
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวนิัย และการดําเนินการทางวินัย 

 
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ

เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล ตามความตองการและความเหมาะสมของทองถ่ิน ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติใหคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัยใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหนาที่ของเทศบาล และจะตองอยูภายใต
มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นกาํหนด  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (6 ) ประกอบมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการ
ประชุม ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2544 ใหประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินยั และการดําเนินการ ทางวินัย ไวดังตอไปนี้  

หมวด 1 

วินัยและการรักษาวินัย 

 
ขอ 1 พนักงานเทศบาลตองรักษาวินัยตามที่กําหนดเปนขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวด

นี้โดย เครงครัดอยูเสมอ  
ขอ 2 พนักงานเทศบาลตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริย ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ  



 2
ขอ 3 พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติหนาที่ ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม 

หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น  

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นได
ประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  

ขอ 4 พนักงานเทศบาลตองตั้งใจปฏิบติัหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแก
ราชการ  

ขอ 5 พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวัง
รักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ  

การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปน
ความผิด วินัยอยางรายแรง  

ขอ 6 พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ  

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง  

ขอ 7 พนักงานเทศบาลตองถือวาเปนหนาที่พิเศษทีจ่ะสนใจและรับทราบเหตุการณ
เคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติและตองปองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกดิแก
ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ  

ขอ 8 พนักงานเทศบาลตองรักษาความลับของทางราชการ  
การเปดเผยความลับของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปน

ความผิดวินัยอยางรายแรง  
ขอ 9 พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซ่ึงสั่งในหนาที่ราชการโดย

ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการ
ปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทาง
ราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได และเมื่อได
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เสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันให ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตอง
ปฏิบัติตาม  

การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการ
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  

ขอ 10 พนักงานเทศบาลตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชา
เหนือตน  

เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้ง
คราว  

ขอ 11 พนักงานเทศบาลตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปด
ขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย  

การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปน
ความผิดวินัย อยางรายแรง  

ขอ 12 พนักงานเทศบาลตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง
ราชการ  

ขอ 13 พนักงานเทศบาลตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่
ราชการมิได  

การละทิ้งหรอืทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการ  

อยางรายแรง หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน
โดยไมมีเหตุผล  

อันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏบิัติตามระเบียบของทาง
ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  

ขอ 14 พนักงานเทศบาลตองสุภาพเรยีบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใด
ที่เปนการ  

กลั่นแกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางพนักงานเทศบาล
ดวยกันและผูรวมปฏิบัติ ราชการ  
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ขอ 15 พนักงานเทศบาลตองตอนรับ ให ความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการ

สงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชา และดวยความสุภาพ
เรียบรอย หามมิใหดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหง ประชาชนผูติดตอราชการ  

การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง  

ขอ 16 พนักงานเทศบาลตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอัน
อาจทําใหเสียความเที่ยงธรรมหรือเสือ่มเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  

ขอ 17 พนักงานเทศบาลตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่น
ใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท  

ขอ 18 พนักงานเทศบาลตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
วาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการโดยอนุโลม  

ขอ 19 พนักงานเทศบาลตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกยีรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว  

การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุก หรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรอืความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอืน่ใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  

ขอ 20 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพฒันาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย 
ปองกันมิใหผูอยู ใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่ง
มีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย  

การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะ
เสริมสรางและพัฒนาทัศนคติ  

จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย  
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การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชา กระทําผิดวินัย ใหกระทาํโดยการเอาใจใส 

สังเกตการณ และขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการ
ปองกันตามควรแกกรณีได  

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาพนักงานเทศบาลผูใดกระทําผิดวินัย โดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที  

เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาพนักงานเทศบาลผูใด
กระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหนายกเทศมนตรีรีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
ในเบื้องตนวากรณีมีมูล ที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัย จึงจะยุติ เรื่องได ถาเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ก็
ใหดําเนินการทางวินัยทันที  

การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิด
วินัยใหดําเนินการตามที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้  

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามขอนี้ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริต 
ใหถือวา ผูนั้นกระทําผิดวินัย  

ขอ 21 พนักงานเทศบาลผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยตามที่
กําหนดในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงด
โทษตามที่กาํหนดในหมวด 2  

โทษทางวินยัมี 5 สถาน คือ  
(1) ภาคทัณฑ  
(2) ตัดเงินเดือน  
(3) ลดขั้นเงินเดือน  
(4) ปลดออก  
(5) ไลออก  
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                                                                  หมวด 2 

การดําเนินการทางวินัย 

 
ขอ 22 การดําเนินการทางวินัยแกพนกังานเทศบาลซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา

กระทําผิดวินัย  
ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยติุธรรมโดยไมชักชา และตองแจงขอกลาวหาและ

สรุปพยานหลักฐานที่  
สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได 

และตองใหโอกาส ผูถูกกลาวหาช้ีแจงและนําสืบแกขอกลาวหา  
ในการช้ีแจงแกขอกลาวหาและการใหปากคําของผูถูกกลาวหา ผูถูกกลาวหามีสิทธินํา

ทนายความ หรือที่ปรึกษาเขาฟงการช้ีแจงหรือใหปากคําของตนได  
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ให

ดําเนินการ  
สอบสวนตามที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควร ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง

รายแรง ใหนายก เทศมนตรีสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน  
เมื่อดําเนินการตามวรรคสามแลว ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการ

ตาม ขอ 67 หรือขอ 68 แลวแตกรณี ถายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย จึงจะยตุิเรื่องได  
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกลาวหาวา

กระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามวรรคสาม ในเรื่องที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูก
กลาวหาตามขอ 3 (4) หรือขอ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ และ
คณะกรรมการสอบสวนตามขอดังกลาว  

ไดสอบสวนไวแลว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสาม จะนําสํานวนการสอบสวน
ตามขอดังกลาวมาใชเปนสํานวนการสอบสวน และทําความเห็นเสนอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนโดยถือวาไดมีการสอบสวนตามวรรคสามแลวก็ได  

การสอบสวนพิจารณากรณีที่ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสาม ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในหมวด 4  
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ในกรณีที่เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัด แจงตามที่กําหนดในหมวด 3 จะดําเนินการทาง

วินัยโดยไมสอบสวนก็ได  
ขอ 23 ใหกรรมการสอบสวนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
(1) ขอใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหาง

หุนสวน บริษัท ช้ีแจงขอเท็จจรงิ สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด
มาชี้แจง หรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

(2) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและ 
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

ขอ 24 พนักงานเทศบาลผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทํา หรือละเวนกระทาํการใดที่พึง
เห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผู
นั้น หรือตอผูมีหนาที่  

สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการ
กลาวหาเปนหนังสือ  

โดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิด
อาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แม
ภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว เวนแตออกจากราชการเพราะตาย นายกเทศมนตรีมี
อํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ 20 และดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดใน
มาตรฐานทั่วไปนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ เวนแตกรณีที่ผลการสอบสวน
พิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน 
ก็ใหงดโทษเสีย  

ขอ 25 พนักงานเทศบาลผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง จนถูกตั้ง
กรรมการ  

สอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งพักราชการหรือส่ังให
ออกจากราชการไวกอน  

เพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาวาผู
นั้นมิไดกระทําผิด  
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หรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษ ปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีทีจ่ะตอง

ออกจากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหนายกเทศมนตรีส่ังใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม 
หรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้น มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น  

เมื่อไดมีการสั่งใหพนกังานเทศบาลผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตามวรรค
หนึ่งแลว  

ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอื่นอีก 
นายกเทศมนตรีมีอํานาจดําเนินการสืบสวน หรือพิจารณาตามขอ 20 หรือแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามขอ 22 วรรคสาม ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้
ตอไปได  

ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือส่ังใหผูถูกสั่งให
ออกจาก  

ราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ก็ใหผูนั้น  

มีสถานภาพเปนพนักงานเทศบาลตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากราชการไว
กอนเสมือนวาผูนั้น เปนผูถูกสั่งพักราชการ  

การออกคําสั่งตามขอนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกอน  
เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือนและเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงินดังกลาว

ของผูถูกสั่งพักราชการ และผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบ
ดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ  

การสั่งพกัราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน ระยะเวลาใหพักราชการและใหออก
จากราชการ  

ไวกอน และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่
กําหนดในมาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ  

ขอ 26 พนักงานเทศบาลซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการตาม
กฎหมายอื่นผูใด  

มีกรณีกระทาํผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจ ุใหผูบังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลผูนั้น
ดาํเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูในระหวางการสืบสวนหรือ
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สอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวัน โอน ก็ใหสืบสวนหรือสอบสวนตอไปจนเสร็จ 
แลวสงเรื่องไปใหผูบังคับบัญชาของพนักงานเทศบาล ผูนั้นพิจารณาดําเนินการตอไปตาม
มาตรฐานทั่วไปนี้โดยอนุโลม และในกรณีที่จะตองสั่งลงโทษทางวินัย ใหปรับบทความผิดและ
ลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือขาราชการตามกฎหมายอื่นนั้น
โดยอนุโลม  

หมวด 3 

การกระทําทีป่รากฏชัดแจง 

 
ขอ 27 พนักงานเทศบาลผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงในกรณีดังตอไปนี้ ถือเปนกรณี

ความผิดที่ปรากฏชัดแจง ซึ่งนายกเทศมนตรีจะดําเนินการทางวินัยตามขอ 67 โดยไมสอบสวน 
หรืองดการสอบสวนก็ได  

(1) กระทําความผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงทีสุ่ดวาผูนั้นกระทําผิด และนายกเทศมนตรี
เห็นวาขอเท็จจรงิที่ปรากฏตามคําพิพากษานั้นไดความประจักษชัดแลว  

(2) กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงและไดรับสารภาพในเรื่องทีถู่กกลาวหาเปนหนังสอืตอ
นายกเทศมนตรี หรือใหถอยคําสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตาม
หมวด 4 และไดมีการบนัทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ  

ขอ 28 พนักงานเทศบาลผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีดังตอไปนี้ ถือเปนกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจง ซึ่งนายกเทศมนตรีจะดําเนินการทางวินัย ตามขอ 68 วรรคหนึง่ โดยไม
สอบสวนหรืองดการ สอบสวนก็ได  

(1) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุกโดยศาลมิไดรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไว หรือใหลงโทษที่หนกักวา
จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(2) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน และ
นายกเทศมนตรี  

ไดดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึง
ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
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(3) กระทําผิดวินัยอยางรายแรง และ ไดรับสารภาพเปนหนังสอืตอนายกเทศมนตรี 

หรือให ถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด 4 และได
มีการบันทึกถอยคํา รับสารภาพเปนหนังสือ  

ขอ 29 พนักงานเทศบาลผูใดหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรอง
ตอหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และนายกเทศมนตรี
เห็นวาถาใหผูนั้นรับ  

ราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการในกรณีดังตอไปนี้ถือเปนกรณีที่ปรากฏชัดแจง
ซ่ึงจะดําเนินการใหออกจากราชการตามขอ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ 
โดยไมสอบสวนก็ได  

1. กระทําหรือละเวนกระทาํการใดจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นกระทําผิดแตใหรอ
การ 

กําหนดโทษหรือกําหนดโทษแตใหรอการลงโทษไว และนายกเทศมนตรีเห็นวา
ขอเท็จจริงทีป่รากฏตามคํา  

พพิากษานั้นไดความประจักษชัดอยูแลว  
(2) มีกรณีหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ 

หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และไดรับสารภาพเปนหนังสอืตอ
นายกเทศมนตรี หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือตอคณะกรรมการสอบสวน
ตามหมวด 4 และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ  

หมวด 4 

การสอบสวนพิจารณา 

 
ขอ 30 เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาพนักงานเทศบาลซึ่ง

ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามขอ 22 หรือพนกังานเทศบาลซึ่งมีกรณีถูกกลาวหา
หรือมีเหตุอันควรสงสัย  
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วาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบติั หนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ 

หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การใหออกจากราชการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวดนี้  

ขอ 31 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหแตงต้ังจากพนักงานเทศบาล ในกรณีที่มี
เหตุผลความ  

จําเปนหรือเพื่อประโยชนในการสอบสวนพิจารณาหรือเพื่อความยุติธรรม การแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนอาจแตงตั้งจากพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือขาราชการฝายพลเรือนโดย
ไดรับความยินยอมจากตนสังกัดก็ได  

ในการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหแตงตั้งจาํนวนอยางนอยสามคน ประกอบดวย
ประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงระดับไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา และ
กรรมการอยางนอยอีกสองคน โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ  

ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการซึ่งเปนพนกังานเทศบาล หรือพนักงานสวนทองถ่ิน
อื่นหรือ  

ขาราชการฝายพลเรือนดวยก็ได และใหนําขอ 36 ขอ 37 ขอ 38 ขอ 47 และขอ 48 มาใช
บังคับโดยอนโุลม  

คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย 
หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยหรือผูมีประสบการณดานการ
ดําเนินการทางวินัยอยางนอยหนึ่งคน  

เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารง
ตําแหนงระดบั ตํ่ากวาหรือเทียบไดต่ํากวาผูถูกกลาวหา ก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้งเปน
ประธานกรรมการ  

ขอ 32 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองระบุช่ือและตําแหนงของผูถูกกลาวหา 
เรื่องที่กลาวหา ช่ือและตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวน และ
ผูชวยเลขานุการ (ถามี) ทั้งนี้ ใหมีสาระสําคัญตามแบบ สว.1 ทายมาตรฐานทั่วไปนี้  

การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูที่ไดรับแตงต้ัง ไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้งตามวรรค
หนึ่ง  

ขอ 33 เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหนายกเทศมนตรีดําเนินการ
ดังตอไปนี้  
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(1) แจงคําสั่งใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยเร็ว โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและ

วันที่รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ใหมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับดวย ในกรณี
ที่ผูถูกกลาวหาไมยอมรับ  

ทราบคําสั่ง หรือไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบได ใหสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปใหผู ถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทาง
ราชการ ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่สงสําเนาคําสั่งดังกลาว ใหถือวาผูถูก
กลาวหาไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว  

(2) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวน และสง
หลักฐานการรับทราบ หรือถือวารับทราบตาม (1) พรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่
กลาวหาใหประธานกรรมการ และใหประธานกรรมการลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบไว
เปนหลักฐาน  

ขอ 34 เมื่อไดรับเรื่องตามขอ 33 (2) แลว ใหประธานกรรมการดําเนินการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพจิารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป  

ขอ 35 การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จงึจะเปนองคประชุม เวนแตการประชุมตาม
ขอ 43 และขอ 57 ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  

การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย แตใน
กรณีจําเปนที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งทําหนาที่แทน  

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

ขอ 36 ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ถาผูนั้นมีเหตุ
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  

(1) รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการตามเรื่องที่กลาวหา  
(2) มีประโยชนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน  
(3) มีสาเหตุโกรธเคืองผูถูกกลาวหา  
(4) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดา  
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หรือรวมบิดาหรือมารดาของผูกลาวหา  
(5) มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม  
การคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนใหทําเปนหนังสือย่ืนตอนายกเทศมนตรี

ภายในเจ็ดวัน นับแตวันรับทราบคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแหงการ
คัดคาน โดยแสดงขอเท็จจริง  

ที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความ
จริงและความยุติธรรมอยางไร ในการนี้ ใหนายกเทศมนตรีสงสาํเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่
ไดรับหนังสอืคัดคานดังกลาวใหประธานกรรมการทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย  

ในการพจิารณาเรื่องการคัดคาน ผูซ่ึงถูกคัดคานอาจทําคําชี้แจงได หากนายกเทศมนตรีเห็น
วาหนังสือคัดคานมีเหตุผลรับฟงได ใหสั่งใหผูซึ่งถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน 
หากเห็นวาหนังสือคัดคานไมมีเหตุผลพอท่ีจะรับฟงไดใหส่ังยกคําคัดคานนั้น โดยใหส่ังการ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ  

คัดคาน ทั้งนี้ ใหแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกลาวดวย พรอมทั้งแจงใหผูคัดคาน
ทราบ แลวสงเรื่องใหคณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคํา
คัดคานใหเปนที่สุด  

ในกรณีที่นายกเทศมนตรี ไมสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวันตามวรรคสาม ให
ถือวาผูซ่ึงถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวนและใหเลขานุการรายงานไปยัง
นายกเทศมนตรีเพื่อดําเนินการตาม ขอ 38 ตอไป  

การพนจากการเปนกรรมการสอบสวน ไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว  
ขอ 37 ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคาน

ตามขอ 36 วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นรายงานตอนายกเทศมนตรีและใหนําขอ 36 วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคหา มาใชบังคับ โดยอนุโลม  

ขอ 38 ภายใตบังคับขอ 31 เมื่อไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ถา
นายกเทศมนตรีเห็น วามีเหตุอันสมควร หรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจํานวนผูไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ใหดําเนินการไดโดยใหแสดงเหตุแหงการสั่งนั้นไวดวย และใหนํา
ขอ 33 มาใชบังคับโดยอนุโลม  

การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไมกระทบถึงการ
สอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว  
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ขอ 39 คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่ สอบสวนตามที่กําหนดในหมวดนี้ เพือ่แสวงหา

ความจริงในเรื่องที่กลาวหาและดูแลใหบังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการ
นี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่เกี่ยวของกับ
เรื่องที่กลาวหาเทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา และจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวน
ไวทุกครั้งดวย  

ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน หามมิใหบุคคลอื่นเขารวมทําการสอบสวน  
ขอ 40 ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้  
(1) ดําเนินการประชุมตามขอ 34 และแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ 42 ใหผูถูก

กลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  

(2) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่มีภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดดําเนินการตาม (1) แลวเสร็จ  

(3) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ 43 ใหผูถูก
กลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (2) แลวเสร็จ  

(4) รวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการตาม (3)  

(5) ประชุมพจิารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 
สอบสวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (4) แลวเสร็จ  

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนด
ระยะเวลาตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ได ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการ
สอบสวนไมแลวเสร็จตอนายก  

เทศมนตรีเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนนี้ใหนายกเทศมนตรีส่ังขยาย
ระยะเวลาดําเนินการ ไดไมเกินสองครั้ง ๆ ละไมเกินสามสิบวัน  

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวัน ใหประธานกรรมการรายงานเหตุใหนายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลทราบเพื่อติดตาม เรงรัดการสอบสวนตอไป  

ขอ 41 การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน ให
กรรมการ สอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเมื่อใด  
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เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานใน สํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไม

อาจนําตนฉบับมาได จะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปน
สําเนาถูกตองก็ได  

ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะใหนํา
สําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได  

ขอ 42 เมื่อไดพิจารณาเรือ่งที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามขอ 34 แลว ให
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่
กลาวหาใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร ในการนี้ใหคณะกรรมการ
สอบสวนแจงดวยวาผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรบัแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 
ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดตามที่กําหนดในขอ 43  

การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.2 ทายมาตรฐานทั่วไปนี้ 
โดยทําเปนสองฉบับ เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ 
และใหผูถูกกลาวหา  

ลงลายมือช่ือรับทราบไวเปนหลักฐานดวย  
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูก

กลาวหาวา ไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหรือไม อยางไร  
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา ให

คณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทาํตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเปน
ความผิดวินัยกรณีใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองใน
หนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 4 ของมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการอยางไร หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให
บันทึกถอยคํารับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไว
ดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไมทาํการสอบสวนตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการ
สมควรที่จะไดทราบขอเท็จจรงิและพฤติการณอันเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาโดยละเอียด จะทําการ
สอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได แลวดําเนินการตามขอ 57 และขอ 58 ตอไป  

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตามขอ 43 ตอไป  
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ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาแลวแตไมยอม ลงลายมือช่ือรับทราบขอกลาวหา หรือไมมา

รับทราบขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.2 ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา ซ่ึงปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการ หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมหีนังสือสอบถามผูถูก
กลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม การแจงขอกลาวหาในกรณีเชนนี้ ใหทําบันทึก
มีสาระสําคัญตามแบบ สว.2 เปนสามฉบับ เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ สงใหผู
ถูกกลาวหาสองฉบับโดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ และ
วัน เดือน ปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อลวงพนสิบหา
วันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาวแมจะไมไดรบัแบบ สว.2 คืน ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบ 
ขอกลาวหาแลว และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคหาตอไป  

ขอ 43 เมื่อไดดําเนินการตามขอ 42 แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด 
อยางไรและเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามขอใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏบิัติหนาที่
ราชการหรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ 
ตามขอ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ หรือไม อยางไร แลวให
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงขอกลาวหาโดยระบขุอกลาวหาที่ปรากฏ
ตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามขอใด หรือหยอนความสามารถ ในอันที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่ราชการตามขอ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการอยางไร และสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทําที่
มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได  

การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง ใหทํา
บันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.3 ทายมาตรฐานทั่วไปนี้ โดยทําเปนสองฉบับ เพื่อมอบใหผูถูก
กลาวหาหนึ่งฉบับเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ และ
วัน เดือน ปที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย  

เมื่อดําเนินการดังกลาวแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชี้แจง
แกขอกลาวหาเปนหนังสือหรือไม ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ให
คณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสผูถูกกลาวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แตอยางชาไม
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เกินสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 
และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําเพิ่มเติมรวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย ในกรณีที่ผู
ถูกกลาวหาไมประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหผูถูก
กลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว  

การนําสืบแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอาง
พยานหลักฐานแลวขอ ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได  

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลว ใหดําเนินการตาม
ขอ 57 และขอ 58 ตอไป  

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาแลวแตไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบหรือไมมารับทราบขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกมี
สาระสําคัญตามแบบ สว.3 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูก
กลาวหา ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทาง  

ราชการ หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือขอใหผูถูก
กลาวหาชี้แจงนัดมาให  

ถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา การแจงในกรณีนี้ ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.
3 เปนสามฉบับ เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ โดยให
ผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่ง  

ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวใน
สํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาวแมจะไมได
รับแบบ สว.3 คืน หรือไมไดรับคําช้ีแจงจากผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัด 
ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลว 
และไมประสงคที่จะแกขอกลาวหา ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็
ได หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจรงิเพิ่มเติม จะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณี
ก็ไดแลวดําเนินการตามขอ 57 และขอ 58 ตอไป แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคําหรือยื่นคํา
ช้ีแจงแกขอกลาวหา หรือขอนําสืบแกขอกลาวหากอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวน
การสอบสวนตามขอ 58 โดยมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูก
กลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ  
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ขอ 44 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได รวบรวมพยานหลักฐานตามขอ 43 เสร็จแลว 

กอนเสนอสํานวนการสอบสวนตอนายกเทศมนตรีตามขอ 58 ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา
จําเปนจะตองรวบรวมพยาน หลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมา
นั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุน  

ขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาวใหผูถูกกลาวหาทราบ 
และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุน
ขอกลาวหานั้น ทั้งนี้ ใหนําขอ 43 มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ขอ 45 ผูถูกกลาวหาซึ่งไดย่ืนคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลวมีสิทธิย่ืนคํา
ช้ีแจงเพิ่มเติม หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอน
การสอบสวนแลวเสร็จ  

เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพจิารณาของนายกเทศมนตรี หรือ
นายกเทศมนตรีคนใหมตามขอ 56 ผูถูกกลาวหาจะยื่นคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ได ในกรณีเชนนี้
ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไว ในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย  

ขอ 46 ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได  

ขอ 47 ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน หามมิใหกรรมการสอบสวนผูใดกระทํา
การลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใด ๆ  

ขอ 48 ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซ่ึงจะ
ถูกสอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน หามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน เวนแต
ทนายความหรือที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหา หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูใน
ที่สอบสวนเพื่อประโยชน แหงการสอบสวน  

การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหบันทึกถอยคํามีสาระสําคัญตามแบบ สว.4 หรือ
แบบ สว.5 ทายมาตรฐานทั่วไปนี้แลวแตกรณี เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอานใหผูใหถอยคํา
ฟงหรือจะใหผูให  

ถอยคําอานเองก็ได เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลวใหผูใหถอยคําและผูบันทึกถอยคําลง
ลายมือช่ือไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวนลงลายมือช่ือ
รับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย  



 19
ถาบันทึกถอยคํามีหลายหนา ให กรรมการสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูให

ถอยคําลงลายมือช่ือกํากับไวทุกหนา  
ในการบันทึกถอยคํา หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไขขอความที่ได

บันทึกไวแลว ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่ง
คนกับผูใหถอยคําลงลายมือช่ือกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม  

ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือช่ือ ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น  
ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือช่ือได ใหนํามาตรา 9 แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาใชบังคับโดยอนุโลม  
ขอ 49 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยานใหบุคคลนั้นมาชี้แจง

หรือใหถอยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด  
ในกรณีที่พยานมาแตไมใหถอยคําหรือไมมา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยาน

ไมไดภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้นก็ได แตตองบันทึก
เหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ 39 และรายงานการสอบสวนตามขอ 58  

ขอ 50 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให
การสอบสวนลาชาโดยไมจําเปน หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญจะงดการสอบสวน
พยานหลักฐานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ 39 
และรายงานการสอบสวนตามขอ 58  

ขอ 51 ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่หรือสวน
ราชการนอกการบังคับบัญชาของนายกเทศมนตรีผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ประธาน
กรรมการสอบสวนจะรายงานตอนายกเทศมนตรีผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอให
ผูบริหารทองถ่ินหรือหัวหนาสวนราชการหรือ  

หัวหนาหนวยงานในทองที่นั้นสอบสวน หรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได โดย
กําหนดประเด็นหรือขอ  

สําคัญที่จะตองสอบสวนไปให ในกรณีเชนนี้ ใหนายกเทศมนตรีผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนขอให ผูบริหารทองถิ่น หรือหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน
นั้นเลือกพนักงานสวนทองถ่ิน หรือขาราชการฝายพลเรือนที่อยูในบังคับบัญชาตามที่เห็นสมควร
อยางนอยอีกสองคนมารวมเปนคณะทําการสอบสวน  
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ในการปฏิบติัหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ให คณะทําการสอบสวนมีฐานะเปนคณะกรรมการ

สอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปนี้ และใหนําขอ 35 วรรคหนึ่ง ขอ 39 วรรคสอง ขอ 46 ขอ 47 ขอ 48 
และขอ 49 มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ขอ 52 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่
ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการในเรื่องอ่ืนนอกจากที่ระบุไวใน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหประธานกรรมการรายงานไปยังนายกเทศมนตรีโดยเร็ว 
ถานายกเทศมนตรีเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือหยอน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไม
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามรายงาน ใหส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยจะ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูทําการสอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนใหมก็ได ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามที่กําหนดในหมวดนี้  

ขอ 53 ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานเทศบาลผูอื่น ใหคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาในเบื้องตนวาพนักงานเทศบาลผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวน
นั้นดวยหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นมี  

สวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย ใหประธานกรรมการรายงานไปยัง
นายกเทศมนตรีเพื่อ  

พิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว  
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีเห็นวา กรณมีีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการหรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามรายงาน ใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยจะแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน หรือจะแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามที่กําหนดในหมวดนี้ กรณีเชนนี้ใหใช
พยานหลักฐานที่ไดสอบสวนมาแลวประกอบการพจิารณาได  

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการสอบสวน
ใหมใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการ
สอบสวนใหม หรือบันทกึใหปรากฏวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมา
ประกอบการพจิารณาในสํานวนการสอบสวนใหมดวย  
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ขอ 54 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีได แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวน

พนักงานเทศบาล ผูใดในเรื่องที่ผูนั้นหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ
บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 4 ของ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจาก ราชการ และนายกเทศมนตรีเห็นวาการสอบสวนเรื่องนั้น
มีมูลวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ซ่ึง  

นายกเทศมนตรีเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการทําการสอบสวนผูนั้นตามขอ 22 ให
ดําเนินการตามที่กําหนด ในมาตรฐานทั่วไปนี้ กรณีเชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนตามขอ 22 จะ
นําสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ใหออกจากราชการ มาประกอบการพจิารณาก็ได  

ขอ 55 ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิดในคดีที่
เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจรงิที่ปรากฏตามคําพิพากษาได
ความประจักษชัดอยูแลว ใหถือเอาคําพพิากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาโดย
ไมตองสอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ 
และแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ 43 ใหผูถูกกลาวหา
ทราบดวย  

ขอ 56 ในระหวางการสอบสวน แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของ
นายก  

เทศมนตรีผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการ
สอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวทํารายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอ
นายกเทศมนตรีผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ สอบสวน เพื่อตรวจสอบความถูกตองตามขอ 61 ขอ 62 
ขอ 63 และขอ 64 และใหนายกเทศมนตรีผูสั่ง แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสงเรื่องการ
สอบสวนทั้งหมดพรอมทัง้ความเห็นใหนายกเทศมนตรีคนใหมของ ผูถูกกลาวหา และให
นายกเทศมนตรีคนใหมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น โดยถือเอาสํานวนการสอบสวนนั้น
เปนสํานวนการสอบสวนโดยไมสอบสวนผูถูกกลาวหาและพยานก็ได และใหนําความในขอ 59 
มาใชบังคับ โดยอนุโลม  

ขอ 57 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลว ใหประชุม  
พิจารณาลงมติ ดังนี้  
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(1) ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามขอใดและ

ควรไดรับโทษสถานใด  
(2) ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองใน

หนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 4 ของมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการ  

ใหออกจากราชการ หรือไม อยางไร  
(3) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการ

สอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะเปน
การเสียหายแกราชการตามขอ 5 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ หรือไม 
อยางไร  

ขอ 58 เมื่อไดประชุมพจิารณาลงมติตามขอ 57 แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนทํารายงาน
การสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.6 ทายมาตรฐานทั่วไปนี้ เสนอตอนายกเทศมนตรีผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงแนบ
ไวกับรายงานการสอบสวน โดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย  

รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี ้ 
1. สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง ในกรณีที่ไมไดสอบสวนพยานตาม

ขอ 49 และขอ 50 ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาให
ถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย  

(2) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลาง 
ขอกลาวหา  

(3) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม 
อยางไร ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใดตามขอใด และควรไดรับโทษสถานใด หรือหยอน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไม
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 5 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ 
หรือไม อยางไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แต
การสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะ
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เปนการเสียหายแกราชการตามขอ 5 ของ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ ใหออกจาก
ราชการ หรือไม อยางไร  

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวนการสอบสวน 
พรอมทัง้  

สารบาญตอนายกเทศมนตรีผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และใหถือวาการ
สอบสวนแลวเสร็จ  

ขอ 59 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลวให
นายกเทศมนตรีผูส่ังแตง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการ
สอบสวนตามขอ 61 ขอ 62 ขอ 63 และขอ 64 แลวดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด หรือไมมีเหตุที่
จะใหออกจากราชการตามขอ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ สมควรยุติ
เรื่อง หรือกระทํา  

ผิดที่ยังไมถึงข้ันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนายกเทศมนตรีผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการโดยเร็ว  

(2) ในกรณีที่จะตองสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา ตามขอ 68 ของ 
มาตรฐานทั่วไปนี้ หรือตามขอ 4 หรือขอ 5 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ 
ใหดําเนินการโดยไมชักชา และใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาโดยเร็ว  

ขอ 60 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เห็นสมควรให
สอบสวนเพิ่มเติมประการใดใหกําหนดประเด็น พรอมทัง้สงเอกสารที่เกี่ยวของไปให
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน  

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได หรือนายกเทศมนตรี
เห็นเปนการสมควร นายกเทศมนตรีจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมขึ้นทําการ
สอบสวนเพิ่มเติมก็ได ในกรณีเชนนี้ใหนําขอ 31 และขอ 32 มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวน
เสร็จแลวใหสงพยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมไปใหนายกเทศมนตรีผูสั่งสอบสวน
เพิ่มเติมโดยไมตองทําความเห็น  
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ขอ 61 ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงต้ัง คณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามที่

กําหนดในขอ 31 ใหการสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเชนนี้ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง  

ขอ 62 ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง ใหการสอบสวนตอนนั้นเสีย
ไปเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้  

(1) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมครบตามที่
กําหนดไวในขอ 35 วรรคหนึ่ง  

(2) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 39 วรรคสอง ขอ 46 
ขอ 47 ขอ 48 วรรคหนึ่ง หรือขอ 51  

ในกรณีเชนนี้ ใหนายกเทศมนตรีส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหมใหถูกตอง
โดยเร็ว  

ขอ 63 ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไมเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา หรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา 
หรือไมมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหา  

ช้ีแจง หรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ 43 ใหนายกเทศมนตรีสั่งให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจง
ใหถอยคํา และนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กําหนดในขอ 43 ดวย  

ขอ 64 ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามหมวดนี้ นอกจากที่
กําหนดใน ขอ 61 ขอ 62 และขอ 63 ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความ
เปนธรรม ใหนายก เทศมนตรี สั่งใหคณะกรรมการสอบสวนแกไขหรือดําเนินการตอนนั้นให
ถูกตองโดยเร็ว แตถาการสอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม 
นายกเทศมนตรีจะสัง่ใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได  

ขอ 65 การนับระยะเวลาตามมาตรฐานทั่วไปนี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรก
แหงเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทายแหง
ระยะเวลาเดิมเปนวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป สวนเวลาสุดสิ้น ถาวันสุดทายแหงระยะเวลา
ตรงกับวันหยุดราชการใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา  
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ขอ 66 ในกรณีที่มีการแตงตั้ง คณะกรรมการสอบสวนกอนวันที่มาตรฐาน

ทั่วไปนี้ใชบังคับ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามที่กําหนดในกฎ ก.ท. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2520) โดยอนุโลมจนกวาจะแลวเสร็จ สวนการพจิารณาสั่งการใหดําเนินการตามมาตรฐานทั่วไป
นี้  

หมวด 5 

การลงโทษทางวินัย 

 
ขอ 67 พนักงานเทศบาลผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหนายกเทศมนตรีส่ังลงโทษ

ภาคทัณฑ  
ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควร

ลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะ
กรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอนซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัด
เงินเดือน  

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตอุันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบน
เปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได  

นายกเทศมนตรีมีอํานาจลงโทษตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาม
วรรคหนึ่งไดดังนี ้ 

(1) ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน 5 % และเปนเวลาไมเกินสามเดือน  
(2) ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่งข้ัน  
ขอ 68 ภายใตบังคับวรรคสองแหงขอนี้ พนักงานเทศบาลผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

ใหนายก  
เทศมนตรีส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณ ีถามีเหตุอันควร

ลดหยอนจะนํามาประกอบ การพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลงโทษต่ํากวาปลดออก  
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนที่แตงตั้งตามขอ 22 วรรคสาม หรือนายกเทศมนตรี 

แลวแตกรณี เห็นวาพนักงานเทศบาลผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง สมควรลงโทษปลดออก 
หรือไลออก ใหนายกเทศมนตรี  
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เสนอคณะกรรมการพนกังานเทศบาล เพื่อสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพจิารณาการ

ดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ ซ่ึงผูนั้นสังกัดอยูพิจารณาทําความเห็นเสนอ และ
เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเปนประการใด ใหนายกเทศมนตรีส่ังหรือปฏบิัติให
เปนไปตามนั้น  

ผูใดถูกลงโทษปลดออกตามขอนี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้นลาออก
จากราชการ  

คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการตามวรรค
สอง ตองไม  

เปนกรรมการในคณะกรรมการพนกังานเทศบาล หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ
และการรองทุกข ตามขอ 2 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ
และการรองทุกข และใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งจากบุคคลดังตอไปนี้  

(1) รองผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการในจงัหวัดที่เห็นสมควร  
(2) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ปฏิบติัหนาที่ใน

จังหวัด  
(3) ผูแทนเทศบาลในจังหวัดซึ่งประกอบดวยผูบริหารหรือพนักงานเทศบาล  
(4) ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู ความเช่ียวชาญในดานการบริหารงาน

บุคคลหรือเปนผูมีประสบการณการทํางานทางวินัย  
คณะอนุกรรมการตามวรรคสี่ ใหมีกรรมการตาม (1) และ (2) ฝายหนึ่ง กรรมการตาม (3) 

ฝายหนึ่ง และกรรมการตาม (4) ฝายหนึ่ง จํานวนฝายละเทา ๆ กัน  
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณะอนกุรรมการตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

พนักงาน เทศบาลกําหนด  
ขอ 69 การลงโทษพนกังานเทศบาล ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด 

และมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริตหรอืลงโทษผูทีไ่มมีความผิด ในคําสั่ง
ลงโทษใหแสดงใหชัดเจนวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยโดยมีขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวน 
พยานหลักฐาน และเหตุผลที่สนับสนุนขอกลาวหาอยางไร เปนการกระทําผิดวินัยกรณีใด ตามขอ
ใด  
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การลงโทษตามวรรคหนึ่งใหทําเปน คําสั่ง และระบุสิทธิในการอุทธรณ และ

ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณไวในคําสั่งดวย วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้  

(1)การสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ตามขอ 67 หรือขอ 70 วรรค
สอง วรรคสาม หามมิใหส่ังลงโทษยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแตการสั่งลงโทษผูถูกพัก
ราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด 3 ของมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการใหออกจากราชการ และใหทําคําสั่งตามแบบ ลท.1 แบบ ลท.2 หรือ แบบ ลท.3 ทาย
มาตรฐานทั่วไปนี้  

(2) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ตามขอ 68 หรือการสัง่ลงโทษปลด
ออก หรือไลออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่อนุโลมใชบังคับอยู
กอนวันที่มาตรฐาน  

ทั่วไปนี้ใชบังคับ จะสั่งใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันใดใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด 4 
ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ และใหทําคําสั่งดังกลาวตามแบบ ลท.4 ทาย
มาตรฐานทั่วไปนี้  

(3) การสั่งเพิม่โทษ หรือลดโทษ เปนไลออก หรือปลดออกจากราชการตามขอ 68 หรือ
เปนโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่
อนุโลมใชบังคับอยูกอนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใชบังคับ จะสั่งใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันใด ใหนํา 
(2) มาใชบังคับโดยอนุโลม  

(4) การสั่งเพิม่โทษ หรือลดโทษ เปนลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ ใหส่ัง
ยอนหลังไปถึงวันที่คําสั่งลงโทษเดิมใชบังคับ ทั้งนี้ การสั่งยอนหลังดังกลาวไมมีผลกระทบถึง
สิทธิและประโยชน ที่ผูถูกสั่งลงโทษไดรับแลว  

(5) การสั่งลดโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการตามขอ 68 หรือโทษปลดออก หรือไล
ออก จากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่อนุโลมใชบังคับอยูกอนวันที่
มาตรฐานทั่วไปนี้ ใชบังคับ เปนลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ จะสัง่ใหมีผลใช
บังคับต้ังแตวันใด ใหนํา (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม  

(6) คําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ตามขอ 70 วรรคสอง วรรคสาม ใหทํา
คําสั่ง  
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ดังกลาวตามแบบ ลท.5 ทายมาตรฐาน ทั่วไปนี้  
(7) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผูอุทธรณตามขอ 2 ของมาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข ใหทําคําสั่งดังกลาวตามแบบ ลท.
6 ทายมาตรฐานทั่วไปนี้  

(8) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษหรือเพิ่มโทษผูอุทธรณตามขอ 3 ของมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข และการสั่งใหผูอุทธรณกลับเขา
รับราชการ ใหทําคําสั่งดังกลาวตามแบบ ลท.7 ทายมาตรฐานทั่วไปนี้  

(9) การแกไขเปล่ียนแปลงขอความในคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ใหทําเปนคําสั่งมี
สาระสําคัญ  

แสดงเลขที่ และวัน เดือน ป ที่ออกคําสั่งเดิม ขอความเดิมตอนที่แกไขเปลี่ยนแปลง และ
ขอความที่แกไขเปลี่ยนแปลงแลว  

หมวด 6 

การรายงานการดําเนินการทางวินัย 

 
ขอ 70 เมื่อนายกเทศมนตรีไดดําเนินการทางวินัยแกพนักงานเทศบาล โดยสั่งลงโทษ หรือ

ลงทัณฑหรืองดโทษตามขอ 67 หรือส่ังยุติเรื่องแกพนักงานเทศบาลผูใด ใหรายงานไปยัง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัย
และการใหออกจากราชการ ตามขอ 68 วรรคสี่ พจิารณาทําความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลพิจารณาเห็นวาการลงโทษ หรือลงทัณฑหรืองดโทษ หรือสั่งยุติเรื่องเปนการไม
ถูกตอง หรือไมเหมาะสมและมีมติเปนประการใดใหนายกเทศมนตรีส่ังหรอืปฎิบัติใหเปนไป
ตามนั้น  

ในกรณีนายกเทศมนตรีไดส่ังลงโทษ ลงทัณฑ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ หรือ
ส่ังยุติเรื่อง ตามขอ 68 วรรคหน่ึง และวรรคสอง ของมาตรฐานทั่วไปนี้ หรือสั่งใหพนักงาน
เทศบาลผูใดออกจากราชการตามขอ 3 (4) หรือขอ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจาก
ราชการ ใหรายงานการดําเนินการทางวินัยหรือการสอบสวน หรือการใหออกจากราชการตอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อทราบ  
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เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได พิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง หรือ

นายกเทศมนตรีไดรายงาน  
การดําเนินการทางวินัยตามวรรคสองแลว ใหรายงานไปยังคณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาลเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การใหคําปรึกษา แนะนํา ช้ีแจง และเพื่อใหมีการ
ดําเนินการใหถูกตองเหมาะสม โดยใหสงสําเนาคําสั่ง 3 ฉบับ และบันทกึสรุปประวัติและ
ขอเท็จจริงซึง่มีสาระสําคัญตามแบบ สป.1 ทายมาตรฐานทั่วไปนี้  

เมื่อนายกเทศมนตรีไดมีคําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถาเพิ่มโทษเปนสถาน
โทษท่ีหนักขึน้ หรือลดโทษเปนสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ คําสั่งลงโทษเดิมให
เปนอันยกเลิก ถาลดโทษ  

เปนอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษสวนที่เกินก็ใหเปนอันยกเลิก ในกรณีที่คําสั่งลงโทษตัด
เงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนเปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนที่เกินเปนอันยกเลิก ใหคืน
เงินเดือนที่ไดตัด หรือลดลงไปแลวตาม  

คําสั่งที่เปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนเกินที่เปนอันยกเลิกนั้นใหแกผูถูกลงโทษ  
ขอ 71 เมื่อนายกเทศมนตรีไดดําเนินการทางวินัย หรือพิจารณาลงความเห็นใหพนักงาน

เทศบาลออกจากราชการในเรื่องใด ถาคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเห็นเปนการ
สมควรที่จะตองสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพื่อประโยชนในการ
กํากับดูแลพนักงานเทศบาลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
ก็ใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาลมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบไปให
นายกเทศมนตรีเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่นายกเทศมนตรีไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวน
เพิ่มเติมไดดวย  

ในการสอบสวนเพิ่มเติม ถาคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเห็นเปนการสมควร
สงประเด็นหรือขอสําคัญใดที่ตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองถิ่น หรืออยู
นอกอํานาจของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล ก็ใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาล กําหนด
ประเด็นหรือขอสําคัญนั้นไปใหนายกเทศมนตรีเพือ่ขอใหหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา
หนวยงานในทองถิ่นนั้นทําการสอบสวนแทนได และใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานในทองถิ่นนั้นมีอํานาจหนาที่ตามขอ 23 โดยอนุโลม  

ในกรณีที่นายกเทศมนตรีสงประเด็นหรือขอสําคัญตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนหรือหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานดําเนินการตาม
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วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ในเรื่องเกี่ยวกับกรณี กลาวหาวากระทําผิดอยางรายแรงตามขอ 22 
วรรคสาม ใหนําการสอบสวนพิจารณาตามขอ 22 วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ขอ 72 พนักงานเทศบาลผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใชบังคับ 
ใหนายกเทศมนตรีส่ังลงโทษผูนั้นตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น สวนการสอบสวน การ
พิจารณา และการดําเนินการเพื่อลงโทษ ใหดําเนินการตามมาตรฐานทั่วไปนี้ เวนแต  

(1) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นไป
แลวกอนที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใชบังคับและยังสอบสวนไมเสร็จก็ใหสอบสวนตามกฏหมายนั้น
ตอไปจนกวาจะเสร็จ  

(2) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฏหมายที่ใชอยูในขณะนั้น
เสร็จไปแลวกอนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณาแลวแตกรณีเปน
อันใชได  

(3) กรณีที่ไดมีการรายงาน หรือสงเรื่อง หรือสํานวนเสนอใหผูวาราชการจังหวัด หรือ 
อ.ก.ท.จังหวัด หรือ ก.ท.หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาโดยถูกตองตาม
กฏหมายที่ใชอยูในขณะนั้นและการพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลพิจารณา เมื่อมีมติเปนประการใดใหนายกเทศมนตรีส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น  

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2544 

  

รอยตํารวจเอก ปุระชัย เปยมสมบูรณ 

(ปุระชัย เปยมสมบูรณ) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
 


