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ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน 
เรื่อง  หลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

--------------------------------------------- 
 

    โดยท่ีเป
นการสมควรให�มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน       
เรื่อง หลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให�ออกจากราชการ การอุทธรณ% และ
การร�องทุกข% ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2544 ให�เป
นป1จจุบัน ถูกต�อง และเป
นธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส5วนท�องถ่ิน   พ.ศ..๒๕๔๒   บัญญัติให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
หลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ให�เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจ
หน�าท่ีของเทศบาล แต5จะต�องอยู5ภายใต�กรอบมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบ 23 วรรคท�าย แห5งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส5วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุม     
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให�ออกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘       
ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน ในการประชุมครั้งท่ี 14/2558 
เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 จึงมีมติให�มีประกาศ ดังต5อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
    ข�อ ๑ ประกาศนี้เรียกว5า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ%
และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘” 
     ข�อ ๒ ประกาศนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต5วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป
นต�นไป 
    ข�อ ๓ ให�ยกเลิก 
              (๑) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ%และเง่ือนไข           
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให�ออกจากราชการ การอุทธรณ% และการร�องทุกข% ลงวันท่ี 12 
ธันวาคม 2544 
              (๒) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ%และเง่ือนไข           
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให�ออกจากราชการ การอุทธรณ% และการร�องทุกข% (เพ่ิมเติม)        
ลงวันท่ี 18 เมษายน 2548  
              (๓) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ%และเง่ือนไข           
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให�ออกจากราชการ การอุทธรณ% และการร�องทุกข% (แก�ไขเพ่ิมเติม) 
(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 30 กันยายน 2548 
 

/(๔) ประกาศ... 
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              (๔) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และ
การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2551 
              (๕) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ%และเง่ือนไข           
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให�ออกจากราชการ การอุทธรณ% และการร�องทุกข% (ฉบับท่ี 5)       
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2547 

   ข�อ ๔ ในหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้  
              พนักงานเทศบาล ให�หมายความรวมถึง พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล
นั้นด�วย 
              คู5กรณี หมายความว5า บุคคลผู�มีเหตุทะเลาะวิวาท ร�องเรียน ฟSองร�องซ่ึงกันและกัน หรือเป
นคู5หม้ัน
หรือคู5สมรส เป
นบุพการีหรือผู�สืบสันดานไม5ว5าชั้นใด ๆ เป
นพ่ีน�องหรือลูกพ่ีลูกน�องนับได�เพียงภายในสามชั้น 
เป
นญาติเก่ียวพันทางแต5งงานนับได�เพียงสองชั้น เป
นหรือเคยเป
นผู�แทนโดยชอบธรรมหรือผู�พิทักษ%หรือผู�แทน
หรือตัวแทน เป
นเจ�าหนี้หรือลูกหนี้ เป
นนายจ�าง ของคู5กรณี หรือเป
นผู�มีอํานาจพิจารณาซ่ึงมีสภาพร�ายแรง  
อันอาจทําให�การพิจารณาไม5เป
นธรรม 
             ตัวการสําคัญ หมายความว5า พนักงานเทศบาลผู�ซ่ึงชักชวน โน�มน�าว ล5อลวง ขู5เข็ญ ให�สัญญา หรือ
กระทําการใด ๆ อันทําให�พนักงานเทศบาลผู�อ่ืนจําต�องปฏิบัติตามโดยไม5อาจหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได�  
               

หมวด ๒ 
วินัยและการรักษาวินัย 

 
     ข�อ ๕ พนักงานเทศบาลต�องรักษาวินัยตามท่ีกําหนดเป
นข�อห�ามและข�อปฏิบัติไว�ในหมวดนี้       
โดยเคร5งครัดอยู5เสมอ 
    ข�อ ๖ พนักงานเทศบาลต�องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย%   
ทรงเป
นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทยด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
    ข�อ ๗ พนักงานเทศบาลต�องปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความซ่ือสัตย%สุจริตและเท่ียงธรรม  
    ห�ามมิให�อาศัยหรือยอมให�ผู�อ่ืนอาศัยอํานาจหน�าท่ีราชการของตนไม5ว5าจะโดยทางตรงหรือทางอ�อม
หาประโยชน%ให�แก5ตนเองหรือผู�อ่ืน 
    การปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือให�ตนเองหรือผู�อ่ืนได�ประโยชน%ท่ีมิ
ควรได�เป
นการทุจริตต5อหน�าท่ีราชการ เป
นความผิดวินัยอย5างร�ายแรง  
    ข�อ ๘ พนักงานเทศบาลต�องต้ังใจปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�เกิดผลดีหรือความก�าวหน�าแก5ราชการ 
    ข�อ ๙ พนักงานเทศบาลต�องปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความอุตสาหะ เอาใจใส5 ระมัดระวังรักษา
ประโยชน%ของทางราชการ และต�องไม5ประมาทเลินเล5อในหน�าท่ีราชการ 
    การประมาทเลินเล5อในหน�าท่ีราชการ อันเป
นเหตุให�เสียหายแก5ราชการอย5างร�ายแรง เป
นความผิด
วินัยอย5างร�ายแรง 
    ข�อ ๑๐ พนักงานเทศบาลต�องปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�เป
นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ      
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม5ให�เสียหายแก5ราชการ 
    การปฏิบั ติหน�า ท่ีราชการโดยจงใจไม5ปฏิ บั ติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ             
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป
นเหตุให�เสียหายแก5ราชการอย5างร�ายแรง เป
นความผิดวินัย
อย5างร�ายแรง 

/ข�อ ๑๑... 
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    ข�อ ๑๑ พนักงานเทศบาลต�องถือว5าเป
นหน�าท่ีพิเศษท่ีจะสนใจและรับทราบเหตุการณ%เคลื่อนไหวอันอาจ
เป
นภยันตรายต5อประเทศชาติและต�องปSองกันภยันตรายซ่ึงจะบังเกิดแก5ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ  
    ข�อ ๑๒ พนักงานเทศบาลต�องรักษาความลับของทางราชการ 
    การเปZดเผยความลับของทางราชการ อันเป
นเหตุให�เสียหายแก5ราชการอย5างร�ายแรง เป
นความผิด
วินัยอย5างร�ายแรง 
    ข�อ ๑๓ พนักงานเทศบาลต�องปฏิบัติตามคําสั่งของผู�บังคับบัญชา ซ่ึงสั่งในหน�าท่ีราชการโดยชอบ
ด�วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม5ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต5ถ�าเห็นว5าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น   
จะทําให�เสียหายแก5ราชการ หรือจะเป
นการไม5รักษาประโยชน%ของทางราชการ หรือเป
นคําสั่งท่ีไม5ชอบ      
ด�วยกฎหมาย ต�องเสนอความเห็นเป
นหนังสือทันทีเพ่ือให�ผู�บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเม่ือได�เสนอ
ความเห็นแล�ว ถ�าผู�บังคับบัญชายืนยันให�ปฏิบัติตามคําสั่งเดิมเป
นหนังสือ ผู�อยู5ใต�บังคับบัญชาต�องปฏิบัติตาม 
     การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม5ปฏิบัติตามคําสั่งของผู�บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหน�าท่ีราชการโดยชอบ 
ด�วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป
นเหตุให�เสียหายแก5ราชการอย5างร�ายแรง เป
นความผิดวินัย   
อย5างร�ายแรง 
    ข�อ ๑๔ พนักงานเทศบาลต�องปฏิบัติราชการโดยมิให�เป
นการกระทําการข�ามผู�บังคับบัญชาเหนือตน 
เว�นแต5ผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเป
นผู�สั่งให�กระทํา หรือได�รับอนุญาตเป
นพิเศษชั่วครั้งคราว  
    ข�อ ๑๕ พนักงานเทศบาลต�องไม5รายงานเท็จต5อผู�บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปZดข�อความซ่ึง
ควรต�องแจ�ง ถือว5าเป
นการรายงานเท็จด�วย 
    การรายงานเท็จต5อผู�บังคับบัญชา อันเป
นเหตุให�เสียหายแก5ราชการอย5างร�ายแรง เป
นความผิดวินัย
อย5างร�ายแรง 
    ข�อ ๑๖ พนักงานเทศบาลต�องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
    ข�อ ๑๗ พนักงานเทศบาลต�องอุทิศเวลาของตนให�แก5ราชการจะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน�าท่ีราชการมิได� 
    การละท้ิงหรือทอดท้ิงหน�าท่ีราชการโดยไม5มีเหตุผลอันสมควร อันเป
นเหตุให�เสียหายแก5ราชการ  
อย5างร�ายแรง หรือละท้ิงหน�าท่ีราชการติดต5อในคราวเดียวกันเป
นเวลาเกินกว5าสิบห�าวันโดยไม5มีเหตุผลอันสมควร 
หรือโดยมีพฤติการณ%อันแสดงถึงความจงใจไม5ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป
นความผิดวินัยอย5างร�ายแรง 
    ข�อ ๑๘ พนักงานเทศบาลต�องสุภาพเรียบร�อย รักษาความสามัคคี และไม5กระทําการอย5างใดท่ีเป
น
การกลั่นแกล�งกัน และต�องช5วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว5างพนักงานเทศบาลด�วยกันและผู�ร5วมปฏิบัติ
ราชการ 
    ข�อ ๑๙ พนักงานเทศบาลต�องต�อนรับ ให�ความสะดวก ให�ความเป
นธรรม และให�การสงเคราะห%แก5
ประชาชนผู�ติดต5อราชการเก่ียวกับหน�าท่ีของตนโดยไม5ชักช�า และด�วยความสุภาพเรียบร�อย ห�ามมิให�ดูหม่ิน 
เหยียดหยาม กดข่ี หรือข5มเหง ประชาชนผู�ติดต5อราชการ 
    การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข5มเหงประชาชนผู�ติดต5อราชการอย5างร�ายแรง เป
นความผิดวินัย
อย5างร�ายแรง 
    ข�อ ๒๐ พนักงานเทศบาลต�องไม5กระทําการ หรือยอมให�ผู�อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน%อันอาจทําให�
เสียความเท่ียงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน5งหน�าท่ีราชการของตน 
    ข�อ ๒๑ พนักงานเทศบาลต�องไม5เป
นกรรมการผู�จัดการ หรือผู�จัดการ หรือดํารงตําแหน5งอ่ืนใดท่ีมี
ลักษณะงานคล�ายคลึงกันนั้นในห�างหุ�นส5วนหรือบริษัท 
 
 

/ข�อ ๒๒… 
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    ข�อ ๒๒ พนักงานเทศบาลต�องวางตนเป
นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ และในการ
ปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับประชาชน กับจะต�องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว5าด�วยมารยาททาง
การเมืองของข�าราชการโดยอนุโลม 
    ข�อ ๒๓ พนักงานเทศบาลต�องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหน5งหน�าท่ีราชการ
ของตนมิให�เสื่อมเสีย โดยไม5กระทําการใด ๆ อันได�ชื่อว5าเป
นผู�ประพฤติชั่ว 
              การกระทําความผิดอาญาจนได�รับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกว5าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก 
หรือให�รับโทษท่ีหนักกว5าจําคุก เว�นแต5เป
นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ
กระทําการอ่ืนใดอันได�ชื่อว5าเป
นผู�ประพฤติชั่วอย5างร�ายแรง เป
นความผิดวินัยอย5างร�ายแรง 
 

หมวด  ๓ 
วิธีก5อนการดําเนินการทางวินัยและสถานโทษทางวินัย 

 
    ข�อ ๒๔ ให�ผู�บังคับบัญชามีหน�าท่ีเสริมสร�างและพัฒนาให�ผู�อยู5ใต�บังคับบัญชามีวินัย ปSองกันมิให�ผู�อยู5
ใต�บังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแก5ผู�อยู5ใต�บังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล5าวหาว5า
กระทําผิดวินัย 
    การเสริมสร�างและพัฒนาให�ผู�อยู5ใต�บังคับบัญชามีวินัยให�กระทําโดย การปฏิบัติตนเป
นแบบอย5างท่ีดี 
การฝ^กอบรม การสร�างขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันท่ีจะเสริมสร�างและพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก 
และพฤติกรรมของผู�อยู5ใต�บังคับบัญชาให�เป
นไปในทางท่ีมีวินัย 
             การปSองกันมิให�ผู�อยู5ใต�บังคับบัญชากระทําผิดวินัยให�กระทําโดย การเอาใจใส5 สังเกตการณ% และ
ขจัดเหตุท่ีอาจก5อให�เกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยู5ในวิสัยท่ีจะดําเนินการปSองกันตามควรแก5กรณีได� 
    เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกล5าวหาว5าพนักงานเทศบาลผู�ใดกระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานใน
เบ้ืองต�นอยู5แล�ว ให�นายกเทศมนตรีดําเนินการทางวินัยทันที  
    เม่ือมีการกล5าวหาโดยปรากฏตัวผู�กล5าวหา หรือมีกรณีเป
นท่ีสงสัยว5าพนักงานเทศบาลผู�ใดกระทํา
ผิดวินัย โดยยังไม5มีพยานหลักฐาน ให�นายกเทศมนตรีรีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต�นว5ากรณีมีมูล
ท่ีควรกล5าวหาว5าผู�นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม5 
    เม่ือมีกรณีเป
นท่ีสงสัยว5าพนักงานเทศบาลผู�ใดกระทําผิดวินัย ให�ดําเนินการตามวรรคห�า เฉพาะกรณี
ดังต5อไปนี้ 
             (๑) มีการกล5าวหาท่ีไม5ได�ระบุชื่อผู�กล5าวหา ไม5ได�ลงลายมือชื่อผู�กล5าวหา แต5ระบุชื่อหรือตําแหน5งของ
ผู�ถูกกล5าวหา หรือข�อเท็จจริงท่ีปรากฏนั้นเพียงพอท่ีจะทราบว5ากล5าวหาพนักงานเทศบาลผู�ใด และข�อเท็จจริง
หรือพฤติการณ%นั้นเพียงพอท่ีจะสืบสวนต5อไปได� 
             (๒) มีข�อเท็จจริงหรือพฤติการณ%ปรากฏต5อผู�บังคับบัญชาอันเป
นท่ีสงสัยว5าพนักงานเทศบาลผู�ใด
กระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะสืบสวนต5อไปได� 
              ภายใต�บังคับวรรคสี่  วรรคห�า และวรรคหก หากความปรากฏแก5ผู� บังคับบัญชาอ่ืนท่ีมิใช5
นายกเทศมนตรี ให�ผู�บังคับบัญชาอ่ืนนั้นรายงานตามลําดับชั้นถึงนายกเทศมนตรีโดยเร็ว 
             การสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต�นตามวรรคห�า จะกระทําโดยแต5งต้ังกรรมการสืบสวนข�อเท็จจริง 
กรรมการสอบสวนข�อเท็จจริง หรือกรรมการตรวจสอบข�อเท็จจริงก็ได� 
 
 
          /การกล5าวหา… 
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             การกล5าวหาต�องกระทําเป
นหนังสือ ถ�าเป
นการกล5าวหาด�วยวาจาให�ผู�บังคับบัญชาผู�ได�รับฟ1งการ
กล5าวหาจัดให�มีการทําบันทึกเป
นหนังสือ และให�ผู�กล5าวหาลงลายมือชื่อไว�เป
นหลักฐานเพ่ือดําเนินการตามวรรคห�า 
             เม่ือได�ดําเนินการตามวรรคห�าแล�ว ถ�าเห็นว5ากรณีไม5มีมูลท่ีควรกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยจึงจะยุติ
เรื่องได� ถ�าเห็นว5ากรณีมีมูลท่ีควรกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัย ก็ให�ดําเนินการทางวินัยทันที 
             การดําเนินการทางวินัยแก5ผู�อยู5ใต�บังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยให�
ดําเนินการตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ โดยกรณีมีมูลท่ีควรกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างไม5ร�ายแรง         
ให�ดําเนินการทางวินัยตามข�อ ๒๖ วรรคสาม แต5ถ�าเป
นกรณีมีมูลท่ีควรกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรง 
ให�ดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗ 
             ผู�บังคับบัญชาผู�ใดละเลยไม5ปฏิบัติหน�าท่ีตามข�อนี้  หรือปฏิบัติหน�าท่ีดังกล5าวโดยไม5สุจริต ให�ถือว5า
ผู�นั้นกระทําผิดวินัย ในกรณีผู�บังคับบัญชาเป
นนายกเทศมนตรีให�ถือว5าไม5ปฏิบัติการตามอํานาจหน�าท่ีโดย
ถูกต�องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข�อบังคับของทางราชการ  
             ข�อ ๒๕ พนักงานเทศบาลผู�ใดฝ_าฝ`นข�อห�ามหรือไม5ปฏิบัติตามข�อปฏิบัติในหมวด 2 ผู�นั้นเป
น
ผู�กระทําผิดวินัย จักต�องได�รับโทษทางวินัย เว�นแต5มีเหตุอันควรงดโทษตามหมวด ๘ 
             โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
    (๑) ภาคทัณฑ% 
    (๒) ตัดเงินเดือน 
    (๓) ลดข้ันเงินเดือน 
          (๔) ปลดออก 

   (๕) ไล5ออก     
  

หมวด ๔ 
การดําเนินการทางวินัย 

 
   ข�อ ๒๖ การดําเนินการทางวินัยแก5พนักงานเทศบาลซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัย

ให�สอบสวนเพ่ือให�ได�ความจริงและยุติธรรมโดยไม5ชักช�า โดยต�องแจ�งข�อกล5าวหา สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน
ข�อกล5าวหาเท5าท่ีมีให�ผู�ถูกกล5าวหาทราบ ซ่ึงจะระบุหรือไม5ระบุชื่อพยานก็ได� และต�องให�โอกาสผู�ถูกกล5าวหา
ชี้แจง รวมท้ังนําสืบแก�ข�อกล5าวหา เว�นแต5เป
นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ�งตามหมวด ๖ 
    ในการชี้แจงแก�ข�อกล5าวหาและการให�ปากคําของผู�ถูกกล5าวหา ผู�ถูกกล5าวหามีสิทธินําทนายความ 
หรือท่ีปรึกษาเข�าฟ1งการชี้แจงหรือให�ปากคําของตนได�  
    การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ�าเป
นกรณีกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างไม5ร�ายแรง ให�ดําเนินการ
สอบสวนตามท่ีนายกเทศมนตรีเห็นสมควร โดยอาจมอบหมายให�พนักงานเทศบาลผู�อยู5ใต�บังคับบัญชา
สอบสวนแทน หรือต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย5างไม5ร�ายแรงก็ได� 
             การสืบสวนหรือพิจารณาตามข�อ ๒๔ วรรคห�า หากได�ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล�ว นายกเทศมนตรี
จะสั่งลงโทษตามข�อ ๘๔ โดยไม5ต�องต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย5างไม5ร�ายแรงอีกก็ได� 
             การดําเนินการตามวรรคสาม หากเป
นการต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย5างไม5ร�ายแรง ให�ดําเนินการ   
มีสาระสําคัญตามหมวด ๗ โดยอนุโลม 
             ถ�าเป
นกรณีกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรง ให�นายกเทศมนตรีสั่งแต5งต้ังคณะกรรมการข้ึน 
ทําการสอบสวนตามหมวด ๗ 

/เม่ือดําเนินการ... 
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    เม่ือดําเนินการตามวรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหกแล�ว ถ�าฟ1งได�ว5าผู�ถูกกล5าวหากระทําผิดวินัยก็ให�
ดําเนินการตามข�อ ๘๔ หรือข�อ ๘๕ แล�วแต5กรณี ถ�ายังฟ1งไม5ได�ว5าผู�ถูกกล5าวหากระทําผิดวินัย จึงจะสั่งยุติเรื่องเป
น
หนังสือได� 
              ในกรณีนายกเทศมนตรีได�แต5งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนผู�ถูกกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัย
อย5างร�ายแรงตามวรรคหก ในเรื่องที่ได�มีการแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู�ถูกกล5าวหาตามข�อ ๖ (๔) 
หรือข�อ ๗ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการสอบสวนตาม
ข�อดังกล5าวได�สอบสวนไว�แล�ว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหก จะนําสํานวนการสอบสวนตามข�อดังกล5าวมา
ใช�เป
นสํานวนการสอบสวน และทําความเห็นเสนอผู�สั่งแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวน โดยถือว5า ได�มีการ
สอบสวนตามวรรคหกแล�วก็ได� 

   ข�อ ๒๗ ให�กรรมการสอบสวนมีอํานาจหน�าท่ี ดังต5อไปนี้ 
   (๑) ขอให�กระทรวง ทบวง กรม หน5วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน5วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห�างหุ�นส5วน 

บริษัท ชี้แจงข�อเท็จจริง ส5งเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง ส5งผู�แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือให�ถ�อยคํา
เก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
    (๒) เรียกผู�ถูกกล5าวหา หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือให�ถ�อยคํา หรือให�ส5งเอกสารและหลักฐาน
เก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
              ข�อ ๒๘ พนักงานเทศบาลผู�ใดมีกรณีถูกกล5าวหาว5ากระทําหรือละเว�นกระทําการใดท่ีพึงเห็นได�ว5า
เป
นความผิดวินัยอย5างร�ายแรง และเป
นการกล5าวหาเป
นหนังสือต5อผู�บังคับบัญชาของผู�นั้น หรือต5อผู�มีหน�าท่ี
สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือเป
นการกล5าวหาเป
นหนังสือ
โดยผู�บังคับบัญชาของผู�นั้น หรือมีกรณีถูกฟSองคดีอาญา หรือต�องหาว5ากระทําความผิดอาญา เว�นแต5ความผิด 
ท่ีได�กระทําโดยประมาทท่ีไม5เก่ียวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แม�ภายหลังผู�นั้นจะออกจากราชการไปแล�ว 
เว�นแต5ออกจากราชการเพราะตาย  นายกเทศมนตรีมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข�อ ๒๔ และ
ดําเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ต5อไปได�เสมือนว5าผู�นั้นยังมิได�ออกจากราชการ เว�นแต5กรณี      
ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว5าผู�นั้นกระทําผิดวินัยท่ีจะต�องลงโทษภาคทัณฑ% ตัดเงินเดือน หรือลดข้ัน
เงินเดือนก็ให�งดโทษเสีย 
     การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีต�องสั่งแต5งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการ
สอบสวนตามข�อ ๒๖ วรรคหก ภายในหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต5วันท่ีผู�นั้นออกจากราชการ หากพ�นระยะเวลา
ดังกล5าวจะสั่งแต5งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนมิได� 
             ข�อ ๒๙ พนักงานเทศบาลผู�ใดมีกรณีถูกกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรงจนถูกสั่งแต5งต้ัง
คณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน หรือถูกฟSองคดีอาญา เว�นแต5เป
นความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อนเพ่ือรอฟ1งผลการ
สอบสวนพิจารณาได� 
              ถ�าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว5าผู�นั้นมิได�กระทําผิด หรือกระทําผิดไม5ถึงกับจะถูก
ลงโทษปลดออก หรือไล5ออก และไม5มีกรณีท่ีจะต�องออกจากราชการด�วยเหตุอ่ืน ก็ให�นายกเทศมนตรีสั่งให�ผู�นั้น
กลับเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการหรือกลับเข�ารับราชการในตําแหน5งเดิมหรือตําแหน5งในระดับเดียวกันท่ีผู�นั้น      
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5งนั้น 
 
 

/เม่ือได�… 
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     เม่ือได�มีการสั่งให�พนักงานเทศบาลผู�ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว�ก5อนตามวรรคหนึ่งแล�ว 
ภายหลังปรากฏว5าผู�นั้นมีกรณีถูกกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรงในกรณีอ่ืนอีก นายกเทศมนตรีมีอํานาจ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข�อ ๒๔ หรือแต5งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนตามข�อ ๒๖ วรรคหก 
ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ต5อไปได� 
    ในกรณีสั่งให�ผู�ถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อนกลับเข�ารับราชการ หรือสั่งให�ผู�ถูกสั่งให�ออกจาก
ราชการไว�ก5อนออกจากราชการด�วยเหตุอ่ืนท่ีมิใช5เป
นการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรง ก็ให�ผู�นั้น
มีสถานภาพเป
นพนักงานเทศบาลตลอดระยะเวลาระหว5างท่ีถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อน เสมือนว5าผู�นั้น
เป
นผู�ถูกสั่งพักราชการ 
             การออกคําสั่งตามข�อนี้ต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก5อน  
             เงินเดือน เงินอ่ืนท่ีจ5ายเป
นรายเดือนและเงินช5วยเหลืออย5างอ่ืน และการจ5ายเงินดังกล5าวของผู�ถูก   
สั่งพักราชการ และผู�ถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อน ให�เป
นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว5าด�วยการนั้น 
สําหรับผู�ถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อน ถ�าไม5มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล5าว ให�ถือเสมือนว5าผู�นั้นเป
นผู�ถูก
สั่งพักราชการ 

  การสั่งพักราชการ การสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อน ระยะเวลาให�พักราชการ ระยะเวลาให�ออกจาก
ราชการไว�ก5อน และการดําเนินการเพ่ือให�เป
นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให�เป
นไปตามหลักเกณฑ%และ
เง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
หมวด ๕ 

การกันเป
นพยานและการคุ�มครองพยาน 
 
               ข�อ ๓๐ พนักงานเทศบาลผู�ใดมีส5วนร5วมในการกระทําผิดวินัยกับพนักงานเทศบาลผู�อ่ืนและผู�นั้น
มิใช5ตัวการสําคัญ อาจได�รับการกันเป
นพยาน และการคุ�มครองพยานตามหมวดนี้ ไม5ว5าจะมีคําสั่งแต5งต้ัง
คณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนในเรื่องดังกล5าวแล�วหรือไม5ก็ตาม ถ�าผู�นั้น 
             (๑) ได�ให�ข�อมูลต5อผู�บังคับบัญชา หรือให�ถ�อยคําเก่ียวกับการกระทําผิดวินัยท่ีได�กระทํามา ต5อบุคคล
หรือคณะบุคคลผู�มีหน�าท่ีสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และ
ข�อมูลหรือถ�อยคํานั้นเป
นเหตุให�มีการดําเนินการทางวินัยกับตัวการสําคัญในเรื่องนั้นได� 
             (๒) ได�ให�ข�อมูลต5อผู�บังคับบัญชา หรือให�ถ�อยคําเก่ียวกับการกระทําผิดวินัยท่ีได�กระทํามา ต5อบุคคล
หรือคณะบุคคลผู�มีหน�าท่ีสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ ซ่ึงไม5อาจ
แสวงหาข�อมูลหรือพยานหลักฐานอ่ืนใด เพ่ือดําเนินการทางวินัยแก5ตัวการสําคัญในเรื่องนั้นได� 
    ข�อ ๓๑ การกันเป
นพยาน การสิ้นสุดการกันเป
นพยาน การคุ�มครองพยาน และการสิ้นสุดการ
คุ�มครองพยาน เป
นอํานาจของนายกเทศมนตรีโดยต�องทําเป
นหนังสือ 
    ข�อ ๓๒ การให�ข�อมูลหรือให�ถ�อยคําตามข�อ ๓๐ ให�ถือว5าเป
นการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ไม5เป
นการ
เปZดเผยความลับของทางราชการ และไม5เป
นการกระทําการข�ามผู�บังคับบัญชาเหนือตน 
              กรณีผู�บังคับบัญชาอ่ืนซ่ึงมิใช5นายกเทศมนตรีได�รับข�อมูล ให�รายงานตามลําดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรี
เพ่ือดําเนินการต5อไป 
   ข�อ ๓๓ การพิจารณากันพนักงานเทศบาลเป
นพยาน ต�องมิได�เกิดจากการล5อลวง ขู5เข็ญ ให�สัญญา 
หรือกระทําการอ่ืนใดโดยมิชอบแก5ผู�ถูกกันเป
นพยานเพ่ือชักจูงให�ให�ข�อมูลหรือให�ถ�อยคําในเรื่องท่ีกล5าวหานั้น 
 
          /ข�อ ๓๔… 
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            ข�อ ๓๔ ในระหว5างการสอบสวน หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว5ามีเหตุอันสมควรท่ีจะกันผู�ถูก
สอบสวนรายใดเป
นพยาน ให�ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกเทศมนตรีโดยเร็วเพ่ือสั่งกันผู�นั้น
เป
นพยาน ท้ังนี้ คณะกรรมการสอบสวนต�องมีมติโดยระบุเหตุผลแห5งการพิจารณาไว�ด�วยว5าสมควรกันผู�ถูก
สอบสวนรายนั้นเป
นพยานเพราะเหตุใด กรณีเช5นนี้ให�ถือว5าการดําเนินการทางวินัยแก5ผู�ถูกกันเป
นพยาน    
เป
นอันยุติ เว�นแต5มีกรณีตามข�อ ๓๖  
    ข�อ ๓๕ ภายใต�บังคับข�อ ๓๐ เม่ือความปรากฏแก5นายกเทศมนตรีซ่ึงได�มีการตรวจสอบและ
พิจารณาแล�ว นายกเทศมนตรีอาจกันพนักงานเทศบาลผู�นั้นเป
นพยานก็ได� 
            ข�อ ๓๖ หากผู�ถูกกันเป
นพยานตามข�อ ๓๔ หรือข�อ ๓๕ แล�วแต5กรณี ไม5มาให�ถ�อยคําต5อบุคคลหรือ
คณะบุคคลผู�มีหน�าท่ีสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแต5
ไม5ให�ถ�อยคํา หรือให�ถ�อยคําแต5ไม5เป
นประโยชน% หรือให�ถ�อยคําอันเป
นเท็จ หรือกลับคําให�การ คณะกรรมการ
สอบสวนต�องรายงานนายกเทศมนตรีสั่งให�การกันผู�นั้นเป
นพยานสิ้นสุดลง และให�ดําเนินการทางวินัยแก5ผู�นั้น
ต5อไป 
            ข�อ ๓๗ ให�นายกเทศมนตรีแจ�งการกันเป
นพยานและการสิ้นสุดการกันเป
นพยานให�ผู�ถูกกันเป
นพยาน
และบุคคล หรือคณะบุคคลผู�มีหน�าท่ีสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของ        
ทางราชการทราบ แล�วส5งให�ประธานกรรมการสอบสวนรวมไว�ในสํานวนการสอบสวนด�วย 

   ข�อ ๓๘ ผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้นและนายกเทศมนตรีมีหน�าท่ีให�การคุ�มครองพยาน ดังต5อไปนี้ 
    (๑) ไม5เปZดเผยชื่อ หรือข�อมูลใด ๆ ท่ีจะทําให�ทราบว5าผู�ใดเป
นผู�ให�ข�อมูลหรือให�ถ�อยคํา 
    (๒) ไม5ใช�อํานาจไม5ว5าในทางใด หรือกระทําการอ่ืนใดอันเป
นการกลั่นแกล�งหรือไม5เป
นธรรม ซ่ึงอาจมีผล
ทําให�กระทบสิทธิหรือหน�าท่ีของผู�นั้นในทางเสียหาย 
              (๓) มิให�ผู�นั้นถูกกลั่นแกล�ง หรือถูกข5มขู5เพราะเหตุท่ีมีการให�ข�อมูลหรือให�ถ�อยคํา 
    ข�อ ๓๙ ในกรณีพนักงานเทศบาลผู�ใดร�องขอเป
นหนังสือให�คุ�มครองพยาน ผู�บังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นจะพิจารณาดําเนินการอ่ืนใดท่ีเห็นว5าจําเป
นเพ่ือให�ผู�นั้นได�รับการคุ�มครองแล�วจึงปฏิบัติตามข้ันตอนหรือ
กระบวนการตามท่ีกฎหมายบัญญัติในภายหลังก็ได� 
    ข�อ ๔๐ ภายใต�บังคับข�อ ๓๙ พนักงานเทศบาลซ่ึงเป
นพยานผู�ใดเห็นว5าผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้น  
ยังมิได�ให�การคุ�มครอง หรือให�การคุ�มครองยังไม5เพียงพอ ในกรณีเป
นผู�บังคับบัญชาอ่ืนท่ีมิใช5นายกเทศมนตรี ผู�นั้น
อาจยื่นคําร�องเป
นหนังสือต5อนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาดําเนินการต5อไปก็ได� 
             ข�อ ๔๑ เม่ือนายกเทศมนตรีได�รับคําร�องตามข�อ ๔๐ หรือความปรากฏแก5นายกเทศมนตรี ถ�ามีมูล
น5าเชื่อว5าเป
นไปตามท่ีพยานกล5าวอ�าง ต�องให�การคุ�มครองพยานทันที หากมีความจําเป
นเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต 
นายกเทศมนตรีอาจสั่งให�พยานผู�นั้นไปช5วยราชการท่ีสํานักงานส5งเสริมการปกครองท�องถิ่นจังหวัดโดยความ
สมัครใจของพยานโดยเร็วก็ได� 
    ข�อ ๔๒ พนักงานเทศบาลซ่ึงเป
นพยานผู�ใดเห็นว5านายกเทศมนตรียังมิได�ให�การคุ�มครองตามหมวดนี้ 
หรือให�การคุ�มครองยังไม5เพียงพอ ผู�นั้นอาจยื่นคําร�องเป
นหนังสือต5อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก็ได� 
    เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได�รับคําร�องตามวรรคหนึ่งแล�ว ถ�ามีมูลน5าเชื่อว5าเป
นไปตามท่ีพยาน
กล5าวอ�าง ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติให�พยานผู�นั้นไปช5วยราชการท่ีสํานักงานส5งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินจังหวัด แล�วแจ�งนายกเทศมนตรีเพ่ือทราบ โดยอาจปฏิบัติตามข้ันตอนหรือกระบวนการท่ีกฎหมาย
กําหนดในภายหลังก็ได�  
 
 
          /ข�อ ๔๓… 
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       ข�อ ๔๓ ในกรณีนายกเทศมนตรีเป
นคู5กรณีกับผู�ถูกกล5าวหาตามข�อ ๔๙ วรรคสี่ ให�คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลพิจารณาและมีมติให�พยานผู�นั้นไปช5วยราชการท่ีสํานักงานส5งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด 
    ในกรณีนายกเทศมนตรีไม5ดําเนินการตามข�อ ๔๒ ถือว5าไม5ปฏิบัติการตามอํานาจหน�าท่ีโดยถูกต�อง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข�อบังคับของทางราชการ หรือในกรณีท่ีเห็นสมควร ให�คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลมีมติแจ�งผู�ควบคุม หรือกํากับดูแลดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต5อไป 
    ข�อ ๔๔ การให�ความคุ�มครองพยานตามหมวดนี้ให�พิจารณาดําเนินการในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได� 
และให�เริ่มต้ังแต5มีการให�ข�อมูลหรือให�ถ�อยคํา จนกว5าจะมีการสั่งยุติเรื่อง หรือการดําเนินการทางวินัยแก5   
ตัวการสําคัญแห5งการกระทําผิดเสร็จสิ้น และเหตุแห5งการคุ�มครองพยานหมดสิ้นไป ให�คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลมีมติให�ผู�ได�รับการคุ�มครองพยานกลับไปปฏิบัติหน�าท่ีเดิม 
 

        หมวด ๖ 
การกระทําท่ีปรากฏชัดแจ�ง 

 
   ข�อ ๔๕ พนักงานเทศบาลผู�ใดกระทําผิดวินัยอย5างไม5ร�ายแรงในกรณีดังต5อไปนี้ 

    (๑) กระทําผิดอาญาจนต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว5าผู�นั้นกระทําผิด และนายกเทศมนตรีเห็นว5า
ข�อเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษานั้นได�ความประจักษ%ชัดอยู5แล�ว 
    (๒) กระทําผิดวินัยอย5างไม5ร�ายแรง และได�รับสารภาพในเรื่องท่ีถูกกล5าวหาเป
นหนังสือต5อ
นายกเทศมนตรี หรือให�ถ�อยคํารับสารภาพต5อผู�มีหน�าท่ีสืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการ
สอบสวนตามหมวด ๗ และได�มีการบันทึกถ�อยคํารับสารภาพไว�เป
นหนังสือแล�ว 
            ถือเป
นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ�ง ซ่ึงนายกเทศมนตรีจะดําเนินการทางวินัยตามข�อ ๘๔ โดยไม5สอบสวน 
หรืองดการสอบสวนก็ได� 
   ข�อ ๔๖ พนักงานเทศบาลผู�ใดกระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรงในกรณีดังต5อไปนี้ 
   (๑) กระทําผิดอาญาจนได�รับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกว5าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก
โดยศาลมิได�รอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไว� หรือให�ลงโทษท่ีหนักกว5าจําคุก เว�นแต5เป
นโทษสําหรับ
ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๒) ละท้ิงหน�าท่ีราชการติดต5อในคราวเดียวกันเป
นเวลาเกินกว5าสิบห�าวัน และนายกเทศมนตรีได�
ดําเนินการสืบสวนแล�วเห็นว5าไม5มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ%อันแสดงถึงความจงใจไม5ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ 
             (๓) กระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรง และได�รับสารภาพเป
นหนังสือต5อนายกเทศมนตรี หรือให�ถ�อยคํา 
รับสารภาพต5อผู�มีหน�าท่ีสืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และได�มีการ
บันทึกถ�อยคํารับสารภาพไว�เป
นหนังสือแล�ว  

   ถือเป
นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ�ง ซ่ึงนายกเทศมนตรีจะดําเนินการทางวินัยตามข�อ ๘๕ วรรคหนึ่ง  
โดยไม5สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได� 
             ข�อ ๔๗ พนักงานเทศบาลผู�ใดหย5อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีราชการ บกพร5องต5อ
หน�าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหน�าท่ีราชการ และนายกเทศมนตรีเห็นว5าถ�าให�ผู�นั้น
รับราชการต5อไปจะเป
นการเสียหายแก5ราชการในกรณีดังต5อไปนี้ 
 
 

/(๑) กระทํา… 
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   (๑) กระทําหรือละเว�นกระทําการใดจนต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว5าผู�นั้นกระทําผิดแต5ให�รอการ
กําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแล�วแต5ให�รอการลงโทษไว� และนายกเทศมนตรีเห็นว5าข�อเท็จจริงท่ีปรากฏตาม 
คําพิพากษานั้นได�ความประจักษ%ชัดอยู5แล�ว 
    (๒) มีกรณีหย5อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีราชการ บกพร5องในหน�าท่ีราชการ หรือ
ประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหน�าท่ีราชการ และได�รับสารภาพเป
นหนังสือต5อนายกเทศมนตรี หรือให�
ถ�อยคํารับสารภาพต5อผู�มีหน�าท่ีสืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และได�มี
การบันทึกถ�อยคํารับสารภาพไว�เป
นหนังสือแล�ว    
             ถือเป
นกรณีท่ีปรากฏชัดแจ�งซ่ึงนายกเทศมนตรีจะสั่งให�ออกจากราชการตามข�อ ๗ ของหลักเกณฑ%
และเง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยไม5สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได� 
 

หมวด ๗ 
การสอบสวนพิจารณา 

 
    ข�อ ๔๘ เพ่ือให�ได�ความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาพนักงานเทศบาลซ่ึงถูกกล5าวหา
ว5ากระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรงตามข�อ ๒๖ วรรคหก หรือพนักงานเทศบาลซ่ึงมีกรณีถูกกล5าวหาหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว5าหย5อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีราชการ หรือบกพร5องในหน�าท่ีราชการ หรือประพฤติตน
ไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหน�าท่ีราชการตามข�อ ๗ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ     
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให�เป
นไปตามหมวดนี้ 
     ข�อ ๔๙ การแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวนให�แต5งต้ังจากพนักงานเทศบาลในสังกัด กรณีมีเหตุผล
ความจําเป
น หรือเพ่ือประโยชน%ในการสอบสวนพิจารณา หรือเพ่ือความยุติธรรม การแต5งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนอาจแต5งต้ังจากพนักงานส5วนท�องถ่ินอ่ืน หรือข�าราชการฝ_ายพลเรือน โดยได�รับความยินยอมจาก    
ต�นสังกัดก็ได� ในการแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวนให�แต5งต้ังจํานวนอย5างน�อยสามคน ประกอบด�วย    
ประธานกรรมการซ่ึงมีตําแหน5งระดับไม5ตํ่ากว5าหรือเทียบได�ไม5ตํ่ากว5าผู�ถูกกล5าวหา ตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด โดยให�กรรมการคนหนึ่งเป
นเลขานุการ 
              คณะกรรมการสอบสวนต�องมีผู�ดํารงตําแหน5งนิติกร หรือผู�ได�รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู�ได�รับ
การฝ^กอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผู�มีประสบการณ%ด�านการดําเนินการทางวินัยอย5างน�อย
หนึ่งคน 
    ในกรณีจําเป
นจะให�มีผู�ช5วยเลขานุการซ่ึงเป
นพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส5วนท�องถ่ินอ่ืน หรือ
ข�าราชการฝ_ายพลเรือน หรือลูกจ�างประจําหรือพนักงานจ�างตามภารกิจท่ีมีคุณสมบัติตามวรรคสอง ด�วยก็ได� 
และให�นําข�อ ๕๔ ข�อ ๕๕ และข�อ ๕๖ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
    เม่ือความปรากฏแก5คณะกรรมการพนักงานเทศบาลว5านายกเทศมนตรีเป
นคู5กรณีกับผู�ถูกกล5าวหา 
หรือถูกกล5าวหาว5ากระทําผิดร5วมกับผู�ถูกกล5าวหา ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตรวจสอบ หากพบว5าเป
น
ความจริง ให�แจ�งขอความยินยอมจากต�นสังกัดแล�วพิจารณาและมีมติคัดเลือกคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือให�
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งแต5งต้ังตามมติ                            
             เม่ือคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ สอบสวนแล�วเสร็จ ให�ทํารายงานการสอบสวนเสนอไปยัง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาแล�วมีมติเป
นประการใด 
ให�นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให�เป
นไปตามนั้น ท้ังนี้ ให�นําความในข�อ ๗๗ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

/เม่ือมี… 
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              เม่ือมีการแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล�ว แม�ภายหลังประธานกรรมการจะมีตําแหน5งระดับตํ่ากว5า 
หรือเทียบได�ต่ํากว5าผู�ถูกกล5าวหา ก็ไม5กระทบถึงการท่ีได�รับแต5งต้ังเป
นประธานกรรมการ 
    ข�อ ๕๐ คําสั่งแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวนต�องระบุชื่อและตําแหน5งระดับของผู�ถูกกล5าวหา เรื่องท่ี
กล5าวหา ชื่อและตําแหน5งระดับของผู�ได�รับแต5งต้ังเป
นกรรมการสอบสวน และผู�ช5วยเลขานุการ (ถ�ามี) ท้ังนี้ ให�มี
สาระสําคัญตามแบบ สว.๑ ท�ายหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้     
    การเปลี่ยนแปลงตําแหน5งระดับของผู�ได�รับแต5งต้ัง ไม5กระทบถึงการท่ีได�รับแต5งต้ังตามวรรคหนึ่ง 
    ข�อ ๕๑ เม่ือมีคําสั่งแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล�ว ให�นายกเทศมนตรีดําเนินการ ดังต5อไปนี้ 
              (๑) แจ�งคําสั่งให�ผู�ถูกกล5าวหาทราบโดยเร็ว โดยให�ผู�ถูกกล5าวหาลงลายมือชื่อและวันท่ีรับทราบไว�
เป
นหลักฐาน ในการนี้ให�มอบสําเนาคําสั่งให�ผู�ถูกกล5าวหาหนึ่งฉบับด�วย ในกรณีผู�ถูกกล5าวหาไม5ยอมรับทราบคําสั่ง 
ถ�าได�ทําบันทึกลงวันท่ีและสถานท่ีท่ีแจ�งและลงลายมือชื่อผู�แจ�ง พร�อมท้ังพยานรู�เห็นไว�เป
นหลักฐานแล�ว ให�ถือ
วันท่ีแจ�งนั้นเป
นวันรับทราบ กรณีไม5อาจแจ�งให�ผู�ถูกกล5าวหาทราบโดยตรงได� หรือมีเหตุจําเป
นอ่ืน ให�ส5งสําเนา
คําสั่งทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับไปให�ผู�ถูกกล5าวหา ณ ท่ีอยู5ของผู�ถูกกล5าวหาซ่ึงปรากฏตามหลักฐาน  
ของทางราชการ ในกรณีเช5นนี้เม่ือล5วงพ�นสิบห�าวันนับแต5วันท่ีส5งสําเนาคําสั่งดังกล5าว ให�ถือว5าผู�ถูกกล5าวหา     
ได�รับทราบคําสั่งแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล�ว 
              (๒) ส5งสําเนาคําสั่งแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวนให�คณะกรรมการสอบสวน และส5งหลักฐานการ
รับทราบ หรือถือว5ารับทราบตาม (๑) พร�อมด�วยเอกสารหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีกล5าวหาให�ประธานกรรมการ 
และให�ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปbท่ีรับทราบไว�เป
นหลักฐาน 
      ข�อ ๕๒ เม่ือได�รับเรื่องตามข�อ ๕๑ (๒) แล�ว ให�ประธานกรรมการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนเพ่ือพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต5อไป 
    ข�อ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต�องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม5น�อยกว5าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด จึงจะเป
นองค%ประชุม เว�นแต5การประชุมตามข�อ ๖๑ และข�อ ๗๕ ต�องมี
กรรมการสอบสวนมาประชุมไม5น�อยกว5าสามคนและไม5น�อยกว5าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด 
    การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต�องมีประธานกรรมการอยู5ร5วมประชุมด�วย แต5ในกรณีจําเป
นท่ี
ประธานกรรมการไม5สามารถเข�าประชุมได� ให�กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน�าท่ีแทน 
       การลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการสอบสวนให�ถือเสียงข�างมาก ถ�าคะแนนเสียงเท5ากันให�
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป
นเสียงชี้ขาด 
         ข�อ ๕๔ ผู�ถูกกล5าวหามีสิทธิคัดค�านผู�ได�รับแต5งต้ังเป
นกรรมการสอบสวน ถ�าผู�นั้นมีเหตุอย5างหนึ่ง
อย5างใด ดังต5อไปนี้ 

   (๑) รู�เห็นเหตุการณ%ในขณะกระทําการตามเรื่องท่ีกล5าวหา 
   (๒) มีประโยชน%ได�เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
   (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู�ถูกกล5าวหา 
   (๔) เป
นผู�กล5าวหา หรือเป
นคู5สมรส บุพการี ผู�สืบสันดาน หรือพ่ีน�องร5วมบิดามารดา หรือร5วมบิดา

หรือมารดาของผู�กล5าวหา 
   (๕) มีเหตุอ่ืนซ่ึงอาจทําให�การสอบสวนเสียความเป
นธรรม 

 
 
 

/การคัดค�าน… 
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   การคัดค�านผู�ได�รับแต5งต้ังเป
นกรรมการสอบสวนให�ทําเป
นหนังสือยื่นต5อนายกเทศมนตรีภายใน  
เจ็ดวันนับแต5วันรับทราบคําสั่งแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแห5งการคัดค�าน โดยแสดง
ข�อเท็จจริงท่ีเป
นเหตุแห5งการคัดค�านไว�ในหนังสือคัดค�านด�วยว5าจะทําให�การสอบสวนไม5ได�ความจริงและความ
เป
นธรรมอย5างไร ในการนี้ให�นายกเทศมนตรีส5งสําเนาหนังสือคัดค�านและแจ�งวันท่ีได�รับหนังสือคัดค�านดังกล5าว
ให�ประธานกรรมการทราบและรวมไว�ในสํานวนการสอบสวนด�วย 
    ในการพิจารณาเรื่องการคัดค�าน ผู�ซ่ึงถูกคัดค�านอาจทําคําชี้แจงได� หากนายกเทศมนตรีเห็นว5า 
หนังสือคัดค�านมีเหตุผลรับฟ1งได� ให�สั่งให�ผู�ซ่ึงถูกคัดค�านพ�นจากการเป
นกรรมการสอบสวน หากเห็นว5าหนังสือ
คัดค�านไม5มีเหตุผลพอท่ีจะรับฟ1งได�ให�สั่งยกคําคัดค�านนั้น โดยให�สั่งการภายในสิบห�าวันนับแต5วันท่ีได�รับหนังสือ
คัดค�าน ท้ังนี้ ให�แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกล5าวด�วย พร�อมท้ังแจ�งเป
นหนังสือให�ผู�คัดค�านทราบ 
แล�วส5งเรื่องให�คณะกรรมการสอบสวนรวมไว�ในสํานวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคําคัดค�านให�เป
นท่ีสุด 
    ในกรณีนายกเทศมนตรี ไม5สั่งการอย5างหนึ่งอย5างใดภายในสิบห�าวันตามวรรคสาม ให�ผู�ถูกคัดค�านพ�น
จากการเป
นกรรมการสอบสวน และให�เลขานุการกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกเทศมนตรีเพ่ือ
ดําเนินการตามข�อ ๕๖ ต5อไป  
    การพ�นจากการเป
นกรรมการสอบสวน ไม5กระทบถึงการสอบสวนท่ีได�ดําเนินการไปแล�ว 
    ในกรณีกรรมการสอบสวนตามข�อ ๔๙ วรรคสี่ ถูกคัดค�านหรือเห็นว5าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค�าน ให�
ดําเนินการตามวรรคสอง โดยนายกเทศมนตรีต�องเสนอคําคัดค�านไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน
เจ็ดวันนับแต5วันรับหนังสือคัดค�าน คณะกรรมการพนักงานเทศบาลต�องพิจารณาคําคัดค�านโดยเร็ว แต5ต�องไม5
เกินสามสิบวันนับแต5วันได�รับหนังสือคัดค�านจากนายกเทศมนตรี เม่ือผลการพิจารณาเป
นประการใด ให�
นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให�เป
นไปตามนั้น หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไม5พิจารณาและมีมติ
ภายในสามสิบวันให�ผู�นั้นพ�นจากการเป
นกรรมการสอบสวน ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาและมี
มติคัดเลือกกรรมการสอบสวนแทนผู�นั้น                            
    ในกรณีมีการคัดค�านตามวรรคสอง วรรคหก และข�อ ๕๕ ให�ผู�นั้นหยุดปฏิบัติหน�าท่ีชั่วคราวจนกว5า
นายกเทศมนตรี หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล�วแต5กรณี จะพิจารณาสั่งคําคัดค�านและแจ�งผลการ
พิจารณาคําคัดค�านให�ทราบ 
    ข�อ ๕๕ ในกรณีผู�ได�รับแต5งต้ังเป
นกรรมการสอบสวนเห็นว5าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค�านตามข�อ ๕๔ 
วรรคหนึ่ง ให�ผู�นั้นรายงานต5อนายกเทศมนตรีตามข�อ ๕๔ วรรคสอง และให�นําข�อ ๕๔ วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห�า มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
    ข�อ ๕๖ ภายใต�บังคับข�อ ๔๙ เม่ือได�มีการแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล�ว ถ�านายกเทศมนตรี
เห็นว5ามีเหตุอันสมควร หรือจําเป
นท่ีจะต�องเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดจํานวนผู�ได�รับแต5งต้ังเป
นกรรมการสอบสวน 
ให�ดําเนินการได�โดยต�องแสดงเหตุแห5งการสั่งนั้นไว�ด�วย และให�นําข�อ ๕๑ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
    การเปลี่ยนแปลงผู�ได�รับแต5งต้ังเป
นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม5กระทบถึงการสอบสวนท่ีได�
ดําเนินการไปแล�ว 
    ข�อ ๕๗ คณะกรรมการสอบสวนมีหน�าท่ีสอบสวนตามหมวดนี้  เพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องท่ี
กล5าวหาและดูแลให�บังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ให�คณะกรรมการสอบสวน
รวบรวมประวัติและความประพฤติของผู�ถูกกล5าวหาท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีกล5าวหาเท5าท่ีจําเป
นเพ่ือประกอบ 
การพิจารณา และจัดทําบันทึกประจําวันท่ีมีการสอบสวนไว�ทุกครั้งด�วย     

   ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห�ามมิให�บุคคลอ่ืนเข�าร5วมทําการสอบสวน 
 

/ข�อ ๕๘… 
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    ข�อ ๕๘ ให�คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 
    (๑) ดําเนินการประชุมตามข�อ ๕๒ แล�วแจ�งและอธิบายข�อกล5าวหาตามข�อ ๖๐ ให�ผู�ถูกกล5าวหาทราบ
ภายในสิบห�าวันนับแต5วันท่ีประธานกรรมการได�รับทราบคําสั่งแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
    (๒) รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีกล5าวหาเท5าท่ีมีภายในสามสิบวันนับแต5วันท่ีได�
ดําเนินการตาม (๑) แล�วเสร็จ 
    (๓) แจ�งข�อกล5าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข�อกล5าวหาตามข�อ ๖๑ ให�ผู�ถูกกล5าวหา
ทราบภายในสิบห�าวันนับแต5วันท่ีได�ดําเนินการตาม (๒) แล�วเสร็จ 
    (๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู�ถูกกล5าวหาให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต5วันท่ีได�ดําเนินการ
ตาม (๓) 
    (๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอต5อนายกเทศมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแต5วันท่ีได�ดําเนินการตาม (๔) แล�วเสร็จ 
              ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนไม5สามารถดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให�คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุท่ีทําให�การสอบสวนไม5แล�วเสร็จต5อนายกเทศมนตรี เพ่ือขอขยาย
ระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช5นนี้ให�นายกเทศมนตรีสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการได�ไม5เกินสองครั้ง ๆ ละไม5เกิน
สามสิบวัน 
    การสอบสวนเรื่องใดท่ีคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไม5แล�วเสร็จภายในหนึ่งร�อยแปดสิบวัน ให�
ประธานกรรมการรายงานเหตุให�นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบเพ่ือติดตามเร5งรัด
การสอบสวนต5อไป 
    ข�อ ๕๙ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใช�เป
นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน ให�กรรมการสอบสวน
บันทึกไว�ด�วยว5าได�มาอย5างไร จากผู�ใด และเม่ือใด 
    เอกสารท่ีใช�เป
นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนให�ใช�ต�นฉบับ แต5ถ�าไม5อาจนําต�นฉบับมาได� 
จะใช�สําเนาท่ีกรรมการสอบสวน หรือผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบรับรองว5าเป
นสําเนาถูกต�องก็ได� 
    ถ�าหาต�นฉบับเอกสารไม5ได�เพราะสูญหายหรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอ่ืน จะให�นําสําเนา
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได� 
    ข�อ ๖๐ เม่ือได�พิจารณาเรื่องท่ีกล5าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข�อ ๕๒ แล�ว ให�
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู�ถูกกล5าวหามาเพ่ือแจ�งและอธิบายข�อกล5าวหาท่ีปรากฏตามเรื่องท่ีกล5าวหาให�ทราบ
ว5าผู�ถูกกล5าวหาได�กระทําการใด  เม่ือใด อย5างไร  ในการนี้ให�คณะกรรมการสอบสวนแจ�งเป
นหนังสือด�วยว5าผู�ถูก
กล5าวหามีสิทธิได�ร ับแจ�งสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข�อกล5าวหา ตลอดจนอ�างพยานหลักฐานหรือนํา
พยานหลักฐานมาสืบแก�ข�อกล5าวหาได�ตามข�อ ๖๑ 
    การแจ�งตามวรรคหนึ่ง ให�ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ท�ายหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ โดยทํา
เป
นสองฉบับ เพ่ือมอบให�ผู�ถูกกล5าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว�ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให�ผู�ถูกกล5าวหา     
ลงลายมือชื่อรับทราบไว�เป
นหลักฐานด�วย 
    เม่ือได�ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล�ว ให�คณะกรรมการสอบสวนถามผู�ถูกกล5าวหาว5า
ได�กระทําการตามท่ีถูกกล5าวหรือไม5 อย5างไร แล�วบันทึกถ�อยคําไว�เป
นหลักฐาน 
 
 
 

/ในกรณี… 
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    ในกรณีผู�ถูกกล5าวหาให�ถ�อยคํารับสารภาพว5าได�กระทําการตามท่ีถูกกล5าวหา ให�คณะกรรมการ
สอบสวนแจ�งให�ผู�ถูกกล5าวหาทราบว5าการกระทําตามท่ีถูกกล5าวหาดังกล5าวเป
นความผิดวินัยกรณีใด หรือหย5อน
ความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีราชการ หรือบกพร5องในหน�าท่ีราชการ  หรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับ
ตําแหน5งหน�าท่ีราชการตามข�อ ๗ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย5างไร  
หากผู�ถูกกล5าวหายังคงยืนยันตามท่ีรับสารภาพ ให�บันทึกถ�อยคํารับสารภาพ  รวมท้ังเหตุผลในการรับสารภาพ 
(ถ�ามี) และสาเหตุแห5งการกระทําไว�ด�วย ในกรณีเช5นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม5ทําการสอบสวนต5อไปก็ได� 
หรือถ�าเห็นเป
นการสมควรท่ีจะได�ทราบข�อเท็จจริงและพฤติการณ%อันเก่ียวกับเรื่องท่ีกล5าวหาโดยละเอียด     
จะทําการสอบสวนต5อไปตามควรแก5กรณีก็ได� แล�วดําเนินการตามข�อ ๗๕ และข�อ ๗๖ ต5อไป 
    ในกรณีผู�ถูกกล5าวหามิได�ให�ถ�อยคํารับสารภาพ ให�คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพ่ือ
รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับข�อกล5าวหาแล�วดําเนินการตามข�อ ๖๑ ต5อไป 
    ในกรณีผู�ถูกกล5าวหามาแล�วแต5ไม5ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข�อกล5าวหา ถ�าได�ทําบันทึกลงวันท่ีและ
สถานท่ีท่ีแจ�งและลงลายมือชื่อผู�แจ�ง พร�อมท้ังพยานรู�เห็นไว�เป
นหลักฐานแล�ว ให�ถือวันท่ีแจ�งนั้นเป
นวันรับทราบ 
กรณีไม5อาจแจ�งให�ผู�ถูกกล5าวหาทราบโดยตรงได� หรือมีเหตุจําเป
นอ่ืน หรือผู�ถูกกล5าวหาไม5มารับทราบข�อกล5าวหา
ให�คณะกรรมการสอบสวนส5งบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับไปให�ผู�ถูก
กล5าวหา ณ ท่ีอยู5ของผู�ถูกกล5าวหา ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานท่ีติดต5อท่ีผู�ถูกกล5าวหา
แจ�งให�ทราบ พร�อมท้ังมีหนังสือสอบถามผู�ถูกกล5าวหาว5าได�กระทําการตามท่ีถูกกล5าวหาหรือไม5 การแจ�ง      
ข�อกล5าวหาในกรณีเช5นนี้ ให�ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ เป
นสามฉบับ เพ่ือเก็บไว�ในสํานวนการสอบสวน
หนึ่งฉบับ ส5งให�ผู�ถูกกล5าวหาสองฉบับโดยให�ผู�ถูกกล5าวหาเก็บไว�หนึ่งฉบับ และให�ผู�ถูกกล5าวหาลงลายมือชื่อและ
วัน เดือน ปbท่ีรับทราบส5งกลับคืนมารวมไว�ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เม่ือล5วงพ�นสิบห�าวันนับแต5วันท่ีได�
ส5งบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับ แม�จะไม5ได�รับแบบ สว.๒ คืน ให�ถือว5า
ผู�ถูกกล5าวหาได�ทราบข�อกล5าวหาแล�ว และให�คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคห�า 
      ข�อ ๖๑ เม่ือได�ดําเนินการตามข�อ ๖๐ แล�ว ให�คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุมเพ่ือ
พิจารณาว5ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข�อกล5าวหาว5าผู�ถูกกล5าวหาได�กระทําการใด เม่ือใด อย5างไร และเป
น
ความผิดวินัยกรณีใด ตามข�อใด หรือหย5อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีราชการ หรือบกพร5องใน
หน�าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหน�าท่ีราชการ ตามข�อ ๗ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไข  
ในการการให�ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม5 อย5างไร แล�วให�คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกผู�ถูก
กล5าวหามาพบเพ่ือแจ�งข�อกล5าวหาโดยระบุข�อกล5าวหาท่ีปรากฏตามพยานหลักฐานว5าเป
นความผิดวินัยกรณีใด 
ตามข�อใด หรือหย5อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีราชการ หรือบกพร5องในหน�าท่ีราชการ หรือ
ประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหน�าท่ีราชการตามข�อ ๗ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อย5างไร และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข�อกล5าวหาเท5าท่ีมีให�ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานท่ี 
และการกระทําท่ีมีลักษณะเป
นการสนับสนุนข�อกล5าวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม5ระบุชื่อพยานก็ได� 
    การแจ�งข�อกล5าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข�อกล5าวหาตามวรรคหนึ่ง ให�ทําบันทึกมี
สาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ท�ายหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ โดยทําเป
นสองฉบับ เพ่ือมอบให�ผู�ถูกกล5าวหาหนึ่งฉบับ 
เก็บไว�ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให�ผู�ถูกกล5าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปbท่ีรับทราบไว�เป
น
หลักฐานด�วย 
 
 
            /เม่ือดําเนินการ… 
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    เม่ือดําเนินการดังกล5าวแล�ว ให�คณะกรรมการสอบสวนถามผู�ถูกกล5าวหาว5าจะยื่นคําชี้แจงแก�ข�อกล5าวหา
เป
นหนังสือหรือไม5 ถ�าผู�ถูกกล5าวหาประสงค%จะยื่นคําชี้แจงเป
นหนังสือ ให�คณะกรรมการสอบสวนให�โอกาสผู�ถูก
กล5าวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แต5อย5างช�าไม5เกินสิบห�าวันนับแต5วันท่ีได�ทราบข�อกล5าวหาและสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข�อกล5าวหา และต�องให�โอกาสผู�ถูกกล5าวหาท่ีจะให�ถ�อยคําเพ่ิมเติม รวมท้ังนําสืบแก�
ข�อกล5าวหาด�วย ในกรณีผู�ถูกกล5าวหาไม5ประสงค%จะยื่นคําชี้แจงเป
นหนังสือ ให�คณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการให�ผู�ถูกกล5าวหาให�ถ�อยคําและนําสืบแก�ข�อกล5าวหาโดยเร็ว 
    การนําสืบแก�ข�อกล5าวหา ผู�ถูกกล5าวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ�างพยานหลักฐานแล�ว
ขอให�คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได� 

   เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได�รวบรวมพยานหลักฐานต5าง ๆ  เสร็จแล�ว ให�ดําเนินการตามข�อ ๗๕ 
และข�อ ๗๖ ต5อไป 

   ในกรณีผู�ถูกกล5าวหามาแล�วแต5ไม5ยอมลงลายมือชื่อรับทราบหรือไม5มารับทราบ ถ�าได�ทําบันทึกลง
วันท่ีและสถานท่ีท่ีแจ�งและลงลายมือชื่อผู�แจ�ง พร�อมท้ังพยานรู�เห็นไว�เป
นหลักฐานแล�ว ให�ถือวันท่ีแจ�งนั้นเป
น
วันรับทราบ กรณีไม5อาจแจ�งให�ผู�ถูกกล5าวหาทราบ โดยตรงได� หรือมีเหตุจําเป
นอ่ืน หรือผู�ถูกกล5าวหาไม5มา
รับทราบข�อกล5าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข�อกล5าวหา ให�คณะกรรมการสอบสวนส5งบันทึกมี
สาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับไปให�ผู�ถูกกล5าวหา ณ ท่ีอยู5ของผู�ถูกกล5าวหาซ่ึง
ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานท่ีติดต5อท่ีผู�ถูกกล5าวหาแจ�งให�ทราบ พร�อมท้ังมีหนังสือขอให�   
ผู�ถูกกล5าวหาชี้แจงและนัดมาให�ถ�อยคําและนําสืบแก�ข�อกล5าวหาภายในกําหนดเวลา การแจ�งในกรณีนี้ให�ทํา
บันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ เป
นสามฉบับ เพ่ือเก็บไว�ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ส5งให�ผู�ถูก
กล5าวหาสองฉบับ โดยให�ผู�ถูกกล5าวหาเก็บไว�หนึ่งฉบับ และให�ผู�ถูกกล5าวหาลงลายมือชื่อ และ วัน เดือน ปb      
ท่ีรับทราบส5งกลับคืนมารวมไว�ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เม่ือล5วงพ�นสิบห�าวันนับแต5วันท่ีได�ส5งบันทึก    
มีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับ แม�จะไม5ได�รับแบบ สว.๓ คืน หรือไม5ได�รับ    
คําชี้แจงจากผู�ถูกกล5าวหาหรือผู�ถูกกล5าวหาไม5มาให�ถ�อยคําตามนัด ให�ถือว5าผู�ถูกกล5าวหาได�ทราบข�อกล5าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข�อกล5าวหาแล�ว และไม5ประสงค%ท่ีจะแก�ข�อกล5าวหา ในกรณีเช5นนี้ คณะกรรมการ
สอบสวนจะไม5สอบสวนต5อไปก็ได� หรือถ�าเห็นเป
นการสมควรท่ีจะได�ทราบข�อเท็จจริงเพ่ิมเติม จะสอบสวนต5อไป
ตามควรแก5กรณีก็ได� แล�วดําเนินการตามข�อ ๗๕ และข�อ ๗๖ ต5อไป แต5ถ�าผู�ถูกกล5าวหามาขอให�ถ�อยคําหรือยื่น
คําชี้แจงแก�ข�อกล5าวหา หรือขอนําสืบแก�ข�อกล5าวหาก5อนท่ีคณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวน
ตามข�อ ๗๖ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให�คณะกรรมการสอบสวนให�โอกาสแก5ผู�ถูกกล5าวหาตามท่ีผู�ถูกกล5าวหาร�องขอ 
     ข�อ ๖๒ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได�รวบรวมพยานหลักฐานตามข�อ ๖๑ เสร็จแล�ว ก5อนเสนอ
สํานวนการสอบสวนต5อนายกเทศมนตรีตามข�อ ๗๖ ถ�าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว5าจําเป
นจะต�องรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมก็ให�ดําเนินการได� ถ�าพยานหลักฐานท่ีได�เพ่ิมเติมมานั้นเป
นพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน
ข�อกล5าวหา ให�คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล5าวให�ผู�ถูกกล5าวหาทราบ และให�โอกาสผู�ถูก
กล5าวหาท่ีจะให�ถ�อยคําหรือนําสืบแก�เฉพาะพยานหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีสนับสนุนข�อกล5าวหานั้น ท้ังนี้ ให�นําข�อ ๖๑ 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
     ข�อ ๖๓ ผู�ถูกกล5าวหาซ่ึงได�ยื่นคําชี้แจงหรือให�ถ�อยคําแก�ข�อกล5าวหาไว�แล�วมีสิทธิยื่นคําชี้แจงเพ่ิมเติม 
หรือขอให�ถ�อยคําหรือนําสืบแก�ข�อกล5าวหาเพ่ิมเติมต5อคณะกรรมการสอบสวนก5อนการสอบสวนแล�วเสร็จ 
 
 

/เม่ือการ… 
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    เม่ือการสอบสวนแล�วเสร็จและยังอยู5ระหว5างการพิจารณาของนายกเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรี
คนใหม5ตามข�อ ๗๔ ผู�ถูกกล5าวหาจะยื่นคําชี้แจงต5อบุคคลดังกล5าวก็ได� ในกรณีเช5นนี้ให�รับคําชี้แจงนั้นรวมไว�ใน
สํานวนการสอบสวนเพ่ือประกอบการพิจารณาด�วย 
    ข�อ ๖๔ ในการสอบปากคําผู�ถูกกล5าวหาและพยาน ต�องมีกรรมการสอบสวนไม5น�อยกว5าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด จึงจะสอบสวนได�  
     ข�อ ๖๕ ในการสอบปากคําผู�ถูกกล5าวหาและพยาน ห�ามมิให�กรรมการสอบสวนผู�ใดกระทําการ
ล5อลวง ขู5เข็ญ ให�สัญญา หรือกระทําการใดเพ่ือจูงใจให�บุคคลนั้นให�ถ�อยคําอย5างใด ๆ 
    ข�อ ๖๖ ในการสอบปากคําผู�ถูกกล5าวหาและพยาน ให�คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู�ซ่ึงจะถูก
สอบปากคําเข�ามาในท่ีสอบสวนคราวละหนึ่งคน ห�ามมิให�บุคคลอ่ืนอยู5ในท่ีสอบสวน เว�นแต5ทนายความหรือ   
ท่ีปรึกษาของผู�ถูกกล5าวหา หรือบุคคลซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให�อยู5ในท่ีสอบสวนเพ่ือประโยชน%แห5ง
การสอบสวน 
    การสอบปากคําผู�ถูกกล5าวหาและพยาน ให�บันทึกถ�อยคํามีสาระสําคัญตามแบบ สว.๔ หรือแบบ 
สว.๕ ท�ายหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ แล�วแต5กรณี เม่ือได�บันทึกถ�อยคําเสร็จแล�วให�อ5านให�ผู�ให�ถ�อยคําฟ1ง หรือจะ
ให�ผู�ให�ถ�อยคําอ5านเองก็ได� เม่ือผู�ให�ถ�อยคํารับว5าถูกต�องแล�วให�ผู�ให�ถ�อยคําและผู�บันทึกถ�อยคําลงลายมือชื่อไว�
เป
นหลักฐาน และให�คณะกรรมการสอบสวนทุกคนซ่ึงร5วมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว�ในบันทึกถ�อยคํานั้นด�วย
ถ�าบันทึกถ�อยคํามีหลายหน�า ให�กรรมการสอบสวนอย5างน�อยหนึ่งคนกับผู�ให�ถ�อยคําลงลายมือชื่อกํากับไว�ทุกหน�า   
             ในการบันทึกถ�อยคําห�ามมิให�ขูดลบหรือบันทึกข�อความทับ ถ�าจะต�องแก�ไขข�อความท่ีได�บันทึกไว�แล�ว 
ให�ใช�วิธีขีดฆ5าหรือตกเติม และให�กรรมการสอบสวนผู�ร5วมสอบสวนอย5างน�อยหนึ่งคนกับผู�ให�ถ�อยคําลงลายมือชื่อ
กํากับไว�ทุกแห5งท่ีขีดฆ5าหรือตกเติม 
   ในกรณีผู�ให�ถ�อยคําไม5ยอมลงลายมือชื่อ ให�บันทึกเหตุนั้นไว�ในบันทึกถ�อยคํานั้น 
   ในกรณีผู�ให�ถ�อยคําไม5สามารถลงลายมือชื่อได� ให�นํามาตรา ๙ แห5งประมวลกฎหมายแพ5งและ
พาณิชย% มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
      ข�อ ๖๗ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป
นพยาน ให�บุคคลนั้นมาชี้แจงหรือให�
ถ�อยคําตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการสอบสวนกําหนด 
    ในกรณีพยานมาแต5ไม5ให�ถ�อยคํา หรือไม5มา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม5ได�ภายใน
เวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม5สอบสวนพยานนั้นก็ได� แต5ต�องบันทึกเหตุนั้นไว�ในบันทึกประจําวัน 
ท่ีมีการสอบสวนตามข�อ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามข�อ ๗๖ 
              ข�อ ๖๘ คณะกรรมการสอบสวนต�องสอบสวนให�หมดประเด็น ในกรณีท่ีเห็นว5าการสอบสวน
พยานหลักฐานใดจะทําให�การสอบสวนล5าช�าโดยไม5จําเป
นหรือมิใช5พยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ คณะกรรมการ
สอบสวนจะมีมติงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได� แต5ต�องบันทึกเหตุนั้นไว�ในบันทึกประจําวันท่ีมีการสอบสวน
ตามข�อ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามข�อ ๗๖ 
              ข�อ ๖๙ ในกรณีจะต�องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซ่ึงอยู5ต5างท�องท่ีหรือส5วนราชการนอก
การบังคับบัญชาของนายกเทศมนตรีผู�สั่งแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการสอบสวนจะรายงาน
ต5อนายกเทศมนตรีผู�สั่งแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอให�นายกเทศมนตรี หรือหัวหน�าส5วนราชการ หรือ
หัวหน�าหน5วยงานในท�องท่ีนั้น สอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได� โดยกําหนดประเด็นหรือข�อสําคัญ  
ท่ีจะต�องสอบสวนไปให� ในกรณีเช5นนี้ให�นายกเทศมนตรีผู�สั่งแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอให�นายกเทศมนตรี 
หรือหัวหน�าส5วนราชการ หรือหัวหน�าหน5วยงานในท�องท่ีนั้นเลือกพนักงานส5วนท�องถ่ิน หรือข�าราชการฝ_ายพลเรือน
ท่ีอยู5ในบังคับบัญชาตามท่ีเห็นสมควรอย5างน�อยสามคนมาเป
นคณะทําการสอบสวน 

/ในการ… 
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    ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให�คณะทําการสอบสวนมีฐานะเป
นคณะกรรมการสอบสวนตาม
หลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ และให�นําข�อ ๕๓ วรรคหนึ่ง ข�อ ๕๗ วรรคสอง ข�อ ๖๔ ข�อ ๖๕ ข�อ ๖๖ และข�อ ๖๗ 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
     ข�อ ๗๐ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว5า กรณีมีมูลว5าผู�ถูกกล5าวหากระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรง 
หรือหย5อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีราชการ หรือบกพร5องในหน�าท่ีราชการ หรือประพฤติตน     
ไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหน�าท่ีราชการในเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว�ในคําสั่งแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวน    
ให�ประธานกรรมการรายงานไปยังนายกเทศมนตรีโดยเร็ว  ถ�านายกเทศมนตรีเห็นว5ากรณีมีมูลท่ีควรกล5าวหา
ว5ากระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรง หรือหย5อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีราชการ หรือบกพร5องในหน�าท่ี
ราชการ หรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหน�าท่ีราชการตามรายงาน ให�สั่งแต5งต้ังคณะกรรมการข้ึน    
ทําการสอบสวนโดยจะแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป
นผู� ทําการสอบสวน หรือจะแต5งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนคณะใหม5ก็ได� ท้ังนี้ ให�ดําเนินการตามหมวดนี้ 
              ข�อ ๗๑ ในกรณีการสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานเทศบาลผู�อ่ืน หรือพนักงานส5วนท�องถ่ินอ่ืน หรือ
ข�าราชการตามกฎหมายอ่ืน ให�คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบ้ืองต�นว5าผู�ท่ีถูกพาดพิงนั้นมีส5วนร5วม
กระทําการในเรื่องท่ีสอบสวนนั้นด�วยหรือไม5  ถ�าเห็นว5าผู�นั้นมีส5วนร5วมกระทําการในเรื่องท่ีสอบสวนนั้นอยู5ด�วย 
ให�ประธานกรรมการรายงานไปยังนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามควรแก5กรณีโดยเร็ว 
    ในกรณีนายกเทศมนตรีเห็นว5า กรณีมีมูลท่ีควรกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรง  หรือหย5อน
ความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีราชการ หรือบกพร5องในหน�าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับ
ตําแหน5งหน�าท่ีราชการตามรายงาน ให�สั่งแต5งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน โดยจะแต5งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนคณะเดิมเป
นผู�ทําการสอบสวน หรือจะแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม5ก็ได� ท้ังนี้ ให�ดําเนินการ
ตามหมวดนี้ กรณีเช5นนี้ให�ใช�พยานหลักฐานท่ีได�สอบสวนมาแล�วประกอบการพิจารณาได�  แต5หากผู�ถูกพาดพิง
เป
นพนักงานส5วนท�องถ่ินอ่ืน หรือข�าราชการตามกฎหมายอ่ืน ให�นายกเทศมนตรีแจ�งเป
นหนังสือไปยัง
ผู�บังคับบัญชาของผู�นั้นเพ่ือดําเนินการต5อไป 
    ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเป
นสํานวนการสอบสวนใหม5 ให�นําสําเนา
พยานหลักฐานท่ีเก่ียวข�องในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการสอบสวนใหม5 หรือบันทึกให�ปรากฏว5า
นําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสํานวนการสอบสวนใหม5ด�วย 
    ข�อ ๗๒ ในกรณีนายกเทศมนตรีได�แต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้ึนทําการสอบสวนเพ่ือสอบสวน
พนักงานเทศบาลผู�ใดในเรื่องท่ีผู�นั้นหย5อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีราชการ หรือบกพร5องในหน�าท่ี
ราชการ หรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหน�าท่ีราชการตามข�อ ๗ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการ
ให�ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และนายกเทศมนตรีเห็นว5าการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลว5าเป
นการกระทําผิดวินัย
อย5างร�ายแรง ซ่ึงนายกเทศมนตรีเห็นควรสั่งแต5งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนผู�นั้นตามข�อ ๒๖ วรรคหก 
ให�ดําเนินการตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ กรณีเช5นนี้คณะกรรมการสอบสวนตามข�อ ๒๖ วรรคหก จะนํา
สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามข�อ ๗ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาประกอบการพิจารณาก็ได� 
        ข�อ ๗๓ ในกรณีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว5าผู�ถูกกล5าวหากระทําผิดหรือต�องรับผิดในคดีท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ี
กล5าวหา ถ�าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว5าข�อเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาได�ความประจักษ%ชัดอยู5แล�ว     
ให�ถือเอาคําพิพากษานั้นเป
นพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข�อกล5าวหาโดยไม5ต�องสอบสวนพยานหลักฐานอ่ืน      
ท่ีเก่ียวข�องกับข�อกล5าวหา แต5ต�องแจ�งให�ผู�ถูกกล5าวหาทราบ และแจ�งข�อกล5าวหาและสรุปพยานหลักฐาน     
ท่ีสนับสนุนข�อกล5าวหาตามข�อ ๖๑ ให�ผู�ถูกกล5าวหาทราบด�วย 

/ข�อ ๗๔… 
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   ข�อ ๗๔ ในระหว5างการสอบสวน แม�จะมีการสั่งให�ผู� ถูกกล5าวหาไปอยู5นอกบังคับบัญชาของ
นายกเทศมนตรีผู�สั่งแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ให�คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนต5อไปจนเสร็จ 
แล�วทํารายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนต5อนายกเทศมนตรีผู�สั่งแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต�องตามข�อ ๗๙ ข�อ ๘๐ ข�อ ๘๑ และข�อ ๘๒ และให�นายกเทศมนตรีผู�สั่งแต5งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนส5งเรื่องให�ผู�บริหารท�องถ่ินสังกัดใหม5ของผู�ถูกกล5าวหา ท้ังนี้ ให�ผู�บริหารท�องถ่ินสังกัดใหม5
ตรวจสอบความถูกต�องตามข�อ ๗๙ ข�อ ๘๐ ข�อ ๘๑ และข�อ ๘๒ พร�อมท้ังพิจารณาและดําเนินการตามข�อ ๗๗ 
(๑) หรือ (๒) แล�วแต5กรณีต5อไป 

   ข�อ  ๗๕  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได�รวบรวมพยานหลักฐานต5างๆ เสร็จแล�ว ให�ประชุมพิจารณาลงมติ 
ดังนี้ 
             (๑) ผู�ถูกกล5าวหากระทําผิดวินัยหรือไม5 ถ�าผิด เป
นความผิดวินัยกรณีใด ตามข�อใด และควรได�รับโทษ
สถานใด 
             (๒) ผู�ถูกกล5าวหาหย5อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีราชการ หรือบกพร5องในหน�าท่ีราชการ 
หรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหน�าท่ีราชการตามข�อ ๗ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการให�ออก
จากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม5 อย5างไร 
             (๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย5างยิ่งว5าผู�ถูกกล5าวหาได�กระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรง แต5การสอบสวน
ไม5ได�ความแน5ชัดพอท่ีจะฟ1งลงโทษปลดออกหรือไล5ออกจากราชการ ถ�าให�รับราชการต5อไปจะเป
นการเสียหาย
แก5ราชการตามข�อ ๘ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม5 อย5างไร 
   ข�อ ๗๖ เม่ือได�ประชุมพิจารณาลงมติตามข�อ ๗๕ แล�ว ให�คณะกรรมการสอบสวนทํารายงานการสอบสวน
ซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๖ ท�ายหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ เสนอต5อนายกเทศมนตรี กรรมการสอบสวนผู�ใด     
มีความเห็นแย�ง ให�ทําความเห็นแย�งแนบไว�กับรายงานการสอบสวน โดยถือเป
นส5วนหนึ่งของรายงานการ
สอบสวนด�วย 
             รายงานการสอบสวนอย5างน�อยต�องมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
             (๑) สรุปข�อเท็จจริงและพยานหลักฐานว5ามีอย5างใดบ�าง ในกรณีไม5ได�สอบสวนพยานตามข�อ ๖๗ และ
ข�อ ๖๘ ให�รายงานเหตุท่ีไม5ได�สอบสวนนั้นให�ปรากฏไว� ในกรณีผู�ถูกกล5าวหาให�ถ�อยคํารับสารภาพ ให�บันทึก
เหตุผลในการรับสารภาพ (ถ�ามี) ไว�ด�วย 
   (๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข�อกล5าวหากับพยานหลักฐานท่ีหักล�างข�อกล5าวหา 
   (๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว5าผู�ถูกกล5าวหาได�กระทําผิดวินัยหรือไม5 อย5างไร ถ�าผิด
เป
นความผิดวินัยกรณีใด ตามข�อใด และควรได�รับโทษสถานใด หรือหย5อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการ หรือบกพร5องในหน�าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหน�าท่ีราชการตามข�อ ๗ 
ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม5 อย5างไร หรือมีเหตุอันควรสงสัย
อย5างยิ่งว5าผู�ถูกกล5าวหาได�กระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรง แต5การสอบสวนไม5ได�ความแน5ชัดพอท่ีจะฟ1งลงโทษปลดออก
หรือไล5ออกจากราชการ ถ�าให�รับราชการต5อไปจะเป
นการเสียหายแก5ราชการตามข�อ ๘ ของหลักเกณฑ%และ
เง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม5 อย5างไร 
    เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได�ทํารายงานการสอบสวนแล�ว ให�เสนอสํานวนการสอบสวน พร�อมท้ัง
สารบาญต5อนายกเทศมนตรี และให�ถือว5าการสอบสวนแล�วเสร็จ 
    การแต5งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนในเรื่องใดไปแล�ว จะแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
ในเรื่องนั้นอีกมิได� เว�นแต5กรณีตามข�อ ๗๘ วรรคสอง 
 

/ข�อ ๗๗… 
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             ข�อ ๗๗ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได�เสนอสํานวนการสอบสวนมาแล�ว ให�นายกเทศมนตรี
ตรวจสอบความถูกต�องของสํานวนการสอบสวนตามข�อ ๗๙ ข�อ ๘๐ ข�อ ๘๑ และข�อ ๘๒ แล�วดําเนินการ
ดังต5อไปนี้ 
    (๑) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว5าผู�ถูกกล5าวหาไม5ได�กระทําผิด หรือไม5มีเหตุท่ีจะให�ออก
จากราชการตามข�อ ๗ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ สมควรยุติเรื่อง หรือ
กระทําผิดท่ียังไม5ถึงข้ันเป
นการกระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรง ให�นายกเทศมนตรีพิจารณาและสั่งการภายใน
สามสิบวันนับแต5ได�รับสํานวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน 
    (๒) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว5าผู�ถูกกล5าวหากระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรง ให�
นายกเทศมนตรีพิจารณาว5าผู�ถูกกล5าวหากระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรงหรือไม5 และไม5ว5านายกเทศมนตรีจะเห็นด�วย
กับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม5ก็ตาม นายกเทศมนตรีต�องส5งเรื่องให�คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลเพ่ือพิจารณาตามข�อ ๘๕ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ หรือตามข�อ ๗ หรือข�อ ๘ ของหลักเกณฑ%และ
เง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในสามสิบวันนับแต5ได�รับสํานวนการสอบสวนจาก
คณะกรรมการสอบสวน 
              การพิจารณาดําเนินการของนายกเทศมนตรีตามวรรคหนึ่ง ต�องแสดงความเห็นเป
นหนังสือ กรณี
เห็นแย�งให�อ�างเหตุผลประกอบด�วย 
      ข�อ ๗๘ ในกรณีนายกเทศมนตรีเห็นสมควรให�สอบสวนเพ่ิมเติมประการใด ให�กําหนดประเด็น 
พร�อมท้ังส5งเอกสารท่ีเก่ียวข�องไปให�คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพ่ือดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมได�ตาม
ความจําเป
น โดยอาจกําหนดมาตรการเร5งรัดการสอบสอนเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควรก็ได� 
    ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม5อาจทําการสอบสวนได� หรือนายกเทศมนตรีเห็นเป
นการ
จําเป
น นายกเทศมนตรีอาจแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม5ข้ึนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมในประเด็นตาม
วรรคหนึ่งก็ได� ในกรณีเช5นนี้ให�นําข�อ ๔๙ และข�อ ๕๐ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
    ให�คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมให�แล�วเสร็จโดยเร็ว เม่ือสอบสวนเสร็จแล�วให�ส5ง
พยานหลักฐานท่ีได�จากการสอบสวนเพ่ิมเติม ไปให�นายกเทศมนตรีเพ่ิมเติมโดยไม5ต�องทําความเห็น 
      ข�อ ๗๙ ในกรณีท่ีปรากฏว5าการแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวนไม5ถูกต�องตามท่ีกําหนดในข�อ ๔๙   
ให�การสอบสวนท้ังหมดเสียไป  ในกรณีเช5นนี้ ให�นายกเทศมนตรีมีคําสั่งแต5งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนใหม5 
ให�ถูกต�อง 
    ข�อ ๘๐ ในกรณีท่ีปรากฏว5าการสอบสวนตอนใดทําไม5ถูกต�อง ให�การสอบสวนตอนนั้นเสียไปเฉพาะ
ในกรณีดังต5อไปนี้ 
    (๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม5ครบตามข�อ ๕๓ วรรคหนึ่ง 
    (๒) การสอบปากคําบุคคล ดําเนินการไม5ถูกต�องตามข�อ ๕๗ วรรคสอง ข�อ ๖๔ ข�อ ๖๕ ข�อ ๖๖ 
วรรคหนึ่ง หรือข�อ ๖๙ 
    ในกรณีเช5นนี้ ให�นายกเทศมนตรีสั่งให�คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหม5ให�ถูกต�องโดยเร็ว 
    ข�อ ๘๑ ในกรณีท่ีปรากฏว5าคณะกรรมการสอบสวนไม5เรียกผู�ถูกกล5าวหามารับทราบข�อกล5าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข�อกล5าวหา หรือไม5ส5งบันทึกการแจ�งข�อกล5าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน
ข�อกล5าวหาทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับไปให�ผู�ถูกกล5าวหา หรือไม5มีหนังสือขอให�ผู�ถูกกล5าวหาชี้แจง หรือ
นัดมาให�ถ�อยคําหรือนําสืบแก�ข�อกล5าวหาตามข�อ ๖๑ ให�นายกเทศมนตรีสั่งให�คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
ให�ถูกต�องโดยเร็ว และต�องให�โอกาสผู�ถูกกล5าวหาชี้แจงให�ถ�อยคําและนําสืบแก�ข�อกล5าวหาตามข�อ ๖๑ ด�วย 
 

/ข�อ ๘๒… 
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    ข�อ ๘๒ ในกรณีท่ีปรากฏว5าการสอบสวนตอนใดทําไม5ถูกต�องตามหมวดนี้ นอกจากท่ีกําหนดใน   
ข�อ ๗๙ ข�อ ๘๐ และข�อ ๘๑ ถ�าการสอบสวนตอนนั้นเป
นสาระสําคัญอันจะทําให�เสียความเป
นธรรม ให�
นายกเทศมนตรีสั่งให�คณะกรรมการสอบสวนแก�ไขหรือดําเนินการตอนนั้นให�ถูกต�องโดยเร็ว แต5ถ�าการสอบสวน
ตอนนั้นมิใช5สาระสําคัญอันจะทําให�เสียความเป
นธรรม นายกเทศมนตรีจะสั่งให�แก�ไขหรือดําเนินการให�ถูกต�อง
หรือไม5ก็ได� 
      ข�อ ๘๓ การนับระยะเวลาตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ สําหรับเวลาเริ่มต�นให�นับวันถัดจากวันแรก
แห5งเวลานั้นเป
นวันเริ่มนับระยะเวลา แต5ถ�าเป
นกรณีขยายเวลาให�นับวันต5อจากวันสุดท�ายแห5งระยะเวลาเดิม
เป
นวันเริ่มระยะเวลาท่ีขยายออกไป ส5วนเวลาสิ้นสุด ถ�าวันสุดท�ายแห5งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให�
นับวันเริ่มเปZดทําการใหม5เป
นวันสุดท�ายแห5งระยะเวลา 

 
หมวด ๘ 

การลงโทษทางวินัย 
 
     ข�อ ๘๔ พนักงานเทศบาลผู�ใดกระทําผิดวินัยอย5างไม5ร�ายแรง ให�นายกเทศมนตรีสั่งลงโทษภาคทัณฑ% 
ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแก5กรณี ให�เหมาะสมกับความผิด ถ�ามีเหตุอันควรลดหย5อนจะนํามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได� แต5สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ%ให�ใช�เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน�อย 
หรือมีเหตุอันควรลดหย5อนซ่ึงยังไม5ถึงกับจะต�องถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
    ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน�อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให�โดยว5ากล5าวตักเตือนเป
น
หนังสือก็ได� 
    กรณีการกระทําในเรื่องเดียวกัน แต5เป
นความผิดวินัยหลายฐานความผิด ให�สั่งลงโทษในสถานโทษ     
ท่ีหนักท่ีสุดเพียงสถานเดียวแห5งการกระทํานั้น 
              นายกเทศมนตรีมีอํานาจลงโทษตัดเงินเดือน และลดข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่งได� 
ดังนี้  

   (๑) ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม5เกิน ๕ % และเป
นเวลาไม5เกิน ๓ เดือน  
     (๒) ลดข้ันเงินเดือนครั้งหนึ่งไม5เกินหนึ่งข้ัน 

   ข�อ ๘๕ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนท่ีแต5งต้ังตามข�อ ๒๖ วรรคหก หรือนายกเทศมนตรี แล�วแต5
กรณี เห็นว5าพนักงานเทศบาลผู�ใดกระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไล5ออกจากราชการ 
ให�นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพ่ือส5งเรื่องให�คณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ดําเนินการทางวินัยและการให�ออกจากราชการซ่ึงผู�นั้นสังกัดอยู5พิจารณาทําความเห็นเสนอ ถ�ามีเหตุอันควร
ลดหย5อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได� แต5ห�ามมิให�ลงโทษตํ่ากว5าปลดออกจากราชการ และเม่ือ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเป
นประการใด ให�นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให�เป
นไปตามนั้น  

   ผู�ใดถูกลงโทษปลดออกตามข�อนี้ ให�มีสิทธิได�รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว5าผู�นั้นลาออกจากราชการ   
    คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให�ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง     
ต�องไม5เป
นกรรมการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และร�องทุกข% ตามข�อ  ๙ 
วรรคสาม ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการอุทธรณ% และการร�องทุกข% พ.ศ. ๒๕๕๘ และให�คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลแต5งต้ังจากบุคคลดังต5อไปนี้ 
 
 

/(๑) รอง… 
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    (๑) รองผู�ว5าราชการจังหวัด หรือหัวหน�าส5วนราชการประจําจังหวัดท่ีผู�ว5าราชการจังหวัดมอบหมาย
เป
นประธาน 
             (๒) นายอําเภอหรือหัวหน�าส5วนราชการ หรือหัวหน�าหน5วยงานของรัฐท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในจังหวัด
จํานวนหนึ่งคน 

   (๓) ผู�แทนเทศบาลในจังหวัด ซ่ึงประกอบด�วยนายกเทศมนตรีจํานวนหนึ่งคน และพนักงานเทศบาล
จํานวนหนึ่งคน 
              (๔) ผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ แห5งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส5วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวนสองคน ซ่ึงเป
นผู�มีความรู� ความสามารถ ประสบการณ%ด�านการบริหารงานบุคคล 
หรือด�านการดําเนินการทางวินัย  
              (๕) ข�าราชการสังกัดกรมส5งเสริมการปกครองท�องถ่ินในจังหวัด จํานวนหนึ่งคน เป
นเลขานุการ 

   การแต5งต้ังและการให�พ�นจากตําแหน5งให�เป
นไปตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
   คณะกรรมการพนักงานเทศบาล อาจแต5งต้ังหรือมอบหมายเลขานุการกรรมการสอบสวนให�เป
น   

ผู�นําเสนอรายงานการดําเนินการทางวินัยในการประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได� แต5ห�ามมิให�ผู�นั้นพิจารณาหรือแสดงความเห็นในการประชุม  

   กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติแล�ว แต5ยังมิได�มีการปฏิบัติตามมติ ผู�จะถูกลงโทษได�โอน
ไปสังกัดใหม5 ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลสังกัดเดิมส5งรายงานการดําเนินการทางวินัยพร�อมมติไปยัง
คณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส5วนท�องถ่ินสังกัดใหม5เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยไม5ต�อง
ส5งเรื่องให�คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให�ออกจากราชการสังกัดใหม5พิจารณา 
ทําความเห็นเสนออีก 

   ข�อ ๘๖ การลงโทษพนักงานเทศบาล ผู�สั่งลงโทษต�องสั่งลงโทษให�เหมาะสมกับความผิด และมิให�
เป
นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริต หรือลงโทษผู�ท่ีไม5มีความผิด ในคําสั่งลงโทษให�แสดงให�ชัดเจนว5า
ผู�ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยโดยมีข�อเท็จจริงท่ีได�จากการสอบสวน พยานหลักฐาน และเหตุผลท่ีสนับสนุน      
ข�อกล5าวหาอย5างไร เป
นการกระทําผิดวินัยกรณีใด ตามข�อใด 

   การลงโทษตามวรรคหนึ่งให�ทําเป
นคําสั่ง และระบุสิทธิในการอุทธรณ% และระยะเวลาสําหรับ      
การอุทธรณ%ไว�ในคําสั่งด�วย วิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษให�ดําเนินการดังต5อไปนี้ 
              (๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ% ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ตามข�อ ๘๔ หรือข�อ ๘๗ วรรคหนึ่งและ
วรรคสี่ ห�ามมิให�สั่งลงโทษย�อนหลังไปก5อนวันออกคําสั่ง เว�นแต5การสั่งลงโทษผู�ถูกสั่งพักราชการ หรือสั่งให�ออก
จากราชการไว�ก5อน ให�เป
นไปตามหมวด ๓ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และให�ทําคําสั่งตามแบบ ลท.๑ แบบ ลท.๒ หรือแบบ ลท.๓ ท�ายหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ 

   (๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ ตามข�อ ๘๕ หรือการสั่งลงโทษปลดออก หรือ
ไล5ออกจากราชการตามกฎหมายท่ีใช�บังคับอยู5ก5อนวันท่ีหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ใช�บังคับ จะสั่งให�มีผลต้ังแต5 
วันใดให�เป
นไปตามหมวด 5 ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให�ทํา
คําสั่งดังกล5าวตามแบบ ลท.๔ ท�ายหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ 
    (๓) การสั่งเพ่ิมโทษ หรือลดโทษ เป
นไล5ออก หรือปลดออกจากราชการตามข�อ ๘๕ หรือเป
นโทษไล5
ออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายท่ีใช�บังคับอยู5ก5อนวันท่ีหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ใช�บังคับ จะสั่งให�
มีผลต้ังแต5วันใด ให�นํา (๒) มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
 

/(๔) การสั่ง… 
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    (๔) การสั่งเพ่ิมโทษ หรือลดโทษ เป
นลดข้ันเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ% ให�สั่งย�อนหลังไปถึง
วันที่คําสั่งลงโทษเดิมใช�บังคับ ทั้งนี้ การสั่งย�อนหลังดังกล5าวไม5มีผลกระทบถึงสิทธิและประโยชน%ท่ีผู�ถูกสั่ง
ลงโทษได�รับแล�ว   

        (๕) การสั่งลดโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการตามข�อ ๘๕ หรือโทษปลดออก หรือไล5ออกจาก
ราชการตามกฎหมายท่ีใช�บังคับอยู5ก5อนวันท่ีหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ใช�บังคับ เป
นลดข้ันเงินเดือน ตัดเงินเดือน 
หรือภาคทัณฑ% จะสั่งให�มีผลต้ังแต5วันใด ให�นํา (๑) มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

   (๖) คําสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษตามข�อ ๘๗ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให�ทําคําสั่ง
ดังกล5าวตามแบบ ลท.๕ ท�ายหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ 
              (๗) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพ่ิมโทษผู�อุทธรณ%ตามข�อ ๙ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการ
การอุทธรณ% และการร�องทุกข% พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป
นกรณีผิดวินัยอย5างไม5ร�ายแรง ให�ทําคําสั่งดังกล5าวตาม
แบบ ลท.๖ ท�ายหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ 
              (๘) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพ่ิมโทษผู�อุทธรณ%ตามข�อ ๙ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไข   
ในการอุทธรณ% และการร�องทุกข% พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงเป
นกรณีผิดวินัยอย5างร�ายแรง และการสั่งให�ผู�อุทธรณ%กลับ
เข�ารับราชการ ให�ทําคําสั่งดังกล5าวตามแบบ ลท.๗ ท�ายหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้  

   (๙) การแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อความในคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษ ให�ทําเป
นคําสั่งมีสาระสําคัญแสดง
เลขท่ี และวัน เดือน ปb ท่ีออกคําสั่งเดิม ข�อความเดิมตอนท่ีแก�ไขเปลี่ยนแปลง และข�อความท่ีแก�ไข
เปลี่ยนแปลงแล�ว 

     
หมวด ๙ 

การรายงานการดําเนินการทางวินัย 
 
   ข�อ ๘๗ เม่ือนายกเทศมนตรีได�ดําเนินการทางวินัยแก5พนักงานเทศบาล โดยสั่งลงโทษ หรืองดโทษ 
ตามข�อ ๘๔ หรือสั่งยุติเรื่องแก5พนักงานเทศบาลผู�ใดแล�ว ให�รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพ่ือ
ส5งเรื่องให�คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให�ออกจากราชการตามข�อ ๘๕ วรรคสาม 
ทําความเห็นเสนอ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลต�องพิจารณามีมติให�แล�วเสร็จภายในเก�าสิบวัน นับแต5
วันท่ีเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได�รับรายงานการดําเนินการทางวินัยจากนายกเทศมนตรี 
            ในกรณีมีเหตุผลความจําเป
นซ่ึงคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให�ออก
จากราชการ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ไม5อาจพิจารณามีมติให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให�ขยายระยะเวลาได�ไม5เกินสองครั้ง ๆ ละไม5เกินสามสิบวัน แต5ต�องบันทึกเหตุนั้นไว�ในรายงานการประชุมด�วย 
            คณะกรรมการพนักงานเทศบาลอาจมีมติในคราวเดียวให�เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ส5งรายงานการดําเนินการทางวินัยไปให�คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให�ออกจาก
ราชการพิจารณาทําความเห็นเสนอก5อนการพิจารณาและมีมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก็ได� 
            เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเห็นว5าการลงโทษหรืองดโทษหรือสั่งยุติเรื่อง ตามวรรคหนึ่ง 
เป
นการไม5ถูกต�อง หรือไม5เหมาะสม และมีมติเป
นประการใด ให�นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให�เป
นไปตามนั้น 
            การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัย
และการให�ออกจากราชการ หรือของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล�วแต5กรณี ต�องแสดงเหตุผลให�ปรากฏ
เป
นหนังสือในรายงานการประชุมด�วย 
 

/ในกรณี… 
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   ในกรณีนายกเทศมนตรีได�สั่งลงโทษ เพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง ตาม    
ข�อ ๘๕ วรรคหนึ่ง ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ หรือสั่งให�พนักงานเทศบาลผู�ใดออกจากราชการตามข�อ ๖ (๔) 
หรือข�อ ๗ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให�รายงานการดําเนินการทางวินัย 
หรือการสอบสวน หรือการให�ออกจากราชการต5อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพ่ือทราบ 
       เม่ือนายกเทศมนตรีได�มีคําสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษถ�าเพ่ิมโทษเป
นสถานโทษท่ีหนักข้ึน 
หรือลดโทษเป
นสถานโทษท่ีเบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ คําสั่งลงโทษเดิมให�เป
นอันยกเลิก ถ�าลดโทษเป
น 
อัตราโทษท่ีเบาลง อัตราโทษส5วนท่ีเกินก็ให�เป
นอันยกเลิก ในกรณีท่ีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน
เป
นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส5วนท่ีเกินเป
นอันยกเลิก ให�คืนเงินเดือนท่ีได�ตัด หรือลดลงไปแล�วตามคําสั่ง      
ท่ีเป
นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส5วนเกินท่ีเป
นอันยกเลิกนั้นให�แก5ผู�ถูกลงโทษ 
             ข�อ ๘๘ เม่ือนายกเทศมนตรีได�ดําเนินการทางวินัย หรือพิจารณาลงความเห็นให�พนักงานเทศบาล
ออกจากราชการในเรื่องใด ถ�าคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให�ออกจากราชการ 
หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล�วแต5กรณี พิจารณาเห็นเป
นการสมควรท่ีจะต�องสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประโยชน%แห5งความเป
นธรรม หรือเพ่ือประโยชน%ในการกํากับดูแลพนักงานเทศบาลตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส5วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ให�มีอํานาจกําหนดประเด็นหรือข�อสําคัญท่ีต�องการทราบไปให�
นายกเทศมนตรีเพ่ือให�คณะกรรมการสอบสวนท่ีนายกเทศมนตรีได�แต5งต้ังไว�เดิมทําการสอบสวนเพ่ิมเติมได�ด�วย  
         ในการสอบสวนเพ่ิมเติม ถ�าคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให�ออกจาก
ราชการ หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล�วแต5กรณี พิจารณาเห็นเป
นการสมควรส5งประเด็นหรือ       
ข�อสําคัญใดท่ีต�องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซ่ึงอยู5ต5างท�องท่ี หรืออยู5นอกอํานาจของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ก็ให�กําหนดประเด็นหรือข�อสําคัญนั้นไปเพ่ือขอให�นายกเทศมนตรี หรือหัวหน�าส5วนราชการ 
หรือหัวหน�าหน5วยงานในท�องท่ีนั้นทําการสอบสวนแทนได� และให�นําข�อ ๖๙ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
    ในกรณีนายกเทศมนตรีส5งประเด็นหรือข�อสําคัญตามวรรคสองไปเพ่ือให�นายกเทศมนตรี หรือหัวหน�า
ส5วนราชการ หรือหัวหน�าหน5วยงานในท�องท่ีนั้นดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ในเรื่องเก่ียวกับกรณี
กล5าวหาว5ากระทําผิดอย5างร�ายแรงตามข�อ ๒๖ วรรคหก ให�นําการสอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗ มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 
    เม่ือความปรากฏแก5คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลว5าการดําเนินการทางวินัยของ
นายกเทศมนตรี หรือการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแห5งใด
ขัดแย�งกับมาตรฐานท่ัวไป ต�องดําเนินการตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห5งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส5วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต5อไป         

    ข�อ ๘๙ ในกรณีมีการแต5งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนก5อนวันท่ีหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ 
ใช�บังคับ ให�คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
การให�ออกจากราชการ การอุทธรณ% และการร�องทุกข% ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2544 โดยอนุโลมจนกว5าจะแล�วเสร็จ 
ส5วนการพิจารณาสั่งการให�ดําเนินการตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้  

   พนักงานเทศบาลผู�ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยู5ก5อนวันท่ีหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ใช�บังคับ หรือ
พนักงานเทศบาลซ่ึงโอนมาจากพนักงานส5วนท�องถ่ินอ่ืนหรือข�าราชการตามกฎหมายอ่ืนผู�ใดมีกรณีกระทําผิด
วินัยอยู5ก5อนวันโอนมาบรรจุเป
นพนักงานเทศบาล ให�นายกเทศมนตรีดําเนินการสอบสวนพิจารณาตาม
หลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ ส5วนการดําเนินการเพ่ือปรับบทความผิดและการสั่งลงโทษ ให�ดําเนินการตาม
กฎหมายท่ีใช�บังคับอยู5ในขณะกระทําผิด  
 

/กรณี… 



กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน  

   กรณีเป
นเรื่องท่ีอยู5ในระหว5างการสืบสวนหรือสอบสวนของผู�บังคับบัญชาเดิมก5อนวันโอน ก็ให�
สืบสวนหรือสอบสวนต5อไปจนแล�วเสร็จ แล�วส5งเรื่องให�นายกเทศมนตรีสังกัดป1จจุบันพิจารณาดําเนินการ    
ตามวรรคหนึ่ง 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  
 

ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน  สํานักงานส�งเสรมิการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน

-๒4- 
 

กรณีเป
นเรื่องท่ีอยู5ในระหว5างการสืบสวนหรือสอบสวนของผู�บังคับบัญชาเดิมก5อนวันโอน ก็ให�
สืบสวนหรือสอบสวนต5อไปจนแล�วเสร็จ แล�วส5งเรื่องให�นายกเทศมนตรีสังกัดป1จจุบันพิจารณาดําเนินการ    

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน 
. 

สํานักงานส�งเสรมิการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 

กรณีเป
นเรื่องท่ีอยู5ในระหว5างการสืบสวนหรือสอบสวนของผู�บังคับบัญชาเดิมก5อนวันโอน ก็ให�
สืบสวนหรือสอบสวนต5อไปจนแล�วเสร็จ แล�วส5งเรื่องให�นายกเทศมนตรีสังกัดป1จจุบันพิจารณาดําเนินการ    


