(แบบตรวจวินัย ๑)
แบบตรวจสำนวนกำรสอบสวนทำงวินัย
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ตำมคำสั่ง..............................................................................ที่........../......................ลงวันที่...........................................................................
เรื่อง ข้ำรำชกำรหรือพนักงำน..................................................................................................................................................กระทำผิดวินยั
ชื่อ อปท..................................................อำเภอ.......................................................จังหวัด.............................................................................
คณะกรรมกำรสอบสวนกรอกข้อมูล นำเสนอนำยก อปท.

นำยก อปท. ตรวจสอบควำมถูกต้อง

๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ผู้ถูกกล่าวหา
๑) ชื่อตัว....................................................ชื่อสกุล..................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด....................................
๒) ขณะกระทาผิดผู้ถูกกล่าวหาดารงตาแหน่ง.........................................ระดับ......................
เงินเดือน...................................บาท สังกัด สานัก, กอง, ส่วน, ฝ่าย..................................
ชื่อหน่วยงาน......................................อาเภอ...............................จังหวัด………….…………..
๓) ปัจจุบันผู้ถูกกล่าวหาดารงตาแหน่ง.................................................ระดับ..........................
เงินเดือน...................................บาท สังกัด สานัก, กอง, ส่วน, ฝ่าย..................................
ชื่อ อปท.....................................อาเภอ................................จังหวัด……............................
ระดับ...................รับเงินเดือนขั้น.........................บาท วุฒิการศึกษา................................
๔) โอนมาปฏิบตั ิหน้าที่ ณ อปท.นี้ เมื่อ..............................ตามคาสัง่ ที.่ ..................................
ลงวันที่.............................................................................................(กรณีมีการโอน)
๑.๒ เหตุเกิดเมื่อวันที่.......................เดือน...................................พ.ศ. ...........................................
ณ หน่วยงาน....................................อาเภอ....................................จังหวัด.............................
ตรวจพบโดย (ระบุหน่วยงานที่ตรวจพบความผิด)...................................................................
เรื่องกล่าวหา (ของหน่วยงานที่ตรวจพบความผิด)...................................................................
................................................................................................................................................

 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ
(ระบุ)......................................

๒. กรณีกำรสอบสวน
 เป็นกรณีผู้ถูกกล่าวหายังรับราชการใน อปท.ที่พบการกระทาผิด
 เป็นกรณีผู้ถูกกล่าวหาโอนก่อนการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนของ อปท.ที่พบการกระทาผิด
 เป็นกรณีผู้ถูกกล่าวหาโอนระหว่างการถูกสอบสวนของ อปท.ที่พบการกระทาผิด
 เป็นกรณีนายก อปท.เลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 เป็นกรณี ก.จังหวัด เลือกและนายก อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมติ
ก.จังหวัด (ระบุ)..........................ในการประชุมครั้งที่....../๒๕...... เมื่อวันที่...................................
๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
๓.๑ คาสั่ง (ชื่อ อปท.)...................................................................ที่............/.......................................
ลงวันที่.........................................................................................................................................
๓.๒ เรื่องกล่าวหาตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน............(พฤติกรรมการกระทาความผิด/
ทาอะไร/ที่ไหน/อย่างไร/เมื่อไร).........................................…………………………………………………….
๓.๓ เรื่องกล่าวหาเป็นความผิดวินัย
 ร้ายแรง
 ไม่ร้ายแรง
๓.๔ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 ทาตามแบบ  ไม่ทาตามแบบ
๓.๕ ระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
๓.๖ ระบุเรื่องที่กล่าวหา
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
๓.๗ ระบุมติของ ก.จังหวัด (กรณีเลือกกรรมการ)
 ระบุ
 ไม่ระบุ
๓.๘ ระบุอานาจตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ
 ระบุ
 ไม่ระบุ
๓.๙ ระบุชื่อและตาแหน่งของกรรมการสอบสวน
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง

 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ
(ระบุ)......................................

 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ
(ระบุ)......................................

 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ
(ระบุ)......................................

๒
คณะกรรมกำรสอบสวนกรอกข้อมูล นำเสนอนำยก อปท.
๓.๑๐ จานวนกรรมการสอบสวน....................คน
 มีเลขานุการ  ไม่มีเลขานุการ
๓.๑๑ เลขานุการเป็นกรรมการสอบสวนด้วย
 ระบุ
 ไม่ระบุ
๓.๑๒ ประธานดารงตาแหน่งระดับไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
๓.๑๓ การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสอบสวน
 มี
 ไม่มี
๓.๑๔ คุณสมบัติของผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสอบสวน  ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
๓.๑๕ ผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 นายก อปท.สังกัดปัจจุบัน
 ผู้รักษาราชการ/ผู้ปฏิบัติราชการการ แทนนายก อปท. (ระบุ).............................................
๓.๑๖ หนังสือยินยอมกรณีแต่งตั้งกรรมการจากสังกัดอื่น
 มี
 ไม่มี
๔. กำรแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
๔.๑ แจ้งผู้ถูกกล่าวหา
๑) เมื่อวันที่.............................................................................................................................
 โดยตรง  บันทึกการแจ้ง (กรณีไม่ยอมรับ)  ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียนตอบรับ)
๒) หลักฐานการรับทราบคาสั่ง
 มี
 ไม่มี
๔.๒ ประธานรับทราบคาสั่ง
๑) เมื่อวันที่.............................................................................................................................
 โดยตรง  ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียนตอบรับ)
๒) หลักฐานการรับทราบคาสั่ง
 มี
 ไม่มี
๔.๓ กรรมการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่..........................................................................................
๕. กำรคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวน
๕.๑  มี  ไม่มี
๕.๒ ผู้ถูกกล่าวหายื่นคาคัดค้าน/กรรมการคัดค้านตัวเอง  ภายในระยะเวลา  เกินระยะเวลา
๕.๓ กรณียื่นคาคัดค้านภายในระยะเวลา
๑) นายก อปท.สั่งคาคัดค้าน (กรณีแต่งตั้งเอง)
 ภายในระยะเวลา  เกินระยะเวลา
๒) ก.จังหวัด มีมติสั่งคาคัดค้าน (กรณี ก.เลือก)
 ภายในระยะเวลา  เกินระยะเวลา
๕.๔ การเปลี่ยนกรรมการ กรณีนายก อปท.ไม่สั่งคาคัดค้าน
 มี
 ไม่มี
๕.๕ การเปลี่ยนกรรมการ กรณี ก.จังหวัดไม่มีมติสั่งคาคัดค้าน  มี
 ไม่มี
๖. กำรเปลี่ยน เพิ่ม ลด จำนวนกรรมกำรสอบสวน
๖.๑  ไม่มี
๖.๒  มี เพราะ (ระบุเหตุผล)......................................................................................................
๗. กำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ
๗.๑ การแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามแบบ สว.๒
๑) ข้อกล่าวหาตามแบบ สว.๒..................................................................................................
..............................................................................................................................................
๒) การแจ้งแบบ สว.๒
 มี โดยวิธี  โดยตรง  บันทึกการแจ้ง (กรณีไม่ยอมรับ)  ทางไปรษณียฯ์
 ไม่มี
๓) ผู้ถูกกล่าวหารับทราบแบบ สว.๒ เมื่อ.................................................................................
๗.๒ การแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ สว.๓
๑) ข้อกล่าวหาตามแบบ สว.๓..................................................................................................
.............................................................................................................................................
๒) การแจ้งแบบ สว.๓
 มี โดยวิธี  โดยตรง  บันทึกการแจ้ง (กรณีไม่ยอมรับ)  ทางไปรษณีย์ฯ
 ไม่มี
๗.๓ ผู้ถูกกล่าวหารับทราบแบบ สว.๓ เมื่อ.......................................................................................

นำยก อปท. ตรวจสอบควำมถูกต้อง

 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................

 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................

๓
คณะกรรมกำรสอบสวนกรอกข้อมูล นำเสนอนำยก อปท.
๘. ระยะเวลำกำรสอบสวน
๘.๑ ครบ ๑๒๐ วัน นับแต่ประธานลงชื่อทราบคาสั่งแต่งตั้ง เมื่อวันที่............................................
๘.๒ กรณีสอบสวนไม่แล้วเสร็จในกาหนด ขอขยายเวลา ๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน
(โดยบันทึกไว้ในสานวน)
๑) ขยายเวลาครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่.........................................ถึงวันที่.......................................
๒) ขยายเวลาครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่.........................................ถึงวันที่.......................................
๓) ขยายเวลาตามมติ ก.จังหวัด (กรณีเกิน ๑๘๐ วัน) ต้องรายงานเหตุผลเพื่อติดตามเร่งรัด
ตั้งแต่วันที่......................................................ถึงวันที่.........................................................
๙. กำรกันเป็นพยำน
๙.๑  ไม่มี
๙.๒  มี จานวน..................ราย
๑) รายที่ ๑ เพราะ..................................................................................................................
๒) รายที่ ๒ เพราะ..................................................................................................................
๑๐. กำรสั่งให้กำรกันเป็นพยำนสิ้นสุดลง และดาเนินการทางวินัยต่อไป
๑๐.๑  ไม่มี
๑๐.๒  มี จานวน.................ราย
๑) รายที่ ๑ เพราะ...........................................................................................................
๒) รายที่ ๒ เพราะ...........................................................................................................
๑๑. กรณีที่เข้ำข่ำยเป็นควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง ดาเนินการทางวินัยโดย
๑๑.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดาเนินการสอบสวนตามขั้นตอน
๑๑.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่งดทาการสอบสวน
๑๑.๓  ไม่ทาการสอบสวน
๑๒. องค์ประชุมคณะกรรมกำรสอบสวน
๑๒.๑ ประชุมตามปกติ
 ครบองค์ประชุม  ไม่ครบองค์ประชุม
๑๒.๒ ประชุมเพื่อแจ้งแบบ สว.๓
 ครบองค์ประชุม  ไม่ครบองค์ประชุม
๑๒.๓ ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติทาแบบ สว.๖  ครบองค์ประชุม  ไม่ครบองค์ประชุม

นำยก อปท. ตรวจสอบควำมถูกต้อง
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ
(ระบุ)......................................

 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................

๑๓. กำรให้ถ้อยคำของผู้ถูกกล่ำวหำ

 ด้วยวาจา

 เป็นลายลักษณ์อักษร

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

๑๔. กำรบันทึกกำรสอบสวน ประจำวัน

 มี

 ไม่มี

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ
(ระบุ)......................................

๑๕. กำรสอบสวน
๑๕.๑ การแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
 มี
 ไม่มี
๑๕.๒ บุคคลอื่นร่วมทาการสอบสวน
 มี
 ไม่มี
๑๕.๓ บุคคลอื่นอยู่ในทีส่ อบสวน
 มี
 ไม่มี
๑๕.๔ ทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าฟังการชี้แจงหรือให้ปากคา  มี
 ไม่มี
๑๕.๕ กรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อ
 ครบ
 ไม่ครบ
๑๕.๖ บันทึกถ้อยคาผู้ถูกกล่าวหา/พยานบุคคล ผู้ให้ถ้อยคาและ
กรรมการผู้นั่งสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนลงชื่อทุกแผ่น  ครบ
 ไม่ครบ
๑๕.๗ การขีดฆ่าหรือตกเติมบันทึกฯ ผู้ให้ถ้อยคาและกรรมการ
ผู้นั่งสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนต้องลงชื่อกากับทุกแผ่น  มี
 ไม่มี
๑๕.๘ การไม่สอบปากคาพยานบางราย
 มี
 ไม่มี
๑๕.๙ การงดสอบปากคาพยานบางราย
 มี
 ไม่มี
๑๕.๑๐ คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนหมดประเด็น  หมด
 ไม่หมด
๑๕.๑๑ การรวบรวมพยานหลักฐานต่างท้องที่
 มี
 ไม่มี
ถ้ามี...โดยวิธี  กรรมการไปสอบสวนเอง  กาหนดและส่งประเด็นไปสอบสวน
๑๕.๑๒ การสอบสวนพบว่ามีการกระทาผิดในเรื่องอื่นอีก
 มี
 ไม่มี

๔
คณะกรรมกำรสอบสวนกรอกข้อมูล นำเสนอนำยก อปท.
๑๕.๑๓ การสอบสวนพบว่ามีผู้อื่นร่วมกระทาผิด
 มี
๑๕.๑๔ คาพิพากษาถึงที่สดุ ในเรื่องที่ถูกสอบสวน
 มี
๑๕.๑๕ ผู้ถูกกล่าวหาโอนสังกัดระหว่างถูกสอบสวน
 มี
๑๕.๑๖ การบันทึกการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
 มี
๑๕.๑๗ การสอบสวนเพิ่มเติม
 มี

นำยก อปท. ตรวจสอบควำมถูกต้อง
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี

๑๖. กำรสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำ
 ไม่รับสารภาพ
 รับสารภาพ เหตุผลในการรับสารภาพ..........................สาเหตุแห่งการกระทา............................
๑๗. คำสั่งพักรำชกำร/ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
๑๗.๑  ไม่มี
๑๗.๒  มี ตั้งแต่วันที่................................ตามคาสั่ง.....ที.่ ...../...........ลงวันที่...............................
๑๘. คำสั่งให้ออกจำกรำชกำร เพราะ.......................................................................................................
๑๘.๑  ไม่มี
๑๘.๒  มี ตั้งแต่วันที่................................ตามคาสั่ง.....ที่....../...........ลงวันที่...............................
๑๙. เรื่องที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำควำมผิดทำงวินัย
 ไม่มีกรณีถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา
 มีกรณีถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา ผลคดีอาญา.................................................................
๒๐. รำยงำนกำรสอบสวน (สว.๖) กรรมการลงชื่อ..........คน ลงวันที่......................................................
๒๐.๑ รายงานการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการสอบสวน  มี
 ไม่มี
๒๐.๒ การประชุมปรึกษาของคณะกรรมการสอบสวนมีมติ ดังนี้
 ผิดตามข้อกล่าวหาและเป็นวินัยอย่างร้ายแรง
 ผิดตามข้อกล่าวหาและเป็นวินัยอย่างไม่รา้ ยแรง
 มีมลทินหรือมัวหมอง
 หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
 บกพร่องในหน้าที่ราชการ
 ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
 ไม่ได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา
๒๐.๓ ความเห็นแย้งของกรรมการ
 มี
 ไม่มี
๒๐.๔ ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
 ไม่ได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา
 กระทาผิดกรณี.................................................................................................................
ตามประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข.....................................ข้อ.............
ควรให้..................(ลงโทษทางวินัย (ระบุสถานโทษ)/ออกจากราชการ)............................
โดยมีเหตุอันควรลดหย่อน (ถ้ามีให้ระบุ)...........................................................................
จึงควรให้ลดโทษเป็นสถานโทษ (ถ้ามีให้ระบุ)...................................................................
 เป็นกรณีมีมลทินหรือมัวหมอง เพราะ (ระบุ)....................................................................

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ
(ระบุ)......................................
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ
(ระบุ)......................................
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ
(ระบุ)......................................
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ
(ระบุ)......................................
๑. ควำมเห็นของนำยก อปท.
 เห็นชอบตามกรรมการสอบสวน
 เห็นเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ให้ลงสถานโทษ.............................
เพราะ..........................................
ฯลฯ
 เห็นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้ลงสถานโทษ...........................
เพราะ...........................................
ฯลฯ
 ให้สอบเพิ่มเติม ในประเด็น
๑) ........................................
๒).........................................
ฯลฯ

๒๑. เอกสำรสำนวนกำรสอบสวน จานวน..................แผ่น
๒๑.๑ สารบาญสานวนการสอบสวน
 มี
 ไม่มี
๒๑.๒ ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย
 ไม่เคยถูกลงโทษ
 เคยถูกลงโทษ ดังนี้
๑) โทษ...................................ตามคาสั่ง.......................ที่........../.......ลงวันที่..............
๒) โทษ...................................ตามคาสั่ง.......................ที่........../.......ลงวันที่..............

๒. นำยก อปท.พิจำรณำสั่งสำนวน
 ภายในกาหนดเวลา (๓๐ วัน)
 ล่วงเลยกาหนดเวลา เพราะ
๑).................................................
๒).................................................

๕
คณะกรรมกำรสอบสวนกรอกข้อมูล นำเสนอนำยก อปท.
๒๒. กรณี ป.ป.ช./ป.ป.ท. ชี้มูลควำมผิดทำงวินัยตำมกฎหมำย (เป็นกรณีที่ไม่ต้องดาเนินการตามข้อ
๒-๒๑ ผู้รับผิดชอบต้องเสนอหนังสือของ ป.ป.ช.ต่อนายก อปท.ต้นสังกัดของผู้ที่ถูกชี้มูลความผิด
ทางวินัยเพื่อพิจารณา)

นำยก อปท. ตรวจสอบควำมถูกต้อง
 ๑. กรณี ป.ป.ช./ป.ป.ท.ชี้มูลวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง
( ) นายก อปท.ได้พิจารณาโทษ
ทางวินัยตามฐานความผิดที่ ป.ป.ช.ชี้
มูลแล้ว ให้ลงโทษทางวินัย...................
(ระบุสถานโทษทางวินัย).......................
( ) นายก อปท.ได้ มี ค าสั่ ง
ลงโทษทางวิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรงแล้ ว
ก่อนรายงานต่อ ก.จังหวัด
 ๒. กรณี ป.ป.ช./ป.ป.ท.ชี้มูลวินัย
อย่างร้ายแรง
( ) นายก อปท.ได้พิจารณาโทษ
ทางวินัยตามฐานความผิดที่ ป.ป.ช.ชี้
มูลแล้ว เห็นควรให้ลงโทษทางวินัย......
(ระบุสถานโทษทางวินัย).......................
( ) รายงานต่อ ก.จังหวัด โดย
ยังไม่ได้มีคาสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง

ลงชื่อ..........................................................ผู้กรอบข้อมูล
(
)
ตาแหน่ง...............................................................
เลขานุการคณะกรรมการสอบสวน
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ...............

ลงชื่อ.................................ผูต้ รวจสอบ
(
)
นายก อปท....(ระบุ).....................
วันที่..........เดือน................พ.ศ..........

หมำยเหตุ ๑) ข้อ ๑.๑, ๓, ๔, ๗.๒, ๑๒, ๑๓, ๑๖ และข้อ ๒๐ เป็นสาระสาคัญที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน เพราะอาจทาให้การสอบสวนเสียไปได้
๒) กรณี ป.ป.ช.ชี้มูล ดาเนินการกรอกข้อมูลเฉพาะข้อ ๑. และข้อ ๒๒. โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบสานวนเป็นผู้กรอกข้อมูล

๖
(แบบตรวจวินัย ๒)
แบบตรวจรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น
แนบหนังสือ...............................................................ที.่ ......................../...................ลงวันที่..........................................................................
เรื่อง ข้ำรำชกำรหรือพนักงำน...................................................................................................................................................กระทำผิดวินัย
ชื่อ อปท..................................................อำเภอ.......................................................จังหวัด...........................................................................
เลขำนุกำรอนุวนิ ัย/เลขำนุกำร ก.จังหวัด กรอกข้อมูล
๑. ข้อมูลทั่วไป
ผู้ถูกกล่าวหา ชื่อตัว....................................................ชื่อสกุล........................................................ดารงตาแหน่ง...............................................
ระดับ..........................เงินเดือน.....................บาท สังกัด.....................................อาเภอ......................................จังหวัด…….............................
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
๒.๑ คาสั่ง..................................................ที่......../..............ลงวันที่.............................เรื่อง...(พฤติกรรมการกระทาความผิด/ทาอะไร/ที่ไหน/
อย่างไร/เมื่อไร).........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
๒.๒ ข้อกล่าวหาเป็นความผิดวินัย
 ร้ายแรง
 ไม่ร้ายแรง
๒.๓ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 ทาตามแบบ  ไม่ทาตามแบบ
๒.๔ ระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
๒.๕ ระบุเรื่องที่กล่าวหา
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
๒.๖ ระบุชื่อและตาแหน่งของกรรมการสอบสวน
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
๒.๗ จานวนกรรมการสอบสวน.................คน
 มีเลขานุการ  ไม่มีเลขานุการ
๒.๘ ประธานดารงตาแหน่งระดับไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
๒.๙ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 นายก อปท.สังกัดปัจจุบัน
 ผู้รักษาราชการ/ผู้ปฏิบัติราชการการ แทนนายก อปท. (ระบุ).................................................................................................................
๒.๑๐ หนังสือยินยอมจากต้นสังกัดของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน (กรณีแต่งตั้งจากต่างสังกัด)  มี
 ไม่มี
๓. กำรแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
๓.๑ แจ้งผู้ถูกกล่าวหา เมื่อวันที่..................................หลักฐานการรับทราบคาสั่ง
 มี
 ไม่มี
๓.๒ ประธานรับทราบคาสั่ง เมือ่ วันที่.................................................................................................................................................................
๔. กำรคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวน
 มี
 ไม่มี
๕. กำรเปลี่ยน เพิ่ม ลด จำนวนกรรมกำรสอบสวน
 มี
 ไม่มี
๖. กำรแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ
 มี
 ไม่มี
๗. กำรแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา (สว.๒)
 มี
 ไม่มี
๘. กำรแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ (สว.๓)
 มี
 ไม่มี
๙. กรณีที่เข้ำข่ำยเป็นควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง ดาเนินการทางวินัยโดย
๙.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดาเนินการสอบสวนตามขั้นตอน
๙.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่งดทาการสอบสวน
๙.๓  ไม่ทาการสอบสวน
๑๐. องค์ประชุมคณะกรรมกำรสอบสวน
๑๐.๑ ประชุมตามปกติ
 ครบองค์ประชุม  ไม่ครบองค์ประชุม
๑๐.๒ ประชุมเพื่อแจ้งแบบ สว.๓
 ครบองค์ประชุม  ไม่ครบองค์ประชุม
๑๐.๓ ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติทาแบบ สว.๖
 ครบองค์ประชุม  ไม่ครบองค์ประชุม

๗
เลขำนุกำรอนุวนิ ัย/เลขำนุกำร ก.จังหวัด กรอกข้อมูล
๑๑. กำรสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำ
 รับสารภาพ
 ไม่รับสารภาพ
 เหตุอื่น........................................................................................................................................................................................................
๑๒. รำยงำนกำรสอบสวน (สว.๖)
๑๒.๑ คณะกรรมการสอบสวนมีมติ ดังนี้
 ผิดตามข้อกล่าวหาและเป็นวินัยอย่างร้ายแรง
 ผิดตามข้อกล่าวหาและเป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
 มีมลทินหรือมัวหมอง
 หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
 บกพร่องในหน้าที่ราชการ
 ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
 ไม่ได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา
๑๒.๒ ความเห็นแย้งของกรรมการ
 มี
 ไม่มี
๑๒.๓ ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
 ไม่ได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา
 กระทาผิดกรณี...........................................................................................................................................................................
ตามประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข................................................................................ข้อ...........................
ควรให้..............................................(ลงโทษทางวินัย (ระบุสถานโทษ)/ออกจากราชการ).........................................................
โดยมีเหตุอันควรลดหย่อน (ถ้ามีให้ระบุ)....................................................................................................................................
จึงควรให้ลดโทษเป็นสถานโทษ (ถ้ามีให้ระบุ)............................................................................................................................
 เป็นกรณีมีมลทินหรือมัวหมอง เพราะ (ระบุ).............................................................................................................................
๑๓. ควำมเห็นของนำยก อปท.
 เห็นชอบตามกรรมการสอบสวน
 เห็นเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ลงสถานโทษ....................เพราะ.............................................................................................ฯลฯ
 เห็นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงสถานโทษ....................เพราะ.............................................................................................ฯลฯ
 ให้สอบเพิ่มเติม ในประเด็น ๑) .......................................................................๒)...............................................................................ฯลฯ
๑๔. คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรง  ไม่มี  มี เป็นคาสั่ง...........................................ที่........../..............ลงวันที่......................................
สั่งลงโทษ เป็นสถานโทษ..................................................................................................................................................................................
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง เพราะ................................................................................................................................................................
๑๕. คำสั่งพักรำชกำร/ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
 ไม่มี
 มี ตั้งแต่วันที่ .............................................ตามคาสั่ง.........................................ที่................./...........ลงวันที่..........................................
๑๖. คำสั่งให้ออกจำกรำชกำร เพราะ.....................................................................................................................................................................
 ไม่มี
 มี ตั้งแต่วันที่ .............................................ตามคาสั่ง.........................................ที่................./...........ลงวันที่.........................................
๑๗. ในเรื่องที่ถูกกล่ำวหำมีคดีอำญำ  ไม่มี  มี ผลคดี  อยู่ระหว่างการพิจารณา  คดีถึงที่สุด ปรากฏว่า.........................................
๑๘. เอกสำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย จานวน..................แผ่น
๑๘.๑ สารบาญสานวนการสอบสวน
 มี
 ไม่มี
๑๘.๒ ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย
 ไม่เคยถูกลงโทษ
 เคยถูกลงโทษ ดังนี้
๑) โทษ............................ตามคาสั่ง...................................................ที่......./............ลงวันที่...........................................................
๒) โทษ............................ตามคาสั่ง...................................................ที่....../.............ลงวันที่...........................................................

๘
เลขำนุกำรอนุวนิ ัย/เลขำนุกำร ก.จังหวัด กรอกข้อมูล
๑๙. หนังสือรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย ลงวันที่.............................................................................................................................................
และสานักงาน ก.จังหวัด ได้ลงรับหนังสือรายงานการดาเนินการทางวินัย เมื่อวันที่........................................................................................
๒๐. กรณี ป.ป.ช./ป.ป.ท.ชี้มูลทำงวินัยตำมกฎหมำย
 ๑. กรณี ป.ป.ช./ป.ป.ท.ชี้มูลวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
( ) นายก อปท.ได้พิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ ป.ป.ช./ป.ป.ท.ชี้มูลแล้ว ให้ลงโทษทางวินัย...(ระบุสถานโทษทางวินัย)...
( ) นายก อปท.ได้มีคาสั่งลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแล้ว ก่อนรายงานต่อ ก.จังหวัด
 ๒. กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช./ป.ป.ท.ชี้มูลวินัยอย่างร้ายแรง
( ) นายก อปท.ได้พิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ ป.ป.ช./ป.ป.ท.ชี้มูลแล้ว ให้ลงโทษทางวินัย...(ระบุสถานโทษทางวินัย)...
( ) นายก อปท.ได้รายงานต่อ ก.จังหวัด โดยยังไม่มคี าสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
๒๑. ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรอนุวินัย (เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของอนุวินัย)
๒๑.๑...............................................................................................................................................................................................................
๒๑.๒...............................................................................................................................................................................................................
๒๑.๓.......................................................................................................................................................................................................ฯลฯ
เห็นควร
 เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ โดย  ให้............โทษ เป็น.................................................................. ให้สอบสวนเพิ่มเติม ในประเด็น
๑)..............................................................................................................................................................................................................
๒)..............................................................................................................................................................................................................
๓).......................................................................................................................................................................................................ฯลฯ
ลงชื่อ...............................................................ผู้กรอกข้อมูล
(
)
ตาแหน่ง...............................................................
เลขานุการอนุวินัย
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ..................
๒๒. ควำมเห็นอนุวินัย (กรณีนาเสนอต่อ ก.จังหวัด พิจารณา)
 เห็นชอบตามกรรมการสอบสวน/นายก อปท.
 เห็นเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ลงสถานโทษ....................เพราะ.............................................................................................ฯลฯ
 เห็นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงสถานโทษ....................เพราะ.............................................................................................ฯลฯ
 ให้สอบเพิ่มเติม ในประเด็น ๑) .......................................................................๒)...............................................................................ฯลฯ
ลงชื่อ...............................................................ผู้กรอกข้อมูล
(
)
ตาแหน่ง...............................................................
เลขานุการ ก.จังหวัด
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ..................
หมำยเหตุ ๑) ข้อ ๑, ๒, ๓, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓ และข้อ ๑๔ เป็นสาระสาคัญที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน เพราะอาจทาให้การสอบสวนเสียไปได้
๒) กรณี ป.ป.ช.ชี้มูล ดาเนินการกรอกข้อมูลเฉพาะข้อ ๑. และข้อ ๒๐.
๓) ข้อ ๒๒ ให้เลขานุการ ก.จังหวัด ตรวจสอบและกรอกข้อมูล

