ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครปฐม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (เพิ่มเติม)
………………………………………………………………………………..
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 13(3) ประกอบมาตรา 25 วรรคท้า ย แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลในการประชุม
ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2556 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครปฐม
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2556 เมื่ อ วั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2556 เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2544 ดังนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 27 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดนครปฐมเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2544
“การดํา เนิน การทางวินัย ตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริห ารส่ว นตํา บลต้องสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน ตามข้อ 23 วรรคสองและข้อ 23 วรรคสี่ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ”
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในหมวด 2 การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย ส่วนที่ 1/1
การกันไว้เป็นพยานและการให้ความคุ้มครองพยาน ข้อ 29/1 ข้อ 29/2 ข้อ 29/3 ข้อ 29/4 ข้อ 29/5
ข้อ 29/6 ข้อ 29/7 ข้อ 29/8 ข้อ 29/9 ข้อ 29/10 ข้อ 29/11 ข้อ 29/12 ข้อ 29/13 ข้อ 29/14
และข้อ 29/15 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครปฐมเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การสอบสวน การลงโทษทางวิ นัย การให้ อ อกจากราชการ การอุ ทธรณ์แ ละการร้อ งทุก ข์ ลงวัน ที่ 14
ธันวาคม 2544
“หมวด 2
การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย
ส่วนที่ 1/1
การกันไว้เป็นพยานและการให้ความคุ้มครองพยาน
ข้อ 29/1 หลักเกณฑ์และวิธีการกันไว้เป็นพยานและการให้ความคุ้มครองพยานให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในหมวดนี้
ข้อ 29/2 ในหมวดนี้
“พยาน” หมายความว่า พนักงานส่วนตําบลผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคํา
“ตัวการสําคัญ” หมายความว่า พนักงานส่วนตําบลผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระทําผิด
“การกันไว้เป็นพยาน” หมายความว่า พนักงานส่วนตําบลที่ไม่ใช่ตัวการสําคัญแห่งการกระทํา
ผิดในเรื่องนั้น และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสั่งเป็นหนังสือให้กันไว้เป็นพยาน
“คณะกรรมการสอบสวน” ให้หมายความว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
/ข้อ 29/3…

-2ข้อ 29/3 พนักงานส่วนตําบลผู้ใดอยู่ในข่ายที่จะถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วม
ในการกระทําผิดวินัยกับข้าราชการอื่น ถ้าผู้นั้นได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคําเกี่ยวกับการกระทําผิด
วินัย ที่ได้กระทํา มาต่อบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้า ที่สืบ สวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการ และข้อมูลหรือถ้อยคํานั้นเป็นการเป็นเหตุให้มีการดําเนินการทางวินัยแก่ตัวการ
สํา คัญ อาจได้รับ การกัน ไว้เ ป็น พยานและการให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดนี้ ไม่ว่า จะมีคํา สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 29/4 พนักงานส่วนตําบลผู้ใดอยู่ในข่ายที่จะถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินัยถ้าผู้นั้นไม่ใช่ตัวการสําคัญ และเป็นกรณีที่ไม่อาจแสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อดําเนินการ
ทางวินัย แก่ตัว การสํา คัญ ในเรื่องนั้น ได้ นอกจากข้อมูล หรื อพยานหลักฐานจากพนักงานส่ว นตํา บลผู้นั้ น
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจกันผู้นั้นไว้เป็นพยานได้
การกั น พนั ก งานส่ ว นตํ า บลไว้ เ ป็ น พยานกรณี ถู ก กล่ า วหาว่ า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย หลายคน
ให้พิจารณาโดยเรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้
(1) กันผู้ไม่ใช่ตัวการสําคัญไว้เป็นพยาน
(2) กันผู้มีกรณีอัน มีมูล ที่ควรถูกกล่า วหาว่ากระทํา ผิดวินัยซึ่งเป็นความผิดวินัยที่มีความ
ร้ายแรงน้อยกว่าไว้เป็นพยาน
(3) ในกรณีเป็นความผิดวินัยที่มีความร้ายแรงเท่าเทียมกัน ให้กันผู้มีตําแหน่งระดับต่ํากว่า
ไว้เป็นพยาน
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหารายใดมีตําแหน่งระดับสูงกว่าแต่กระทําผิดวินัยที่มีความร้ายแรงน้อยกว่า
ให้เป็นดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่จะกันผู้ใดไว้เป็นพยาน
ข้อ 29/5 การพิจารณากันพนักงานส่วนตําบล ต้องมิได้เกิดจากการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา
หรือกระทําการอืน่ ใดโดยมิชอบแก่ผู้ถูกกันไว้เป็นพยาน เพื่อชักจูงให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคําในเรื่องที่กล่าวหานั้น
ข้อ 29/6 ในระหว่างการสอบสวน หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะ
กันผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดไว้เป็นพยาน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อสั่งกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยเร็ว ในการนี้คณะกรรมการสอบสวนต้องมีมติโดยระบุเหตุผลแห่งการพิจารณา
ไว้ด้วยว่าสมควรกันผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นไว้เป็นพยานเพราะเหตุใด กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าการดําเนินการทางวินัยแก่
ผู้ถูกกันไว้เป็นพยานเป็นอันยุติ เว้นแต่ผู้ถูกกันไว้เป็นพยานมีพฤติการณ์ตามข้อ 29/7 ก็ให้ดําเนินการทาง
วินัยผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นต่อไป
ข้อ 29/7 หากผู้ ถู กกั น ไว้เ ป็ น พยานตามข้ อ 29/4 ไม่ ม าให้ ถ้ อ ยคํ า ต่ อ คณะกรรมการ
สอบสวนหรื อ มาแต่ ไ ม่ ใ ห้ ถ้ อ ยคํ า หรื อ ให้ ถ้ อ ยคํ า แต่ ไ ม่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดํ า เนิ น การหรื อ ให้ ถ้ อ ยคํ า
อันเป็นเท็จหรือกลับคําให้การ ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสั่งให้การกัน
ผู้นั้นไว้เป็นพยานสิ้นสุดลง
ข้อ 29/8 ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งการกันหรือการสิ้นสุดการกันไว้เป็นพยานให้ผู้นั้น
ทราบด้วย
ข้อ 29/9 การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคําตามข้อ 29/3 ไม่ถือเป็นการเปิดเผยความลับของ
ทางราชการ และไม่เป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
/ข้อ 29/10…

-3ข้อ 29/10 ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ให้
ความคุ้มครองพยานดังต่อไปนี้
(1) ไม่เปิดเผยชื่อ หรือข้อมูลใดๆ ที่จะทําให้ทราบว่าพยานเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคํา
(2) ไม่ใช้อํานาจไม่ว่าในทางใดหรือกระทําการอื่นใดอันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม
ซึ่งอาจมีผลทําให้กระทบสิทธิหน้าที่ของพยานในทางเสียหาย
(3) ให้ความคุ้มครองมิให้พยานถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่เพราะเหตุในการให้ข้อมูลหรือ
ให้ถ้อยคํา
ในกรณีพยานผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จะพิจารณาดําเนินการอื่นใดที่เห็นว่าจําเป็นเพื่อให้ผู้นั้นได้รับความคุ้มครองแล้วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ
กระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในภายหลังก็ได้
ข้อ 29/11 พยานผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับ บัญชาตามลําดับชั้นยังไม่ ได้ ให้ความคุ้มครองตาม
ข้อ 29/10 หรือการให้ความคุ้มครองดังกล่า วยัง ไม่เ พีย งพอ พยานอาจยื่น คํา ร้องเป็น หนังสือต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองหรือการให้ความคุ้มครอง
ดังกล่าวยังไม่เพียงพอพยานอาจยื่นคําร้องเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลก็ได้
ข้อ 29/12 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
แล้วแต่กรณี ได้รับคําร้องตามข้อ 29/11 หากมีมูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง ต้องดําเนินการให้
ความคุ้มครองพยานทันที
ข้อ 29/13 ภายใต้บังคับข้อ 29/11 วรรคหนึ่ง ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นคู่กรณีกับ ผู้ถูกสอบสวนตามข้อ 33 วรรคห้า ให้คณะกรรมการพนักงานส่ว นตํา บลเป็น ผู้ดํา เนินการ
เกี่ยวกับการโอนหรือย้ายหรือดําเนินการอื่นใดตามอํานาจหน้าที่ที่เห็นสมควรทันที
ข้อ 29/14 ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ดําเนินการตามข้อ 29/11 วรรคหนึ่ง
หรือข้อ 29/13 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีมติแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ต่อไป
ข้อ 29/15 การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดนี้ให้พิจารณาดําเนินการในโอกาสแรก
ที่สามารถกระทําได้ และให้เริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคําจนกว่าจะสั่งยุติเรื่องหรือการดําเนินการทาง
วินัยแก่ตัวการสําคัญแห่งการกระทําผิดเสร็จสิ้น”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของข้อ 53 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดนครปฐมเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่จะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่หรือส่วนราชการ
นอกการบังคับ บัญ ชาของนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลผู้ สั่งแต่ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธาน
กรรมการสอบสวนจะรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอให้
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานในท้ อ งที่ นั้ น สอบสวนหรื อ รวบรวม
/พยานหลักฐาน …

