
 
 

 

 คุณสมบัติของกรรมการสอบสวนทางวินัย 

1.เป็นนิติกร หรือ 

2.ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือ 

3.ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร การด าเนินการทางวินัย

(เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ) หรือ 

4.มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัย 

5.หน่ึงในกรรมการสอบสวน อาจมีคุณสมบัติข้างต้นเพียง

คนเดียว ก็ท าการสอบสวนได้ 

อ านาจในการออกค าสั่งลงโทษ 
1.นายกฯ ลงโทษได้เองในระดับภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 
(ไม่เกิน 5%ไม่เกิน 3 เดือน) ลดข้ันเงินเดือน (ไม่เกิน 1 ข้ัน) 
2.อ านาจลงโทษของผู้บังคับบัญชาใน อปท.ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ฯ ของ ก.จังหวัด และนายกฯ ต้องมอบอ านาจ
ด้วย 
3.หากเป็นโทษปลดออก/ไล่ออก ต้องเสนอ ก.จังหวัด  
ให้เห็นชอบก่อน นายกฯ จึงออกค าสั่งได้ 
 

การเลื่อนขัน้เงินเดือนระหว่างถูกด าเนินการทาง
วินัย รวมถึงการเลื่อนระดับ 
กรณีแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนอยา่งไมร้่ายแรง 
1.เลื่อนข้ันเงินเดือนได้ตามปกติ 

2.เลื่อนข้ันเงินเดือนไม่ได้ และเลื่อนระดับไม่ได้ 

กรณีแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนอยา่งร้ายแรง 
(1)ถึงรอบการเลือ่นข้ันเงินเดือนให้รอเลื่อนข้ันโดยกันเงินไว้ 
(2)สามารถกันเงินไว้หลายครั้ง จนกว่าการสอบสวนจะแล้ว
เสร็จ 
 
 
 

 การชี้มูลและการตั้งเรือ่งเพื่อด าเนินการทางวินยั 

1.ถ้ากรณียังไม่ชัดเจนให้สอบข้อเท็จจริงเสียก่อน 

2.ถ้าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง นายกฯ อาจ

สอบสวนโดย 

   (1) ด าเนินการเอง 

   (2) มอบหมายผู้อ่ืน 

   (3) ต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัย

อย่างไม่ร้ายแรง หรือ 

   (4) ต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

(1)-(4)ต้องมีองค์ประกอบ ดังน้ี 

   ก.ต้องแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกลา่วหาทราบ 

   ข.ต้องสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูก

กล่าวทราบ 

   ค.ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

3.ถ้าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกฯ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 

 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย กรณี สตง.หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ชี้มูล 
1.ถ้าเป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ด าเนินการแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ไม่กระทบ

ต่อการเลื่อนข้ันเงินเดือน/เลื่อนระดับ ออกค าสั่งคล้ายกับ

การสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดว่าเป็น

วินัยอย่างร้ายแรง) 

2.ถ้าเป็นวินัยอย่างร้ายแรงให้ด าเนินการแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง(ตามแบบ สว.1) 

 

 
 
 
ความหมาย 
1.การควบคมุความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผน 

2.ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถทีจ่ะ
ควบคมุตนเองใหอ้ยู่ในกรอบของวินัย 

มี  2 ประเภท 

1.วินัยอย่างไม่ร้ายแรง(ภาคทัณฑ์/ตดัเงินเดือน/ลดขั้น
เงินเดือน) 
2.วินัยอย่างร้ายแรง (ปลดออก/ไล่ออก) 
 
 

 
 
 

การด าเนินการท้ังหลายที่กระท าเป็นพิธีการตาม
กฎหมายเมื่อมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย โดย
มีกระบวนการ 

  1.การตั้งเรื่องกล่าวหา 

  2.การสืบสวนหรือสอบสวน 

  3.การพิจารณาความผิดและโทษ 

  4.การสั่งลงโทษหรืองดโทษ 

  5.การด าเนินการต่างๆระหว่างการสอบสวนและ
พิจารณาความผดิ เช่น   การสั่งพักราชการ การสัง่ให้
ออกจากราชการไวก้่อน 

 
 
 



 
 

 

 กรณีมีค าสั่งลงโทษทางวินัย 
3.การเลื่อนข้ันเงินเดือนให้ด าเนินการ ดังน้ี 
(1)ถูกลงโทษไม่หนักกว่าภาคทัณฑ์ เลื่อนได้ 
(2)ถูกลงโทษต้ังแต่ตัดเงินเดือนข้ึนไป เลื่อนไม่ได้ 
(3)กรณีรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไว้และได้รับโทษตาม(1) 
ให้เลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีรอไว้ทุกคร้ัง 
(4)กรณีรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไว้ และได้รับโทษตัด
เงินเดือนและลดข้ันเงินเดือน ให้งดเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีรอ
ไว้ในครั้งท่ีจะถูกลงโทษเพียงคร้ังเดียว 
(5)กรณีรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไว้ และได้รับโทษปลด
ออก/ไล่ออกจากราชการ ให้งดเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีรอไว้ 
ทุกคร้ัง 
(6)กรณีงดเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีรอไว้มาแล้ว ให้เลื่อนข้ัน
เงินเดือนในคร้ังต่อไปตามปกติ เพื่อไม่ให้ลงโทษซ้ าใน
ความผิดเดียวกัน 
 

 การอุทธรณ์โทษทางวินัย 
ผู้ถูกลงโทษทางวินัย (ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดข้ัน
เงินเดือน/ปลดออก/ไล่ออก) 
1.ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัด 
2.ภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบค าสั่ง 
3.โดยท าเป็นหนังสือ 
4.จะอุทธรณ์แทนผู้อ่ืนหรือมอบให้ผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนมิได้ 
 

 การร้องทุกข ์
1.ยื่นเร่ืองร้องทุกข์ต่อ ก.จังหวัด 
2.ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบเหตุ 
3.โดยท าเป็นหนังสือ 
4.จะร้องทุกข์แทนผู้อ่ืนหรือมอบให้ผู้อ่ืนร้องทุกข์แทนมิได้ 
 

 การช้ีมูลและการต้ังเรื่อง  เพื่อด าเนินการทางวินัย 
1.ถ้ากรณียังไม่ชัดเจนให้สอบข้อเท็จจริงเสียก่อน 

2.ถ้าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง นายกฯ อาจ

สอบสวนโดย 

   (1) ด าเนินการเอง 

   (3) ต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัย

อย่างไม่ร้ายแรง หรือ 

   (4) ต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

(1)-(4)ต้องมีองค์ประกอบ ดังน้ี 

   ก.ต้องแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกลา่วหาทราบ 

   ข.ต้องสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูก

กล่าวทราบ 

   ค.ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

3.ถ้าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกฯ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 

(ตามแบบ สว.1) ข้ึนท าการสอบสวน แล้วด าเนินการตาม

แบบ สว.2 ถึง สว.6 (กรณี สตง.ชี้มูล ให้ตรวจสอบก่อนว่า

แจ้งให้ท าอะไร หากสอบข้อเท็จจริงต้องสอบข้อเท็จจริง

ก่อน แต่ถ้าให้ด าเนินการทางแพ่ง อาญา วินัย   

อย่าต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงซ้ าอีก) 
 

 การยืมตัวกรรมการสอบสวนจากสังกัดอื่น 

1.ประสานภายในไปยัง อปท.อ่ืน หรือ อปท.ประเภทอ่ืน 

หรืออ าเภอหรือจังหวัด ซ่ึงเป็น "ต้นสังกัด"ของผู้ท่ีจะขอยืม

ตัวมาเป็นกรรมการสอบสวน 

2.เมื่อมีการตอบรับจากผู้จะท าหน้าท่ีและผู้บังคับบัญชา

ของผู้น้ันแล้ว ให้ท าเป็นหนังสือขอยืมตัวตามน้ัน 

3.หลังจากได้รับหนังสือแจ้ง "อนุญาต" จากต้นสังกัดของผู้

น้ันแล้ว ให้ด าเนินการออกค าสั่งแต่งต้ังเป็นกรรมการ

สอบสวนได้ 

4.ค าว่า"ต้นสังกัด"หมายถึง 

   (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีขอตัวข้าราชการพลเรือน 

ซ่ึงอยู่ในก ากับดูแล 

   (2) นายอ าเภอ กรณีขอตัวข้าราชการพลเรือน ซ่ึงอยู่ใน

ก ากับดูแล 

   (3) นายกฯ กรณีขอตัวข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

ในสังกัด 

5.ต้องได้รับหนังสือแจ้ง "อนุญาต"เสียก่อนจึงจะ

ด าเนินการออกค าสั่งแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวนได้  

(ให้หลีกเลี่ยงออกค าสั่งก่อนรับอนุญาต) 

 การนับเวลาสอบสวน 
1.ระยะเวลาเริ่มนับเมื่อประธานกรรมการสอบสวน
รับทราบค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
2.เมื่อครบ 120 วัน สอบสวนไม่แล้วเสร็จให้ประธาน
กรรมการสอบสวน ขอขยายเวลาต่อนายกฯ ท่ีออกค าสั่ง
แต่งต้ังฯ 
3.เมื่อครบ 180 วัน สอบสวนไม่แล้วเสร็จให้ประธาน
กรรมการสอบสวนขอขยายเวลาไปยัง ก.จังหวัด เพื่อ
ก าหนดเงื่อนเวลาเร่งรัด 
 


