
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕9 

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

             โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม 
กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์   
ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล แต่จะต้องอยู่ภายใต้
มาตรฐานกลางเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกําหนด 
            อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑3 (3) ประกอบมาตรา ๒5 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 15  มกราคม 2559 ได้มีมติให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
             ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕9” 
             ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
             ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในหมวดที่ 4 สิทธิการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ และหมวดที่ 5 
สิทธิการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
             ข้อ ๔ ในประกาศหลักเกณฑ์น้ี  
             “พนักงานส่วนตําบล” ให้หมายความรวมถึง พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบลและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลน้ันด้วย 
 

หมวด ๒ 
สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ 

 
             ข้อ ๕ พนักงานส่วนตําบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
สอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเน่ืองจากเหตุหน่ึงเหตุใดตาม
ประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ดังต่อไปนี้ 

/(๑) ขาด... 
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             (๑) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นสําหรับพนักงานส่วนตําบล ตามข้อ ๕ (๔) 
             (๒) เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ําเสมอ ตามข้อ ๖ (๑)  
             (๓) ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
กําหนด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ตามข้อ ๖ (๕) 
             (๔) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ตามข้อ ๗  
             (๕) ถูกแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนซึ่งการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟัง
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในเร่ืองที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไป
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘  
            (๖) ต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
ในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการ ตามข้อ ๙  
    ให้ผู้น้ันมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง การอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหมวดน้ี   
             การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือคําสั่งให้ออกจาก
ราชการ 
             ข้อ ๖ การอุทธรณ์ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษทาง
วินัย หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ โดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือช่ือและ
ที่อยู่ของผู้อุทธรณ์  
             ในการอุทธรณ์  ถ้าผู้ อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ ด้วยวาจาในช้ันพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณี ให้แสดง
ความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะทําเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องย่ืนหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์
ด้วยวาจาน้ันต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลโดยตรง 
แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันย่ืนหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ 
              ข้อ ๗ ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๕ ถึงแก่ความตายก่อนใช้สิทธิอุทธรณ์ ทายาทผู้มีสิทธิ
รับบําเหน็จตกทอดของผู้น้ันมีสิทธิอุทธรณ์แทนได้ 
              กรณีมีทายาทหลายคนก็ดี ทายาทเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก็ดี หาก
ทายาทเหล่าน้ันมีความประสงค์จะอุทธรณ์แทนตามวรรคหน่ึง ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถมาเทียบเพ่ือการใช้บังคับแล้วแต่กรณีโดย
อนุโลม 
              ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ อาจมอบหมายให้ทนายความ หรือบุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
อุทธรณ์แทนได้ ในกรณีมีเหตุจําเป็นอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
              (๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยตนเอง 
              (๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ทันเวลาที่กําหนด 
              (๓) มีเหตุจําเป็นอย่างอ่ืนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเห็นสมควร 
              การมอบหมายตามวรรคหน่ึง ให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบและผู้รับมอบ ถ้าผู้มอบไม่
สามารถลงลายมือช่ือได้ ให้พิมพ์ลายน้ิวมือหรือแกงได โดยมีพยานลงลายมือช่ือรับรองอย่างน้อยสองคน และให้
มีหลักฐานแสดงตัวผู้ได้รับมอบหมายด้วย 
 

/ข้อ ๙ การอุทธรณ์... 
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    ข้อ ๙ การอุทธรณ์คําสั่งตามข้อ ๕ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพ่ือส่ง
เร่ืองให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทําความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล มีมติเป็นประการใดให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสั่ง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน  

    คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลตามวรรคหน่ึงให้เป็นที่สุด 
    การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามวรรคหนึ่ง ให้นําข้อ ๘๕ วรรคสาม 

วรรคสี่ และวรรคห้า ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้รับหนังสืออุทธรณ์และเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๕  
     ข้อ ๑๑ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 
แล้วแต่กรณี มีอํานาจตามข้อ ๘๘ ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 
     ข้อ ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจ หรือคัดรายงานการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้ ส่วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยคําบุคคล 
พยานหลักฐานอ่ืน หรือเอกสารที่เก่ียวข้อง ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะอนุญาต
หรือไม่ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ในการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตําบล ตลอดจนเหตุผลและความจําเป็น
เป็นเรื่อง ๆ ไป 
     ข้อ ๑๓ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลผู้พิจารณาอุทธรณ์ ถ้าผู้น้ันมีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปน้ี 
              (๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ หรือการกระทําที่ผู้อุทธรณ์ถูก
สั่งให้ออกจากราชการ 
              (๒) มีส่วนได้เสียในการกระทําผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ หรือการกระทําที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการ  
              (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์ 
              (๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือสั่งให้ออกจากราชการ 
              (๕) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดานหรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้
กล่าวหาหรือผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือการกระทําที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือ 
                 (๖)  มีเหตุอ่ืนที่อาจทําให้เสียความเป็นธรรม 
     การคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการพนักงานส่วนตําบลผู้
พิจารณาอุทธรณ์น้ัน ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพ่ิมเติมเป็น
หนังสือก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 
แล้วแต่กรณี เร่ิมพิจารณาอุทธรณ์ 
     เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหน่ึง อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลผู้น้ัน จะถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์น้ันก็ได้ ถ้าผู้ถูกคัดค้านน้ันมิได้ขอถอนตัว 
ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณี  
พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่าข้อเท็จจริงน้ันน่าเช่ือถือ ให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านน้ันทราบ และมิให้ร่วม
พิจารณาอุทธรณ์น้ัน เว้นแต่ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล พิจารณาเห็นว่าการให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ย่ิงกว่า  
เพราะจะทําให้ได้ความจริงและเป็นธรรม จะอนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์น้ันก็ได้ 
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              กรณีประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล แล้วแต่กรณี ถูกคัดค้าน ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลผู้น้ันถอนตัวจากการพิจารณา และให้อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
กรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณี ที่เหลือซึ่งเข้าประชุมในคราวนั้นเลือกกันเองหน่ึงคนทําหน้าที่
ประธานในที่ประชุมแทน 

   ข้อ ๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวันที่ผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้
ออกจากราชการ ลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งเป็นวันทราบคําสั่ง 

   ถ้าผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง และมีการ
แจ้งคําสั่งให้ผู้น้ันทราบกับมอบสําเนาคําสั่งให้ผู้น้ัน แล้วทําบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลง
ลายมือช่ือผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งน้ันเป็นวันทราบคําสั่ง 
    ในกรณีไม่อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองได้ ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งสําเนาคําสั่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ณ ที่อยู่ของผู้น้ัน ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ เมื่อล่วงพ้นสิบ
ห้าวัน ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ได้ทราบคําสั่งแล้ว 
    ข้อ ๑๕ การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบล พร้อมกับ
สําเนารับรองถูกต้องหน่ึงฉบับ โดยออกนามจังหวัด และยื่นที่ศาลากลางจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน 
    การย่ืนหรือส่งหนังสืออุทธรณ์  ผู้อุทธรณ์จะย่ืนหรือส่งผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลก็
ได้ และให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามข้อ ๑๙ 
    ในกรณีมีผู้นําหนังสืออุทธรณ์มาย่ืนเอง ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรารับ
หนังสือ และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือ ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้
ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันย่ืนหนังสืออุทธรณ์ 
    ในกรณีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก
เป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์ 
    เมื่อได้ย่ืนหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งคําแถลงการณ์หรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ โดยย่ืนหรือส่งต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลโดยตรง 
     ข้อ ๑๖ อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสาระสําคัญตามข้อ ๖ และ
ข้อ ๑๕ และยื่นหรือส่งภายในกําหนดเวลาตามข้อ ๕ วรรคสอง 
     ในกรณีมีปัญหาว่าอุทธรณ์รายใดเป็นอุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่  ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย 
     ในกรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีมติไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลแจ้งมติน้ันให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีมติ
เป็นประการใดแล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้  
     ในกรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีมติให้รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ให้ดําเนินการตามข้อ ๙  
      ข้อ ๑๗ ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทํา
ความเห็น หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นก็ได้ โดยทําเป็นหนังสือย่ืนหรือ
ส่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลโดยตรง เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ 
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     ข้อ ๑๘ การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุให้ยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
              ในกรณีผู้อุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนการพิจารณาทําความเห็นของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือก่อนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่
กรณี ให้รอการพิจารณาอุทธรณ์น้ันออกไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิทธิของผู้น้ัน จะมีคําขอเข้า
มาแทนที่ผู้อุทธรณ์น้ัน หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีคําขอเข้ามาเอง 
              คําขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ย่ืนเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์น้ันถึงแก่ความตาย ถ้าไม่มีคําขอดังกล่าวคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจะไม่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์น้ันต่อไปก็ได้ 
            ข้อ ๑๙ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับหนังสืออุทธรณ์ที่ได้ย่ืนหรือส่งตามข้อ ๑๕ 
วรรคสอง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งสําเนาหลักฐานการ
รับทราบคําสั่งลงโทษของผู้อุทธรณ์  สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบ้ืองต้น และสํานวนการ
ดําเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน และการ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 ไปยังประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบลภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันได้รับ
หนังสืออุทธรณ์ 
      ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัด ได้รับ
หนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง ให้ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบล ภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
      ข้อ ๒๐ การพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๙ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณี  พิจารณาจากสํานวนการสืบสวน หรือการพิจารณาใน
เบ้ืองต้น และสํานวนการดําเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขใน
การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 ในกรณีจําเป็นและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานที่
เก่ียวข้องเพ่ิมเติม รวมท้ังคําช้ีแจงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือขอให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได้ 

    ในกรณีผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจา ไม่จําเป็น
แก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 
     ในกรณีนัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลผู้ออกคําสั่งทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้พนักงานส่วน
ตําบลท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งน้ันได้ ทั้งน้ี ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี 
และเพ่ือประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ออกคําสั่งหรือผู้แทนเข้าฟังคํา
แถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ได้ 
              ข้อ ๒๑ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ ๙ วรรค
หน่ึงแล้ว 
              ก. การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย  
                 (๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้อง และเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์  
                  (๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้
กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ควรได้รับโทษหนักขึ้นให้มีมติให้เพ่ิมโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น 

/(๓) ถ้าเห็น... 
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                 (๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ได้
กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง 
                 (๔) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้
กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษให้มีมติให้สั่งงดโทษ
โดยให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือก็ได้ 
                 (๕) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระทําของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิด
วินัย หรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทําผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ 
                 (๖) ถ้าเห็นว่าข้อความในคําสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้มีมติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม 
                 (๗) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่ากรณีมีมูลที่
ควรกล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน ตามข้อ ๒๖ วรรคหก ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน และการ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9  ในกรณีเห็นว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
ตามข้อ ๔๖ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 หรือ
เห็นว่าผู้อุทธรณ์กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการดําเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๖ และตามหมวด ๗ 
ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 แล้ว ให้มีมติให้เพ่ิม
โทษเป็นปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ตามข้อ ๘๕ ของประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน 
และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 ต่อไป 
     (๘) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์ มีกรณีที่สมควร
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือให้ออกจากราชการ ตามข้อ ๖ (๔) ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ของประกาศ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕9 ให้นํา (๗) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     (๙) ถ้าเห็นว่าสมควรดําเนินการโดยประการอ่ืนใด  เพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมี
ความเป็นธรรม ให้มีมติให้ดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
     การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ์ แต่จะมีมติตาม (๒) 
หรือ (๘) มิได้ และถ้าเป็นการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติตาม (๗) มิได้ด้วย 
     ในกรณีมีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้กระทําร่วมกันและเป็นความผิดในเรื่องเดียวกัน
โดยมีพฤติการณ์แห่งการกระทําอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหน่ึงใช้สิทธิอุทธรณ์คําสั่งลงโทษดังกล่าว 
และผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ แม้ผู้ถูกลงโทษคนอ่ืนจะไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของผู้
ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ได้รับการพิจารณาการลงโทษให้มีผลในทางที่เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย 
             ข. กรณีอุทธรณ์คําสั่งให้ออกจากราชการ  
                (๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้้ออกจากราชการได้ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และเหมาะสม
แก่กรณีแล้ว ให้มีคําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์  
               (๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการได้ดําเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีคํา
วินิจฉัยให้ยกเลิกคําสั่งและให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการเสียใหม่ให้ถูกต้อง 
               (๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการถูกต้องตามกฎหมายและเห็นว่ายัง ไม่มีเหตุที่จะให้
ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ ในกรณีเช่นน้ีให้มีคําวินิจฉัยให้ยกเลิกคําสั่งและให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการต่อไป  
 
 

/(๔) ถ้าเห็น... 
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               (๔) ถ้าเห็นว่าข้อความในคําสั่งให้ออกจากราชการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีคํา
วินิจฉัยให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม ในกรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
เห็นสมควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์หรือดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้มีคํา
วินิจฉัยได้ตามความเหมาะสมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งตามข้อบัญญัติของกฎหมาย 

   ข้อ ๒๒ ในกรณีมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๑ (๗) หรือ (๘) เมื่อ
คณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพ่ือ
พิจารณามีมติตามข้อ ๒๑ 

   ข้อ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้มีมติตามข้อ ๒๑ แล้วให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติน้ัน และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งผู้
อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
      ข้อ ๒๔ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังตามข้อ ๒๓ แล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไป
อีกมิได้ 
     ข้อ ๒๕ ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๕ ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้
ย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้น้ัน  
              ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืนหลังจากได้ย่ืนอุทธรณ์ไว้แล้ว แต่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลสังกัดเดิมยังมิได้มีมติ ให้ส่งเร่ืองอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

    ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนหลังจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ ๑๖ แล้ว แต่ยังมิได้มีการสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลสังกัดเดิมส่งเรื่องอุทธรณ์พร้อมมติไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทําความเห็นเสนออีก 

 
หมวด  ๓ 

การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
 
    ข้อ ๒๖ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา เมื่อมีกรณีเป็นปัญหาขึ้นระหว่างกันควรจะได้ปรึกษาหารือทําความเข้าใจ ฉะน้ัน เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
มีเหตุเก่ียวกับการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตน และแสดงความประสงค์ที่จะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา 
ให้ผู้บังคับบัญชาน้ันให้โอกาสและรับฟังหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพ่ือเป็นทางแห่งการทําความ
เข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันต้น 
    ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคําช้ีแจง
หรือได้รับคําช้ีแจงไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗ 

  ข้อ ๒๗ พนักงานส่วนตําบลผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่
ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตน หรือมีกรณีที่ไม่อาจ
ย่ืนอุทธรณ์ตามหมวด ๒ ผู้น้ันมีสิทธิร้องทุกข์ได้ โดยให้ร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเร่ืองอันเป็นเหตุ
ให้ร้องทุกข์  
 

/การร้องทุกข์... 
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            การร้องทุกข์ตามวรรคหน่ึง ในกรณีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาอ่ืนที่มิใช่นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้ร้องทุกข์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หากผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับคําช้ีแจงจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภายในสิบห้าวัน หรือได้รับคําช้ีแจงไม่เป็นที่พอใจ ให้ดําเนินการตามวรรคสาม 

   การร้องทุกข์กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ดําเนินการตามวรรคสอง หรือกรณีเหตุ
แห่งการร้องทุกข์เกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เพ่ือ
ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามข้อ ๙ พิจารณาทําความเห็นเสนอ และ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้รับเร่ืองร้องทุกข์ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีมติเป็นประการ
ใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ันโดยพลัน มติของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลให้ถือเป็นที่สุด 

    ข้อ ๒๘ หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือช่ือและตําแหน่งของผู้ร้องทุกข์  และต้องประกอบด้วย
สาระสําคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่
ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตนอย่างใด และความ
ประสงค์ของการร้องทุกข์ 
              3ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในช้ันพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณี ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือ
ร้องทุกข์ หรือจะทําเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องย่ืนหรือส่งก่อนวันที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ โดยยื่นหรือส่งต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลโดยตรง 
     ข้อ ๒๙ เพ่ือประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์ 

    (๑) ในกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการท่ีผู้บังคับบัญชามีคําสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ ให้ถือ
วันที่ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
     ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง และมีการแจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอบ
สําเนาคําสั่งให้ผู้ถูกสั่ง แล้วบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือช่ือผู้แจ้งพร้อมทั้งพยาน
รู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งน้ันเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

    ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสําเนา
คําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ 
โดยส่งสําเนาคําสั่งไปให้สองฉบับเพ่ือให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หน่ึงฉบับ และให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ปี ที่
รับทราบคําสั่งส่งกลับคืนมา เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานหน่ึงฉบับ ในกรณีเช่นน้ี เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่
ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับ
สําเนาคําสั่งฉบับที่ให้ ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปีที่รับทราบคําสั่งกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้ทราบ
คําสั่งแล้ว 
     (๒) ในกรณีผู้บังคับบัญชาไม่มีคําสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันที่มีหลักฐาน
ยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบ หรือควรได้ทราบคําสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
             (๓) ในกรณีผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีคําสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้
ทราบถึงการใช้อํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์  
 
 

/ข้อ ๓๐ เมื่อได้... 
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   ข้อ ๓๐ เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗ วรรคหน่ึง ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งสําเนา
หนังสือร้องทุกข์ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทราบโดยเร็ว และให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลส่ง
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปเพ่ือประกอบการพิจารณา ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันได้รับหนังสือ 
             ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ย่ืนหรือส่งตามข้อ ๒๗ วรรค
สามให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องต่อไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์  
    ข้อ ๓๑ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณี พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์
ของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และในกรณีจําเป็นและสมควรอาจขอเอกสาร และหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วนบริษัท  
หรือบุคคลใด ๆ หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท 
ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคํา หรือช้ีแจง ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 
     ในกรณีผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่า การแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จําเป็น
แก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสียก็ได้ 
     ในกรณีนัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้พนักงานส่วน
ตําบลท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งน้ันได้ ทั้งน้ี ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี 
และเพ่ือประโยชน์ในการแถลงแก้ ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือผู้แทนเข้าฟังคํา
แถลงการณ์ด้วยวาจา ของผู้ร้องทุกข์ได้ 
     ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้ว 

    (๑) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิด
ความคับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์น้ันถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกคําร้องทุกข์ 
              (๒) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฎิบัติหรือปฏิบัติให้เกิดความ
คับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์น้ันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมายน้ัน หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
              (๓) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิดความ
คับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์น้ันถูกต้องตามกฎหมายแต่บางส่วนและไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติให้แก้ไข
หรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
     (๔) ถ้าเห็นว่าสมควรดําเนินการโดยประการอ่ืนใด เพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมี
ความเป็นธรรม ให้มีมติให้ดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี 

    การพิจารณามีมติตามวรรคหน่ึง ให้บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการ
ประชุมด้วย 

    ข้อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ได้มีมติตามข้อ ๓๒ แล้วให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติน้ันในโอกาสแรกที่ทําได้ ในกรณีมีเหตุผลความจําป็นจะให้มี
การรับรองรายงานการประชุมเสียก่อนก็ได้ และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้วให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์
ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
 

/การพิจารณา... 
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