
 
            ตามประกาศ ก.อบต. จ.สุรินทร์ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ 
เง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวนิยั พ.ศ. 2558 
 

      องค์ประกอบ และ คุณสมบัติทีส่ ำคัญ   (ขอ้ 49) 
           1. ใหแ้ต่งตั้งพนกังานส่วนทอ้งถ่ินในสังกดั         
กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น หรือเพื่อประโยชน ์
ในการสอบสวนพิจารณา หรือเพื่อความยติุธรรม  
การแต่งตั้ง คกก.สอบสวนอาจแต่งตั้งจากพนกังาน 
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือ ขรก. ฝ่ายพลเรือน โดยไดรั้บ 
ความยนิยอมจากตน้สังกดัก็ได ้
           2. จ  านวนอยา่งนอ้ยสามคน 
           3. ประธาน คกก.สอบสวน ซ่ึงมีต าแหน่งระดบั 
ไม่ต ่ากวา่ หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ผูถู้กกล่าวหา... 
           4. คกก. สอบสวนตอ้งมีผูด้  ารงต าแหน่งนิติกร  
หรือผูไ้ดรั้บปริญญาทางกฎหมาย  หรือผูผ้า่นการฝึก 
อบรมตามหลกัสูตรการด าเนินทางวนิยั หรือผูมี้ –
ประสบการณ์ดา้นการด าเนินการทางวนิยัอยา่งนอ้ย 
หน่ึงคน 
หน้ำทีส่ ำคัญของคณะกรรมกำรสอบสวน  (ขอ้ 57 - 83) 

 สอบสวนตามกฎหมายท่ีก าหนดไว ้
 แสวงหาความจริง/ดูแลใหเ้กิดความยติุธรรม 
 รวบรวมพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กล่าวหา 
 รวบรวมประวติัความประพฤติของผูถู้กกล่าวหา 
 ท  ารายงานการสอบสวนเสนอ...ต่อนายก ฯ 

 

 
ขอ้หา้มขอ้ปฏิบติัรัฐก าหนด 

ถือเป็นกฎตอ้งท าจ าใหม้ัน่ 
สิบแปดขอ้คือวนิยัราชการ 
จงช่วยกนัจดจ าท าให้ดี 

หน่ึง...สนบัสนุนประชาธิปไตยใจบริสุทธ์ิ 
สอง...นั้นสุจ...ริตธรรมตามหนา้ท่ี 
สาม...ปฏิบติัราชการเกิดผลดี 
ส่ี...ไม่มีความประมาทชาติพน้ภยั 

หา้...ท าหนา้ท่ีตามระเบียบเทียบใหม้ัน่ 
หก...ทราบเหตุการณ์บา้นเมืองเร่ืองเคล่ือนไหว 
เจด็...ปิดความลบัราชการไม่ขานไป 
แปด...ท าตามนายสัง่ชอบในกรอบเกณฑ ์

เกา้...ไม่ท าการขา้มขั้นใหท่้านโกรธ 
สิบ...ไม่โปรดรายงานเทจ็ใหท่้านเห็น 
สิบเอด็...ถือธรรมเนียมราชการท่ีท่านเป็น 
สิบสอง...ไม่เบนท้ิงหนา้ท่ีตอ้งดีพอ 

สิบสาม...ตอ้งสุภาพดูงามหา้มกลัน่แกลง้ 
สิบส่ี...ไม่แสดงหม่ินผูติ้ดต่อ 
สิบหา้...ไม่ท าเส่ือมเกียรติ ขรก. 
สิบหก...หนอหุน้ส่วนควรห่างไกล 

สิบเจด็...ไม่เอียงการเมืองเร่ืองเลือกตั้ง 
สิบแปด...ทั้งห่างชัว่มัว่เหลวไหล 
ท าครบถว้นสมหวงัดัง่บรรยาย 
อยูย่าวไกลเกษียณอาย.ุ..ลุราชการ 
       ผูแ้ต่งกลอนน้ี   อ.ประวทิย ์ เปร่ืองการ 
อดีต ผอ.ส่วนมาตรฐานวนิยั อุทธรณ์ และร้องทุกข ์  

 
เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้เบื้องต้น 

          กำรด ำเนินกำรทำงวนัิยพนักงำนส่วนท้องถิ่น   
             วนัิย  หมายถึง “ แบบแผนความประพฤติท่ีก าหนดให้
พนักงานส่วนท้องถ่ินพึงควบคุมตนเอง และควบคุมผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชาใหป้ระพฤติหรือปฏิบติัตามท่ีก าหนดไว ้” 

ควำมส ำคัญ 
 วินัยพนักงำนส่วนท้องถิ่นมีความส าคญัเป็นอนัมาก
ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและรัฐบาลในการบริหารงาน  
เพราะพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็นเจ้าหน้าท่ีส่วนหน่ึงของ
รัฐบาลในการบริหารราชการซ่ึงจะเขา้ถึงประชาชนโดยตรง  
หำกพนักงำนส่วนท้องถิ่นมีวินัยไม่ดีพอ  จะท ำให้ประชำชน
ขำดควำมเช่ือถือศรัทธำ อนัจะส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลอยา่งแน่นอนจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยให้
การปฏิบัติราชการด าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ
ความเจริญ เกิดความสงบเรียบร้อยของราชการ 
 

 

เพ่ือให้ได้ควำมจริงว่ำ พนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีถูก
กล่าวหานั้ นได้กระท าผิดในกรณีใดหรือไม่  ให้ เป็นไป      
โดยยุติธรรมตามกระบวนการทางนิติธรรม  ให้ผู้ กระท ำ
ควำมผิดได้รับกำรลงโทษและไม่ให้ลงโทษผู้ ไม่มีควำมผิด    
ซ่ึงให้การลงโทษเป็นไปโดยความเหมาะสมกบัความผิดและ
เพ่ือใหก้ารลงโทษเป็นไปโดยสุจริตเท่ียงธรรม 

จุดมุ่งหมำยของกำรด ำเนินกำรทำงวนัิย 
 



 
วธีิกำรก่อนกำรด ำเนินกำรทำงวนัิย 

 
 
 

 
 
 
 
   

     (บตัรสนเท่ห์) 
 
 
 
 

กำรสอบสวนทำงวนัิย 
วนัิยอย่ำงไม่ร้ำยแรง     (ข้อ 26 วรรคสำมและส่ี) 

ให้ด ำเนินกำรสอบสวนตำมที่นำยกฯ เห็นสมควร  
หรือตั้งกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงกไ็ด้ 

กรณมีีมูล... โดยมีพยำนหลกัฐำนในเบื้องต้นอยู่แล้ว 
ให้นำยกฯ ด ำเนินกำรทำงวนัิยทนัที 
 

วนัิยอย่ำงร้ำยแรง     (ข้อ 26 วรรคหก) 

 แต่งตั้ง คกก.สอบสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

 ต้องมีข้อเทจ็จริงและพยำนหลกัฐำนอย่ำงเพยีงพอ 
   

 

กรณีทีจ่ะต้องท ำกำรสืบสวนและสอบสวน 
ได้แก่  กรณี ท่ีมีการกล่าวหา หรือเป็นท่ีสงสัยว่า

พนกังานส่วนทอ้งถ่ินกระท าผิดวินยัอาจมีท่ีมา 4 ทาง คือ 

 1. มีผูร้้องเรียนข้ึนมา (โดยแจง้ช่ือและท่ีอยูข่องตน  
         แน่นอน) 

 2. ผูบ้งัคบับญัชารู้เห็น หรือสงสยั (ตรวจสอบเห็นเอง) 

 3. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน แจง้มาใหท้ราบวา่ 
         มีการกระท าผิดวินยั (เช่น สตง., ป.ป.ช., รัฐสภา 
         อ  าเภอ, จงัหวดั, กรมส่งเสริมฯ  เป็นตน้)  

 4. บตัรสนเท่ห์ (ไม่ระบุช่ือผูร้้องเรียนแต่มีหลกัฐานฯ) 
 

โทษทำงวินัย  ม ี5 สถำน คือ     (ขอ้  25) 
(1) ภาคทณัฑ ์
(2) ตดัเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 
(4) ปลดออก                 
(5) ไล่ออก 

 

หมำยเหตุ – ถา้เป็นกรณี ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิดกรณีฐานทุจริตฯ 
มาแลว้ ไม่ตอ้งท าการการสอบสวนอีก ใหอ้อกค าสัง่ลงโทษไดเ้ลย 
แต่ถา้เป็นกรณีฐานอ่ืน ใหด้ าเนินการทางวนิยัตามประกาศ ก.อบต. 
จ.สุรินทร์ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการสอบสวน  การ -
ลงโทษทางวนิยั พ.ศ. 2558 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ก่อนจะสัง่ลงโทษ
ต่อไป 
 
 
 

 

กรณีทีจ่ะต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
คือ กรณีท่ีพนกังานส่วนทอ้งถ่ินถูกกล่าวหาวา่ 
กระท ำผดิวนัิยอย่ำงร้ำยแรง  ตามมาตรฐานทัว่ไป      
เก่ียวกบัวินยัฯ  สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
1. ทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร            ข้อ 7 วรรคสำม 
2. ประมำทเลนิเล่อฯ                  ข้อ 9 วรรคสอง 
3. จงใจไม่ปฏิบัตฯิ                       ข้อ 10 วรรคสอง 
4. เปิดเผยควำมลบัฯ                    ข้อ 12 วรรคสอง 
5. ขัดค ำส่ังฯ                                 ข้อ 13 วรรคสอง 
6. รำยงำนเท็จฯ                            ข้อ 15 วรรคสอง 
7. ละทิง้ฯ เกนิกว่ำ 15 วนั             ข้อ 17 วรรคสอง  
8. ดูหมิน่ฯ ข่มเหง ประชำชนผู้มำตดิต่อรำชกำร 

                                                 ข้อ 19 วรรคสอง 
9. กระท ำควำมผดิอำญำ จนได้รับโทษจ ำคุก ฯ 

ยกเว้น กระท ำผดิโดยประมำท หรือควำมผดิ 
ลหุโทษ   หรือกระท ำกำรอ่ืนใดอนัได้ช่ือว่ำ
ประพฤตช่ัิวอย่ำงร้ำยแรง         ข้อ 23 วรรคสอง 

10. ล่วงละเมดิทำงเพศหรือคุกคำมทำงเพศ                             
                                                 ข้อ 23/1 (5) 

 

     
 

ผู้จัดท ำเผยแพร่ 
นางสาวสุภาจรี  ทดัภูธร 

นิติกร 
งานกฎหมายและคดี ส านกัปลดั อบต.ตระแสง 

กำรร้องเรียน / กล่ำวโทษ / กล่ำวหำ 

 

ผู้บังคบับัญชำพจิำรณำเบ้ืองต้น 

 

ปรำกฏตัวผู้
กล่ำวหำ 

ไม่ปรำกฏตัว
ผู้กล่ำวหำ 

ด ำเนินกำร 
ทำงวนิัย 

 

ยุติเร่ือง สืบสวน สอบสวน 

วนัิยอย่ำงร้ำยแรง 

วนัิยไม่ร้ำยแรง 


