ยวพันทางแต่งงานนับได้เพยงสองชั้น เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือ 
ผู้แทนหรอตัวแทน เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ เป ็นนายจ้าง ชองคู่กรณ์ หรือเป็นผู้ม ่อำนาจพจารณาซึ่งมสภาพ 
ร้ายแรงอันอาจทำให้การพัจารณาไม่เป็นธรรม

"ตัวการสำคัญ” หมายความว่าพนักงานเทศบาลผู้ซึ่งชักชวน โน ้มน ้าวล ่อลวงข ู่เข ์ญโหัล ัญญา 
หรือกระทำการใด  ๆ อันทำให้พนักงาบเทศบาลผู้อึ๋นจำต้องปฎบีตตามโดยไม่อาจหลีกเลื่ยงหรือชัดข้นใต้

ข้อ ๕ พนักงานเทศบาลต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติใวัในหมวดนี้ โดย 
เคร่งครัดอยู่เสมอ x

ข้อ ๖^นักงาบเทศบาลต้องสนับสมุนการปกครองระบอบประชาธไกัตยอันมพระมหากษัตรีย'ทรง 
เป็นประมุขตามรัฐัธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทยด้วยความบรีสุทธใจ

ทางอ้อมหาประโยชน์ไห้แก่ตบเองหรือผู้อึ๋น
การปฏิบัติหรือละเวันการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมขอบ เที่อให้ตบเองหรือผู้อึ๋นใต้ประโยชน์ที่มิ 

ควรได้เป็นการทุจรืตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความฝ็ดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๘ พนักงานเทศบาลต้องตั้งใจปฏิบีตหน้าที่ราชการให้เกิดผลต้หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
ข้อ ๙ ,พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา 

ประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลีนเล่อใบหน้าที่ราชการ
การประมาทเลีนเล่อในหน้าที่ราชการ อ ับเป ็นเหตุให ้เล ียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น 

ความผดวิ รง

คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อับเป็นเหตุให้เลียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผดวินัยอย่าง 
ร้ายแรง

ข้อ ๑๑ พนักงาบเทศบาลต้องกอว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสบใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหว 
อ ับอาจเป ็นภ ่ย ันตรายต ่อประเทศชาต ิและต ้องฟ ้องก ันภย ันตรายซ ึ่งจะบ ังเก ิดแก'ประเทศชาต ิจน เต ็ม

ข้อ ๔ ใบประกาศนี้
“พนักงาบเทศบาล” ให้หมายความรวมกง พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศกษาใน

หมวด ๒
วินัยและการรักษาวินัย

ข้อ ๗ พนักงานเทศบาลต้องปฎํบ้ตหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ึอลัตย์สุจรีตและเท่ียงธรรม
ห้ามมให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ ึ๋บอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตบไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ

นักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ'ของทาง 
ราชการ 1 รื '.เละนโยบายของรัฐบาล โดยไมให้เลียหายแก่ราชการ

การปฏิบัต ิหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบ ียบของทางราชการ มติ

ความสามารถ



๓

ข้อ ๑๒ พนักงานเทศบาลพ้องรักษาความลับของทางราชการ
การเป ิดเผยความลับของทางราชการ อับเป ็นเหตุให ้เส ียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น 

ความผิดวินัยอย่างร้ายนรง
ข้อ ๑๓ พนักงานเทศบาลพ้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ขึ้งสั่งใบหน้าที่ราชการโดยชอบ 

ด้วยกฎหมายนละระเบัยบของทางราชการ โดยไม่ขัดข้นหร้อหลกเลียง แต่ถ้าเท็นว่าการปฏิบัติตามคำส่งนั้นจะ 
ทำให้เส ียหายแก่ราชการ หรอจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรอเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วย 
กฎหมาย พ้องเสนอความเหบเป็นหนังสีอทันท็เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห้น 
แล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายบยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเติมเป็นหนังสือ ผู้อยู่ได้บังคับบัญชาพ้องปฏิบัติตาม

การขัดคำสั่งหรือหลืกเลียงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาขึ้งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายและระเบัยบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราขการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง 
ร้ายแรง

ข้อ ๑๔ พนักงาบเทศบาลพ้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหน้อ 
ตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหบอขึ้นไปเป็นผู้ส่ังให้กระทำ หรือได้ร้บอบุญาตเป็นพเศษชั่วครั้งคราว

ข้อ ๑๕ พนักงานเทศบาลพ้องไม่รายงานเที่จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความขึ้ง 
ควรพ้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย

การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราขการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด 
วินัยอย่างร้ายแรง

ข้อ ๑๖ พนักงาบเทศบาลพ้องถือและปฏิบัติตามระเบยบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
ข้อ ๑๗ พนักงาบเทศบาลพ้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราขการ

มิได้
การละทิงหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มิเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ 

อย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดยวกันเป็นเวลาเกนกว่าสิบห้าวันโดยไม่มิเหตุผลอัน 
สมควร หรือโดยมิพฤติการณ์อันแสดงถ้งความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบยบของทางราชการ เป็นความผดวินัย 
อย่างร้ายแรง

ข้อ ๑๘ พนักงาบเทศบาลพ้องสุภาพเรืยบร้อย รักษาความสามัคคํ และไม่กระทำการอย่างใดที่ 
เป็นการกลันแกล้งกัน และพ้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทคบาลด้วยกันและผู้ร่วม 
ปฏิบัติราชการ

ข้อ ๑๙ พนักงานเทศบาลพ้องต้อนรับ ให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์ 
แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกียวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักข้า และด้วยความสุภาพเรืยบร้อย ห้ามมิให้ดูหมื่น 
เหยยดหยาม กดข้ึ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ

การดูหมื่น เหยยดหยาม กดข้ึ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด 
วิน ัยอย่างร้าย'1รง

ไ;:. ๒๐ พนักงานทศบาลพ้องไม่กระทำการ หรือยอมให้ผู้อึ่นกระทำการหาผลประIยขน์อันอาจ 
ทำให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเลีอมเสียเกยรติคักดึ๋ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน

ข้อ ๒๑ พนักงานเทศบาลพ้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งลีนใดที่ 
มิลักษณะงานคล้ายคลืงกันนั้นในห้างห้นส่วนหรือบริษัท

ข้อ ๒๒ พนักงานเทศบาลพ้องวางตนเป็นกลางทางการเมิองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และใน 
การปฏิบัติการอื่นที่เกียวข้องกับประชาชน กับจะพ้องปฏิบัติตามระเบัยบของทางราชการว่าด้วยมารยาททาง 
การเมีองของข้าราชการโดยอบุโลม



๔

ข้อ ๒๓ พนักงานเทศบาลพองรักษาขื่อเสิยงชองพบ และรักษาเกํยรติคักดของตำแหน่งหน้าที 
รา'ขการ'ของตนมให้เส์อมเสย โพยไม่กระทำการใด  ๆ อันได้ขื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว

การกระทำความผิดอาญาจบได้รับโทษจำคุก หริอโทษทีหนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถ้งทีสุดให้ 
จำคุก หรอให้รับโทษทีหบักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิพทีได้กระทำโดยประมาทหริอความผิพลหุโทษ 
หริอกระทำการจีนไพอันได้ข่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิพว่นัยอย่างร้ายแรง

หมวด ๓
วิธีก่อนการตำเนินการทางวินัยและสถานโทษทางวินัย

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บังคับบัญชามหน้าทีเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ได้บังคับบัญชาปีวินัย ฟ้องกันปีให้ผู้ 
อยูใพ้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และตำเบนการทางวินัยนก่ผู้อยู่ได้บังคับบัญชาขื่งปีกรณอันปีมูลทีควรกล่าวหา 
ว่ากระทำผิตวินัย

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ได้บังคับบัญชาปีวินัยไห้กระทำโพย การปฎบัติดนเป็นแบบอย่าง 
ทีติ การผิกอบรม การสร้างขวัญและกำลังไจ การจูงใจ หริอการจีนใดในอันทีจะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ 
จิตสำ•นก และพฤติกรรมชองผู้อยู่ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางทีมวินัย

การฟ้องกันปีให้ผู้อยูได้บังคับบัญชากระทำผิพวินัยให้กระทำโดย การเอาใจใส่ ลังเกดการณ์ และ 
ชจัดเหตุทีอาจก่อให้เกดการกระทำผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ไนวิสัยทีจะตำเนินการฟ้องกันตามควรแก่กรณีได้

A เบื้อปรากฏกรณีมีมูลทีควรกล่าวหาว่าพนักงานเทศบาลผู้ใศกระทำผิดวินัย โดยมพยานหลักฐานไน 
เบื้องด้นอยู่แล้ว ให้นายกเทศมนพริตำเนินการทางวินัยทันทํ

เบื้อปีการกล่าวหาโดยปรากฏพัวผู้กล่าวหา หริอมกรณีเป็นทีสงลัยว่าพนักงานเทศบาลผู้ใตกระทำ 
ผิดวินัย โดยบังไม่ปีพยานหลักฐาน ให้นายกเทศมนดริริบตำเนินการสิบสวนหริอพิจารณาในเบื้องด้นว่ากรณีมีมูล 
ทีควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิตวินัยหริอไม,

A เบื้อปีกรณีเป็นทีสงสัยว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดกระทำผิดวินัย ไห้ดำเนินการดามวรรคห้า เฉพาะ 
กรณีด้งต่อไปนี้

(๑) ปีการกล่าวหาทีไม่ได้ระบุขื่อผู้กล่าวหา ไม่ได้ลงลายมอขื่อผู้กล่าวหา แต่ระบุ'ขื่อหรีอตำแหน่ง 
ของผู้ถ ูกกล่าวหา หริอข้อเท ็จจริงท ีปรากฎนั้นเพ ิยงพอทีจะทราบว่ากล่าวหาพนักงานเทศบาลผู้ใด น,ละ 
ข้อเท็จจริงหริอพฤติการณ์นั้นเพิยงพอทีจะสิบสวนต่อไปใด้

(๒) มีข้อเท็จจริงหริอพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นทีสงลัยว่าพนักงานเทศบาลผู้ใด 
กระทำผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพิยงพอทีจะสิบสวนต่อไปได้

ภายได้บ ังค ับวรรคส์ วรรคห้า และวรรคหก หากความปรากฏแก'ผ ู้บ ังค ับบ ัญชาจีนทีป ีไข ่ 
นายกเทศมนตริ ไห้ผู้บังคับบัญชาจีบนั้นรายงานตามสำพับชั่นถงนายกเทศมนดริโดยเริว

การสิบสวนหริอพ ิจารณาไนเบ ื้องด้นตามวรรคห้า จะกระทำโดยแต่งด ั๊งกรรมการสิบสวน 
ข้อเท็จจริง กรรมการสอบสวบข้อเท็จจริง หรือกรรมการตรวจสรบ'ข้อ1ท็จจรง่เด้

การกล่าวหาต้องกระทำเป็นหนังสือ ถ้าเป็นการกล่าวหาด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาผู้ใด้รับฟ้งการ 
กล่าวหาจัดให้มีการทำบันทึกเป็นหนังสือ และให้ผู้กล่าวหาลงลายมอข่ือไว้เป็นหลักฐานเพ่ือดำเนินการตามวรรคห้า 

เบื้อได้ดำเนินการตามวรรคห้าแล้ว ถ้าเห็บว่ากรณีไม,ปีมูลทีควรกล่าวหาว่ากระทำผิตวินัยจังจะยุติ 
เร่ืองได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลทีควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย กัให้ตำเนินการทางวินัยทับทึ



๕

การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญซาขี้งมีกรผอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผดวินัยให้ 
ดำเนินการตามประกาศนี้โดยกรณึมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการทางว่นัย 
ดามข้อ ๖๖ วรรคสาม แด่ถ้าเนิบกรณึมีมูลที่ควรกลาวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดำเนินการสอบสวน 
พิจารณาดามหมวด ๗

ผู้บังคับบัญซาผู้ใดละเลยไม่ปฎํบ้ดหน้าที่ดามข้อนี้ หริอปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถึอว่า 
ผู้นั้นกระทำผิดวินัย ในกรณผู้บังคับบัญซาเนินนายกเทศมนตริให้ถอว่าไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่โดย 
ถูกต้องดามกฎหมาย กฎ ระเบยบ และข้อบังคับซองทางราซการ

ข้อ ๒๕ พนักงานเทศบาลผู้ใดฝ่าผินข้อห้ามหริอ'ไม่ปฏิบัติดามข้อปฏิบัติใบหมวด ๖ ผู้นั้นเนินผู้กระทำ 
ผิดวินัย จักต้องได้รับโทบทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอับควรงดโทษตามหมวด ๘ 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คอ 
(๑) ภาคทัณทํ 
(๖) ตัดเไนเดอน 
(๓) ลดขั้นเงินเสือน 
(๔) ปลดออก 
(๕)ไล่ออก

หมวด ๔
การดำเนินการทางวินัย

ข้อ ๖๖ การดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานเทศบาลขี้งมีกร{นอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย 
ให้สอบสวนเที่อให้ไต้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ซักข้า โดยต้องแจ้งข้อกล่าวหา สรุปพยานหลักฐานที่สนับสบุน 
ข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซงจะระบุหริอไม่ระบุขึ๋อพยานก็ไต้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา 
ขี้แจง รวมทั้งนำสิบแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่เนินความผิดที่ปรากฎข้ดแจ้งดามหมวด ๖

ในการขี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากดำของผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธนำทนายความ 
หริอที่ปริกษาเข้าฟังการขี้แจงหริอให้ปากดำซองตนไต้

การดำเนินการดามวรรคหนี้ง ถ้าเนินกรณกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการ 
สอบสวนตามที่นายกเทศมนตริเห็นสมควรโดยอาจมอบหมายให้พนักงานเทศบาลผู้อยูใต้บังคับบัญซาสอบสวน 
แทบ หริอตั้งกรรมการสอบสวบวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก้เต้

การสืบสวนหริอพิจารณาดามข้อ ๖๔ วรรคห้า หากไต้ดำเนินการดามวรรคหนี้งแล้ว นายกเทศมนตริ 
จะสั่งลงโทษตามข้อ ๘๔ โดยไม่ต้องต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายนรงอีกไต้

การดำเนินการตามวรรคสาม หากเนินการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการ 
มีสาระล่าคัญตามหมวด ๗ โดยอบุโลม

r  'เ^กรณกล่าวหาวากระทำผิดวิน ัยอย่างร่ายแรง ใหนายกเทศมนตริสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขี้นทำ 
การสอบสวนตามหมวด ๗

เมื่อดำเนินการดามวรรคสาม วรรคสี่ หริอวรรคหกแล้ว ถ้าฟังไต้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยก็ให้ 
ดำเนินการตามข้อ ๘๔ หรือข้อ ๘๕ แล้วแต่กรณื ถ้ายังฟังไม่ไต้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย จึงจะสั่งยุติเรื่องเนิบ 
หนังสิอไต้



๖

ในกรณีนายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากวะทำผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงตามวรรคหก ในเรื่องที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ ๖ (๔) 
หรือข้อ ๗ ของหลักเกณทํและเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๖๔๔๘ และคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 
ดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหก จะนำสำนวนการสอบสวนตามข้อดังกล่าวมาใข้ 
เป็นสำนวนการสอบสวน และทำความเห็บเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยถึอว่าได้มีการสอบสวน 
ตามวรรคหกแล้วกึได้

ข้อ ๖๗ ให้กรรมการสอบสวบมีอำนาจหนำที่ ดังต่อไปน้ี
(๑) ขอให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราขการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน 

บรืษัท ขึ้แจงข้อเท็จจรืง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ล่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาขึ้แจง หรือให้ถ้อยคำ 
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

(๖) เรืยกผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลใด  ๆ มาขึ้แจง หรือให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารและ’หลักฐาน 
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

ข้อ ๒๘ พนักงานเทศบาลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำหรือละเว้นกระทำการใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็น 
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญขาของผู้นี้น หรือต่อผู้มีหน้าที่สิบสวน 
สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบยบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดย 
ผู้'บังคับบัญ'ขาของผู้นี้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้ 
กระทำโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราขการ หรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นี้นจะออกจากราขการไปนล้ว เว้น 
แต่ออกจากราขการเพราะตาย นายกเทศมนตรืมีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพึจารณาตามข้อ ๖๔ และ 
ดำเนินการทางวินัยตามประกาศนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นี้นยังนิได้ออกจากราขการเว้นแต่กรณีผลการสอบสวน 
พิจารณาปรากฏว่าผู้นี้นกระทำผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณท์ ดัดเงํบเดือน หรือลดขึ้นเงินเดือน กัไห้งดโทษ 
เสิย

การดำเนินการทางวิน ัยตามวรรคหนื่ง นายกเทศมนตรีต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการ 
สอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก ภายในหนึ๋งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นี้นออกจากราขการ หากพันระยะเวลา 
ดังกล่าวจะสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนมิได้

ข้อ ๒๙ พนักงานเทศบาลผู้ใดนิกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวิน ัยอย่างร้ายแรงจนถูกสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ไดักระทำโดยประมาท หรือ 
ความผิดลหุโทษ นายกเทศมนตรืนิอำนาจสั่งพักราขการหรือสั่งให้ออกจากราขการไว้ก่อนเพื่อรอฟ้งผลการ 
สอบสวบฟ้จารณาได้

ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นี้นมิไดักระทำผิด หรือกระทำผิดไม่ถึงกับจะถูก 
ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้นายกเทศมนตรีสั่งให้ผู้นี้น 
กลับเข้าปฎิบัดีหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดีมหรือตำแหน่งในระดับIดียวกันที่ผู้นี้นมี 
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัตเฉพาะสำหรับดำแหนงนั้น

เมื่อไดัมีการสั่งให้พนักงานเทศบาลผู้ใดพักราชการหรือออกจากราขการไว้ก่อนตามวรรคหนี่งแล้ว 
ภายหลังปรากฏว่าผู้นี้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก นายกเทศมนตรืมีอำนาจ 
ดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก 
ตลอดจนดำเนินการทางวินัยตามประกาศนี้ต่อไปได้



๗

ในกรณีสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ใออกจาก 
ราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มีใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทำผดวํนัยอย่างร้ายแรง กให้ผู้นั้นมี 
สถานภาพเป็นพนักงาบเทศบาลตลอตระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เสมีอบ'ว่าผ้นั้นเป็นผู้ 
ถูกสั่งพักราชการ

การออกคำสั่งตามข้อนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน 
เงินเสือ,น เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเต่อบนละเงินช่วยเหลออย่างอื่น และการจ่ายเงินตังกล่าวของผู้ถูกสั่ง 

พักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น ล่าหรับผู้ 
ถูกสั่งให้ออกจากราขการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบตังกล่าว ให้ถ้อเสมีอนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพัก 
ราชการ

การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการ ระยะเวลาให้ออกจาก 
ราชการไว้ก่อน และการดำเนันการเพี่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
เงอนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

หมวต ๕
การกันเป็นพยานและการคุ้มครองพยาน

ข้อ ๓0 พนักงานเทศบาลผู้Iดมีล่วนร่วมในการกระทำฝ็ดวินัยกับพนักงานเทศบาลผู้อื่นและผู้นั้นมีใช่ 
ต ัวการล ่าค ัญ อาจไต ้ร ับการก ันเป ็นพยาน และการคุ้มครองพยานตามหมวดนี้ ไม ่ว ่าจะม ีคำส ั่งแต ่งต ั้ง 
คณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนในเรืองดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม ถ้าผู้น้ัน

(๑) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคำเกียวกับการกระทำผดวินัยที่1ดักระทำมา ต่อบุคคล 
หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบซองทางราชการ และ 
ข้อมูลหรือถ้อยคำนั้นเป็นเหตุให้มีการดำเนับการทางวินัยกับตัวการล่าคัญในเรืองนั้นได้

(๒) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคำเกียวกับการกระทำผดวินัยที่ได้กระทำมา ต่อบุคคล 
หรือคณะบุคคลผู้มี'หน้าท่ีสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ ชึ๋งไม่อาจ 
แสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใด เพีอดำเนันการทางวินัยแก่ตัวการล่าคัญในเรืองนั้นได้

ข้อ ๓๑ การกันเป็นพยาน การสิ้นสุดการกันเป็นพยาน การคุ้มครองพยาน และการสิ้นสุดการ 
คุ้มครองพยาน เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรืโตยตัองทำเป็นหนังสือ

ข้อ ๓๒ การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำตามข้อ ๓0 ให้ถ้อว่าเป็นการปฎํบ้ตหน้าที่ราชการ ไม่เ?)นการ 
เปีดเผยความลับของทางราชการ และไม่เป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนัอตน

กรณีผู้บังคับบัญชาอื่นชึ่งมีใช่นายกเทศมนตรีได้รับข้อมูลให้รายงานตามลำตับชั้นจนถีงนายกเทศมนตรี 
เพี่อดำเนันการต่อไป

ข้อ ๓๓ การพิจารณากันพนักงานเทศบาลเป็นพยาน ต้องมีได้เกัดจากการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา 
หรือกระทำการอื่นใตโตยมีขอฺบนก่ผู้ถูกกับเป็นพยานเพี่อซักจูงให้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำใบเรืองที่กล่าวหานั้น



๘

ข้อ ๓๔ใบระหว่างการสอบสวน หากคณะกรรมการสอบสวนเฟ้นว่ามเหตุอับสมควรที่จะกับผู้ถูก 
สอบสวนรายใดเป็นพยาน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกเทศมนตรีโดยเรีวเพี่อสั่งกันผู้นั้น 
เป็นพยาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนต้องมีมติโดยระบุเหตุผลแห่งการพิจารณาไว้ด้วยว่าสมควรกันผู้ถูก 
สอบสวนรายนั้นเป็นพยานเพราะเหตุใด กรณีเข่นนี้ให้ทิอว่าการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกกันเป็นพยานเป็นอัน 
ยุติ เว้นแด่มีกรณตามข้อ ๓๖

ข้อ ๓๔ ภายใต้บังกับข้อ ๓๐ เมื่อความปรากฎแก่นายกเทศมนตรีชื่งได้มีการตรวจสอบและ 
พิจารณาแล้ว นายกเทศมนตรีอาจกันพนักงานเทศบาลผู้นั้นเป็นพยานกึโต้

ข้อ ๓๖ หากผู้ถูกกันเป็นพยานตามข้อ ๓๔ หรีอข้อ ๓๔ แล้วแด่กรณ ไม่มาให้ถ้อยดำต่อบุคคลหรีอ 
คณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรีอตรวจสอบตามกฎหมายหรีอระเบยบของทางราชการ หรีอมาแด่ 
ไมให้ถ้อยดำ หรีอให้ถ้อยดำแด่ไม่เป็นประโยซน์ หรีอให้ถ้อยดำอันเป็นเทจ หรีอกลับดำให้การ คณะกรรมการ 
สอบสวนต้องรายงานนายกเทศมนตรีสั่งให้การกันผู้นั้นเป็นพยานสินสุดลง และให้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น 
ต่อไป

ข้อ ๓๗ ให้นายกเทศมนตรีแจ้งการกันเป็นพยานและการสินสุดการกันเป็นพยานให้ผู้ถูกกันเป็น 
พยานและบุคคล หรีอคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สิบสวน สอบสวน หรีอตรวจสอบตามกฎหมายหรอระเบยบนองทาง 
ราชการทราบ แล้วส่งให้ประธานกรรมการสอบสวนรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนด้วย

ข้อ ๓๘ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันและนายกเทศมนตรีมีหน้าท่ีให้การคุ้มครองพยาน ดังต่อไปนี้ 
(ร)) ไม่เปิดเผยชื่อ หรีอข้อมูล'โด  ๆ ท่ีจะทำให้ทราบว่าผู้ไดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรีอให้ถ้อยดำ 
(๒) ไม่ใช้อำนาจไม่ว่าในทางใด หรีอกระทำการอ่ืนใดอันเป็นการกส่ันแกล้งหรอไม่เป็นธรรม ชื่งอาจมี 

ผลทำให้กระทบสิทธหรีอหน้าที่ของผู้นั้นในทางเสิยหาย
(๓) มีให้ผู้น้ันถูกกส่ันแกล้ง หรีอถูกข่มรุ)เพราะเหตุท่ีมีการให้ข้อมูลหรีอให้ถ้อยดำ 
ข้อ ๓๙ ในกรณีพนักงานเทศบาลผู้ใดร้องขอเป็นหนังส ือให้ค ุ้มครองพยาน ผ ู้บ ังค ับบ ัญชา 

ตามลำดับชั้นจะพิจารณาตำเนินการอื่นใดที่เฟ ้นว่าจำเป็นเพี่อให้ผู้น ั้นได้รับการคุ้มครองแล้วจ้งปฎิบัตตาม 
ชั้นตอนหรีอกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญ้ตในภายหลังไต้

ข้อ ๔๐ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ พนักงานเทศบาลชื่งเป็นพยานผู้โคเฟ้นว่าผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้บยัง 
มีได้ให้การคุ้มครอง หรีอให้การคุ้มครองยังไม่เพิยงพอ ในกรณีเป็นผู้บังคับบัญชาอื่นที่มีใข่นายกเทศมนตรั ผู้นั้น 
อาจอื่นดำร้องเป็นหนังสือต่อนายกเทศมนตรีเพี่อพิจารณาดำเนินการต่อไปกัโด้

ข้อ ๔๑ เมื่อนายกเทศมนตรีโต้รับดำร้องตามข้อ ๔๐ หรีอความปรากฏแก่นายกเทศมนตรี ถ้ามีมูล 
น่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง ต้องให้การคุ้มครองพยานทันท หากมีความจำเป็นเพี่อความปลอดภัยใน 
ชวิต นายกเทศมนตรีอาจสั่งให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการที่สำนักงานส่งเสรีมการปกครองท้องทินจังหวัดโดย 
ความสมัครใจของพยานโดยเรีวกัโด้

ข้อ ๔๒ พนักงานเทศบาลขึ๋งเป็นพยานผู้ใดเฟ้นว่านายกเทศมนตรียังมีได้ให้การคุ้มครองตามหมวด 
นี้ หรีอให้การคุ้มครองยังไม่เพิยงพอ ผู้น้ันอาจอ่ืนดำร้องเป็นหนังสือต่อคณะทรรมการพนักงานเทศบาลกัโด้

เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้รับดำร้องตามวรรคหนี้งแล้ว ถ้ามีมูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่ 
พยานกล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการที่สำนักงานส่งเสรีมการ 
ปกครองท้องอื่นจังหวัด แล้วแจ้งนายกเทศมนตรีเพี่อทราบ โดยอาจปฎํบัติตามชั้นตอนหรีอกระบวนการที่ 
กฎหมายกำหนดในภายหลังกได้



ข้อ ๔๓ ใบกรณีนายกเทศมนตรีเนินคู่กรณีกันผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ ๔๙ วรรคส่ี ให้คณะกรรมการ 
พนักงาบเทศนาลพิจารณาและมีมติให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการที่ล่านักงานล่งเสรีมการปกครองท้องถิ่นจังหวัต 

ในกรณีนายกเทศมนตรืน]ดำเนินการตามข้อ๔๒ ถือว่าไม่ปฏิบัติการดามอำนาจหน้าที่โดอถูกต้อง 
ตามกฎหมาย กฎ ระเนยน และข้อนังคันของทางราซการ หรีอในกรณีที่เห็บสมควร ให้คณะกรรมการ■ พนักงาน 
เทศนาลมมติแจ้งผู้ควบคุม หรีอกำกันดูแลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ข้อ ๔๔ การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดนี๋ให้พิจารณาดำเนินการในโอกาสแรกที่สามารถ 
กระทำได้ และให้เร่ืมต้ังแต่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ จนกว่าจะมการสั่งยุติเรื่อง หรือการดำเนินการVทงวินัย 
แก่ต ัวการล่าคัญแห่งการกระทำรดเสร็จสิ้น และเหตุแห่งการคุ้มครองพยานหมดสิ้นไป ให้คณะกรรมการ 
พนักงาบเทศนาลมมติให้ผู้ได้รับการคุ้มครองพยานกลับไปปฏิบัติหน้าที่เติม

หมวด ๖
การกระทำที่ปรากฎชัดแจ้ง

ข้อ ๔๔ พนักงาบเทศบาลผู้ใดกระทำรดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) กระทำผิดอาญาจนต้องคำพิพากบาถืงที่สุดว่าผู้นั้บกระทำผิด และนายกเทศมนตรีเห็บว่า 

ข้อเท็จจรืงที่ปรากฎตามคำพิพากบานั้นได้ความประจ้กบ์ชัดอยู่แล้ว
(๒) กระทำรดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้รับสารภาพไนเรื่องที่ถูกกล่าวหาเนินหนังสือต่อ

นายกเทศมนตรี หรีอให้ถ้อยคำรันสารภาพต่อผู้มหน้าที่สืบสวนสอนสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการ 
สอบสวนตามหมวด ๗ และได้มการบันท็กถ้อยคำรันสารภาพไว้เนินหนังสือนลัว

ถือเนินความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง ขึ๋งนายกเทศมนตรีจะดำเนินการทางวินัยตามข้อ ๘๔ โดยไม่ 
สอบสวน หรืองดการสอบสวนกึโด้

ข้อ ๔๖ พนักงานเทศนาลผู้ใดกระทำรดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) กระทำรดอาญาจนได้รันโทบจำคุก หรือโทบที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากบาถืงที่สุดใหัจำคุก 

โดยศาลนิได้รอการกำหนดโทบหรือรอการลงโทบไว้ หรือไห้ลงโทบที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เนินโทบล่าหรัน 
ความผิดที่โด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทบ

(๒) ละท็งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเนินเวลาเกนกว่าสิบห้าวัน และนายกเทศมนตรีได้ 
ดำเนิบการสึบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือนิพฤติการณ์อันแสดงทงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม■ ระLบอบ 
ของทางราชการ

(๓) กระทำรดวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเนินหนังสือต่อนายกเทศมนตรี หรือให้ถ้อยคำ 
รับสารภาพต่อผู้นิหน้าที่สิบสวบสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมภารสอบสวบตามหมวด ๗ และได้มีการ 
บันท็กถ้อยคำรับสารภาพไว้เนินหนังสือแล้ว

ถือเนิบความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ชี่งนายกเทศมนตรีจะดำเนินการทางวินัยตามข้อ ๘๔ วรรคหนี้ง 
โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวบกัโด้

ข้อ ๔๗ พนักงานเทศบาลผู้ใดหย่อนความสามารถในอันทีจะปฎนิติหน้าที่ราขการ บกพร่องต่อ 
หน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับดำแหบ่งหน้าที่ราชการ และนายกเทศมนตรีเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นรับ 
ราชการต่อไปจะเนินการเสิยหายแก่ราชการในกรณีดังต่อไปนี้



๑ 0

(๑) กระทำหรือละเว้นกระทำการใดจนต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทำผิดแต่ใ,หรอการ 
กำหนดโท,ษ หรือกำหนดโทษแล้วแต่ให้รอการลงโทษไว้ และนายกเทศมนตริเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฎตามคำ 
พิพากษานั้นไต้ความประจักษ์ขัดอยู่แล้ว

(๒) มีกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ 
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ และไต้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกเทศมนตรึ หรือให้ 
ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้มีหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และไต้มี 
การบันท็กถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือไว้แล้ว

ถึอเป็นกรณีที่ปรากฏขัดแจ้งซึ่งนายกเทศมนตรีจะสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ted:๕๘ โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ไต้

หมวด ๗
การสอบสวนพิจารณา

ข้อ ๔๘ เพื่อไห้ไต้ความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาพนักงานเทศบาลซึ่งถูก 
กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือพนักงานเทศบาลซึ่งมีกรณีถูกกล่าว'หาหรือมี 
เหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ 
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจาก 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามหมวดนี้

ข้อ ๔๙ การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจากพนักงานเทศบาลในสังกัด กรณีมีเหตุผล 
ความจ้าเป็น หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนพิจารณา หรือเพื่อความยุติธรรม การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนอาจแต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยไต้รับความยินยอมจากต้น 
สังกัดก็ไต้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจ้านวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการซึ่งมีตำแหน่งระดับไม่ตํ่ากว่าหรือเท็ยบไต้ไม่ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ตามที่คณะกรรมการกลาง 
พนักงานเทศบาลกำหนด โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร หรือผู้ไต้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ใต้รับ 
การผิกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ต้านการดำเนินการทางวินัยอย่างน้อย 
หน่ึงคน

ในกรณีจ้าเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ 
ข้าราขการฝ่ายพลเรือน หรือลูกจ้างประจ้าหรือพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีคุณสมบัติตามวรรคสอง ด้วยก็ไต้ 
และให้นำข้อ ๕๔ ข้อ ๕๕ และข้อ ๕๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เม ื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลว่านายกเทศมนตรีเป ็นค ู่กรณ ีก ับผู้ถ ูก 
กล่าวหา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดร่วมกับผู้ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตรวจสอบ หาก 
พบว่าเป็นความจริง ให้แจ้งขอความย่นยอมจากต้นสังกัดแล้วพิจารณาและมีมติคัดเสือกคณะกรรมการสอบสวน 
เพื่อให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งแต่งตั้งตามมติ

เมื่อคณะกรรมการสอบสวบตามวรรคสีสอบสวนแล้วเสร็จ ให้ทำรายงานการสอบสวนเสนอไปยัง 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใด 
ให้นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ใหันำความในข้อ ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



๑๑

เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะมีพำแหบ่งระดับตั้า 
กว่า หรีอเท้ยบไดัตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา กัไม่กระทบลงการท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ

ข้อ ๕๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุซึ่อและพำแหบ่งระดับของผู้ถูกกล่าวหา 
เรื่องที่กล่าวหา ซึ่งและตำแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน และผู้ช ่วยเลขาบุการ (ล้าม้) 
ทั้งนี้ให้มีสาระสำคัญตามแบบ สว.๑ ท้ายประกาศนี้

การเปลี่ยนแปลงพำแหบ่งระดับของผู้ได้รับแต่งตั้ง ไม่กระทบลงการที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนี้ง 
ข้อ ๕๑ เน้ีอมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้'นายกเทศมนตรีพำเน้นการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) แจ้งคำสั่งไห้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมีอซึ่อและวันที่รับทราบไว้ 

เป็นหลักฐานในการนี้ให้มอบสำเนาคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนี้งอปับด้วยในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบ 
คำสั่ง ล้าได้ท้าปันท้กลงวันที่และสลานที่ที่แจ้งและลงลายมีอซึ่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เหีนไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
ให้ถอวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หร็อมีเหตุจำเป็นลี่น ให้ส่ง 
สำเนาคำสั่งทางไปรบณีย์ลงทะเบิยนตอบรับไปไห้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐาน 
ของทางราชการ ในกรล่3เช่นนี้เมึ๋อล่วงพ้นสิบห้าวับบันแต่วันที่ส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว ให้ถอว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ 
รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว

(๒) ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน และส่งหลักฐานการ 
รับทราบ หรอถอว่ารับทราบตาม (๑) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการ 
และให้ประธานกรรมการลงลายมีอซึ่อและวันเดือนป็ที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๕๒ เม ื่อได ้ร ับ เร ื่องตามข ้อ  ๕๑ (๒) แล้ว ให ้ประธานกรรมการพำเน ํนการประช ุม 
คณะกรรมการสอบสวนเพี่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป

ข้อ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ด้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุม,ไม่น้อยกว่ากี่ง 
หนี้งของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จํงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่การประชุมตามข้อ ๖ร) และข้อ ๗๕ 
ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคบและไม่น้อยกว่ากี่งหบึ่งของจำนวนกรรมการสอบสวบ 
ท้ังหมด

การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย แต่ในกรณี 
จำเป็นที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลอกกรรมการคนหนี่งท้าหน้าที่ 
แทน

การลงบตของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถอเสิยงข้างมาก ล้าคะแนนเสิยงเท่ากันให้ 
ประธานในที่ประชุมออกเสืยงเพี่มขี้นอกเสิยงหนี้งเป็นเสิยงขี๋ขาต

ข้อ ๕๔ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธํคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ล้าผู้นั้บมีเหตุอย่างหนี่ง 
อย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) รู้เห้นเหตุการณีในขณะกระท้าการตามเรื่องที่กล่าวหา
(๒) มีประโยชน์ได้เสิยในเร่ืองท่ีลอบสวบ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคํองผู้ถูกกล่าวหา
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หร็อเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สิบสันดาน หรีอพี่น้องร่วมบิดามารดา หรีอร่วมบิดา 

หรีอมารตาชองผู้กล่าวหา
(๕) มีเหตุอึ๋นซึ่งอาจท้าให้การสอบสวนเสืยความเป็นธรรม



การคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนให้ทำเป็นหนังสือยีนต่อนายกเทศมนตริภายใบ 
เจ็ดวับนับแต่วับรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวบ หรัอวันทราบเหตุแห่งการคัดค้าน โพยแสดง 
ข้อเท็จจริงทีเป็นเหตุแห่งการคัดด้านไว้ใบหนังสือคัตด้านด้วยว่าจะทำให้การสอบสวนไมใด้ความจริงและความ 
เป็นธรรมอย่างไร ในการบี้ให้นายกเทศมนตริล่งสำเนาหนังสือคัดด้านและแจ้งวับทีได้รับหนังสือคัดด้านดังกล่าว 
ให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ในสำนวนการสอบสวบด้วย

ใบการพิจารณาเรี่องการคัดด้าน ผู้ขี่งถูกคัตด้านอาจทำคำ'ขี้นจง'ได้ หากนายกเทศมนตริเหนว่า 
หนังสือคัดด้านมเหตุผลรับพิงได้ให้สั่งให้ผู้ขีงถูกคัดด้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวบ หากเหบว่าหนังสือ 
คัดด้านไม่มเหตุผลพอทีจะรับพิงได้ให้สั่งยกคำคัดด้านบั้น โตยให้สั่งการภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีได้รับหนังสือ 
คัตด้าน ตั้งบี้ ให้แสตงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกล่าวด้วย พร้อมตั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้คัดด้านทราบ 
แล้วล่งเรื่องให้คํณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ใบสำนวนการสอบสวนโตยเริว การสั่งยกคำคัดด้านให้เป็นทีสุด

ในกรณีนายกเทศมนตริไม,สั่งการอย่างหมื่งอย่างใดภายใบสิบห้าวันตามวรรคสามให้ผู้ถูกคัดด้าน 
พ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน และให้เลขานุการกรรมการสอบสวนรายงาบไปยังนายกเทศมนตริเพี่อ 
ดำเนินการตามข้อ ๕๖ ต่อไป

การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบลงการสอบสวนทีใด้ดำเนินการไปแล้ว 
ในกรณกรรมการสอบสวนตามข้อ ๔๙ วรรคสี ถูกคัดด้านหริอเหนว่าตนมเหตุอับอาจถูกคัดด้าน 

ให้ดำเนินการตามวรรคสอง โดยนายกเทศมนตริด้องเสนอคำคัดด้าบไปยังคณะกรรมการพนักงาบเทศบาล 
ภายในเจ็ดวับนับแต่วับรับหนังสือคัตด้าน คณะกรรมการพนักงานเทศบาลต้องพิจารณาคำคัดด้านโดยเริว แต่ 
ต้องโม่เกินสามสิบวับนับแต่วับได้รับหนังสือคัดด้านจากนายกเทศมนตริ เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้ 
นายกเทศมนตริสั่งหริอปฎบัติให้เป็นไปตามบั้น หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไม่พิจารณาและ 
มบติภายใบสามสิบวันให้ผู้บั้บพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวบ ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารเนา 
และนิมติคัดเสือกกรรมการสอบสวนแทนผู้บั้น

ในกรณีมการคัตด้านตามวรรคสอง วรรคหก และข้อ ๔๔ให้ผู้บั้นหยุตปฏิบัติหน้าทีขั่วคราวจบกว่า 
นายกเทศมนตริ หริอคณะกรรมการพนักงาบเทศบาล แล้วแต่กรณี จะพิจารณาสั่งคำคัตด้านและแจ้งผลการ 
พิจารณาคำคัตด้านให้ทราบ

ข้อ ๔๔ ใบกรณีผู้ใต้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวบเห็บว่าตนมเหตุอันอาจถูกคัดด้านตามข้อ ๔๔ 
วรรคหมื่ง ให้ผู้บ ั้นรายงานต่อนายกเทศมนตริตามข้อ๔๔ วรรคสองและให้นำข้อ๔๔ วรรคสามวรรคสี และ 
วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๔๖ ภายใต้บังคับข้อ ๔๙ เมื่อไต้ม่การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ้านายกเทศมนตริ 
เห็นว่ามเหตุอันสมควร หริอจำเป็นทีจะต้องเปลี่ยน เพี่ม หริอลดจำนวนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ให้ 
ดำเนิบการไต้โดยต้องแสดงเหตุแห่งการสั่งบั้นไว้ด้วย และให้นำข้อ ๔ร) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหมื่ง ไม่กระทบลงการสอบสวบที่ 
ได้คำเนินการใปนล้K

ข้อ ๔๗ คณะกรรมการสอบสวนมหน้าทีสอบสวบตามหมวดบี้ เพี่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่ 
กลาวหาและตแลให้บังัเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวนในการบี้ให้คณะกรรมการสอบสวบรวบ•ทม 
ประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาทีเกี่ยวข้องกับเรื่องทีกล่าวหาเท่าทีจำเป็นเพี่อประกอบการพิจารณา 
และจัดทำบันทึกประจำวับทีมการสอบสวบไว้ทุกครั้งด้วย

ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมให้บุคคลอ่ีนเ'ข้าร่วมทำการสอบสวน



๑๓

ข้อ ๕๘ ให้คณะกรรมการสอบสวบดำเนินการสอบสวนภายใบกำหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) ดำเนินการประ•ชุมตามข้อ ๕๒ แล้วแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๖o  ให้ผู้ถูกกล่าวหา 

ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วับที่ประธานกรรมการได้รับทราบคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกิ,ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่มีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ 

ดำเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ
(๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนบข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหา 

ทราบภายในสิบห้าวับนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาไห้แล้วเสร็จภายไบสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการ

ตาม (๓)
(๕) ประขุมพิจารณาลงมติและท่ารายงาบการสอบสวนเสบอต่อนายกเทศมนตรีภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ
ใบกรณีคณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายไนระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อนายกเทศมนตรี เพ ี่อขอขยาย 
ระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเข่นนี้ไห้นายกเทศมนตรีสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการได้ไม่เกินสองครั้ง  ๆ ละไม่ 
เกินสามสิบวัน

การสอบสวบเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุให้นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบเพี่อติดตาม 
เร่งรัดการสอบสวนต่อไป

ข้อ ๕๙ การนำเอกสารหรือวัตถุมาใข้เป็นพยานหลักฐาบในสำนวนการสอบสวน ให้กรรมการ 
สอบสวบบับทํกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเม่ือใด

เอกสารท่ีใข้เป็นพยานหลักฐานในสำบวบการสอบสวนให้ไข้ด้นฉบับ แต่ล้าไม่อาจนำตับฉบับมาได้ 
จะใข้สำเนาที่กรรมการสอบสวน หรือผู้มีหน้าที่รับผิดขอบรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้องก็ได้

ถ้าหาตับฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูกทำลาย หรีอโดยเหตุประการอื่น จะให้นำสำเนา 
หรือพยานบุคคลมาสิบก็ได้

ข้อ ๖๐ เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวบตามข้อ ๕๒ แล้ว ให้ขณะ 
กรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพี่อแจ้งและอรบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ทราบว่าผู้ 
ถูกกล่าวหาได้กระทำการใด เมื่อใด อย่างไร ในการนี้ไห้คณะกรรมการสอบสวบแจ้งเป็นหนังสิอด้วยว่าผู้ถูก 
กล่าวหามีสิทธิได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสบุนข้อกล่าวหา ตลอดจบอ้างพยานหลักฐานหรือนำ 
พยานหลักฐานมาสิบแก้ข้อกล่าวหาได้ตามข้อ ๖๑

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ทำบันทํกมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๒ ท้ายประกาศนี้โดยทำเป็นลอง 
ฉบับ เพี่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ใบสำนวนการสอบสวบหน่ึงฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมีอ 
ขื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย

เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่า 
ได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหรือไม่ อย่างไร แล้วบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐาบ



ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหา ให้คฌะกรรมการ 
สอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาด้งกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใด หรือหย่อน 
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราขการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ 
ตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 10๕๕๘ อย่างไร หาก 
ผู้ถูกกล่าวหายังคงยีนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยคำรับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลใบการรับสารภาพ (ถ้ามี) 
และสาเหตุแห่งการกระทำไว้ด้วย ในกรณีเข่นนี้ คณะกรรมการสอบสวบจะไม่ทำการสอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้า 
เห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณีอับเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาโดยละเอียด จะทำการ 
สอบสวบต่อไปตามควรแก่กรณีก็โด้ แล้วตำเนินการตามข้อ ๗๕ และข้อ ๗๖ ต่อไป

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามีได้ให้ถ้อยคำรับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวน 
เพี่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วดำเนินการตามข้อ ๖® ต่อไป

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมีอขื่อรับทราบข้อกล่าวหา ถ้าได้ทำบันทึกลงวันที่และ 
สถานทึที่แจ้งและลงลายมีอขื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือว้บที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ 
กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น หรอผู้ถูกกล่าวหาโม่มารับทราบข้อกล่าวหา 
ให้คณะกรรมการสอบสวบส่งบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๒ ทางโปรบณียัลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูก 
กล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ขื่งปรากฎตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหา 
แจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสอสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ การแจ้งข้อ 
กล่าวหาใบกรณีเข่นนี้ ให้ทำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๒ เป็นสามฉบับ เพี่อเก็บไว้ในสำนวนการสอบสวน 
หบ่ีงฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หน่ึงฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมีอขื่อและ 
วัน เสือน ป็ท่ีรับทราบส่งกลับคืบมารวมไว้ในสำนวนการสอบสวนหน่ึงฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวับนับแต่วับที่ได้ส่ง 
บันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปร'ษณีย่ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๒ คืน ให้ถือว่าผู้ถูก 
กล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตามวรรคห้า

ข้อ ๖๑ เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๖๐ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการประชุมเพี่อ 
พิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการใด เม่ือใด อย่างไร และเป็น 
ความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด หรือหย่อนความสามารถใบอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ 
ราชการ หรือประพฤติตบไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบการให้ 
ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ อย่างไร แล้วให้คณะกรรมการสอบสวบมีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหามา 
พบเพี่อแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด 
หรีอหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่ 
เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ 
อย่างไร และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสบุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการ 
กระทำที่มีลักบณะเป็นการสนับสบุนข้อกล่าวหา สำหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุขื่อพยานกึได้

ก'1รแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุบข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้ทำบันทึกมี 
สาระสำคัญตามแบบ สว.๓ ท้ายประกาศนี้ โดยทำเป็นสองฉบับ เพี่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ใน 
สำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือขื่อและวัน เสือบ บีท่ีรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย



๑๕

เมื่อดำเนินการด้งกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวบทามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นคำขี้แจงแก้ข้อ 
กล่าวหาเนิบหนังสิอหริอไม่ ล้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นคำขี้แจงเนิบหนังสิอ ให้คณะกรรมการสอบสวบให้ 
โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นคำขี้แจงภายใบเวลาอันสบควร แตอย่างข้าไม่เกิบสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อกล่าวหา 
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และพ้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ล้อยคำเพิ่มเติม รวมท้ังนำ 
สิบแก้ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นคำขี้แจงเนินหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวบ 
ดำเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ล้อยคำและนำสิบแก้ข้อกล่าวหาโดยเริว

การนำสิบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะนำพยานหลักฐานมาเอง หริอจะอ้างพยานหลักฐานแล้ว 
ขอให้คณะกรรมการสอบสวบเริยกพยานหลักฐานนั้นมาก้ได้

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานค่าง  ๆ เสริจแล้ว ให้ดำเนินการตานข้อ ๗๕ 
และข้อ ๗๖ ต่อไป

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแค่ไม่ยอมลงลายมอขี้อวับทราบหรอโม่มารับทราบ ล้าได้ทำบันท็กลง 
วับที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือขีอผู้แจ้ง พร้อมท้ังพยานรัเห็นใวัเนินหลักฐานแล้ว ให้ถอวันที่แจ้งนั้นเนิบวัน 
รับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยตรงได้ หริอมีเหตุจำเนินอื่น หริอผู้ถูกกล่าวหาไม่มารบทราบ 
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสบุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งนับท็กมืสาระสำคัญ 
ตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาขึ๋งปรากฏตาม 
หลักฐานของทางราขการ หริอสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ขี้แจงและนัดมาให ้ล ้อยคำและนำสิบแก้ข ้อกล่าวหาภายในกำหนดเวลา การแจ้งใบกรณีนี้ให ้ทำบันท็กมื 
สาระสำคัญตามแบบ สว.๓ เนินสามฉบับ เพิ่อเก้บไว้ในสำนวนการสอบสวนหมื่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสอง 
ฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บใวัหมื่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือขี้อ และ วัน เดอน นิที่รับทราบส่งกลับ 
คํนมารวมไว้ในสำนวนการสอบสวนหม่ืงฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวับนับแต่วันที่โด้ส่งบันทํกมืสาระสำคัญดามแบบ 
สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๓ คน หริอไมได้รับคำขี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหาหริอ 
ผู้ถ ูกกล่าวหาไม่มาให้ล้อยคำดามนัด ให้ถอว่าผู้ถ ูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ 
สนับสบุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ท่ีจะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเข่นน้ี คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวน 
ต่อไปก็ใด้ หริอล้าเหบเนินการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จะสอบสวบต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ 
แล้วดำเนินการดามข้อ ๗๕ และข้อ ๗๖ ต่อไป แต่ล้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ล้อยคำหริอยื่นคำขี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 
หริอขอนำสิบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสำนวนการลอบสวนดามข้อ ๗๖ โดยมื 
เหตุผลอันสมควรให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาดามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ

ข้อ ๖๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวบได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๖๑ เสรึจแล้ว ก่อนเสนอ 
สำนวนการสอบสวบต่อนายกเทศมนตริตามข้อ ๗๖ ล้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจำเนินจะพ้องรวบรวม 
พยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดำเนินการได้ ล้าพยานหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมนานั้นเนินพยานหลักฐานที่สนับสบุนข้อ 
กล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานด้งกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสผู้ถูก 
กล่าวหาที่จะให้ล้อยคำหริอนำสิบแก้เฉพ ใะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสบุนข้อกล่าวหานั้น ทั้งนี้ให้นำข้อ ๖๑ 
มาไข้บังคับโดยอบุโลม

ข้อ ๖๓ ผู้ถ ูกกล่าวหาขึ่งได้ยื่นคำขี้แจงหริอให้ถ้อยคำแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้วมืสิทธยื่นคำขี้แจง 
เพิ่มเติม หริอขอให้ล้อยคำหรือนำสิบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวบก่อนการสอบสวนแล้ว 
เสร็จ



เม ื่อ การส อ บ ส วน แล ้ว เส ร ็จและย ังอ ย ู่ระห ว ่างการพ ิจารณ าข องน ายกเท ศม น พ ร ื หร็อ 
นายกเทศมนตรืคนใหม่ตามข้อ ๗๔ ผู้ถูกกล่าวหาจะยีนคำขี้แจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ ในกรณีเซ่นนี้ให้รับคำ 
ขี้แจงนั้นรวมไว้ในสำนวนการสอบสวบเที่อประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อ ๖๔ ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ต้องมิกรรมการสอบสวบไม,น้อยกว่ากี่งหนึ่ง 
ของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จํงจะสอบสวบใต้

ข้อ ๖๔ ใบการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดกระทำการ 
ล่อลวง ขู่เข้ญ ให้สัญญา หรือกระทำการใดเที่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคำอย่างใด ๆ

ข้อ ๖๖ ในการสอบปากคำผู้ถ ูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรืยกผู้คิเรงจะถูก 
สอบปากคำเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหมื่งคน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่ทนายความหรือที่ 
ปรืกบาของผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลขี้งคผะกรรมการสอบสวนอบุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพีอประโยขน้นห่ง 
การสอบสวบ

การสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้บันทักถ้อยคำมิสาระสำคัญตามแบบ สว.๔ หรือแบบ 
สว.๔ ท้ายประกาศนี้ แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันท้กถ้อยคำเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคำพิง หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคำ 
อ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ถ้อยคำรับว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ให้ถ้อยคำและผู้บับพิกถ้อยคำลงลายมิอขี้อใว้เน้นหลักฐาน 
และให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคบซึ๋งร่วมสอบสวนลงลายมิอขี้อรับรองไวัไนบันทักถ้อยคำนั้นด้วยถ้าบันห็ก 
ถ้อยคำมิหลายหน้า ให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมิอขี้อก’ากับไว้ทุกหน้า

ในการบับท้กถ้อยคำห้ามมิให้รุ)ดลบหรือบันท้กข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ใดันันท้กใว้ 
แล้ว ให้ใข้วธข้ดฆ่าหรือตกเต้ม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคำลง 
ลายมิอขี้อก'ากับไว้ทุกแห่งที่ข้ดฆ่าหรือตกเต้ม

ใบกรณีผู้ให้ถ้อยคำไม่ยอมลงลายมิอขี่อ ให้บันทักเหตุน้ันไว้ในบันทักถ้อยคำน้ัน 
ในกรณีผู้ให้ถ้อยคำไม่สามารถลงลายมิอขื่อได้ ให้น้ามาตรา ๙  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ 

พาณีขย์ มา,ไข้'บังคับ'โดยอบุโลม
ข้อ ๖๗ ใบกรณีคณะกรรมการสอบสวนเรืยกบุคคลใดมาเน้นพยาน ให้บุคคลนั้นมาขี้แจงหรือให้ 

ถ้อยคำตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการลอบสวนกำหนด
ในกรณีพยานมาแต่ไม่ให้ถ้อยคำ หรือไม่มา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรืยกพยานไม่ได้ภายใน 

เวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทักเหตุนั้นไว้ในบันทักประจำ 
วันที่มิการสอบสวนตามข้อ ๔๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๗๖

ข้อ ๖๘ คณะกรรมการสอบสวนต้องสอบสวนให้หมดประเด็น ในกรณีที่เห็นว่าการสอนสวน 
พยานหลักฐานใดจะทำให้การสอบสวนล่าข้าโดยไม่จำเน้นหรือมิใซ่พยานหลักฐานในประเด็นสำคัญ คณะกรรมการ 
สอบสวนจะมิมต้งดการสอบสวนพยานหลักฐานน้ันก็ได้ แต่ต้องบันทักเหตุน้ันไว้ในบันทักประจำวันท่ีมิการสอนสวน 
ตามข้อ ๔๗ และรายงานการสอนสวนตามข้อ ๗๖



ข้อ ๖๙ ใบกรณีจะต้องสอบสวบหรึอรวบรวมพยานหลักฐาบชึ๋งอยู่ต่างท้องที่หรึอส่วนราชการบอก 
การบังคับบัญชาของนายกเทศมนตรึผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวบ ประธานกรรมการสอบสวบจะรายงาน 
ต่อนายกเทศมนตรึผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพี่อขอให้นายกเทศมนดรึ หรอหัวหน้าส่วนราชก าร หรอ 
หัวหน้าหน่วยงาบใบท้องที่บี้บสอบสวบหรึอรวบรวมพยานหลักฐานแทบก็เด้โดยกำหนดประเด็นหรึอขอสำคัญ 
ท ี่จะต ้องสอบสวนใปให ั ใบกรณ เข ่นบ ี้ให ้นายกเทศมนตรึผ ู้ส ั่งแด ่งต ั้งคณ ะกรรมการสอบสว•นขอให ั 
นายกเทศมบดรึ หรึอหัวหน้าส่วนราชการ หรึอหัวหน้าหน่วยงานใบท้องที่นั้บเลอกพนักงานส่วนท้องทน หรึอ 
ข้าราชการฝ่ายพลเรึอบที่อยู่ในบังคับบัญชาดามที่เห็นสมควรอย่างน้อยสามคนมาเป็นคณะทำการสอบสวบ

ในการปฏิบ้ดหน้าที่ตามวรรคหบี้งให้คณะทำการสอบสวบมฐานะเป็นคณะกรรมการสอบ?ทบดาม 
ประกาศบี้ และให้น่าข้อ ๕๓ วรรคหน่ีง ข้อ ๕๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๕ ข้อ ๖๖ และข้อ ๖๗ มาใช้บังคับโดย 
อบุโลม

ข้อ ๗๐ ในกรณคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมมูลว่าผู้ถ ูกกล่าวหากระทำผิดวิน ัยอย่าง 
ร้ายแรง หรึอหย่อนความสามารถในอับที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรึอบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรึอประพฤติ 
ตนใม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการใบเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุใวิในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ 
ประธานกรรมการรายงาบใปยังนายกเทศมนตรึโดยเรึว ถ้านายกเทศมบดรึเห็บว่ากรณีมมูลที่ควรกล่าวหาว่า 
กระทำผิดวิน ัยอย่างร้ายแรง หรึอหย่อนความสามารถในอับที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรึอบกพร่องในหน้าที่ 
ราชการ หรึอประพฤติดบใม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามรายงาบ ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชื้นทำการ 
สอบสวบโดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวบคณะเติมเป็นผู้ทำการสอบสวบ หรึอจะแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนคณะใหม่ก็ไต้ ตั้งบี้ให้ตำเนินการดามหมวดบี้

ข้อ ๗๑ ในกรณีการสอบสวบพาดพิงใปถ้งพนักงาบเทศบาลผู้อื่น หรึอพนักงาบส่วนท้องร’บอน 
หรึอข้าราชการดามกฎหมายอื่น ให้คณะกรรมการสอบสวบพิจารณาใบเบี้องต้นว่าผู้ที่ถูกพาดพิงบี้นมส่วนร่วม 
กระทำการ'ในเรื่องที่สอบสวนบี้บด้วยหรอ'โม่ ถ้าเห็นว่าผู้บี้นมส่วนร่วมกระทำการใบเรื่องที่สอบสวนบี้บอยู่ด้วย 
ให้'ประธานกรรมการรายงาน,1ปยังนายกเทศมบด'รึเพี่อ'พิจารณาตำเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว

ใบกรณีนายกเทศมนตรึเห็บว่า กรณีมมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรึอหย่อน 
ความสามารถในอับที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรึอบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรึ&ประพฤติตน'โม่เหมาะสมกับ 
ตำแหน่งหน้าที่ราชการตามรายงาน ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชื้นทำการสอบสวน โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนคณะเติมเป็นผู้ทำการสอบสวน หรึอจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ก็ใต้ ตั้งบี้ ให้ดำเนินการ 
ตามหมวดบี้กรณีเช่นบี้เห้เข้พยานหลักฐานที่เต้สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้ แต่หากผู้ถูกพาดพิงเป็น 
พนักงานส่วนท้องถบอื่บ หรึอข้าราชการตามกฎหมายอื่น ให้นายกเทศมบตรึแจ้งเป็นหนังสือใปยังผู้บังคับบัญชา 
ของผู้บี้นเพี่อดำเนินการด,อใป

ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนตำเนินการสอบสวบโดยแยกเป็นส่าบวนการสอบสวบใหม่ ให้ 
นำสำเบาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสำนวนการสอบสวบเติมรวมใบสำนวนการสอบสวนใหม่ หรึอบันท้กให้ 
ปรากฏว่านำพยานหลักฐานใดจากสำบวบการสอบสวบเติบมาประกอบการพิจารณาในสำบวบการสอา!?วน 
ใหม่ด้วย



๑๘

ข้อ ๗๒ ในกรณีนายกเทศมนตรีได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวบฃ้ีนทำการสอบสวนเพ่ือ?(อบสวน 
พนักงานเทศบาลผู้ใดใบเรื่องที่ผู้บั้นหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ 
ราขการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ชองหลักเกณท์นละเงื่อนไ*ชเกี่ยวกับ 
การให้ออกจากราชการ และนายกเทศมนตรีเห็นว่าการสอบสวนเรื่องบั้นมีมูลว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่าง 
ร้ายแรง ชึ๋งนายกเทศมนตรีเห็นควรสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชื้นทำการสอบสวนผู้บั้นตามข้อ ๒๖ วรรคหก ให้ 
ตำเนินการตามประกาศนี้ กรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก จะน่าสำนวนการสอบสวน 
ของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๗ ชองหลักเกณท์และเงื่อนไขใบการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒(ร:๔๘ 
มาประกอบการพจารณาก็ได้

ข้อ ๗๓ ในกรณีมีคำพิพากษาถืงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับ 
เรื่องที่กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว 
ให้ถือเอาคำพิพากษาบั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสบุบข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องสอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่ 
เก ี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ 
สนับสบุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย

ข้อ ๗๔ ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการสั่งให้ผู้ถ ูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของ 
นายกเทศมนตรีผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้ว 
ทำรายงานการสอบสวนและเสนอสำนวนการสอบสวนต่อนายกเทศมนตรีผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อ 
ตรวจสอบความถ ูกต ้องตามข ้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ และให ้นายกเทศมนตรีผ ู้ส ั่งแต ่งต ั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนส่งเร่ืองให้ผู้บริหารท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้ถูกกล่าวหา ตั้งนี้ให้ผู้บรีหารท้องถิ่นสังกัดใหม่ 
ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ พร้อมตั้งพิจารณาและตำเนินการตานข้อ ๗๗ 
(๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณีต่อไป

ข้อ ๗๔ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง  ๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุมพิจารณา
ลงมติ ดังนี้

(๑) ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิด เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับ
โทษสถานใด

(๒) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอับที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ 
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณทํและเงื่อนไชเกี่ยวกับ 
การให้ออกจากราชการ หรือไม่ อย่างไร

(๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวน 
ไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะพิงลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย 
แก่ราชการตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราขการ พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือไม่ อย่างไร

ข้อ ๗๖ เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๗๔ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนทำรายงานการ 
สอบสวนชี่งมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๖ ท ้ายประกาศนี้ เสนอต่อนายกเทศมนตรี กรรมการสลบสวนผู้ใดมี 
ความเห็นแย้ง ให้ทำความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน โดยถือเป็นส่วนหนิงของรายงานการสอบสวน 
ด้วย



รายงาบการสอบสวบอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังบี้
(๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยาบหลักฐาบว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีไม่ใต้สอบสวบพยาบตามข้อ ๖๗ 

และข้อ ๖๘ ให้รายงาบเหตุที่โมใต้สอบสวบบี้บให้ปรากฎใว้ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพ ให้'นับทีก 
เหตุผลใบการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย

(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสบุนข้อกล่าวหากับพยาบหลักฐานที่ทักล้างข้อ
กล่าวหา

(๓) ความเห็บของคณะกรรมการสอบสวบว่าผู้ถูกกล่าวหาใต้กระทำผดวินัยหรีอใม, อย่างไร ถ้าผิด 
เนิบความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรใต้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถในอับที่จะปฎิ,บ้ตหน้าที่ 
ราชการ หรือบกพร่องใบหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตบไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของ 
หลักเกณฑ์และเงื่อบไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ หรือไม่ อย่างไร หรือมีเหตุอับควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูก 
กล่าวหาใต้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวบไมใต้ความแน่ซัดพอที่จะฟ้งลงโทษปลดออกหรัอไล่ออก 
จากราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเนิบการเสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อบใขในการให้ 
ออกจากราขการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม, อย่างไร

เมื่อคณะกรรมการสอบสวบใต้ทำรายงาบการสอบสวบแล้ว ให้เสบอสำบวบการสอบสวบ พร้อม 
ทั้งสารบาญต,อบายกเทศมบตรี และให้ถือว่าการสอบสวบแล้วเสร็จ

การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้บทำการสอบสวบใบเรื่องใดไปแล้ว จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวบ 
ใบเรื่องบี้บอีกมีไต้ เว้บแต่กรณีตามข้อ ๗๘ วรรคสอง

ข้อ ๗๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวบไต้เสนอสำบวบการสอบสวนมาแล้ว ให ้นายกเทศมนตรี 
ตรวจลอบความถูกต้องของสำบวนการสอบสวบตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ แล้วดำเน ิบการ 
ดังต่อไปบี้

(๑) ใบกรณีคณะกรรมการสอบสวบเห็บว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ไต้กระทำผิด หรือไม่มีเหตุที่จะให้ออก 
จากราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ สมควรยุติเร่ือง หรือกระทำผิด 
ที่ยังไม่ถืงขั้บเนิบการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกเทคมบตรืพิจารณาและสั่งการภายในสามสิบวับนับแต่ 
ไต้รับสำบวบการสอบสวบจากคณะกรรมการสอบสวบ

(๒) ใบกรณีคณะกรรมการสอบสวบเห็บว่าผู้ถ ูกกล่าวหากระทำผิดวิน ัยอย่างร้ายแรง ให้
บายกเทศมนตรีพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ และไม,ว่าบายกเทศมบตรืจะเห็บ 
ด้วยกับความเห็บของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ตาม บายกเทศมนตรีต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 
พนักงาบเทศบาลเพื่อพิจารณาตามข้อ ๘๕ ของประกาศบี้ หรือตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ใบการให้ออกจากราชการ พ.ค. ๒๕๕๘ ภายใบสามสิบวับนับแต่ไต้รับสำบวบการลอบสวนจากคณะกรรมการ 
สอบสวบ

การพิจารณาดำเนิบการของบายกเทศมนตรีตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงความเห็บเนิบหนังสีอ กรณี 
เห็นแย้งให้อ้างเหตุผลประกอบด้วย

ข้อ ๗๘ ไนกรณีบายกเทคมนตรีเห็บสมควรให้สอบสวบเพิมเติมประการใด ให้กำหนดประเด็น 
พร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวบคณะเดิมเพื่อดำเนิบการสอบสวบเพื่มเติมใต้ตาม 
ความจำเนิน โดยอาจกำหนดมาตรการเร่งรัดการสอบสอบเพื่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ไต้

ในกรณีคณะกรรมการสอบสวบคณะเดิมไม,อาจทำการสอบสวบไต้ หรือบายกเทศมนตรีเห็นเนิน 
การจำเนิบ บายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวบคณะใหม่ขี้นทำการสอบสวนเพิ่มเติมใบประเด็'น 
ตามวรรคหนึ่งก็ไต้ใบกรณีเข่นบี๋ให้น้าข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐ มาใช้บังคับโดยอบุโลม



bo

ให้คณะกรรมการสอบสวบทำการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เน่ึอสอบสวนเสร็จนลัวให้ส่ง 
พยานหลักฐานท๋ึใด้จากการสอบสวบเพ่ิมเติม ไปให้นายกเทศมนตรีเพ่ิมเติมโดยไม่ต้องทำความเห็น

ข้อ ๗๙ ในกรณีทีปรากฎว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามทีกำหนดในข้อ ๔๙ 
ให้การสอบสวบต้ังหมดเสียไป ใบกรณีเซ่นบ้ีให้นายกเทศมนตรีมีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทำการสอบสวนใหม่ให้ 
ถูกต้อง

ข้อ ๘0 ในกรณีทีปรากฎว่าการสอบสวนตอบใดทำโม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนบั้นเสียไป 
เฉพาะในกรณีดังต่อไปบ้ี

(๑) การประทุมของคณะกรรมการสอบสวบ มีกรรมการสอบสวบมาประชุมไม่ครบตานข้อ ๔๓
วรรคหน่ึง

(b) การสอบปากคำบุคคล คำเนินการไม่ถูกต้องตามข้อ ๔๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๖ 
วรรคหน่ึง หรีอข้อ ๖๙

ในกรณีเซ่นบี้ให้บายกเทศมนตรีสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเรีว
ข้อ ๘๑ ใบกรณีทีปรากฎว่าคณะกรรมการสอบสวนโม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา 

และสรุปพยานหลักฐานทีสนับสบุบข้อกล่าวหา หรีอไม่ส่งบันท้กการแจังข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที 
สนับสบุบข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบยนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรีอไม่มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ขี้แจง หรีอนัดมาให้ถ้อยคำหรีอนำสิบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้บายกเทศมนตรีสั่งให้คณะกรรมการ 
สอบสวนคำเนิบการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาขึ้นจงให้ถ้อยคำและนำสิบแก้ข้อกล่าๆหา 
ตามข้อ ๖๑ ด้วย

ข้อ ๘๒ ในกรณีทีปรากฎว่าการสอบสวนตอนใดทำ,ไม่ถูกต้องตามหมวดบี้ นอกจากทีกำหนดในข้อ 
๗๙ ข้อ ๘0 และข้อ ๘๑ ถ ้าการสอบสวนตอนนันเ{เบสาระสำคัญอับจะทำให ้เส ียความเป ็นธรรม ให้ 
นายกเทศมนตรีลังให้คณะกรรมการสอบสวบแก้ไขหรีอคำเนิบการตอนบั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้าการสอบสวน 
ตอนบั้บมิใช่สาระสำคัญอับจะทำให้เสียความเป็นธรรม นายกเทศมนตรีจะสั่งให้แก้ไขหรีอคำเนิบการให้ถูกต้อง 
หรอ'ไม่ก้ไดั

ข้อ ๘๓ การนับระยะเวลาตามประกาศบี้ สำหรับเวลาเร็มตันให้นับวับลัดจากวันแรกแห่งเวลาบั้น 
เป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวับต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิมเป็นวันเร่ิม 
ระยะเวลาทีขยายออกโป ส่วนเวลาสุดสิ้น ถ้าวับสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวับหยุดราขการให้นับวันเริ่มเปีด 
ทำการใหม่เป็บวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา

หมวด ๘
การลง'ไทษทางวินัย

ข้อ ๘๔ พนักงานเทศบาลผู้ใดกระทำผิดวิน ัยอย่างไม่ร ้ายแวง ให้บายก์เทศมนตรีสั่งลงโทษ 
ภาคท้ณท์ดัดเงบเดิอนหรีอลดบั้นเงบเดิอนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะ 
นำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก้ไดั แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณท์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อย 
หรีอมีเหตุอับควรลดหย่อนขึ้งยังโม่สิงกับจะต้องถูกลงโทษดัดเงินเดิอน



ในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือนเป็น
หนังสือก็ได้

กรณีการกระทำในเรื่องเดียวกัน แต่เป็นความผิดวินัยหลายฐานความผิด ให้ส่ังลงโทษใบสถานโทษท่ี 
หนักท่ีสุดเพียงสถานเดียวแห่งการกระทำน้ัน

นายกเทศมนตรีมีอำนาจลงโทษตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามวรรคหนี้ง
ได้ ดังนี้

(๑) ตัดเงินเดือนครั้งหนี้ง1โม่เกิน ๕ % และเป็นเวลาไม่เกิน ๓ เดือน 
(๒)-สดข้ันเงินเดือนครั้งหน้ีงไม่เกินหน้ีงข้ัน
ข้อ ๘ ^ ใบกรณีคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรีอนายกเทศมนตรี 

แล้วแต่กรณี เห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรีอไล่ออกจาก 
ราชการ ให้นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพี่อล่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการ 
ดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการชิ่งผู้นั้นสังกัดอยู่พิจารณาทำความเห็นเสนอ ถ้ามีเหตุอ ันควร 
ลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ไตั แต่ห้ามมีให้ลงโทษดรกว่าปลดออกจากราชการ และเมื่อ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมดีเป็นประการใด ให้'นายกเทศมนตรีส่ังหรีอปฎิบัดีให้เป็น'ไปตามน้ัน

ผ ูใ้ดถูกลงโทษปลดออกตามข้อน้ีให้ม สิีทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผ ูน้ั้นลาออกจากรา■ปกีาร 
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามวรรคทนี้ง ต้อง 

ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการพนักงาบเทศบาล หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามข้อ ๙ 
วรรคสาม ของหลักเกณท์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 1ร ๕๕๘ และให้คณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาลแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้

(๑) รองผู้ว ่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่ผู้ว ่าราชการจังหวัด 
มอบหมายเป็นประธาน

(๒) นายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาบของรัฐท่ีปฎ๊■ บดีหน้าท่ีในจังหวัด 
จำนวนหมื่งคน

(๓) ผู้แทนเทศบาลในจังหวัด ชิ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรีจำนวนหนี้งคน และพนักงาน 
เทศบาลจำนวนหนี้งคน

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒชิ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญ้ตระเบียบบรีหารงานบุคคลส่วน 
ท้องกิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จำนวนสองคน ชิ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการบรีหารงาบบุคคล 
หรือด้านการดำเนินการทางวินัย

(๕) ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสรีมการปกครองท้องกินในจังหวัด จำนวนหน้ีงคน เป็นเลขานุการ 
การแต่งตั้งและการให้พ้นจากดำแหบ่งให้เป็นไปตามมดีคณะกรรมการพนักงาบเทศ•บาล 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายเลขานุการกรรมการสอบสวนให้เป็บ 

ผู้นำเสบ่อรายงานการดำเนินการทางวินัยใบการประชุมชองคณะอนุกรร'. ‘การ หรือของคณะกรรมการพนัทงาบ 
เทศบาล เพี่อประกอบการพิจารณาก็ได้ แต่ห้ามมีใหัผู้นั้บพิจารณาหรือแสดงความเห็บใบการประชุม

กรณีคณะกรรมการพนักงาบเทศบาลมีมดีแล้ว แต่ยังมีได้มีการปฎิบัดีตามมดี ผู้จะถูกลงโทษได้โอบ 
ไปสังกัดใหม่ ให้คณะกรรมการพนักงาบเทศบาลสังกัดเดิมส่งรายงาบการดำเนิบการทางวินัยพร้อมมติไปยัง 
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาบส่วบท้องถิ่นสังกัดใหม่เพี่อพิจารณาดำเนิบการตามวรรคหนี้ง โดยไม่ 
ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการสังกัดใหม่พิจารa n  
ทำความเห็นเสบออีก



ข้อ ๘๖ การลงโทษพนักงานเทศบาล ผู้ส่ังลงโทษต้องส่ังลงโทษให้เหมาะ;สมกับความผิด นละมิให้ 
เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรอโดยโทสจริต หริอลงโทษผู้ท่ึไม่มิความผิด ในค่าส่ังลงโทษให้แสดงให้ซัดนจนว่าผู้ 
ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยโดยมีข้อเท็จจริงที่ไดัจากการสอบสวน พยานหลักฐาน นละเหตุผลที่สนับสนุนข้อ 
กล่าวหาอย่างไร เป็นการกระทำผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด

การลงโทษตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นค่าสั่ง และระบุสิทธิในการอุทธรณี และระยะเวลาสำVรับการ 
อุทธรณีไว้ในค่าส่ังด้วย วิธีการออกค่าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้ดำเมินการดังต่อใปนี้

(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณท์ ตัดเงินเดือน หริอลดขั้นเงินเดือน ตามข้อ ๘๔ หริอข้อ ๘๗ วรรคหนึ่ง 
และวรรคสี่ ห้ามมิให้ส่ังลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกค่าสั่ง เว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูกสั่งพักรา,ชการ หริอสั่งให้ 
ออกจากราขการไว้ก ่อน ให้เป็นไปตามหมวด ๓ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ทำคำสั่งตามแบบ ลท.๑ แบบ ลท.๒ หริอแบบ ลท.๓ ท้ายประกาศบี้

(๒) การส่ังลงโทษปลดออก หริอไล่ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ หริอการสั่งลงโทษปลดออก หริอ 
ไล่ออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี๋ใช้บังคับ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใดให้เป็นไป 
ตามหมวด ๕ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณี และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ทำคำสั่งดังกล่าว 
ตามแบบ ลท.๔ ท้ายประกาศบี้

(๓) การสั่งเพิ่มโทษ หริอลดโทษ เป็นไล่ออก หริอปลดออกจากราขการตามข้อ ๘๕ หริอเป็นโทษ 
ไล่ออก หริอปลดออกจากราชการตามกฎหมายที่ใข้บังคับอยู่ก่อนว้นที่ประกาศบี้โข้บังคับ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่ 
วับใด ให้นำ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๔) การส่ังเพ่ิมโทษ หริอลดโทษ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หริอภาคทัณฑ์ ให้ส่ังย้อนหลังไป 
กึงวันที่คำสั่งลงโทษเดืมใช้บังคับ ตั้งบี้ การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม,มีผลกระทบกึงสิทธิและประโยขนํที่ผู้ถูกสั่ง 
ลงโทษได้รับแล้ว

(๕) การส่ังลดโทษปลดออก หริอไล่ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ หริอโทษปลดออก หริอไล่ออกจาก 
ราชการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศบี้ใช้บังคับ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หริอภาคทัณฑ์ 
จะส่ังให้มีผลต้ังแต่วันใด ให้นำ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๖) ค่าสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หริอยกโทษตามข้อ ๘๗ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้ทำคำสั่ง 
ดังกล่าวตามแบบ ลท.๕ ท้ายประกาศบี้

(๗) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หริอเพิ่มโทษผู้อุทธรณีดามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณี การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ซึงเป็นกรณีผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ทำ 
คำสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๖ ท้ายประกาศบี้

(๘) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หริอเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ซึงเป็นกรณีผิดวินัยอย่างร้ายแรง และการสั่ง 
ให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราขการ ให้ทำคำสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๗ ท้ายประกาศบี้

(๙) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อคว เมในคำส่ังเก่ียวกับการลงโทษ ให้ทำเป็นค่าสั่งมีสาระสำคัญแสดง 
เลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ออกคำสั่งเดิม ข้อความเดิมตอบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง



loon

หมวต ๙
การรายงานการตำเนิบการทางวินัย

ข้อ ๘๗ เมื่อนายกเทศมนตรีโต้ตำเนินการทางวินัยแก'พนักงาบเทศบาล โตยสั่งลงโทษ หรีองด 
โทษ ตามข้อ ๘๔ หรีอสั่งยุติ iรีองแก่พนักงานเทศบาลผู้โตแล้ว ให้รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานเ.ทศบาล 
เที่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการตำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๔ วรรค 
สาม ทำความเห้นเสนอ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลต้องพิจารผามมติให้แล้วเสรีจภายใบเก้าสิ'บวับ นับ 
แต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงาบเทศบาลไต้รับรายงานการตำเนินการทางวินัยจากนายกเทศมนตรี

ในกรณีนิเหตุผลความจ่าเป็นขึ้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการด่าเนินการทางวินัยและการให้ออก 
จากราซการ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ไม่อาจพิจารณานิมติให้แล้วเส!จภายในระยะเวลาต'ไมวรรค 
หน่ีง ให้ขยายระยะเวลาไต้โม่เกินสองครั้ง  ๆ ละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในรายงาบการ ประชุม 
ด้วย

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลอาจนิมติในคราวเดิยๅให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลส่งรายงานการตำเนิบการทางวินัยไปให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการตำเนินการทางวินัยและการให้ 
ออกจากราชการพิจารณาทำความเห็นเสนอก่อนการพิจารณาและนิมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก็ได้

เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเห็นว่าการลงโทษหรีองดโทษหรีอสั่งยุติเรื่อง ตาม 
วรรคหนีง เป็นการไม่ถูกต้อง หรีอ'โม่เหมาะสม และนิมติเป็นประการใด ให้นายกเทศมนตรีสั่งหรีอปฏิบัติให้ 
เป็นไปตามน้ัน

การพิจารณารายงาบการด่าเนิบการทางวินัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาการตำเนินการทาง 
วินัยและการให้ออกจากราชการ หรีอของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณ ต้องแสดงเหตุผลให้ 
ปรากฎเป็นหนังสิอในรายงานการประชุมต้วย

ในกรณนายกเทศมนตรีได ้ส ั่งลงโทษ เพ ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรีอยกโทษ หร ีอส ั่งย ุต ิ 
เร ื่อง ตามข้อ ๘๔ วรรคหมื่ง ของประกาศนี้ หรีอส ั่งให ้พน ักงานเทศบาลผู้ใตออกจากราชการตามข ้อ 
๖ (๔) หรีอข้อ ๗ ของหล ักเกณฑ ์และเง ีอนไขเกยวก ับการให ้ออกจากราชการ ให ้ราย งาน ก าร
ตำเนินการทางวินัย หรีอการสอบสวน หรีอการให้ออกจากราชการต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพึ๋อทราบ 

เมื่อนายกเทศมนตรีไต้นิคำสั่งเพมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรีอยกโทษล้าเพิมโทษเป็นสถานโทษที่ 
หนักข้ึน หรีอลตโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง หรีองตโทษ หรีอยกโทษ คำส่ังลงโทษเดิมให้เป็นอันยกเลก ล้าลตโทษ 
เป็นอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษส่วนที่เกินกิให้เป็นอับยกเสิก ในกรณีที่คำสั่งลงโทษตัตเงินเติอน หรีอลตขึ้น 
เงินเติอนเป็นอันยกเลก หรีออัตราโทษส่วนที่เกินเป็นอันยกเสิก ให้คนเงินเติอนที่ไต้ตัต หรีอลตลงไปแล้วตาม 
คำสั่งิที่เป็นอับยกเลก หรีออัตราโทษส่วนเกินที่เป็นอันยกเลกน้ันให้แก่ผู้ถูกลงโทษ

ข้อ ๘๘ เมื่อนายกเทศมนตรีไต้ตำเนินการทางวินัย หรีอพิจารณาลงความเห็บให้พนักงาบเทศบาล 
ออกจากราชการในเรื่องใต ล้าคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ 
หรีอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนเพมเติมเพึ่อ 
ประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรีอเที่อประโยชน์ใบการกำกับดูแลพนักงานเทศบาลตามพระราชบัญญัติระเบยบ 
บรีหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ กิให้มอำนาจกำหนตประเด็นหรีอข้อสำคัญที่ต้องการทราบไปให้ 
นายกเทศมนตรีเที่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่นายกเทศมนตรีไต้แต่งตั้งไว้เติมทำการสอบสวนเพิ'มเติมไต้ด้วย



ใบการสอบสวบเพิ่มเตํม ท้าคณะอนุกรรมการพิจารผาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออก 
จากราชการ หรอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วนดํกรณ พิจารผาเหนเป็นการสมควรส่งประเด็นหริอข้อ 
สำคัญใดท่ีด้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานช่ีงอยู่ต่างห้องท่ี หรออยู่นอกอำนาจของคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาล ก็ให้กำหนดประเดํนหรอข้อสำคัญนั้นไปเพื่อขอให้นายกเทศมนดร หรอหัวหน้าส่วนราชการ หรอ 
หัวหน้าหน่วยงาบในห้องท่ีนั้นทำการสอบสวนแทนได้ และให้น่าข้อ ๖๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีนายกเทศมนตริส่งประเด็นหริอข้อสำคัญดามวรรคสองไปเพื่อให้นายกเทศมนตริ หรอ 
หัวหน้าส่วนราชการ หริอหัวหน้าหน่วยงานในห้องที่นั้นดำเนินการดามวรรคหนี้ง หรอวรรคสอง ใบเรื่องเกึ่ยวคับ 
กรณีกล่าวหาว่ากระทำรดอย่างร้ายแรงดามข้อ๒๖วรรคหกให้นำการสอบสวนพจารณาดามหมวด ๗ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม

เมอความปรากฎแก ่คณ ะกรรมการกลางพน ักงาบเทศบาลว ่าการดำเน ินการทางว ิน ัยของ 
นายกเทศมบด'รึใด หริอการพิจารผารายงานการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนห่งใด 
ขัดแย้งคับประกาศนี้ ด้องดำเนินการดามมาดรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญ้ตระเบยบบริหารงานบุคคล 
ส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. ๒<£๔๒ ต่อโป

ข้อ ๘ ๙  โนกรณีม กีารแต่งพงคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนก่อนวันท ี่ประกาศน้ีใช้บ ังค ัน ให้ 
คณะกรรมการสอบสวบดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ?(อบสวบ การลงโทบทางวินัย การใหอ้อก 
จากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องท ุกข ์ลงวันที่๔ ม กราคม พ .ค .๒๔๔๔โดยอนุโลมจนกว่าจะน.คัว1สรีจ 
ส่วนการพิจารผาสั่งการให้ดำเนินการตามประกาศนี้

พนักงานเทศบาลผู้ใดมีกรณีกระทำรดวินัยอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้Iช้บังคับ หริอพนักงานเทศบาล 
ชี่งโอนมาจากพนักงาบส่วนห้องถิ่นอื่นหริอข้าราชการตามกฎหมายอื่บผู้ใดมีกรณีกระทำฝ็ดวันัยอยู่ก่อนวันโอน 
มาบรรจุเป ็นพนักงานเทศบาล ให้นายกเทศมนดริดำเน ินการสอบสวนพิจารณาดามประกาศนี้ ส ่วนการ 
ดำเนินการเที่อปรับบทความรดและการสั่งลงโทบ ให้ดำเนินการดามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะกระทำรด

กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสิบสวนหริอสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดํมก่อนวันโอน กให้ 
สิบสวนหรีอสอบสวนต่อไปจนแล้วเสรีจ แล้วส่งเรื่องให้นายกเทศมนดริสังทดป็จจุบันพิจารณาดำเนินการตาม 
วรรคหน้ีง

ประกาศ ณ วับท่ี 500 ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๘
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(นายสมควร ชัน,ไน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัต รักษาราชการแทบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด.าระน้ี

ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่


