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คําสั่ง ....(จังหวัด)..... 
ที่................/....(เลข พ.ศ.).... 
เร่ือง ลงโทษภาคทัณฑ 
---------------------------------------------- 

  ดวย......................(ช่ือผูถูกลงโทษ)........................................ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนง.......................ระดับ.........สังกัด..................................................................................ตําแหนงเลขที่................
รับเงินเดือนในอันดับ...........ขั้น..................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี ผิดสัญญากูยืมเงิน จํานวน 10,000 
บาท จาก.........(ช่ือผูใหกู)..........โดยเมื่อครบกําหนดเวลาไมชําระหนี้..........(ช่ือผูใหกู)..........ไดเรงรัดติดตาม 
หลายครั้ง ทั้งที่บานพักและที่วาการอําเภอ สถานที่ทํางานของ .....(ช่ือผูถูกลงโทษ).....และไดเขาพบ
ปลัดอําเภอและนายอาํเภอวาริชภูมิเพื่อไกลเกลี่ยแตไมเปนผล จึงไปแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจภูธรตําบลคําบอ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อดําเนินคดีกับ........(ช่ือผูถูกลงโทษ)...... 
ในขอหา “ฉอโกงทรัพย” ในระหวางนําคดีขึ้นฟองรองตอศาลจังหวัดสวางแดนดิน .......(ช่ือผูถูกลงโทษ).....
ไดนําเงินที่กูยืมไปคืนใหกับ................(ช่ือผูใหกู).................ครบถวน ..........(ช่ือผูใหกู).............จึงไดถอน 
คํารองทุกข  เปนเหตุใหสิทธิในการนําคดีอาญามาฟองระงับไป ตามมาตรา 39 แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา พฤติกรรมดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานเปนขาราชการตอง
รักษาชื่อเสียงของตนเอง และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทํา
การใดๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว ตามมาตรา 98 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 สมควรลงโทษภาคทัณฑ 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535  ประกอบกฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) และคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 602/2546 
เร่ืองการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จึงใหลงโทษภาคทัณฑ....... (ช่ือผูถูก
ลงโทษ)............. 

  หาก..........(ช่ือผูถูกลงโทษ)........ประสงคจะอุทธรณคําสั่งลงโทษนี้ ใหยื่นอุทธรณเปน
หนังสือตอ อ.ก.พ.กระทรวง ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งนี้  

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่.........เดือน....................พ.ศ. ......... เปนตนไป 

    ส่ัง   ณ   วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ........... 

ลงชื่อ 
(.......ช่ือผูส่ังลงโทษ.............) 
...............ตําแหนง............... 
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คําสั่ง ....(จังหวัด)…. 
ที่................/....(เลข พ.ศ.)…. 

เร่ือง ลงโทษภาคทัณฑ 
---------------------------------------------- 

ดวย......(ช่ือผูถูกลงโทษที่ 1.)..........ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง.......................
ระดับ.........สังกัด...................................................ตําแหนงเลขที่................รับเงินเดือนในอันดับ..................
ขั้น..................บาท และ......(ช่ือผูถูกลงโทษที่ 2.)........ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง.............................
ระดับ...............สังกัด................................................ตําแหนงเลขที่.................รับเงินเดือนขั้น..............บาท
ไดกระทําผิดวินัยในกรณี .......(ช่ือผูถูกลงโทษที่ 1.).....เมื่อคร้ังดํารงตําแหนง.................................สังกัด
..............................................รับผิดชอบปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานเจาหนาที่บัตรประจําตัวประชาชนและใน
ฐานะเปนผูรักษาราชการแทนนายอําเภอไดปฏิบัติหนาที่บกพรอง กลาวคือ ไมไดใชความละเอียดรอบคอบ
เพียงพอ ในการพิจารณาอนุมัติคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชนฉบับใหมแทนฉบับเดิมที่สูญหาย รายนาย
นิกร หรือธรรมรงค ฟูทํา ซ่ึงไดสวมตัวทําบัตรแทน นายนิกร หมองปง  ตามคําขอมีบัตรเลขหมาย 5211-3-
001421 ในวันที่ 26 เมษายน 2543 และ......(ช่ือผูถูกลงโทษที่ 2.).....ตําแหนง............................สังกัด
..........................................รับผิดชอบปฏิบัติหนาที่เปนเจาพนักงานบัตรประจําตัวประชาชนไดปฏิบัติหนาที่
บกพรอง กลาวคือ ไมไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานเดิมของผูที่ยื่นคําขอมีบัตรดังกลาวใหละเอียดรอบคอบ 
อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะเอาใจใส 
ระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการและประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 สมควรลงโทษภาคทัณฑ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) จึงใหลงโทษภาคทัณฑ...(ช่ือผูถูกลงโทษที่ 1.)...  
และ....(ช่ือผูถูกลงโทษที่ 2.)…. 

อนึ่ง หาก.....(ช่ือผูถูกลงโทษที่ 1.).... และ.....(ช่ือผูถูกลงโทษที่ 2.)..... ประสงคจะอุทธรณ
คําสั่งนี้ ใหยื่นอุทธรณเปนหนังสือ โดยระบุขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่สนับสนุนคําอุทธรณดังกลาว 
ตอ อ.ก.พ.กระทรวง ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งนี้ ตามมาตรา 125(3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่.......เดือน....................พ.ศ. ...........เปนตนไป 
ส่ัง   ณ   วันที่........เดือน....................พ.ศ. ............ 
ลงชื่อ 

(.......ช่ือผูส่ังลงโทษ............) 
...............ตําแหนง............... 
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คําสั่ง ....(จังหวัด).... 
ที่................/....(เลข พ.ศ.).... 
เร่ือง ลงโทษตัดเงินเดือน 
---------------------------------------------- 

  ดวย................................(ช่ือผูถูกลงโทษ)..............................ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนง....................................ระดับ...........สังกัด..............................................................................
ตําแหนงเลขที่......................รับเงินเดือนในอันดับ...........ขั้น..................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี 
เมื่อคร้ังที่................(ช่ือผูถูกลงโทษ)......................ตําแหนง...................................อําเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย  สังกัดกรมการปกครอง............ ...(ช่ือผูถูกลงโทษ)...................ไดรับมอบหมายใหเปน
ผูชวยเหลือปลัดอําเภองานปองกันมีหนาที่เก็บรักษาและมอบบัตรสํารวจชุมชนบนพื้นที่สูง.........(ช่ือผูถูก
ลงโทษ)....................ไดมีพฤติการณเรียกและรับเงินจากผูมาติดตอขอรับบัตรดังกลาว  เพื่อที่จะดําเนินการ
ใหผูมาติดตอไดรับบัตรเร็วขึ้นกวาขั้นตอนตามปกติ อันเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานอาศัย 
อํานาจหนาที่ราชการของตน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน ตาม
มาตรา 82 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 สมควรไดรับโทษ 
ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) และคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ที่ 19/2545 เร่ืองการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2545 
จึงลงโทษตัดเงินเดือน...................(ช่ือผูถูกลงโทษ)........................5% เปนเวลา 3 เดือน  

  หาก ..................(ช่ือผูถูกลงโทษ)......................ประสงคจะอุทธรณคําสั่งลงโทษนี้ ใหยื่น
อุทธรณเปนหนังสือตอ อ.ก.พ.กระทรวง ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งนี้  

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่.........เดือน.........................พ.ศ.  .............เปนตนไป 

    ส่ัง   ณ   วันที่............เดือน........................พ.ศ. .............. 

 

ลงชื่อ 
(..........ช่ือผูส่ังลงโทษ............) 

...............ตําแหนง............... 
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คําสั่ง ....(จังหวัด).... 
ที่................/....(เลข พ.ศ.).... 
เร่ือง ลงโทษตัดเงินเดือน 
---------------------------------------------- 

  ดวย....................(ระบุช่ือผูถูกลงโทษ)....................ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนง
.........................................................ระดับ............สังกัด.........................................................ตําแหนงเลขที่
.....................รับเงินเดือนในอันดับ....................ขั้น..................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี...............(ช่ือผู
ถูกลงโทษ)..................ตําแหนง......................................................อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ได
ลวนลาม..............(ช่ือผูเสียหาย)................เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานกระทําการอันชื่อวา
เ ป น ผู ป ร ะพฤติ ช่ั ว  ต ามม าต ร า  9 8  ว ร รคแ รก   แห งพ ร ะ ร าชบั ญญั ติ ร ะ เ บี ย บข า ร า ชก า ร 
พลเรือน พ.ศ. 2535 สมควรไดรับโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 ประกอบกฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) และคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 19/2545 
เร่ืองการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2545 จึงลงโทษ 
ตัดเงินเดือน................(ช่ือผูถูกลงโทษ).......................5% เปนเวลา 1 เดือน  

  อนึ่ง หาก.............(ช่ือผูถูกลงโทษ)................ประสงคจะอุทธรณคําสั่งลงโทษนี้ ใหยื่น
อุทธรณเปนหนังสือตอ อ.ก.พ.กระทรวง ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งนี้  

ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน...............................พ.ศ.  .................เปนตนไป 

    ส่ัง   ณ   วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. .............. 

 

ลงชื่อ 
(..........ผูส่ังลงโทษ..............) 
...............ตําแหนง............... 

 
 
 

 
 



             (ตัวอยางที่ 5)     209 
 

 
 
 

คําสั่ง ....(จังหวัด).... 
ที่................/....(เลข พ.ศ.).... 
เร่ือง ลงโทษลดขั้นเงินเดือน 

---------------------------------------------- 

  ดวย................(ระบุช่ือผูถูกลงโทษ)...........................ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนง
.........................................................ระดับ...........สังกัด................................................................ตําแหนง
เลขที่.....................รับเงินเดือนในอันดับ.............ขั้น..................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี เปน
ผูดําเนินการรับแจงยายเขา ยายออก รวมทั้งไดลงนามทางทะเบียนทําใหบานที่ถูกแจงยายเขาในเขตเทศบาล
มีช่ือบุคคลแตละหลังมากกวาปกติ แมตามการสอบสวนสวนใหญเจาบานเปนผูดําเนินการหรืออยูในการรู
เห็นของเจาบานหรือเหตุผลความจําเปนของผูแจงในหลายกรณี แตการยายที่อยูเขามาในเขตเทศบาล โดย
บางรายหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวน ไมไดดําเนินการเอง รวมทั้งไมไดอยูอาศัยจริง แตกลับ
ดําเนินการให จึงเปนกรณีที่ไมชอบดวยแนวทางปฏิบัติวาดวยการทะเบียนราษฎร การแจงยายที่อยูแมอาจจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากการเมืองแตละฝายเพื่อมุงประสงคใหไดมาซึ่งคะแนนเสียง แตพฤติการณหลายกรณอีาจมอง
ไดวาเปนการแจงยายที่อยูเพื่อหวังผลการเลือกตั้งก็เปนได โดยเฉพาะหวงของการเลือกตั้ง............(ช่ือผูถูก
ลงโทษ)...............จักตองพึงระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่เปนกรณีพิเศษแตมิไดใชความระมัดระวังเชนวา
นั้นอยางเพียงพอ พฤติการณในหลายกรณีเปนความบกพรองในหนาที่ราชการ และเมื่อพิจารณาถึงเหตุและ
ปจจัยการกลับแกไขขอบกพรอง โดยมีการแจงยายออกหรือกลับภูมิลําเนาเดิมจนเสร็จสิ้นกอนการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง  รวมทั้ งแนวทางการลงโทษลักษณะอยางเดียวกันถือไดว า . . . . . . . . . . . ( ช่ือผู ถูก
ลงโทษ).............ไดกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานไมปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ เอาใจใส
ระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการ และฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายของทางราชการ ตามนัยมาตรา 84 วรรคหนึ่ง และมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ .ศ .  2535 โดยพิจารณาแลวสมควรใหรับการลงโทษในระดับโทษ 
ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเ รือน  พ .ศ .  2535 ประกอบกฎ  ก .พ .  ฉบับที่  8  (พ .ศ .  2536)  จึงใหลงโทษลดขั้น เงิน เดือน 
................ (ช่ือผูถูกลงโทษ)....................  จํานวน 1 ขั้น จากระดับ 4 ขั้น 13,300 บาท คงใหไดรับเงินเดือน
จากระดับ 4 ขั้น 12,800 บาท 
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  อนึ่ง หาก............(ช่ือผูถูกลงโทษ)................ ประสงคจะอุทธรณคําสั่งนี้ ใหยื่นอุทธรณเปน
หนังสือ โดยระบุขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่สนับสนุนคําอุทธรณดังกลาว ตอ อ.ก.พ.กระทรวง ภายใน 
30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งนี้ ตามมาตรา 125(3)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่.......... เดือน...........................พ.ศ. ...............เปนตนไป 

    ส่ัง   ณ   วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ................ 

 

ลงชื่อ 
(.........ช่ือผูส่ังลงโทษ...........) 
...............ตําแหนง............... 
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คําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ที่................/....(เลข พ.ศ.)…. 

เร่ือง  เปลี่ยนแปลงโทษขาราชการ 
---------------------------------------------- 

  ตามที่จังหวัดยโสธรไดมีคําสั่งที่ 2154/2542 ลงวันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2542 
ลงโทษตัด เ งิน เดื อน . . . . . . (ระบุ ช่ื อ ผู ถู กลงโทษ ) . . . . . . . . .ข าร าชการพลเรื อนสามัญ  ตํ าแหน ง
....................................ระดับ.........สังกัด..................................................ตําแหนงเลขที่..............รับเงินเดือน
ในอันดับ............ขั้น..................บาท กรณีไดกระทําผิดวินัยในเรื่องเรียกและรับเงินจากนายบุญลุ พานาสันต
โดยอางวาจะชวยเหลือนายบุญมี พานาสันต  บุตรของนายบุญลุ พานาสันต  ซ่ึงถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุม
ดําเนินคดีขอหาจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝาฝนตอกฎหมายไมใหตองรับ
โทษจําคุก ซ่ึงผลการสอบสวนปรากฏวา เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานกระทําการอันไดช่ือวาเปน
ผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 สมควรไดรับโทษปลดออกจากราชการ  แตจังหวัดยโสธรเห็นวาเปนการกระทําผิดวินัยอยาง 
ไมรายแรงฐานประพฤติช่ัว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบดังกลาว จึงไดมีคําสั่ง
ลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 2 เดือน และไดรายงานการลงโทษตามลําดับ แตกรมการปกครองเห็นวา
พฤติการณของ.........(ช่ือผูถูกลงโทษ)..............ดังกลาวขางตนมีมูลที่ควรกลาวหาเปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงฐานกระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จึงไดนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย เพื่อ
พิจารณาใหกรมการปกครองมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน..........(ช่ือผูถูกลงโทษ)........... และ 
อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทยไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
วาตามที่จังหวัดยโสธรสั่งลงโทษตัดเงินเดือน...........(ช่ือผูถูกลงโทษ)..............5% เปนเวลา 2 เดือน ยังไม
เหมาะสม จึงมีมติใหกรมการปกครองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง.........(ช่ือผูถูก
ลงโทษ)........... ไดโอนมารับราชการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ไดมีคําสั่งที่ 39/2546 ลงวันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน........(ช่ือผูถูก
ลงโทษ).........ตามมติของ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย นั้น 

  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดสงเรื่องให อ.ก.พ.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
พิจารณาตามมาตรา 104 วรรคสอง (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และ 
อ.ก.พ.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในการประชุมครั้งที่ 2 /2550 เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2550 ไดพิจารณาแลวขอเท็จจริงฟงไดวา.........(ช่ือผูถูกลงโทษ).........ไดเรียกและรับเงินจาก 
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นายบุญลุ พานาสันต เพื่อเปนคาชวยเหลือนายบุญมี พานาสันต บุตรชายของนายบุญลุ พานาสันต ผูรอง 
ซ่ึงถูกจับกุมขอหาจําหนายยาเสพติดประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไมใหตองรับโทษจําคุก จนผูรองหลงเชื่อ
และจายเงินให........(ช่ือผูถูกลงโทษ)...........ไปหลายครั้ง รวมเปนเงิน 83,800 บาท แตปรากฏวา......(ช่ือผูถูก
ลงโทษ)...........ไมไดใหความชวยเหลือ เมื่อผูรองไปขอเงินคืนก็ไมยอมคืนให  อีกทั้งการที่...(ช่ือผูถูก
ลงโทษ)............ไดเรียกและรับเงินจากนายบุญลุ พานาสันต วาจะชวยเหลือนายบุญมี พานาสันต บุตรชาย
ของนายบุญลุ พานาสันต  ซ่ึงถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดีขอหาจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท 1 
(เมทแอมเฟตามีน) โดยฝาฝนตอกฎหมาย เพื่อไมใหตองรับโทษจําคุกหรือใหถูกลงโทษสถานเบานั้น เปน
การกระทําเพื่อชวยเหลือหรือรับวาจะใหการชวยเหลือผูกระทําผิด รวมทั้งยังเปนความผิดตอพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ ซ่ึงถือวาเปนความผิดที่สงผลตอความมั่นคงของประเทศอีกดวย นอกจากนี้การที่ 
.......(ช่ือผูถูกลงโทษ)..........เปนเจาหนาที่ของรัฐแตกลับกระทําการดังกลาวเสียเอง ถือวาเปนการกระทําซึ่ง
ทําใหเสื่อมเสียเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการอยางยิ่ง อ.ก.พ.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
จึงมีมติวาพฤติการณของ.......(ช่ือผูถูกลงโทษ)..........ดังกลาวขางตน ถือวาเปนการกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงฐานกระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง  ตามมาตรา  98 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จึงลงโทษโดยการปลด......(ช่ือผูถูกลงโทษ).........
ออกจากราชการ 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 104 วรรคสอง (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับขอ 6 แหงระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535 จึงใหเปลี่ยนแปลงโทษโดยการเพิ่มโทษ..............(ช่ือผูถูกลงโทษ)...............จาก
ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 2 เดือน เปนลงโทษปลดออกจากราชการ 

  อนึ่ง หาก........(ช่ือผูถูกลงโทษ)........ประสงคจะอุทธรณคําสั่งนี้ใหยื่นอุทธรณตอ ก.พ. 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่รับทราบคําสั่งตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในมาตรา 126 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับ กฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) วาดวย
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ และหาก.....(ช่ือผูถูกลงโทษ)........ ไดอุทธรณและมีการวินิจฉัย
อุทธรณแลว ถา.......(ช่ือผูถูกลงโทษ)...........จะฟองโตแยงคําวินิจฉัยอุทธรณใหทําคําฟองเปนหนังสือยื่นตอ
ศาลปกครองหรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดแจงหรือ
รับทราบคําสั่งวินิจฉัยอุทธรณ ตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. 2542   

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    ส่ัง   ณ   วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............ 

ลงชื่อ 
(........ช่ือผูส่ังลงโทษ............) 
...............ตําแหนง............... 
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คําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ที่................/....(เลข พ.ศ.).... 

เร่ือง ลงโทษไลออกจากราชการ 
---------------------------------------------- 

  ดวย................(ระบุช่ือผูถูกลงโทษ)..................ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง
........................................ระดับ........สังกัด......................................ตําแหนงเลขที่............... 
รับเงินเดือนในอันดับ.............ขั้น..................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี ละทิ้งหนาที่ราชการตั้งแตวันที่ 
6 พฤษภาคม 2546 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2546 ซ่ึงเปนวันแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง รวม 
52 วัน และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอ
ในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน และผูวาราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะผูบังคับบัญชาของ 
ผูถูกลงโทษไดกระทําการสืบสวนโดยการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงรวมทั้งใหโอกาสแก 
ผูถูกลงโทษไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนดวยการทําหนังสือแจงไปยังผูถูกลงโทษทาง
ไปรษณียตอบรับ ณ  ที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร โดยมีบุคคลซึ่งมีศักดิ์ เปนปาของ 
ผูถูกลงโทษเปนผูรับหนังสือแทนและเมื่อผูบังคับบัญชาเห็นวา ไมมีเหตุผลอันสมควร จึงถือเปนกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจงซึ่งผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนได ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2539)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยกรณีความผิด 
ที่ปรากฏชัดแจง พฤติการณของผูถูกลงโทษเปนความผิดฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปน
เวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา 92 วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และ อ.ก.พ.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ในการประชุมครั้งที่  4 /2549 เมื่อวันที่  15 เดือน  พฤศจิกายน  พ .ศ .  2549 ไดมีมติใหลงโทษไล 
...........(ช่ือผูถูกลงโทษ)................ออกจากราชการ ตั้งแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2546   

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  104 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จึงใหลงโทษไล............... (ช่ือผูถูกลงโทษ)....................ออกจากราชการ 
ตั้งแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2546   
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  อนึ่ง หาก..............(ช่ือผูถูกลงโทษ).............. ประสงคจะอุทธรณคําสั่งนี้ ใหยื่นอุทธรณเปน
หนังสือ โดยระบุขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่สนับสนุนคําอุทธรณดังกลาวตอ ก.พ. ภายใน 30 วัน นับแตวัน
รับทราบคําสั่งนี้  ตามมาตรา 126 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎ 
ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวย
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

    ส่ัง   ณ   วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ............... 

 

ลงชื่อ 
(........ช่ือผูส่ังลงโทษ.............) 
...............ตําแหนง............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


