ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เป็น
ปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
บัญญัติให้คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอานาจหน้าที่ของเทศบาล
แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๖) ประกอบมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่
๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัย และการดาเนินการทางวินัย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัย และการดาเนินการทางวินัย (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัย และการดาเนินการทางวินัย (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(๔) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัย และการดาเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๕) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัย และการดาเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๔ ในมาตรฐานทั่วไปนี้
พนักงานเทศบาล ให้หมายความรวมถึง พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล
นั้นด้วย

๒
คู่กรณี หมายความว่า บุคคลผู้มีเหตุทะเลาะวิวาท ร้องเรียน ฟูองร้องซึ่งกันและกัน หรื อเป็นคู่หมั้น
หรือคู่สมรส เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ เป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น
เป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทน
หรือตัวแทน เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ เป็นนายจ้าง ของคู่กรณี หรือเป็นผู้มีอานาจพิจารณาซึ่งมีสภาพร้ายแรงอัน
อาจทาให้การพิจารณาไม่เป็นธรรม
ตัวการสาคัญ หมายความว่า พนักงานเทศบาลผู้ซึ่งชักชวน โน้มน้าว ล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือ
กระทาการใด ๆ อันทาให้พนักงานเทศบาลผู้อื่นจาต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้
หมวด ๒
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๕ พนักงานเทศบาลต้องรักษาวินัยตามที่กาหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้ โดย
เคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้อ ๖ พนักงานเทศบาลต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้อ ๗ พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควร
ได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๘ พนักงานเทศบาลต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ
ข้อ ๙ พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๐ พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยจงใจไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
ข้อ ๑๑ พนักงานเทศบาลต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอัน
อาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องปูองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ
ข้อ ๑๒ พนักงานเทศบาลต้องรักษาความลับของทางราชการ
การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง

๓
ข้อ ๑๓ พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้
เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือ ทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้า
ผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิมเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
การขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิ ดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
ข้อ ๑๔ พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
ข้อ ๑๕ พนักงานเทศบาลต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควร
ต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินั ย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๖ พนักงานเทศบาลต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
ข้อ ๑๗ พนักงานเทศบาลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
หรื อโดยมีพฤติการณ์อัน แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
ข้อ ๑๘ พนักงานเทศบาลต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทาการอย่างใดที่เป็น
การกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติ
ราชการ
ข้อ ๑๙ พนักงานเทศบาลต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่
ประชาชนผู้ติ ดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น
เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๒๐ พนักงานเทศบาลต้องไม่กระทาการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์อันอาจทาให้
เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
ข้อ ๒๑ พนักงานเทศบาลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มี
ลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ข้อ ๒๒ พนักงานเทศบาลต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการ
ปฏิบั ติการอื่น ที่เกี่ย วข้องกับ ประชาชน กับ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้ว ยมารยาททาง
การเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๒๓ พนักงานเทศบาลต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

๔
การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก
หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ
กระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หมวด ๓
วิธีก่อนการดาเนินการทางวินัยและสถานโทษทางวินัย
ข้อ ๒๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ปูองกันมิให้ผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินัย
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระทาโดย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
การฝึกอบรม การสร้างขวัญ และกาลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสานึก
และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย
การปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยให้กระทาโดย การเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และขจัด
เหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการปูองกันตามควรแก่กรณีได้
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า พนักงานเทศบาลผู้ใดกระทาผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานใน
เบื้องต้นอยู่แล้ว ให้นายกเทศมนตรีดาเนินการทางวินัยทันที
เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า พนักงานเทศบาลผู้ใดกระทาผิด
วินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้นายกเทศมนตรีรีบดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูล ที่
ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่
เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดกระทาผิดวินัย ให้ดาเนินการตามวรรคห้า เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) มีการกล่าวหาที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้กล่าวหา ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา แต่ระบุชื่อหรือตาแหน่งของ
ผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาพนักงานเทศบาลผู้ใด และข้อเท็จจริง
หรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้
(๒) มีข้อเท็จจริงหรื อพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่สงสัยว่า พนักงานเทศบาลผู้ใด
กระทาผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้
ภายใต้ บั ง คั บ วรรคสี่ วรรคห้ า และวรรคหก หากความปรากฏแก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาอื่ น ที่ มิ ใ ช่
นายกเทศมนตรี ให้ผู้บังคับบัญชาอื่นนั้นรายงานตามลาดับชั้นถึงนายกเทศมนตรีโดยเร็ว
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นตามวรรคห้า จะกระทาโดยแต่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้
การกล่าวหาต้องกระทาเป็นหนังสือ ถ้าเป็นการกล่าวหาด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับฟังการ
กล่าวหาจัดให้มีการทาบันทึกเป็นหนังสือ และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อดาเนินการตามวรรคห้า
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคห้าแล้ว ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยจึงจะยุติ
เรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที
การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยให้
ดาเนินการตามมาตรฐานทั่วไปนี้ โดยกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดาเนินการ
ทางวินัยตามข้อ ๒๖ วรรคสาม แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการ
สอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗

๕
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่า
ผู้นั้ นกระทาผิดวินัย ในกรณีผู้บั งคับ บัญชาเป็น นายกเทศมนตรี ให้ ถือว่าไม่ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่โ ดย
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
ข้อ ๒๕ พนักงานเทศบาลผู้ใดฝุาฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระทา
ผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามหมวด ๘
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
หมวด ๔
การดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๖ การดาเนินการทางวินัยแก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
ให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า โดยต้องแจ้งข้อกล่าวหา สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา
ชี้แจง รวมทั้งนาสืบแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามหมวด ๖
ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากคาของผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินาทนายความ
หรือที่ปรึกษาเข้าฟังการชี้แจงหรือให้ปากคาของตนได้
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดาเนินการ
สอบสวนตามทีน่ ายกเทศมนตรีเห็นสมควร โดยอาจมอบหมายให้ พนักงานเทศบาลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาสอบสวน
แทน หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้
การสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ วรรคห้า หากได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว นายกเทศมนตรี
จะสั่งลงโทษตามข้อ ๘๔ โดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงอีกก็ได้
การดาเนินการตามวรรคสาม หากเป็นการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดาเนินการ
มีสาระสาคัญตามหมวด ๗ โดยอนุโลม
ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกเทศมนตรีสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทา
การสอบสวนตามหมวด ๗
เมื่อดาเนินการตามวรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหกแล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยก็ให้
ดาเนินการตามข้อ ๘๔ หรือข้อ ๘๕ แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย จึงจะสั่งยุ ติเรื่องเป็น
หนังสือได้
ในกรณีนายกเทศมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด วินัย
อย่างร้า ยแรงตามวรรคหก ในเรื่อ งที่ได้มีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนผู้ถูก กล่าวหาตามข้อ ๖ (๔)
หรือข้อ ๗ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ
ดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหก จะนาสานวนการสอบสวนตามข้อดังกล่าวมาใช้
เป็นสานวนการสอบสวน และทาความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยถือว่าได้มีการสอบสวน
ตามวรรคหกแล้วก็ได้

๖
ข้อ ๒๗ ให้กรรมการสอบสวนมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ขอให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน
บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา
เกี่ยวกับเรื่องทีส่ อบสวน
(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
ข้อ ๒๘ พนักงานเทศบาลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาหรือละเว้นกระทาการใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน
สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดย
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ ได้
กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้น
แต่ออกจากราชการเพราะตาย นายกเทศมนตรี มีอานาจดาเนินการสืบสวนหรือ พิจารณาตามข้อ ๒๔ และ
ดาเนิ นการทางวิ นั ยตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ต่อไปได้ เสมือนว่าผู้ นั้ นยังมิได้ออกจากราชการเว้นแต่กรณี ผลการ
สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ให้
งดโทษเสีย
การดาเนิ น การทางวินั ย ตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรี ต้อ งสั่ งแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นทาการ
สอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้น ออกจากราชการ หากพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวจะสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนมิได้
ข้อ ๒๙ พนั กงานเทศบาลผู้ ใดมีกรณีถูกกล่ าวหาว่ากระทาผิ ดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูก สั่ งแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวน หรือถูกฟูองคดีอาญา เว้น แต่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ นายกเทศมนตรี มีอานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการ
สอบสวนพิจารณาได้
ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิด หรือกระทาผิดไม่ถึงกับจะถูก
ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ นายกเทศมนตรีสั่งให้ผู้นั้น
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้า รับราชการในตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
เมื่อได้มีการสั่งให้พนักงานเทศบาลผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่ง แล้ว
ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก นายกเทศมนตรีมีอานาจ
ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก
ตลอดจนดาเนินการทางวินัยตามมาตรฐานทั่วไปนี้ต่อไปได้
ในกรณีสั่ งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ ถูกสั่งให้ ออกจาก
ราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้นั้นมี
สถานภาพเป็นพนักงานเทศบาลตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้
ถูกสั่งพักราชการ
การออกคาสั่งตามข้อนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน
เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่ง
พักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น สาหรับผู้
ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่ าว ให้ ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่ง พัก
ราชการ

๗
การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการ ระยะเวลาให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน และการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด ๕
การกันเป็นพยานและการคุ้มครองพยาน
ข้อ ๓๐ พนักงานเทศบาลผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระทาผิดวินัยกับพนักงานเทศบาลผู้อื่นและผู้นั้นมิใช่
ตั ว การส าคั ญ อาจได้ รั บ การกั น เป็ น พยาน และการคุ้ ม ครองพยานตามหมวดนี้ ไม่ ว่ า จะมี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม ถ้าผู้นั้น
(๑) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับการกระทาผิดวินัยที่ได้กระทามา ต่อบุคคล
หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และ
ข้อมูลหรือถ้อยคานั้นเป็นเหตุให้มีการดาเนินการทางวินัยกับตัวการสาคัญในเรื่องนั้นได้
(๒) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับการกระทาผิดวินัยที่ได้กระทามา ต่อบุคคล
หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ ซึ่งไม่อาจ
แสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใด เพื่อดาเนินการทางวินัยแก่ตัวการสาคัญในเรื่องนั้นได้
ข้อ ๓๑ การกัน เป็ น พยาน การสิ้ นสุ ดการกันเป็นพยาน การคุ้มครองพยาน และการสิ้ นสุ ดการ
คุ้มครองพยาน เป็นอานาจของนายกเทศมนตรีโดยต้องทาเป็นหนังสือ
ข้อ ๓๒ การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคาตามข้อ ๓๐ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่เป็นการ
เปิดเผยความลับของทางราชการ และไม่เป็นการกระทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
กรณีผู้บังคับบัญชาอื่นซึ่งมิใช่นายกเทศมนตรีได้รับข้อมูล ให้รายงานตามลาดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรี
เพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ ๓๓ การพิจารณากันพนักงานเทศบาลเป็นพยาน ต้องมิได้เกิดจากการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา
หรือกระทาการอื่นใดโดยมิชอบแก่ผู้ถูกกันเป็นพยานเพื่อชักจูงให้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคาในเรื่องที่กล่าวหานั้น
ข้อ ๓๔ ในระหว่างการสอบสวน หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามี เหตุอันสมควรที่จะกันผู้ถูก
สอบสวนรายใดเป็นพยาน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยัง นายกเทศมนตรีโดยเร็วเพื่อสั่งกันผู้นั้น
เป็นพยาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนต้องมีมติโดยระบุเหตุผลแห่งการพิจารณาไว้ด้วยว่าสมควรกันผู้ถูก
สอบสวนรายนั้นเป็นพยานเพราะเหตุใด กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าการดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกกันเป็นพยานเป็นอัน
ยุติ เว้นแต่มีกรณีตามข้อ ๓๖
ข้อ ๓๕ ภายใต้บังคับข้อ ๓๐ เมื่อความปรากฏแก่นายกเทศมนตรีซึ่งได้มีการตรวจสอบและพิจารณา
แล้ว นายกเทศมนตรีอาจกันพนักงานเทศบาลผู้นั้นเป็นพยานก็ได้
ข้อ ๓๖ หากผู้ถูกกันเป็นพยานตามข้อ ๓๔ หรือข้อ ๓๕ แล้วแต่กรณี ไม่มาให้ถ้อยคาต่อบุคคลหรือ
คณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแต่
ไม่ให้ถ้อยคา หรือ ให้ถ้อยคาแต่ไม่เป็นประโยชน์ หรือให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือกลับคาให้การ คณะกรรมการ
สอบสวนต้องรายงานนายกเทศมนตรีสั่งให้การกันผู้นั้นเป็นพยานสิ้นสุดลง และให้ดาเนินการทางวินัย แก่ผู้นั้น
ต่อไป
ข้อ ๓๗ ให้นายกเทศมนตรีแจ้งการกันเป็นพยานและการสิ้นสุดการกันเป็นพยานให้ ผู้ถูกกันเป็นพยาน
และบุ คคล หรื อคณะบุ คคลผู้ มีห น้าที่สื บ สวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการทราบ แล้วส่งให้ประธานกรรมการสอบสวนรวมไว้ในสานวนการสอบสวนด้วย

๘
ข้อ ๓๘ ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นและนายกเทศมนตรีมีหน้าที่ให้การคุ้มครองพยาน ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เปิดเผยชื่อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่จะทาให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคา
(๒) ไม่ใช้อานาจไม่ว่าในทางใด หรือกระทาการอื่นใดอันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผล
ทาให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ของผู้นั้นในทางเสียหาย
(๓) มิให้ผู้นั้นถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกข่มขู่เพราะเหตุที่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคา
ข้อ ๓๙ ในกรณีพนักงานเทศบาลผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือให้คุ้มครองพยาน ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชั้นจะพิจารณาดาเนินการอื่นใดที่เห็นว่าจาเป็นเพื่อให้ผู้นั้นได้รับ การคุ้มครองแล้วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ
กระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัติในภายหลังก็ได้
ข้อ ๔๐ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ พนักงานเทศบาลซึ่งเป็นพยานผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นยัง
มิได้ให้การคุ้มครอง หรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอ ในกรณีเป็นผู้บังคับบัญชาอื่นที่มิใช่ นายกเทศมนตรี ผู้นั้น
อาจยื่นคาร้องเป็นหนังสือต่อนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปก็ได้
ข้อ ๔๑ เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับคาร้องตามข้อ ๔๐ หรือความปรากฏแก่นายกเทศมนตรี ถ้ามีมูลน่า
เชื่อว่าเป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง ต้องให้การคุ้มครองพยานทันที หากมีความจาเป็นเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
นายกเทศมนตรีอาจสั่งให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการที่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโดยความ
สมัครใจของพยานโดยเร็ว ก็ได้
ข้อ ๔๒ พนักงานเทศบาลซึ่งเป็นพยานผู้ใดเห็นว่านายกเทศมนตรียังมิได้ให้การคุ้มครองตามหมวดนี้
หรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอ ผู้นั้นอาจยื่นคาร้องเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก็ได้
เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ามีมูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่พยาน
กล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการที่สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด แล้วแจ้ ง นายกเทศมนตรี เพื่อทราบ โดยอาจปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่กฎหมาย
กาหนดในภายหลังก็ได้
ข้อ ๔๓ ในกรณีนายกเทศมนตรี เป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ ให้ คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลพิจารณาและมีมติให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการที่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ในกรณีนายกเทศมนตรีไม่ดาเนินการตามข้อ ๔๒ ถือว่าไม่ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่โดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ หรือในกรณีที่เห็นสมควร ให้คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลมีมติแจ้งผู้ควบคุม หรือกากับดูแลดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ ๔๔ การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดนี้ให้พิจารณาดาเนินการในโอกาสแรกที่สามารถกระทา
ได้ และให้เริ่มตั้งแต่มีการให้ ข้อมูลหรื อให้ ถ้อยคา จนกว่าจะมีการสั่ งยุติเรื่อง หรือการดาเนินการทางวินัยแก่
ตัวการสาคัญแห่งการกระทาผิดเสร็จสิ้น และเหตุแห่งการคุ้มครองพยานหมดสิ้นไป ให้คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลมีมติให้ผู้ได้รับการคุ้มครองพยานกลับไปปฏิบัติหน้าที่เดิม
หมวด ๖
การกระทาที่ปรากฏชัดแจ้ง
ข้อ ๔๕ พนักงานเทศบาลผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้

๙
(๑) กระทาผิดอาญาจนต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทาผิ ด และนายกเทศมนตรี เห็นว่า
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว
(๒) กระทาผิ ดวิ นั ย อย่ างไม่ร้ ายแรง และได้ รับ สารภาพในเรื่อ งที่ ถูก กล่ าวหาเป็น หนั งสื อต่ อ
นายกเทศมนตรี หรื อให้ ถ้อยคารั บสารภาพต่อผู้ มีห น้าที่สื บสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการ
สอบสวนตามหมวด ๗ และได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว
ถือเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกเทศมนตรีจะดาเนินการทางวินัยตามข้อ ๘๔ โดยไม่สอบสวน
หรืองดการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๔๖ พนักงานเทศบาลผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกโดย
ศาลมิได้รอการกาหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้ หรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และนายกเทศมนตรีได้
ดาเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ
(๓) กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อ นายกเทศมนตรี หรือให้ถ้อยคารับ
สารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และได้มีการ
บันทึกถ้อยคารับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว
ถือเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกเทศมนตรีจะดาเนินการทางวินัยตามข้อ ๘๕ วรรคหนึ่ง โดย
ไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๔๗ พนักงานเทศบาลผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องต่อหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ และนายกเทศมนตรี เห็นว่าถ้าให้ผู้ นั้นรับ
ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กระทาหรือละเว้นกระทาการใดจนต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทาผิดแต่ให้รอการกาหนด
โทษ หรือกาหนดโทษแล้วแต่ให้รอการลงโทษไว้ และนายกเทศมนตรีเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษา
นั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว
(๒) มีกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อ นายกเทศมนตรี หรือให้
ถ้อยคารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และได้มี
การบันทึกถ้อยคารับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว
ถือเป็นกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งซึ่งนายกเทศมนตรีจะสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๗ ของมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
หมวด ๗
การสอบสวนพิจารณา
ข้อ ๔๘ เพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาพนักงานเทศบาลซึ่งถูกกล่าวหา
ว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือพนักงานเทศบาลซึ่งมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามหมวดนี้

๑๐
ข้อ ๔๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจากพนักงานเทศบาลในสังกัด กรณีมีเหตุผล
ความจาเป็น หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนพิจารณา หรือเพื่อความยุติธรรม การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนอาจแต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการฝุายพลเรือน โดยได้รับความยินยอมจากต้น
สังกัดก็ได้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ แต่งตั้งจานวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยประธาน
กรรมการซึ่งมีตาแหน่งระดับไม่ต่ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกาหนด โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดารงตาแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับ
การฝึกอบรมตามหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดาเนินการทางวินัยอย่างน้อย
หนึ่งคน
ในกรณีจาเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็น พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ
ข้าราชการฝุายพลเรือน หรือลูกจ้างประจาหรือพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีคุณสมบัติตามวรรคสอง ด้วยก็ได้
และให้นาข้อ ๕๔ ข้อ ๕๕ และข้อ ๕๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลว่านายกเทศมนตรีเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหา
หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดร่วมกับผู้ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตรวจสอบ หากพบว่าเป็น
ความจริง ให้แจ้งขอความยินยอมจากต้นสังกัดแล้วพิ จารณาและมีมติคัดเลือกคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้
นายกเทศมนตรีออกคาสั่งแต่งตั้งตามมติ
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ สอบสวนแล้วเสร็จ ให้ ทารายงานการสอบสวนเสนอไปยัง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใด
ให้นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะมีตาแหน่งระดับต่ากว่า
หรือเทียบได้ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
ข้อ ๕๐ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุชื่อและตาแหน่ง ระดับของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่
กล่าวหา ชื่อและตาแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้มี
สาระสาคัญตามแบบ สว.๑ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้
การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งตั้ง ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๕๑ เมื่อมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้นายกเทศมนตรีดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็น
หลักฐาน ในการนี้ให้มอบสาเนาคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบคาสั่ง
ถ้าได้ทาบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือ
วันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือมีเหตุจาเป็นอื่น ให้ส่งสาเนา
คาสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของ
ทางราชการ ในกรณีเช่ นนี้ เมื่อล่ว งพ้นสิ บห้าวันนับแต่วันที่ส่งสาเนาคาสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ ถูกกล่าวหาได้
รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
(๒) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน และส่งหลักฐานการ
รับทราบ หรือถือว่ารับทราบตาม (๑) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการ
และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๕๒ เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๕๑ (๒) แล้ว ให้ประธานกรรมการดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป

๑๑
ข้อ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่การประชุมตามข้อ ๖๑ และข้อ ๗๕ ต้องมี
กรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย แต่ในกรณีจาเป็นที่
ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่แทน
การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๔ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทาการตามเรื่องที่กล่าวหา
(๒) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา
หรือมารดาของผู้กล่าวหา
(๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทาให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม
การคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนให้ทาเป็นหนังสือยื่นต่อ นายกเทศมนตรีภายในเจ็ด
วั น นั บ แต่ วั น รั บ ทราบค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน หรื อ วั น ทราบเหตุ แ ห่ ง การคั ด ค้ า น โดยแสดง
ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะทาให้ การสอบสวนไม่ได้ความจริงและความ
เป็นธรรมอย่างไร ในการนี้ให้นายกเทศมนตรีส่งสาเนาหนังสือคัดค้านและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือคัดค้านดังกล่าว
ให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ในสานวนการสอบสวนด้วย
ในการพิจารณาเรื่องการคัดค้าน ผู้ซึ่งถูกคัดค้านอาจทาคาชี้แจงได้ หากนายกเทศมนตรีเห็นว่าหนังสือ
คัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน หากเห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่
มีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ให้สั่งยกคาคัดค้านนั้น โดยให้สั่งการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน
ทั้งนี้ ให้แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้คัดค้านทราบ แล้วส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในสานวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคาคัดค้านให้เป็นที่สุด
ในกรณีนายกเทศมนตรี ไม่สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสิบห้าวันตามวรรคสาม ให้ผู้ถูกคัดค้านพ้น
จากการเป็ น กรรมการสอบสวน และให้ เลขานุ ก ารกรรมการสอบสวนรายงานไปยัง นายกเทศมนตรี เ พื่ อ
ดาเนินการตามข้อ ๕๖ ต่อไป
การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ในกรณีกรรมการสอบสวนตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ ถูกคัดค้านหรือเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้าน ให้
ดาเนินการตามวรรคสอง โดยนายกเทศมนตรีต้องเสนอคาคัดค้านไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันรับหนังสือคัดค้าน คณะกรรมการพนักงานเทศบาลต้องพิจารณาคาคัดค้านโดยเร็ว แต่ต้องไม่
เกิน สามสิ บ วัน นั บ แต่วั น ได้รั บ หนั งสื อคัดค้า นจากนายกเทศมนตรี เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้
นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไม่พิจารณาและมีมติภายใน
สามสิบวันให้ผู้ นั้นพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาและมีมติ
คัดเลือกกรรมการสอบสวนแทนผู้นั้น
ในกรณีมีการคัดค้านตามวรรคสอง วรรคหก และข้อ ๕๕ ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่า
นายกเทศมนตรี หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี จะพิจารณาสั่งคาคัดค้านและแจ้งผลการ
พิจารณาคาคัดค้านให้ทราบ

๑๒
ข้อ ๕๕ ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านตามข้อ ๕๔
วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นรายงานต่อ นายกเทศมนตรีตามข้อ ๕๔ วรรคสอง และให้นาข้อ ๕๔ วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๕๖ ภายใต้บังคับข้อ ๔๙ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ้านายกเทศมนตรีเห็น
ว่ามีเหตุอันสมควร หรือจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจานวนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ให้
ดาเนินการได้โดยต้องแสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย และให้นาข้อ ๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้
ดาเนินการไปแล้ว
ข้อ ๕๗ คณะกรรมการสอบสวนมีห น้าที่ส อบสวนตามหมวดนี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่
กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวม
ประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
และจัดทาบันทึกประจาวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย
ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทาการสอบสวน
ข้อ ๕๘ ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนภายในกาหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) ดาเนินการประชุมตามข้อ ๕๒ แล้วแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๐ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลั กฐานที่เ กี่ย วข้ อ งกั บเรื่อ งที่ กล่ าวหาเท่าที่ มี ภายในสามสิ บวั นนั บแต่วั นที่ ได้
ดาเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ
(๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม
(๓)
(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทารายงานการสอบสวนเสนอต่อนายกเทศมนตรีภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้
คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทาให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อนายกเทศมนตรี เพื่อขอขยายระยะเวลา
การสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ ให้ นายกเทศมนตรี สั่งขยายระยะเวลาดาเนินการได้ไม่เกินสองครั้ง ๆ ละไม่เกิน
สามสิบวัน
การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการไม่แล้ว เสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้
ประธานกรรมการรายงานเหตุให้ นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบเพื่อติดตามเร่งรัด
การสอบสวนต่อไป
ข้อ ๕๙ การนาเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวน ให้กรรมการสอบสวน
บันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนาต้นฉบับมาได้
จะใช้สาเนาที่กรรมการสอบสวน หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสาเนาถูกต้องก็ได้
ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูกทาลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะให้นาสาเนาหรือ
พยานบุคคลมาสืบก็ได้
ข้ อ ๖๐ เมื่ อ ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ ก ล่ า วหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้ อ ๕๒ แล้ ว ให้
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ทราบ
ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือด้วยว่าผู้ถูก

๑๓
กล่ า วหามี สิ ท ธิ ไ ด้ ร ับ แจ้ง สรุป พยานหลั กฐานที่ ส นั บสนุ นข้ อกล่ าวหา ตลอดจนอ้ างพยานหลั กฐานหรื อ น า
พยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ตามข้อ ๖๑
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ทาบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๒ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้ โดยทาเป็น
สองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลง
ลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้
กระทาการตามที่ถูกกล่าวหรือไม่ อย่างไร แล้วบันทึกถ้อยคาไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคารับสารภาพว่าได้กระทาการตามที่ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวน
แจ้ ง ให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาทราบว่ า การกระท าตามที่ ถู ก กล่ า วหาดั ง กล่ า วเป็ น ความผิ ด วิ นั ย กรณี ใ ด หรื อ หย่ อ น
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไร หากผู้
ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยคารับสารภาพ รวมทั้งเหตุ ผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี)
และสาเหตุแห่งการกระทาไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ทาการสอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้า
เห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาโดยละเอียด จะทาการ
สอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดาเนินการตามข้อ ๗๕ และข้อ ๗๖ ต่อไป
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยคารับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนเพื่อ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วดาเนินการตามข้อ ๖๑ ต่อไป
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา ถ้ าได้ทาบันทึกลงวันที่และ
สถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ
กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือมีเหตุจาเป็นอื่น หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหา
ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูก
กล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหา
แจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ การแจ้งข้อ
กล่าวหาในกรณีเช่นนี้ ให้ทาบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๒ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสานวนการสอบสวน
หนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและ
วัน เดือน ปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่ง
บันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๒ คืน ให้ถือว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการตามวรรคห้า
ข้อ ๖๑ เมื่ อได้ ดาเนิ น การตามข้อ ๖๐ แล้ ว ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนด าเนิน การประชุ มเพื่ อ
พิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็น
ความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ ตามข้อ ๗ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้
ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ อย่างไร แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหา
มาพบเพื่อแจ้ง ข้อกล่าวหาโดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวิ นัยกรณีใด ตามข้อ
ใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
อย่างไร และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่ าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการ
กระทาที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา สาหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ส นับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้ทาบันทึกมี
สาระสาคัญตามแบบ สว.๓ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้ โดยทาเป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บ

๑๔
ไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน
ด้วย
เมื่อดาเนิ นการดังกล่ าวแล้ว ให้ คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ ถูกกล่ าวหาว่าจะยื่นคาชี้แจงแก้ ข้อ
กล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นคาชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวนให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นคาชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคาเพิ่มเติม รวมทั้งนา
สืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นคาชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวน
ดาเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคาและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว
การนาสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะนาพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ้างพยานหลักฐานแล้ว
ขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ดาเนินการตามข้อ ๗๕
และข้อ ๗๖ ต่อไป
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบหรือไม่มารับทราบ ถ้าได้ทาบันทึกลง
วันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวัน
รับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยตรงได้ หรือมีเหตุจาเป็นอื่น หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบ
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระสาคัญ
ตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูก กล่าวหา
ชี้แ จงและนั ด มาให้ ถ้ อ ยค าและน าสื บ แก้ ข้ อ กล่ า วหาภายในก าหนดเวลา การแจ้ ง ในกรณี นี้ ใ ห้ ท าบั น ทึ ก มี
สาระสาคัญตามแบบ สว.๓ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสอง
ฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่ง ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และ วัน เดือน ปีที่รับทราบส่งกลับ
คืนมารวมไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่งบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ
สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๓ คืน หรือไม่ได้รับคาชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหาหรือ
ผู้ ถูก กล่ า วหาไม่ม าให้ ถ้อยคาตามนั ด ให้ ถือ ว่าผู้ ถูกกล่ าวหาได้ทราบข้ อกล่ าวหาและสรุ ปพยานหลั กฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ สอบสวน
ต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้
แล้วดาเนินการตามข้อ ๗๕ และข้อ ๗๖ ต่อไป แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยคาหรือยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
หรือขอน าสืบ แก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสานวนการสอบสวนตามข้อ ๗๖ โดยมี
เหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ
ข้อ ๖๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๖๑ เสร็จแล้ว ก่อนเสนอ
สานวนการสอบสวนต่อนายกเทศมนตรี ตามข้อ ๗๖ ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า จาเป็นจะต้องรวบรวม
พยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดาเนินการได้ ถ้าพยานหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมมานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่ าวหา ให้ คณะกรรมการสอบสวนสรุ ป พยานหลักฐานดังกล่ าวให้ ผู้ ถูกกล่ าวหาทราบ และให้ โ อกาสผู้ ถูก
กล่าวหาที่จะให้ถ้อยคาหรือนาสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น ทั้งนี้ ให้นาข้อ ๖๑
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖๓ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นคาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้วมีสิทธิยื่นคาชี้แจงเพิ่มเติม
หรือขอให้ถ้อยคาหรือนาสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ

๑๕
เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรี
คนใหม่ตามข้อ ๗๔ ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นคาชี้แจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้รับคาชี้แจงนั้นรวมไว้ใน
สานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๖๔ ในการสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได้
ข้อ ๖๕ ในการสอบปากคาผู้ ถูกกล่ าวหาและพยาน ห้ามมิให้ กรรมการสอบสวนผู้ ใดกระทาการ
ล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทาการใดเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคาอย่างใด ๆ
ข้อ ๖๖ ในการสอบปากค าผู้ ถู กกล่ าวหาและพยาน ให้ คณะกรรมการสอบสวนเรี ยกผู้ ซึ่งจะถู ก
สอบปากคาเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่ทนายความหรือที่
ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่ง
การสอบสวน
การสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้บันทึกถ้อยคามีสาระสาคัญตามแบบ สว.๔ หรือแบบ สว.
๕ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้ แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยคาเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคาฟัง หรือจะให้ผู้ให้
ถ้อยคาอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ถ้อยคารั บว่าถูกต้องแล้วให้ ผู้ให้ถ้อยคาและผู้บันทึกถ้อยคาลงลายมือชื่ อไว้เป็น
หลักฐาน และให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งร่วมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคานั้นด้วย
ถ้าบันทึกถ้อยคามีหลายหน้า ให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคาลงลายมือชื่อกากับไว้ทุก
หน้า
ในการบันทึกถ้อยคาห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้ว
ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคาลงลายมือชื่อ
กากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม
ในกรณีผู้ให้ถ้อยคาไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคานั้น
ในกรณีผู้ให้ถ้อยคาไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖๗ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน ให้บุคคลนั้นมาชี้แจงหรือให้
ถ้อยคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกาหนด
ในกรณีพยานมาแต่ไม่ให้ถ้อยคา หรือไม่มา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้ภายในเวลา
อันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจาวันที่มี
การสอบสวนตามข้อ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๗๖
ข้ อ ๖๘ คณะกรรมการสอบสวนต้ อ งสอบสวนให้ ห มดประเด็ น ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า การสอบสวน
พยานหลักฐานใดจะทาให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จาเป็นหรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสาคัญ คณะกรรมการ
สอบสวนจะมีมติงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจาวันที่มีการสอบสวน
ตามข้อ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๗๖
ข้อ ๖๙ ในกรณีจะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่หรือส่วนราชการนอกการ
บังคับบัญชาของนายกเทศมนตรีผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการสอบสวนจะรายงานต่อ
นายกเทศมนตรีผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอให้ นายกเทศมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้น สอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได้ โดยกาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญ
ที่ จ ะต้ อ งสอบสวนไปให้ ในกรณี เ ช่ น นี้ ใ ห้ น ายกเทศมนตรี ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนขอให้
นายกเทศมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
ข้าราชการฝุายพลเรือนที่อยู่ในบังคับบัญชาตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยสามคนมาเป็นคณะทาการสอบสวน

๑๖
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะทาการสอบสวนมีฐานะเป็นคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรฐานทั่วไปนี้ และให้นาข้อ ๕๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๕ ข้อ ๖๖ และข้อ ๖๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๗๐ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้
ประธานกรรมการรายงานไปยัง นายกเทศมนตรีโดยเร็ว ถ้านายกเทศมนตรีเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือ หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการตามรายงาน ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการ
สอบสวนโดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ ทาการสอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนคณะใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการตามหมวดนี้
ข้อ ๗๑ ในกรณีการสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานเทศบาลผู้อื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ
ข้าราชการตามกฎหมายอื่น ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นว่าผู้ที่ถูกพาดพิงนั้นมีส่วนร่วมกระทา
การในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทาการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้
ประธานกรรมการรายงานไปยังนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว
ในกรณีนายกเทศมนตรี เห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่ าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือหย่อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการตามรายงาน ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวน โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทาการสอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการ
ตามหมวดนี้ กรณีเช่นนี้ให้ใช้พยานหลักฐานที่ได้สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้ แต่หากผู้ถูกพาดพิงเป็น
พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น ให้นายกเทศมนตรีแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้บังคับบัญชา
ของผู้นั้นเพื่อดาเนินการต่อไป
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนโดยแยกเป็นสานวนการสอบสวนใหม่ ให้นา
สาเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสานวนการสอบสวนเดิมรวมในสานวนการสอบสวนใหม่ หรือบันทึกให้
ปรากฏว่านาพยานหลักฐานใดจากสานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสานวนการสอบสวน
ใหม่ด้วย
ข้อ ๗๒ ในกรณีนายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทาการสอบสวนเพื่อสอบสวน
พนักงานเทศบาลผู้ใดในเรื่องที่ผู้นั้นหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้
ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และนายกเทศมนตรีเห็นว่าการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลว่าเป็นการกระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นควรสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนผู้นั้นตามข้อ ๒๖ วรรคหก ให้
ดาเนินการตามมาตรฐานทั่วไปนี้ กรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก จะนาสานวนการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๗ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ ออกจากราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ มาประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ ๗๓ ในกรณีมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่
กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว ให้
ถือเอาคาพิ พากษานั้ น เป็ น พยานหลั กฐานที่ส นับสนุนข้อ กล่ า วหาโดยไม่ ต้องสอบสวนพยานหลั กฐานอื่น ที่
เกี่ยวข้องกับ ข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และแจ้ง ข้อกล่าวหาและส รุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย

๑๗
ข้ อ ๗๔ ในระหว่ า งการสอบสวน แม้ จ ะมี ก ารสั่ ง ให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาไปอยู่ น อกบั ง คั บ บั ญ ชาของ
นายกเทศมนตรีผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้ว
ทารายงานการสอบสวนและเสนอสานวนการสอบสวนต่อนายกเทศมนตรีผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งตามข้ อ ๗๙ ข้ อ ๘๐ ข้ อ ๘๑ และข้ อ ๘๒ และให้ น ายกเทศมนตรี ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนส่งเรื่องให้ผู้บริหารท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสังกัดใหม่
ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ พร้อมทั้งพิจารณาและดาเนินการตามข้อ ๗๗
(๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณีต่อไป
ข้อ ๗๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุมพิจารณาลงมติ
ดังนี้
(๑) ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิด เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับโทษ
สถานใด
(๒) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจาก
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ อย่างไร
(๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้
ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็ นการเสียหายแก่
ราชการตามข้อ ๘ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ อย่างไร
ข้อ ๗๖ เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๗๕ แล้ว ให้ คณะกรรมการสอบสวนทารายงานการ
สอบสวนซึ่งมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๖ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้ เสนอต่อนายกเทศมนตรี กรรมการสอบสวนผู้ใด
มีความเห็ นแย้ง ให้ ทาความเห็ นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน โดยถือเป็นส่ ว นหนึ่งของรายงานการ
สอบสวนด้วย
รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีไม่ได้สอบสวนพยานตามข้อ ๖๗ และ
ข้อ ๖๘ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคารับสารภาพ ให้บันทึก
เหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย
(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา
(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร ถ้าผิดเป็น
ความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ อย่างไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่า
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่
ออกจากราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ อย่างไร
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทารายงานการสอบสวนแล้ว ให้เสนอสานวนการสอบสวน พร้อมทั้ง
สารบาญต่อนายกเทศมนตรี และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ
การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนในเรื่องใดไปแล้ว จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใน
เรื่องนั้นอีกมิได้ เว้นแต่กรณีตามข้อ ๗๘ วรรคสอง
ข้ อ ๗๗ เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนได้ เ สนอส านวนการสอบสวนมาแล้ ว ให้ น ายกเทศมนตรี
ตรวจสอบความถูกต้องของสานวนการสอบสวนตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ แล้ วดาเนินการ
ดังต่อไปนี้

๑๘
(๑) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิด หรือไม่มีเหตุที่จะให้ออกจาก
ราชการตามข้อ ๗ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ สมควรยุติเรื่อง หรือกระทาผิด
ที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาและสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่
ได้รับสานวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
(๒) ในกรณี ค ณะกรรมการสอบสวนเห็ น ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหากระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ให้
นายกเทศมนตรีพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ และไม่ว่ านายกเทศมนตรีจะเห็น
ด้ว ยกับ ความเห็ น ของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ตาม นายกเทศมนตรี ต้องส่ งเรื่องให้ คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณาตามข้อ ๘๕ ของมาตรฐานทั่วไปนี้ หรือตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ของมาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วกั บ การให้ อ อกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ ไ ด้ รั บ ส านวนการสอบสวนจาก
คณะกรรมการสอบสวน
การพิจารณาดาเนินการของนายกเทศมนตรีตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงความเห็นเป็นหนังสือ กรณีเห็น
แย้งให้อ้างเหตุผลประกอบด้วย
ข้อ ๗๘ ในกรณีนายกเทศมนตรีเห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติมประการใด ให้กาหนดประเด็น พร้อม
ทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความ
จาเป็น โดยอาจกาหนดมาตรการเร่งรัดการสอบสอนเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทาการสอบสวนได้ หรือ นายกเทศมนตรีเห็นเป็นการ
จาเป็น นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้นทาการสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นตาม
วรรคหนึ่งก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้นาข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จ แล้วให้ส่ง
พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติม ไปให้นายกเทศมนตรีเพิ่มเติมโดยไม่ต้องทาความเห็น
ข้อ ๗๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามที่กาหนดในข้อ ๔๙ ให้
การสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเช่นนี้ ให้นายกเทศมนตรีมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนใหม่ให้
ถูกต้อง
ข้อ ๘๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทาไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนนั้นเสียไปเฉพาะ
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามข้อ ๕๓ วรรค
หนึ่ง
(๒) การสอบปากคาบุคคล ดาเนินการไม่ถูกต้องตามข้อ ๕๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๕ ข้อ ๖๖
วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๖๙
ในกรณีเช่นนี้ ให้นายกเทศมนตรีสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว
ข้อ ๘๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและ
สรุ ป พยานหลั กฐานที่ส นับ สนุ นข้อกล่าวหา หรือไม่ส่ งบันทึกการแจ้งข้อกล่ าวหาและสรุปพยานหลั กฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหา
ชี้แจง หรื อนั ดมาให้ ถ้ อยคาหรื อน าสื บ แก้ ข้อ กล่ าวหาตามข้ อ ๖๑ ให้ นายกเทศมนตรี สั่ งให้ ค ณะกรรมการ
สอบสวนดาเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงให้ถ้อยคาและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา
ตามข้อ ๖๑ ด้วย
ข้อ ๘๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทาไม่ถูกต้องตามหมวดนี้ นอกจากที่กาหนดในข้อ
๗๙ ข้ อ ๘๐ และข้ อ ๘๑ ถ้ า การสอบสวนตอนนั้ น เป็ น สาระส าคั ญ อั น จะท าให้ เ สี ย ความเป็ น ธรรม ให้
นายกเทศมนตรีสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดาเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้าการ

๑๙
สอบสวนตอนนั้นมิใช่สาระสาคัญอันจะทาให้เสียความเป็นธรรม นายกเทศมนตรีจะสั่งให้แก้ไขหรือดาเนินการให้
ถูกต้องหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๘๓ การนับระยะเวลาตามมาตรฐานทั่วไปนี้ สาหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลา
นั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่ม
ระยะเวลาที่ขยายออกไป ส่วนเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้นับวันเริ่มเปิ ด
ทาการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
หมวด ๘
การลงโทษทางวินัย
ข้อ ๘๔ พนักงานเทศบาลผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ นายกเทศมนตรีสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สาหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อย หรือ
มีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ในกรณีกระทาผิดวินั ย เล็ กน้ อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โ ดยว่ากล่าวตักเตือนเป็น
หนังสือก็ได้
กรณีการกระทาในเรื่องเดียวกัน แต่เป็นความผิดวินัยหลายฐานความผิด ให้สั่งลงโทษในสถานโทษที่
หนักที่สุดเพียงสถานเดียวแห่งการกระทานั้น
นายกเทศมนตรีมีอานาจลงโทษตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่งได้
ดังนี้
(๑) ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕ % และเป็นเวลาไม่เกิน ๓ เดือน
(๒) ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น
ข้อ ๘๕ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่
กรณี เห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ให้
นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการ
ทางวินัยและการให้ออกจากราชการซึ่งผู้นั้นสังกัดอยู่ พิจารณาทาความเห็นเสนอ ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะ
นามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลงโทษต่ากว่าปลดออกจากราชการ และเมื่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลมีมติเป็นประการใด ให้นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามข้อนี้ ให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่
เป็นกรรมการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามข้อ ๙
วรรคสาม ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
เป็นประธาน
(๒) นายอาเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดจานวน
หนึ่งคน
(๓) ผู้แทนเทศบาลในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีจานวนหนึ่งคน และพนักงานเทศบาล
จานวนหนึ่งคน

๒๐
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จานวนสองคน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล
หรือด้านการดาเนินการทางวินัย
(๕) ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัด จานวนหนึ่งคน เป็นเลขานุการ
การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตาแหน่งให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายเลขานุการกรรมการสอบสวนให้เป็นผู้นา
เสนอรายงานการดาเนินการทางวินั ยในการประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือของคณะกรรมการ พนักงาน
เทศบาล เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ แต่ห้ามมิให้ผู้นั้นพิจารณาหรือแสดงความเห็นในการประชุม
กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติแล้ว แต่ยังมิได้มีการปฏิบัติตามมติ ผู้จะถูกลงโทษได้โอนไป
สังกัดใหม่ ให้ คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลสั งกัดเดิมส่ งรายงานการดาเนิน การทางวินัย พร้อ มมติไ ปยัง
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่ว นท้องถิ่นสังกัดใหม่เพื่อพิจารณาดาเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยไม่
ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการสังกัดใหม่พิจารณา
ทาความเห็นเสนออีก
ข้อ ๘๖ การลงโทษพนักงานเทศบาล ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และมิให้
เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในคาสั่งลงโทษให้แสดงให้ชัดเจนว่าผู้
ถูกลงโทษกระทาผิดวินั ยโดยมีข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน พยานหลักฐาน และเหตุผ ลที่ส นับสนุนข้อ
กล่าวหาอย่างไร เป็นการกระทาผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด
การลงโทษตามวรรคหนึ่งให้ทาเป็นคาสั่ง และระบุสิทธิในการอุทธรณ์ และระยะเวลาสาหรับการ
อุทธรณ์ไว้ในคาสั่งด้วย วิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามข้อ ๘๔ หรือข้อ ๘๗ วรรคสอง หรือ
วรรคสาม ห้ามมิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกคาสั่ง เว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูก สั่งพักราชการ หรือสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็น ไปตามหมวด ๓ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ และให้ทาคาสั่งตามแบบ ลท.๑ แบบ ลท.๒ หรือแบบ ลท.๓ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้
(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ตามข้อ ๘๕ หรือการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่
ออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใดให้
เป็นไปตามหมวด ๕ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ทาคาสั่งดังกล่าว
ตามแบบ ลท.๔ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้
(๓) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามข้อ ๘๕ หรือเป็นโทษไล่
ออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ จะสั่งให้มีผล
ตั้งแต่วันใด ให้นา (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๔) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ให้สั่งย้อนหลังไปถึง
วัน ที่คาสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ ทั้งนี้ การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผ ลกระทบถึงสิทธิและประโยชน์ ที่ผู้ถูกสั่ง
ลงโทษได้รับแล้ว
(๕) การสั่งลดโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ หรือโทษปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราชการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ์ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใด ให้นา (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๖) คาสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษตามข้อ ๘๗ วรรคสอง หรือวรรคสาม ให้ทาคาสั่ง
ดังกล่าวตามแบบ ลท.๕ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้

๒๑
(๗) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ
การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกรณีผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ ทา
คาสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๖ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้
(๘) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ
การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกรณีผิดวินัยอย่างร้ายแรง และการสั่ง
ให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ ให้ทาคาสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๗ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้
(๙) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ให้ทาเป็นคาสั่งมีสาระสาคัญแสดง
เลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ออกคาสั่งเดิม ข้อความเดิมตอนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และข้อความที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
แล้ว
หมวด ๙
การรายงานการดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๘๗ เมื่อนายกเทศมนตรีได้ดาเนินการทางวินัยแก่ พนักงานเทศบาล โดยสั่งลงโทษ หรืองดโทษ
ตามข้อ ๘๔ หรือสั่งยุติเรื่องแก่พนักงานเทศบาลผู้ใดแล้ว ให้รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อส่ง
เรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ วรรคสาม ทา
ความเห็นเสนอ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลต้องพิจารณามีมติให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้รับรายงานการดาเนินการทางวินัยจากนายกเทศมนตรี
ในกรณีมีเหตุผลความจาเป็นซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก
ราชการ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ไม่อาจพิจารณามีมติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ๆ ละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลอาจมีมติในคราวเดียวให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ส่งรายงานการดาเนินการทางวินัยไปให้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก
ราชการพิจารณาทาความเห็นเสนอก่อนการพิจารณาและมีมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก็ได้
เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเห็นว่าการลงโทษหรืองดโทษหรือสั่งยุติเรื่อง ตามวรรค
หนึ่ง เป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใด ให้ นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฎิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น
การพิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัย
และการให้ออกจากราชการ หรือของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี ต้องแสดงเหตุผลให้ปรากฏ
เป็นหนังสือในรายงานการประชุมด้วย
ในกรณีนายกเทศมนตรีได้สั่งลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง ตามข้อ
๘๕ วรรคหนึ่ง ของมาตรฐานทั่วไปนี้ หรือสั่งให้ พนักงานเทศบาลผู้ใดออกจากราชการตามข้อ ๖ (๔) หรือข้อ ๗
ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้รายงานการดาเนินการทางวินัย หรือการ
สอบสวน หรือการให้ออกจากราชการต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อทราบ

๒๒
เมื่อนายกเทศมนตรีได้มีคาสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษถ้าเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น
หรือลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ คาสั่งลงโทษเดิมให้เป็นอันยกเลิก ถ้าลดโทษเป็นอัตรา
โทษที่เบาลง อัตราโทษส่วนที่เกินก็ให้เป็นอันยกเลิก ในกรณีที่คาสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนเป็น
อันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนที่เกินเป็นอันยกเลิก ให้คืนเงินเดือนที่ได้ตัด หรือลดลงไปแล้วตามคาสั่งที่เป็นอัน
ยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนเกินที่เป็นอันยกเลิกนั้นให้แก่ผู้ถูกลงโทษ
ข้อ ๘๘ เมื่อนายกเทศมนตรีได้ดาเนินการทางวินัย หรือพิจารณาลงความเห็นให้ พนักงานเทศบาล
ออกจากราชการในเรื่องใด ถ้าคณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็น เป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลพนักงานเทศบาลตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ให้มีอานาจกาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญที่ต้องการทราบไปให้
นายกเทศมนตรีเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่นายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งไว้เดิมทาการสอบสวนเพิ่มเติมได้ด้วย
ในการสอบสวนเพิ่มเติม ถ้าคณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก
ราชการ หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นเป็นการสมควรส่งประเด็น หรือข้อ
สาคัญใดที่ต้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ หรืออยู่นอกอานาจของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล ก็ให้กาหนดประเด็นหรื อข้อสาคัญนั้นไปเพื่อขอให้ นายกเทศมนตรี หรือหั วหน้าส่ วนราชการ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นทาการสอบสวนแทนได้ และให้นาข้อ ๖๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีนายกเทศมนตรีส่งประเด็นหรือข้อสาคัญตามวรรคสองไปเพื่อให้นายกเทศมนตรี หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือหัวหน้ าหน่วยงานในท้องที่นั้น ดาเนินการตามวรรคหนึ่ ง หรื อวรรคสอง ในเรื่องเกี่ยวกับกรณี
กล่าวหาว่ากระทาผิดอย่างร้ายแรงตามข้อ ๒๖ วรรคหก ให้นาการสอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
เมื่ อ ความปรากฏแก่ ค ณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาลว่ า การด าเนิ น การทางวิ นั ย ของ
นายกเทศมนตรีใด หรือการพิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัยของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแห่งใด
ขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไปนี้ ต้องดาเนินการตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป
ข้อ ๘๙ ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ
ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรั กษาวินัย และการดาเนินการ
ทางวินั ย ลงวัน ที่ ๒๒ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยอนุโ ลมจนกว่าจะแล้ ว เสร็จ ส่ ว นการพิจ ารณาสั่ งการให้
ดาเนินการตามมาตรฐานทั่วไปนี้
พนักงานเทศบาลผู้ใดมีกรณีกระทาผิดวินัยอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ หรือ พนักงาน
เทศบาลซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นผู้ใดมีกรณีกระทาผิดวินัยอยู่ก่อน
วันโอนมาบรรจุเป็น พนักงานเทศบาล ให้นายกเทศมนตรีดาเนินการสอบสวนพิจารณาตามมาตรฐานทั่วไปนี้
ส่วนการดาเนินการเพื่อปรับบทความผิดและการสั่งลงโทษ ให้ดาเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะ
กระทาผิด

๒๓
กรณีเป็ น เรื่ องที่อยู่ ในระหว่างการสื บสวนหรือสอบสวนของผู้ บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็ใ ห้
สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนแล้วเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ นายกเทศมนตรีสังกัดปัจจุบันพิจารณาดาเนินการตาม
วรรคหนึ่ง
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก
(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ป.มท...................
รอง ป.มท............
อสถ.....................
รอง อสถ..............
ผอ.สน.บถ...........
ผอ.สมอ...............
นก./หน.ฝ............

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม
กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร
และอ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาล แต่ จ ะต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ม าตรฐานกลางเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๗) ประกอบมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่
๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไป
เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้
ออกจากราชการ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๔ ในมาตรฐานทั่วไปนี้
“พนักงานเทศบาล” ให้หมายความรวมถึง พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลนั้นด้วย
หมวด ๒
การออกจากราชการ
ข้อ ๕ พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามข้อ ๒๔
(๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๒๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และ
การดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๓๔ ของมาตรฐานทั่วไปนี้ หรือเนื่องจากไม่

๒
ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยไม่ได้รับการ
ยกเว้นตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานเทศบาล
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
การออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้ทาเป็นคาสั่ง เว้นแต่กรณีตาม (๑) และ (๒)
การออกค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ การออกจากราชการตามวรรคสอง ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน เว้นแต่คาสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ส่งเรื่องการออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้คณะอนุกรรม
ด้านวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ วรรคสาม ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาทาความเห็นเสนอ และให้นาหมวด ๘ และหมวด ๙ ของ
มาตรฐานทั่วไปดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหมวด ๕
ข้อ ๖ นายกเทศมนตรีมีอานาจสั่งให้พนักงานเทศบาลออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมี
สิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ และการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน นอกจากให้ทา
ได้ในกรณีที่กาหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ และกรณีที่กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนแล้ว นายกเทศมนตรีจะเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
ตามข้อ ๘๕ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทา
ความเห็นเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นายกเทศมนตรีออกคาสั่งให้พนักงาน
เทศบาลออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่าเสมอ และ
นายกเทศมนตรีเห็นสมควรให้ออกจากราชการ
(๒) เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
(๓) เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ใดไม่มีสัญชาติไทย ดารงตาแหน่ง ทางการเมือง ทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับ พนักงานเทศบาล เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื ่อมใสการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย
ความบริสุทธิ์ใจและนายกเทศมนตรีเห็นว่ากรณีมีมูล ก็ให้นายกเทศมนตรีสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดย
ไม่ชัก ช้า และให้นาข้อ ๗ มาใช้บังคับ โดยอนุโ ลม ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีมติเห็นชอบ
ดังกล่าวแล้ว ก็ให้นายกเทศมนตรีสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
(๕) เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกาหนด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้

๓
ข้อ ๗ พนักงานเทศบาลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่
จะปฏิบัติห น้าที่ร าชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่ เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ
และนายกเทศมนตรี เ ห็ น ว่ า กรณี มี มู ล ถ้ า ให้ ผู้ นั้ น รั บ ราชการต่ อ ไปจะเป็ น การเสี ย หายแก่ ร าชการ ก็ ใ ห้
นายกเทศมนตรีสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้นาข้อ ๒๖ วรรคหก วรรคเจ็ด
วรรคแปด ข้อ ๒๗ และข้อ ๘๕ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ผู้นั้นออกจากราชการ ก็ให้นายกเทศมนตรี
สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
การสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากเป็นกรณีการกระทาที่ปรากฏชัดแจ้งตามหมวด ๖ ของมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จะดาเนินการโดยไม่สอบสวน หรืองด
การสอบสวนก็ได้
ข้อ ๘ พนักงานเทศบาลผู้ใดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามข้อ ๒๖ วรรคหก ของ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการ
สอบสวน หรือนายกเทศมนตรีเห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่า งยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่
การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามข้อ ๘๕ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการด าเนิ น การทางวิ นั ย พ.ศ. ๒๕๕๘ ถ้ า ให้ รั บ ราชการต่ อ ไปจะเป็ น การเสี ย หายแก่ ร าชการ ก็ ใ ห้
นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการ
ทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ วรรคสาม ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเป็น
ประการใด ให้นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองใน
กรณีที่ถูกสอบสวน ให้น ายกเทศมนตรีสั ่งให้ผู้นั้น ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๙ เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ใดต้องรับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาล หรือต้องรับโทษจาคุกโดยคา
พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษ
ปลดออก หรือไล่ ออกจากราชการ นายกเทศมนตรี จะสั่ งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้
ข้อ ๑๐ เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้
นายกเทศมนตรีสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออก
จากราชการในกรณีอื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เพื่อพิจารณามีมติให้นายกเทศมนตรีเปลี่ยนแปลงคาสั่งให้ออกตามวรรคหนึ่งเป็นให้ ออกจากราชการในกรณีอื่น
นั้นได้
ข้อ ๑๑ ในกรณีนายกเทศมนตรีเห็นสมควรที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๖ (๔)
หรือข้อ ๗ กลับเข้ารับราชการ ให้นาข้อ ๒๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๔
เมื่อนายกเทศมนตรีดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อ
ทราบ
ข้อ ๑๒ เมื่อ นายกเทศมนตรี เห็ นสมควรให้ พ นักงานเทศบาลออกจากราชการในเรื่องใด ถ้ า
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่ จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลให้ เทศบาลปฏิบัติการตามมาตรฐานทั่วไปนี้
หรือมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับ พนักงานเทศบาลกรณีการให้ออก
จากราชการเนื่องจากมีผลการประเมินต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนด หรือขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้น โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็ให้คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลกาหนดประเด็น หรือข้อสาคัญไปให้ นายกเทศมนตรีเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมทาการ
สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้
หมวด ๓
การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๑๓ การสั่งให้ พนักงานเทศบาลพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการ
สอบสวนพิจารณา ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดาเนินการเพื่อให้เป็ นไป
ตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ ๑๔ พนักงานเทศบาลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรื อ ถู ก ฟู อ งคดี อ าญา เว้ น แต่ เ ป็ น ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท าโดยประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ
นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการ เพื่อรอฟังผล
การสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน และนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการ
ต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๒) ผู้นั้นถูกฟูองคดีอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
หรือเกี่ยวกับความประพฤติ หรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ โดยพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้
และนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๓) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
(๔) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถู กควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจาคุกโดยคาพิพากษา
และได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจาคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว
(๕) ผู้ นั้ น ถูก แต่ง ตั้งกรรมการขึ้น ทาการสอบสวนและต่อมามีคาพิพากษาถึงที่สุ ดว่าเป็นผู้ กระท า
ความผิดอาญา ในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกแต่งตั้งกรรมการขึ้นทาการสอบสวนภายหลังที่มีคาพิพากษา
ถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทา ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และนายกเทศมนตรีพิจารณา เห็นว่าข้อเท็จจริงที่
ปรากฏตามคาพิพากษาถึงที่สุดนั้ น ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ ว ว่าการกระทาความผิ ดอาญาของผู้ นั้นเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจะสั่งให้พนักงานเทศบาลผู้นั้น
พักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือรอผลคดีก็ได้

๕
การพิจารณามีมติตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตรวจสอบ หากพบว่าเป็นความ
จริง จึงจะพิจารณามีมติเห็นชอบได้
ข้อ ๑๕ การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณีผู้ถูกสั่งพัก ราชการได้
ร้องทุกข์ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเห็นว่าคาร้องทุกข์ฟังขึ้นและไม่สมควรที่จะสั่งพักราชการ
อีกต่อไป ต้องมีมติให้ น ายกเทศมนตรี ออกคาสั่ งสั่ งให้ ผู้ นั้นกลั บเข้าปฏิบัติห น้าที่ราชการก่อนการสอบสวน
พิจารณาเสร็จสิ้น
ข้อ ๑๖ ในกรณีพนักงานเทศบาลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูก แต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนหลายสานวน หรือถูกฟูองคดีอาญาหลายคดี เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ที่ถูกฟูองนั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ถ้าจะสั่งพักราชการ
ให้สั่งพักทุกสานวนและทุกคดี
ในกรณีได้สั่งพักราชการในสานวนใด หรือคดีใดไว้แล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพัก ราชการนั้นมี
กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนในสานวนอื่น หรือ
ถูกฟูองคดีอาญา ในคดีอื่นเพิ่มขึ้นอีก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ที่
ถูกฟูองนั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ก็ให้สั่งพักราชการในสานวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย
ข้อ ๑๗ การสั่งพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกคาสั่งเว้นแต่
(๑) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุม หรือขัง โดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจาคุก
โดยคาพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจาคุก
(๒) ในกรณีได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะคาสั่งเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง ให้สั่ง
พักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคาสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออกคาสั่งเดิม
ข้อ ๑๘ คาสั่งพักราชการต้องระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ถูกสั่งพัก ตลอดจนกรณีและเหตุที่สั่งให้พัก
ราชการ
เมื่อได้มีคาสั่งให้พนักงานเทศบาลผู้ใดพักราชการแล้ว ต้องมีหนังสือแจ้งคาสั่งให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งส่ง
สาเนาคาสั่งให้ด้วยโดยพลัน ในกรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้นั้นทราบได้ หรือผู้นั้นไม่ยอมรับทราบคาสั่ง ให้ปิดสาเนา
คาสั่งไว้ ณ ที่ทาการที่ผู้นั้นรับราชการอยู่และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งสาเนาคาสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไป
ให้ผู้นั้น ณ ที่อยู่ของผู้นั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้ดาเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคาสั่งพักราชการแล้ว
ข้อ ๑๙ เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๑๔ และนายกเทศมนตรี
พิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จ
โดยเร็ว นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้
ก่อนก็ได้
ให้นาข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม
ข้อ ๒๐ เมื่อได้สั่งให้พนักงานเทศบาลผู้ใดพักราชการไว้แล้ว นายกเทศมนตรีจะพิจารณาตามข้อ ๑๙
และสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลก่อน และให้นาความในข้อ ๑๔ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๑ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้นาข้อ ๑๗ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม แต่สาหรับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามข้อ ๒๐ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันพักราชการเป็นต้น
ไป
ข้อ ๒๒ เมื่อได้สั่งให้พนักงานเทศบาลผู้ใดพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการ
สอบสวนพิจารณา ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเป็นประการใดแล้ว ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้

๖
(๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ดาเนินการตามข้อ ๘๕ ของมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของมาตรฐาน
ทั่วไปนี้ แล้วแต่กรณี
(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่ มีกรณีที่จะต้อง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้ นายกเทศมนตรีสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า ปฏิบัติห น้าที่ราชการในตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ทั้งนี้ สาหรับการสั่ง
ให้ ผู้ถูกสั่งพักราชการกลั บเข้าปฏิบัติห น้าที่ราชการในตาแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ต้องได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน แล้ว
ดาเนินการตามข้อ ๘๔ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ.
๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของมาตรฐานทั่วไปนี้แล้วแต่กรณี
(๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มี
กรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้ นายกเทศมนตรี สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิมหรือ
ตาแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ทั้งนี้ สาหรับการสั่งให้ผู้
ถูกสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่ อนกลั บ เข้ารั บราชการในตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง ในระดับเดี ยวกันที่ผู้ นั้น มี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลก่อน แล้วดาเนินการตามข้อ ๘๔ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของมาตรฐานทั่วไปนี้ แล้วแต่กรณี
(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้อง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เนื่องจากได้พ้นจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้ดาเนินการตามข้อ ๘๔ ของ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของ
มาตรฐานทั่วไปนี้ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การดาเนินการตามข้อ ๘๔ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของมาตรฐานทั่วไปนี้ ในกรณีจะสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
การสั่งลงโทษดังกล่าวให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันสุดท้ายก่อนวัน พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้ว ยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๕) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ ร้ายแรง และไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการได้ เนื่องจากได้พ้นจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้ว ยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้ ดาเนินการตามข้อ ๘๔ ของ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของ
มาตรฐานทั่วไปนี้ และมีคาสั่ งยกเลิกคาสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้ นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และให้นา (๔) วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๖) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่ง ให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ดาเนินการตามข้อ ๘๔ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของมาตรฐานทั่วไปนี้ แล้วแต่กรณี แล้วให้ นายกเทศมนตรีเสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไม่ต้องสั่ง
ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ และให้นา (๔) วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๗) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดวินัย และไม่มีกรณีจะต้องออกจากราชการ ก็ให้สั่งยุติ
เรื่อง และให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือกลับเข้ารับราชการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

๗
(๘) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นมิได้กระทาผิดวินัย และไม่มีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออก
จากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เนื่องจากมีอายุครบตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่อง
(๙) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมิได้กระทาผิดวินัย และไม่มีกรณี
จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้ เนื่องจากมีอายุครบตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น แล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่องและมีคาสั่งยกเลิกคาสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๑๐) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดวินัย แต่มีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุ
อื่น ก็ให้นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ นายกเทศมนตรี
สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
ข้อ ๒๓ การออกคาสั่งพักราชการ คาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือคาสั่งให้กลับเข้า ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือกลับเข้ารับราชการ ให้มีสาระสาคัญตามแบบ พอก.๑ แบบ พอก.๒ แบบ พอก.๓ หรือแบบ
พอก.๔ แล้วแต่กรณี ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้
หมวด ๔
การลาออกจากราชการ
ข้อ ๒๔ พนั ก งานเทศบาลผู้ ใ ดประสงค์จ ะลาออกจากราชการให้ ยื่ น หนั ง สื อขอลาออกต่ อ
นายกเทศมนตรี ซึ่งมีสาระสาคัญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้ เพื่อให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกคาสั่ง
ให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยว่าสามสิบวัน
ในกรณีผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันและนายกเทศมนตรีเห็น
ว่ามีเหตุผลและความจาเป็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้
หนั งสื อขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่ ว งหน้าก่อ นวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิ บวัน โดยไม่ได้รั บ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายกเทศมนตรี หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบกาหนด
สามสิบวันนับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก
ในกรณีน ายกเทศมนตรี พิจ ารณาเห็ นว่าจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้งการอนุญาตให้
ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ และต้องแจ้งการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกพร้อม
ทั้ ง เหตุ ผ ลให้ ผู้ ข อลาออกทราบก่ อ นวั น ขอลาออกมี ผ ล และให้ ก ารลาออกมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ครบ
กาหนดเวลาที่ยับยั้ง แต่จะอ้างการถูกแต่งตัง้ คณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนมาเป็นเหตุแห่งการยับยั้งมิได้
ข้อ ๒๕ เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานเทศบาลผู้ใดแล้ว ถ้าเป็น
หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก
ให้นายกเทศมนตรี พิจารณาว่าควรอนุญาตให้ผู้นั้นลาออกจากราชการ หรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก
โดยให้ดาเนินการดังนี้
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(๑) ในกรณี น ายกเทศมนตรี พิ จ ารณาเห็ น ว่ าควรอนุ ญ าตให้ ล าออกจากราชการได้ ให้ เสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้นั้นลาออกจากราชการ และให้นายกเทศมนตรีออก
คาสั่งให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบ ลก.๓ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้ แล้วแจ้งคาสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออก
ทราบก่อนวันขอลาออกด้วย
(๒) ในกรณีนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้นายกเทศมนตรีมี
คาสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วแจ้งคาสั่งดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออก
ทราบด้วย ทั้งนี้ การยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้สั่งยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวและจะขยายอีกไม่ได้
เมื่อนายกเทศมนตรียับยั้งการอนุญาตให้ลาออกตาม (๒) ก่อนครบกาหนดเวลาที่ยับยั้งตามข้อ ๒๔
วรรคห้า หากผู้ขอลาออกจากราชการประสงค์จะถอนหนังสือขอลาออกย่อมมีสิทธิกระทาได้ โดยทาหนังสือ
ตามแบบ ลก.๒ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้ ยื่นต่อนายกเทศมนตรี การจากัดสิทธิดังกล่าวจะกระทามิได้
การขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้ าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อ นายกเทศมนตรี
ได้รั บหนั งสื อขอลาออกดังกล่ าวแล้ว ให้มีคาสั่ งเป็นลายลั กษณ์อักษรก่อนวันขอลาออกว่าจะอนุญาตให้ ยื่น
ล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน ตามที่ผู้ขอลาออกได้ยื่นไว้หรือไม่ แล้วแจ้งการสั่งดังกล่าวพร้อม
เหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันที่การขอลาออกมีผล ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบว่าวันขอลาออกในกรณีดังกล่าวคือ
วันที่ระบุไว้ในหนังสือขอลาออก หรือวันถัดจากวันครบกาหนดสามสิบวันนับแต่วันยื่นหนังสือขอลาออก แล้ว
ให้พิจารณาดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
ถ้านายกเทศมนตรีไม่ดาเนินการตามข้อ ๒๔ วรรคสี่ หรือวรรคห้า และข้อ ๒๕ วรรคสาม ให้การ
ลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก
การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตาแหน่งทาง
การเมือง ตาแหน่งผู้พิพากษาหรือตุลาการ ตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการใดที่กฎหมายกาหนดว่าต้องไม่
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อสมัครรับเลือิกตั้งเป็นสมาชิกสรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นต่อ นายกเทศมนตรีอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออก และให้การลาออกมีผลนับแต่วันขอ
ลาออก
กรณีพนักงานเทศบาลผู้ใดขออนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานในองค์กรอื่นของรัฐ แล้วแต่กรณี หากประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อเข้ารับการบรรจุหรือแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรอื่นของรัฐ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อนายกเทศมนตรีอย่างช้า
ภายในวันที่ขอลาออก และให้การลาออกมีผลนับแต่วันขอลาออก
ข้อ ๒๖ เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว ให้บันทึกวันยื่นหนังสือขอลาออกนั้นไว้เป็น
หลักฐาน และให้ตรวจสอบว่าหนังสือขอลาออกดังกล่าวได้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิ บวัน
หรื อไม่ พร้ อมทั้งพิจารณาเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับ
หนังสือขอลาออก
ข้อ ๒๗ ในกรณีผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปตามข้อ ๒๕ วรรคสี่ ให้นายกเทศมนตรีมีหนังสือ
แจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
ข้อ ๒๘ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามข้อ ๒๕ วรรคห้า และวรรคหก ให้นายกเทศมนตรี
เสนอหนังสือขอลาออกนั้นพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การลาออกโดยเร็ว

๙
เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออกตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
นายกเทศมนตรีออกคาสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ตั้งแต่วันที่ขอลาออก
ข้อ ๒๙ ผู้ขอลาออกอาจยื่นหนังสือขอถอนหรือระงับการลาออกต่อ นายกเทศมนตรี ได้ โดยต้องยื่น
ก่อนวันที่การขอลาออกมีผล
หมวด ๕
วันออกจากราชการ
ข้อ ๓๐ การออกจากราชการของพนักงานเทศบาล ตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) จะออกจากราชการตั้งแต่
วันใดให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ ๓๑ การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๒๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๓๓ ของมาตรฐาน
ทั่วไปนี้ หรือเนื่องจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับ
พนักงานเทศบาล ห้ามมิให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกคาสั่ง เว้นแต่
(๑) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๙ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาล
หรือโดยคาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
(๒) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๓) ในกรณีได้มีการสั่ งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่ห รือ
เปลี่ยนแปลงคาสั่งเป็นให้ออกจากราชการ ตามข้อ ๒๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และ
การดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ออกจากราชการตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๓๔
ของมาตรฐานทั่วไปนี้ หรือให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติ
ทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับ พนักงานเทศบาล ก็ให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องออกจากราชการ
ตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคาสั่งเดิม
(๔) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งให้ออกจากราชการย้อนหลัง ก็สั่ งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้อง
ออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการทาให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งให้
ออกนั้น
ข้อ ๓๒ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ ๒๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ วินัยและการรักษา
วินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อ ๒๑ ของ
มาตรฐานทั่วไปนี้
ข้อ ๓๓ การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ห้ามมิให้สั่งปลดออก หรือไล่ออกย้อนหลังไป
ก่อนวันออกคาสั่ง เว้นแต่
(๑) ในกรณีได้มีคาสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อจะสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่
ออกจากราชการ ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการ หรือวันให้ออกจากราชการไว้ก่อน แล้วแต่กรณี
(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทาผิดวินัยโดยละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกให้ปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่
วันละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น

๑๐
(๓) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก
หรือโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยปกติให้สั่งปลดออก
หรือไล่ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด หรือวันต้องคาพิพากษาถึงที่สุด หรือวันถูกคุมขัง
ติดต่อกันจนถึงวันต้องคาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
(๔) ในกรณีได้มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลง
คาสั่งการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ในกรณีเช่นนี้ ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการตามคาสั่งเดิม แต่ถ้า
วันออกจากราชการตามคาสั่งเดิมไม่ถูกต้อง ก็ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องออก
จากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคาสั่งเดิม
(๕) ในกรณีได้มีการสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่ง
ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งเป็นลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึง
วันที่ควรต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามกรณีนั้นขณะที่ออกคาสั่งเดิม
(๖) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งนั้นได้ออกจากราชการ
โดยถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น หรือได้รับอนุญาตให้ลาออกจาก
ราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ ออกย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น
(๗) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งนั้น ได้พ้นจากราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึง
วันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
(๘) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออก หรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก
ย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการทาให้เสียประโยชน์ตาม
สิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น
ข้อ ๓๔ พนักงานเทศบาลผู้ใดมีกรณีสมควรให้ออกอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ หรือพนักงาน
เทศบาลซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ ข้าราชการตามกฎหมายอื่นผู้ใดมีกรณีสมควรให้ออกจาก
งาน หรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการ
ตามกฎหมายอื่นนั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ให้นายกเทศมนตรีสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการดาเนินการออกคาสั่งให้ออกจาก
ราชการ ให้ดาเนินการตามมาตรฐานทั่วไปนี้ เว้นแต่
(๑) ในกรณีผู้บังคับบัญชาสังกัดเดิมได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้ว
ก่อนที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฏหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จ
(๒) ในกรณีได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อน
วันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณาแล้วแต่กรณีเป็นอันใช้ได้
(๓) ในกรณีได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการตามกฎหมายอื่นพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และการพิจารณายังไม่แล้ว
เสร็ จ ให้ ส่ ง เรื่ อ งให้ ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลสั ง กั ด ปั จ จุ บั น พิ จ ารณา เมื่ อ มี ม ติ เ ป็ น ประการใดให้
นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก
(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

ป.มท...................
รอง ป.มท............
อสถ.....................
รอง อสถ..............
ผอ.สน.บถ...........
ผอ.สมอ...............
นก./หน.ฝ............

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘
------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
บัญญัติให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณา
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอานาจหน้าที่ของเทศบาล แต่จะต้องอยู่ภายใต้
มาตรฐานกลางเกี่ยวกับ การบริ หารงานบุ คคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุคคลส่ว นท้องถิ่น
กาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๘) ประกอบมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่
๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไป
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการ
อุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๔ ในมาตรฐานทั่วไปนี้
“พนักงานเทศบาล” ให้หมายความรวมถึง พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลนั้นด้วย
หมวด ๒
สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์
ข้อ ๕ พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากเหตุหนึ่งเหตุใดตามมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานเทศบาล ตามข้อ ๕ (๔)
(๒) เจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่าเสมอ ตามข้อ ๖ (๑)
(๓) ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนด ให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ตามข้อ ๖ (๕)

๒
(๔) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้า ที่ราชการ หรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ตามข้อ ๗
(๕) ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนซึ่งการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็น
การเสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘
(๖) ต้องรับ โทษจาคุกโดยคาสั่งของศาล หรือต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกใน
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราชการ ตามข้อ ๙
ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวดนี้
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งลงโทษทางวินัย หรือคาสั่งให้ออกจากราชการ
ข้อ ๖ การอุทธรณ์ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษทางวินัย หรือ
ถูกสั่งให้ออกจากราชการ โดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้
อุทธรณ์
ในการอุทธรณ์ ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี ให้แสดงความประสงค์ไว้ใน
หนังสืออุทธรณ์ หรือจะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจานั้นต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยตรง แล้วแต่กรณี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์
ข้อ ๗ ในกรณีผู้มีสิ ทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๕ ถึงแก่ความตายก่อนใช้สิ ทธิอุทธรณ์ ทายาทผู้ มีสิทธิรับ
บาเหน็จตกทอดของผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์แทนได้
กรณีมีทายาทหลายคนก็ดี ทายาทเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก็ดี หากทายาท
เหล่านั้นมีความประสงค์จะอุทธรณ์แทนตามวรรคหนึ่ง ให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถมาเทียบเพื่อการใช้บังคับแล้วแต่กรณีโดยอนุโลม
ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ อาจมอบหมายให้ทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วอุทธรณ์
แทนได้ ในกรณีมีเหตุจาเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เจ็บปุวยจนไม่สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยตนเอง
(๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ทันเวลาที่กาหนด
(๓) มีเหตุจาเป็นอย่างอื่นที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นสมควร
การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบ ถ้าผู้มอบไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้ ให้ พิมพ์ล ายนิ้ว มือหรื อแกงได โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน และให้ มี
หลักฐานแสดงตัวผู้ได้รับมอบหมายด้วย
ข้อ ๙ การอุทธรณ์คาสั่ งตามข้อ ๕ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อส่ งเรื่องให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทาความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล มี
มติเป็ น ประการใดให้ แจ้ ง ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสื อ พร้อมทั้งแจ้ง นายกเทศมนตรี สั่ งหรือปฏิบัติให้ เป็นไป
ตามนั้น
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามวรรคหนึ่ง ให้นาข้อ ๘๕ วรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคห้า ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ.
๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๓
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้รับหนังสืออุทธรณ์และเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๕
ข้อ ๑๑ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
แล้วแต่กรณี มีอานาจตามข้อ ๘๘ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้ จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจ หรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้ ส่วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยคาบุคคล พยานหลักฐานอื่น
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกเทศมนตรีที่จะอนุญาตหรือไม่ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ใน
การรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล ตลอดจนเหตุผลและความจาเป็นเป็นเรื่อง ๆ ไป
ข้อ ๑๓ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการพนักงาน
เทศบาลผู้พิจารณาอุทธรณ์ ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ หรือการกระทาที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้
ออกจากราชการ
(๒) มีส่วนได้เสียในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ หรือการกระทาที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออก
จากราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือสั่งให้ออกจากราชการ
(๕) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบ สันดานหรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา
หรือผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือการกระทาที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือ
(๖) มีเหตุอื่นที่อาจทาให้เสียความเป็นธรรม
การคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการพนักงานเทศบาลผู้พิจารณา
อุทธรณ์นั้น ต้องแสดงข้อ เท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือ
ก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี เริ่ม
พิจารณาอุทธรณ์
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการ
พนักงานเทศบาลผู้นั้น จะถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้าผู้ถูกคัดค้านนั้นมิได้ขอถอนตัว ให้ประธาน
อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี พิจารณา
ข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่าข้อเท็จจริ งนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้งผู้ ถูกคัดค้านนั้นทราบ และมิให้ร่วมพิจารณา
อุทธรณ์นั้น เว้นแต่ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการพนักงานเทศบาล
พิจารณาเห็นว่าการให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะทาให้ได้
ความจริงและเป็นธรรม จะอนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้
กรณีประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการพนักงานเทศบาล
แล้วแต่กรณี ถูกคัดค้าน ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการพนักงาน
เทศบาลผู้ นั้ น ถอนตัว จากการพิจ ารณา และให้ อนุกรรมการพิจ ารณาอุทธรณ์และร้อ งทุกข์ หรื อกรรมการ
พนักงานเทศบาล แล้ วแต่กรณี ที่เหลื อซึ่งเข้าประชุมในคราวนั้นเลือกกันเองหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุมแทน
ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวั นที่ผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการ ลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งเป็นวันทราบคาสั่ง

๔
ถ้าผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่ง และมีการแจ้ง
คาสั่งให้ผู้นั้นทราบกับมอบสาเนาคาสั่งให้ผู้นั้น แล้วทาบันทึกลงวัน เดื อน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลง
ลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบคาสั่ง
ในกรณีไม่อาจดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองได้ ให้ แจ้งเป็นหนังสือส่ งส าเนาคาสั่ งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ณ ที่อยู่ของผู้นั้น ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ เมื่อล่วงพ้นสิบห้า
วัน ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ได้ทราบคาสั่งแล้ว
ข้อ ๑๕ การอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการพนักงานเทศบาล พร้อมกับสาเนารับรอง
ถูกต้องหนึ่งฉบับ โดยออกนามจังหวัด และยื่นที่ศาลากลางจังหวัด หรือเทศบาลนั้น
การยื่ น หรื อ ส่ ง หนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ ผู้ อุ ท ธรณ์ จ ะยื่ น หรื อ ส่ ง ผ่ า น นายกเทศมนตรี ก็ ไ ด้ และให้
นายกเทศมนตรีดาเนินการตามข้อ ๑๙
ในกรณีมีผู้นาหนังสืออุทธรณ์มายื่นเอง ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรารับหนังสือ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือ ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์
ในกรณีส่ งหนั งสื อ อุทธรณ์ท างไปรษณีย์ ให้ ถือวั นที่ที่ ทาการไปรษณีย์ ต้นทางออกใบรับ ฝากเป็ น
หลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์
เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งคาแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแล้วแต่
กรณี เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ โดยยื่นหรื อส่งต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยตรง
ข้อ ๑๖ อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสาระสาคัญตามข้อ ๖ และข้อ ๑๕
และยื่นหรือส่งภายในกาหนดเวลาตามข้อ ๕ วรรคสอง
ในกรณี มี ปั ญหาว่ าอุ ท ธรณ์ ร ายใดเป็น อุ ท ธรณ์ ที่ จะรั บ ไว้ พิ จ ารณาได้ ห รื อไม่ ให้ ค ณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ให้คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลแจ้งมตินั้นให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเป็นประการใด
แล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้
ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติให้รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ให้ดาเนินการตามข้อ ๙
ข้อ ๑๗ ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทาความเห็น
หรือคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นก็ได้ โดยทาเป็นหนังสือยื่นหรือส่งต่อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยตรง เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ
ข้อ ๑๘ การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุให้ยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในกรณีผู้ อุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนการพิจารณาทาความเห็ นของคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือก่อนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี ให้รอการ
พิจารณาอุทธรณ์นั้นออกไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิ ทธิของผู้นั้น จะมีคาขอเข้ามาแทนที่ผู้
อุทธรณ์นั้น หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีคาขอเข้ามาเอง
คาขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ภายในกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์นั้นถึงแก่ความตาย ถ้าไม่มีคาขอดั งกล่าวคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจะไม่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นต่อไปก็ได้

๕
ข้อ ๑๙ ในกรณี น ายกเทศมนตรี ได้ รั บหนั งสื ออุ ทธรณ์ ที่ ได้ยื่ นหรื อส่ งตามข้ อ ๑๕ วรรคสอง ให้
นายกเทศมนตรีจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนาหลักฐานการรับทราบคาสั่งลงโทษของผู้อุทธรณ์
สานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้น และสานวนการดาเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖
ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปยังประธาน
กรรมการพนักงานเทศบาลภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์
ในกรณีนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัด ได้รับหนังสืออุทธรณ์ตาม
วรรคหนึ่ง ให้ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังประธานกรรมการพนักงานเทศบาล ภายในสามวันทาการนับแต่วันได้รับ
หนังสืออุทธรณ์
ข้อ ๒๐ การพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๙ ให้ คณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี พิจารณาจากสานวนการสืบสวน หรือการพิจารณาในเบื้องต้น
และสานวนการดาเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีจาเป็น และสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม รวมทั้งคาชี้แจงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้าง
หุ้ น ส่ ว น บริ ษั ท หรื อ บุ ค คลใด ๆ หรื อ ขอให้ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น บริ ษั ท ข้ า ราชการ หรื อ บุค คลใด ๆ มาให้ ถ้ อยค าชี้แ จงข้ อ เท็จ จริง เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาได้
ในกรณีผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการพนั กงานเทศบาล แล้ว แต่กรณี พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้ว ยวาจา ไม่จาเป็นแก่การ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้
ในกรณีนัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งนายกเทศมนตรีผู้ออกคาสั่งทราบ
ด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทน
มาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในการ
แถลงแก้ดังกล่าว ให้นายกเทศมนตรีผู้ออกคาสั่งหรือผู้แทนเข้าฟังคาแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ได้
ข้อ ๒๑ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ ๙ วรรคหนึ่งแล้ว
ก. การอุทธรณคาสั่งลงโทษทางวินัย
(๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้อง และเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์
(๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้กระทาผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ควรได้รับโทษหนักขึ้นให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น
(๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ได้กระทา
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง
(๔) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้กระทาผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษให้มี มติให้สั่งงดโทษโดยให้ ว่า
กล่าวตักเตือนเป็นหนังสือก็ได้
(๕) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระทาของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดวินัย หรือ
พยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทาผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ
(๖) ถ้าเห็นว่าข้อความในคาสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม

๖
(๗) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติแจ้งนายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามข้อ ๒๖ วรรคหก ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ.
๒๕๕๘
ในกรณีเห็นว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามข้อ ๔๖ ของ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือเห็นว่าผู้อุทธรณ์
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการดาเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๖ และตามหมวด ๗ ของมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นปลดออก
หรือไล่ออกจากราชการ ตามข้อ ๘๕ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป
(๘) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์ มีกรณีที่สมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือให้ออกจากราชการ ตามข้อ ๖ (๔) ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้นา (๗) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๙) ถ้าเห็นว่าสมควรดาเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความ
เป็นธรรม ให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ์ แต่จะมีมติตาม (๒) หรือ
(๘) มิได้ และถ้าเป็นการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติตาม (๗) มิได้ด้วย
ในกรณีมีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้กระทาร่วมกันและเป็นความผิดในเรื่องเดียวกันโดยมี
พฤติการณ์แห่งการกระทาอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษดังกล่าว และ
ผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ แม้ผู้ถูกลงโทษคนอื่นจะไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของผู้ไม่ได้ใช้
สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์
ได้รับการพิจารณาการลงโทษให้มีผลในทางที่เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย
ข. กรณีอุทธรณคาสั่งให้ออกจากราชการ
(๑) ถาเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการไดดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และเหมาะสมแกกรณีแลว
ใหมีคาวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ
(๒) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการไดดาเนินการไมถูกต้องตามกฎหมาย ใหมีคาวินิจฉัยใหยกเลิก
คาสั่งและใหนายกเทศมนตรีดาเนินการเสียใหมใหถูกต้อง
(๓) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการถูกต้องตามกฎหมายและเห็นว่ายัง ไมมีเหตุที่จะใหผูอุทธรณ
ออกจากราชการ ในกรณีเชนนี้ใหมีคาวินิจฉัยให้ยกเลิกคาสั่งและใหผูอุทธรณกลับเข้ารับราชการตอไป
(๔) ถาเห็นว่าข้อความในคาสั่งใหออกจากราชการไมถูกต้องหรือไมเหมาะสม ใหมีคาวินิจฉัยใหแก้ไข
เปลี่ยนแปลงขอความใหเป็นการถูกต้องเหมาะสม ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นสมควรเยียวยา
ความเสียหายใหผูอุทธรณหรือดาเนินการอื่นใด เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ใหมีคาวินิจฉัยได้ตามความ
เหมาะสมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งตามข้อบัญญัติของกฎหมาย
ข้อ ๒๒ ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๑ (๗) หรือ (๘) เมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนได้สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณามีมติตามข้อ
๒๑
ข้อ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้มีมติตามข้อ ๒๑ แล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
ข้อ ๒๔ ในกรณีนายกเทศมนตรีสั่งตามข้อ ๒๓ แล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้

๗
ข้อ ๒๕ ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๕ ได้โ อนไปสั งกัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ให้ยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้นั้น
ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดเทศบาลอื่นหลังจากได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว แต่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลสังกัดเดิมยังมิได้มีมติ ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้โ อนไปสั งกัดองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นหลัง จากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ ๑๖ แล้ว แต่ยังมิได้มีการสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ให้คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลสังกัดเดิมส่งเรื่องอุทธรณ์พร้อมมติไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้
อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข์ทาความเห็นเสนออีก
หมวด ๓
การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ข้อ ๒๖ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
เมื่อมีกรณีเป็นปัญหาขึ้นระหว่างกันควรจะได้ปรึกษาหารือทาความเข้าใจ ฉะนั้ น เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีเหตุ
เกี่ยวกับการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
หรื อ ปฏิ บั ติใ ห้ เกิ ด ความคั บ ข้อ งใจต่ อตน และแสดงความประสงค์ ที่จ ะปรึ ก ษาหารื อ กับ ผู้ บัง คั บบั ญ ชา ให้
ผู้บังคับบัญชานั้นให้โอกาสและรับฟังหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นทางแห่งการทาความเข้าใจ
และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น
ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคาชี้แจงหรือได้
รับคาชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗
ข้อ ๒๗ พนักงานเทศบาลผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่
ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือปฏิบัติ ให้เกิดความคับข้องใจต่อตน หรือมีกรณีที่ไมอาจยื่นอุทธรณตาม
หมวด ๒ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ โดยให้ร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
การร้ อ งทุ ก ข์ ต ามวรรคหนึ่ ง ในกรณี เ หตุ แ ห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์ เ กิ ด จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาอื่ น ที่ มิ ใ ช่
นายกเทศมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อนายกเทศมนตรี หากผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับคาชี้แจงจากนายกเทศมนตรีภายในสิบห้า
วัน หรือได้รับคาชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ให้ดาเนินการตามวรรคสาม
การร้องทุกข์กรณีนายกเทศมนตรีไม่ดาเนินการตามวรรคสอง หรือกรณีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจาก
นายกเทศมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อส่งเรื่องให้ คณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามข้อ ๙ พิจารณาทาความเห็นเสนอ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลต้องพิจารณา
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้รับเรื่องร้องทุกข์
เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเป็นประการใด ให้ นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นโดย
พลัน มติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๘ หนั งสื อร้ อ งทุ กข์ต้ องลงลายมือชื่ อและตาแหน่ งของผู้ ร้องทุก ข์ และต้อ งประกอบด้ว ย
สาระสาคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่
ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตนอย่างใด และความ
ประสงค์ของการร้องทุกข์

๘
ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์
หรือจะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งก่อนวันที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ โดยยื่นหรือส่งต่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลโดยตรง
ข้อ ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์
(๑) ในกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ ให้ถือวันที่ผู้ถูก
สั่งลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่ง และมีการแจ้งคาสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอบสาเนาคาสั่ง
ให้ผู้ถูกสั่ง แล้วบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็น
หลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสาเนาคาสั่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่ง
ส าเนาคาสั่ งไปให้ ส องฉบั บ เพื่อให้ ผู้ ถูกสั่ งเก็ บไว้ห นึ่ง ฉบับ และให้ ผู้ ถูกสั่ งลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ที่
รับทราบคาสั่งส่งกลับคืนมา เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่
ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับ
สาเนาคาสั่งฉบับที่ให้ ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบคาสั่งกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้ทราบ
คาสั่งแล้ว
(๒) ในกรณีผู้บังคับบัญชาไม่มีคาสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันที่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้
ร้องทุกข์รับทราบ หรือควรได้ทราบคาสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
(๓) ในกรณีผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใ จต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีคาสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้ ทราบถึง
การใช้อานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ข้อ ๓๐ เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งสาเนาหนังสือร้อง
ทุกข์ให้นายกเทศมนตรีทราบโดยเร็ว และให้นายกเทศมนตรีส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปเพื่อประกอบการ
พิจารณา ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันได้รับหนังสือ
ในกรณีนายกเทศมนตรีได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ยื่นหรือส่งตามข้อ ๒๗ วรรคสามให้นายกเทศมนตรีส่ง
หนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายในสามวันทา
การนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์
ข้ อ ๓๑ การพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ หรือ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้ว แต่กรณี พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์
ของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และในกรณีจาเป็นและสมควรอาจขอเอกสาร และหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคาชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือ
บุคคลใด ๆ หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ
หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคา หรือชี้แจง ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได้
ในกรณีผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการพนั กงานเทศบาล แล้ว แต่กรณี พิจารณาเห็นว่า การแถลงการณ์ด้ว ยวาจาไม่จาเป็นแก่การ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสียก็ได้

๙
ในกรณีนัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบั ญชาผู้เป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ พนักงานเทศบาลที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพื่อ
ประโยชน์ในการแถลงแก้ ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือผู้แทนเข้าฟังคาแถลงการณ์
ด้วยวาจา ของผู้ร้องทุกข์ได้
ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้ว
(๑) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิ บัติให้เกิดความคับ
ข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกคาร้องทุกข์
(๒) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฎิบัติหรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้อง
ใจต่อผู้ร้องทุกข์นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายนั้น หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๓) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้อง
ใจต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแต่บางส่วนและไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติให้แก้ไขหรือให้
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๔) ถ้าเห็นว่าสมควรดาเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความ
เป็นธรรม ให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง ให้ บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุม
ด้วย
ข้อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ได้มีมติตามข้อ ๓๒ แล้วให้นายกเทศมนตรี สั่งหรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ทาได้ ในกรณีมีเหตุผลความจาป็นจะให้มีการรับรองรายงานการ
ประชุมเสียก่อนก็ได้ และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้วให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
การพิจ ารณาของคณะอนุ กรรมการพิ จารณาอุทธรณ์และร้ องทุกข์ และคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลที่มิได้กาหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้นามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๔ ในกรณีผู้มีสิทธิร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้นั้น
ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอนไปสั งกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น หลังจากได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ไว้แล้ว
แต่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลสังกัดเดิมยังมิได้มีมติตามข้อ ๓๒ ให้ส่งเรื่องร้องทุกข์ และเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีผู้ ร้องทุกข์ได้โอนไปสั งกัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อื่น หลั งจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ ๓๒ แล้ว แต่นายกเทศมนตรีสังกัดเดิมยังมิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ
ให้ส่งเรื่องร้องทุกข์พร้อมมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสังกัดเดิมนั้นไปให้คณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สังกัดใหม่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ในทางที่เป็นคุณกับผู้ร้องทุกข์ ให้ส่งมตินั้นไปให้ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นสังกัดใหม่สั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น แล้วแจ้งให้เทศบาลสังกัดเดิมดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๑๐
ข้อ ๓๕ ให้นาหมวด ๒ มาใช้บังคับกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ โดยอนุโลม
ข้อ ๓๖ การนับระยะเวลาตามมาตรฐานทั่วไปนี้ สาหรับเวลาเริ่มต้น ให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลา
นั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับวันเริ่ม
เปิดทาการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
ข้อ ๓๗ ในกรณีพนักงานเทศบาลได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ต่อ นายกเทศมนตรีไว้แล้วก่อนวันที่
มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ และนายกเทศมนตรียังพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นไม่แล้วเสร็จ ให้ นายกเทศมนตรีส่ง
เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปให้นายกเทศมนตรีสังกัดใหม่พิจารณาและดาเนินการต่อไป
ประกาศ ณ วันที่
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