ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน
เรื่อง หลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการอุทธรณ% และการรองทุกข% พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------------------------โดยที่เ ปนการสมควรใหมีการปรั บ ปรุ งประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดลํ า พู น
เรื่อง หลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ% และ
การรองทุกข% ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544 ใหเปนป1จจุบัน ถูกตอง และเปนธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส5 ว นทองถิ่ น พ.ศ..๒๕๔๒ บั ญ ญั ติ ใ หคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลกํ า หนด
หลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการอุทธรณ% และการรองทุกข% ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหนาที่
ของเทศบาล แต5จะตองอยู5ภายใตกรอบมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบ 23 วรรคทาย แห5งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารงานบุ คคลส5 วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และมติ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหออกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ% การพิจารณาอุทธรณ%และการรองทุกข% พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน ในการประชุมครั้งที่ 14/2558
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จึงมีมติใหมีประกาศ ดังต5อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกว5า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ%
และเงื่อนไขในการอุทธรณ% และการรองทุกข% พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแต5วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ%และเงื่อนไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ% และการรองทุกข% ลงวันที่ 12 ธันวาคม
2544
ขอ ๔ ในหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้
“พนักงานเทศบาล” ใหหมายความรวมถึง พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลนั้นดวย

/หมวด ๒…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-2หมวด ๒
สิทธิการอุทธรณ% และการพิจารณาอุทธรณ%
ขอ ๕ พนั ก งานเทศบาลผู ใดถู ก สั่ งลงโทษทางวิ นั ย ตามหลั กเกณฑ% แ ละเงื่ อ นไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเนื่องจากเหตุหนึ่งเหตุใดตามหลักเกณฑ%และ
เงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต5อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานเทศบาล ตามขอ ๕ (๔)
(๒) เจ็บปPวยไม5อาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ ตามขอ ๖ (๑)
(๓) ไม5สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ%และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด ให
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ตามขอ ๖ (๕)
(๔) หย5อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพร5องในหนาที่ราชการ หรือประพฤติ
ตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหนาที่ราชการ ถาใหรับราชการต5อไปจะเปนการเสียหายแก5ราชการ ตามขอ ๗
(๕) ถูกแต5งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนซึ่งการสอบสวนไม5ไดความแน5ชัดพอที่จะฟ1งลงโทษ
ปลดออกหรือไล5ออกจากราชการ แต5มีมลทินหรือมัวหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวน ถาใหรับราชการต5อไปจะเปน
การเสียหายแก5ราชการตามขอ ๘
(๖) ตองรับโทษจําคุกโดยคํา สั่งของศาล หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกใน
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม5ถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไล5ออก
จากราชการ ตามขอ ๙
ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ%ไดภายในสามสิบวันนับแต5วันทราบคําสั่ง การอุทธรณ%และการพิจารณาอุทธรณ%
ใหเปนไปตามหมวดนี้
การอุทธรณ%ไม5เปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือคําสั่งใหออกจากราชการ
ขอ ๖ การอุทธรณ%ใหแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ%ใหเห็นว5าไดถูกลงโทษทางวินัย หรือ
ถูกสั่งใหออกจากราชการ โดยไม5ถูกตอง ไม5เหมาะสม หรือไม5เปนธรรมอย5างไร และลงลายมือชื่อและที่อยู5ของ
ผูอุทธรณ%
ในการอุทธรณ% ถาผูอุทธรณ%ประสงค%จะแถลงการณ%ดวยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ%และรองทุกข% หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแต5กรณี ใหแสดงความประสงค%ไวใน
หนังสืออุทธรณ% หรือจะทําเปนหนังสือต5างหากก็ได แต5ตองยื่นหรือส5งหนังสือขอแถลงการณ%ดวยวาจานั้นต5อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และรองทุกข% หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยตรง แลวแต5กรณี
ภายในสามสิบวันนับแต5วันยื่นหรือส5งหนังสืออุทธรณ%
ขอ ๗ ในกรณีผู มีสิทธิอุทธรณ%ตามขอ ๕ ถึงแก5 ความตายก5อนใชสิทธิอุทธรณ% ทายาทผูมีสิทธิรั บ
บําเหน็จตกทอดของผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ%แทนได
กรณีมีทายาทหลายคนก็ดี ทายาทเปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถก็ดี หากทายาท
เหล5านั้นมีความประสงค%จะอุทธรณ%แทนตามวรรคหนึ่ง ใหนํากฎหมายว5าดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และประมวลกฎหมายแพ5งและพาณิชย%ว5าดวยความสามารถมาเทียบเพื่อการใชบังคับแลวแต5กรณีโดยอนุโลม

/ขอ ๘…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-3ขอ ๘ ผูมีสิทธิอุทธรณ% อาจมอบหมายใหทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวอุทธรณ%
แทนได ในกรณีมีเหตุจําเปนอย5างหนึ่งอย5างใด ดังต5อไปนี้
(๑) เจ็บปPวยจนไม5สามารถอุทธรณ%ไดดวยตนเอง
(๒) อยู5ในต5างประเทศและคาดหมายไดว5าไม5อาจอุทธรณ%ดวยตนเองไดทันเวลาที่กําหนด
(๓) มีเหตุจําเปนอย5างอื่นที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นสมควร
การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบและผูรับมอบ ถาผูมอบไม5สามารถ
ลงลายมือชื่อได ใหพิ มพ%ลายนิ้วมือหรือแกงได โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย5างนอยสองคน และใหมี
หลักฐานแสดงตัวผูไดรับมอบหมายดวย
ขอ ๙ การอุทธรณ%คําสั่งตามขอ ๕ ใหอุทธรณ%ต5อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อส5งเรื่องให
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และรองทุกข%ทําความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
มีมติเปนประการใดใหแจงผูอุทธรณ%ทราบเปนหนังสือ พรอมทั้งแจงนายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไป
ตามนั้น
คําวินิจฉัยอุทธรณ%ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด
การแต5งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และรองทุกข% ตามวรรคหนึ่ง ใหนําขอ ๘๕ วรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคหา ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ%ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน
นับแต5วันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไดรับหนังสืออุทธรณ%และเอกสารหลักฐานตามขอ ๑๕
ขอ ๑๑ ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และรองทุกข% หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
แลวแต5กรณี มีอํานาจตามขอ ๘๘ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอ ๑๒ เพื่อประโยชน%ในการอุทธรณ% ผูจะอุทธรณ%มีสิทธิขอตรวจ หรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได ส5วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอื่น
หรือเอกสารที่เกี่ยวของ ใหอยู5ในดุลพินิจของนายกเทศมนตรีที่จะอนุญาตหรือไม5 โดยใหพิจารณาถึงประโยชน%
ในการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล ตลอดจนเหตุผลและความจําเปนเปนเรื่อง ๆ ไป
ขอ ๑๓ ผูอุทธรณ%มีสิทธิคัดคานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และรองทุกข% หรือกรรมการพนักงาน
เทศบาลผูพิจารณาอุทธรณ% ถาผูนั้นมีเหตุอย5างหนึ่งอย5างใด ดังต5อไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณ%ในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณ%ถูกลงโทษ หรือการกระทําที่ผูอุทธรณ%ถูกสั่งให
ออกจากราชการ
(๒) มีส5วนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณ%ถูกลงโทษ หรือการกระทําที่ผูอุทธรณ%ถูกสั่งใหออก
จากราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูอุทธรณ%
(๔) เปนผูกล5าวหา หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ หรือสั่งใหออกจากราชการ
(๕) เปนคู5สมรส บุพการี ผูสืบสันดานหรือพี่นองร5วมบิดามารดา หรือร5วมบิดาหรือมารดากับผูกล5าวหา
หรือผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ หรือการกระทําที่ผูอุทธรณ%ถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือ
(๖) มีเหตุอื่นที่อาจทําใหเสียความเปนธรรม
/การคัดคาน…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-4การคัดคานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และรองทุกข% หรือกรรมการพนักงานเทศบาลผูพิจารณา
อุทธรณ%นั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแห5งการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ% หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือ
ก5อนที่คณะอนุกรรมการพิจ ารณาอุทธรณ%และรองทุกข% หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแต5กรณี
เริ่มพิจารณาอุทธรณ%
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และรองทุกข% หรือกรรมการ
พนักงานเทศบาลผูนั้น จะถอนตัวไม5ร5วมพิจารณาอุทธรณ%นั้นก็ได ถาผูถูกคัดคานนั้นมิไดขอถอนตัว ใหประธาน
อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และรองทุกข% หรือประธานกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแต5กรณี พิจารณา
ขอเท็จจริงที่คัดคาน หากเห็นว5าขอเท็จจริงนั้นน5าเชื่อถือ ใหแจงผูถูกคัดคานนั้นทราบ และมิใหร5วมพิจารณา
อุทธรณ%นั้น เวนแต5ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และรองทุกข% หรือประธานกรรมการพนักงานเทศบาล
พิจารณาเห็นว5าการใหผูถูกคัดคานนั้นร5วมพิจารณาอุทธรณ%ดังกล5าวจะเปนประโยชน%ยิ่งกว5า เพราะจะทําใหได
ความจริงและเปนธรรม จะอนุญาตใหผูถูกคัดคานนั้นร5วมพิจารณาอุทธรณ%นั้นก็ได
กรณี ประธานอนุ กรรมการพิจารณาอุ ทธรณ%และรองทุ กข% หรือประธานกรรมการพนักงานเทศบาล
แลวแต5กรณี ถูกคัดคาน ใหประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และรองทุกข% หรือประธานกรรมการพนักงาน
เทศบาลผู นั้ น ถอนตั ว จากการพิ จ ารณา และใหอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอุ ทธรณ% และรองทุ กข% หรื อกรรมการ
พนักงานเทศบาล แลวแต5กรณี ที่เหลือซึ่งเขาประชุมในคราวนั้นเลือกกันเองหนึ่งคนทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
แทน
ขอ ๑๔ เพื่ อประโยชน%ในการนั บระยะเวลาอุ ทธรณ% ใหถื อวั นที่ ผูถูกสั่งลงโทษ หรื อถู กสั่งใหออก
จากราชการ ลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเปนวันทราบคําสั่ง
ถาผูถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ไม5ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง และมีการแจง
คําสั่งใหผูนั้นทราบกับมอบสําเนาคําสั่งใหผูนั้น แลวทําบันทึกลงวัน เดือน ปY เวลา และสถานที่ที่แจง และ
ลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบคําสั่ง
ในกรณี ไ ม5 อ าจดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสองได ใหแจงเปนหนั ง สื อ ส5 ง สํ า เนาคํ า สั่ ง
ทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับไปให ณ ที่อยู5ของผูนั้น ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ เมื่อล5วงพน
สิบหาวัน ใหถือว5าผูถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ไดทราบคําสั่งแลว
ขอ ๑๕ การอุ ทธรณ%ต องทํา เปนหนังสื อถึ งประธานกรรมการพนักงานเทศบาล พรอมกั บสํ าเนา
รับรองถูกตองหนึ่งฉบับ โดยออกนามจังหวัด และยื่นที่ศาลากลางจังหวัด หรือเทศบาลนั้น
การยื่ น หรื อ ส5 ง หนั ง สื อ อุ ท ธรณ% ผู อุ ท ธรณ% จ ะยื่ น หรื อ ส5 ง ผ5 า นนายกเทศมนตรี ก็ ไ ด และให
นายกเทศมนตรีดําเนินการตามขอ ๑๙
ในกรณีมีผูนําหนังสืออุทธรณ%มายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรารับหนังสือ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือ ตามระเบียบว5าดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกล5าวเปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ%
ในกรณี ส5 งหนั งสืออุ ทธรณ% ทางไปรษณีย% ใหถื อวัน ที่ ที่ทํา การไปรษณี ย%ต นทางออกใบรับ ฝากเปน
หลักฐานฝากส5ง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณีย%ตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันส5งหนังสืออุทธรณ%
เมื่อไดยื่นหรือส5งหนังสืออุทธรณ%ไวแลว ผูอุทธรณ%จะยื่นหรือส5งคําแถลงการณ%หรือเอกสารหลักฐาน
เพิ่ มเติ มก5 อนที่ คณะอนุกรรมการพิจ ารณาอุทธรณ% และการรองทุกข% หรือคณะกรรมการพนั กงานเทศบาล
แลวแต5กรณี เริ่มพิจารณาอุทธรณ%ก็ได โดยยื่นหรือส5งต5อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และการรองทุกข%
หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยตรง
/ขอ ๑๖…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-5ขอ ๑๖ อุ ทธรณ% ที่จ ะรั บไวพิ จ ารณาไดตองเปนอุ ทธรณ% ที่ ถูกตองในสาระสํ า คั ญ ตามขอ ๖ และ
ขอ ๑๕ และยื่นหรือส5งภายในกําหนดเวลาตามขอ ๕ วรรคสอง
ในกรณี มีป1 ญ หาว5 า อุ ทธรณ% ร ายใดเปนอุ ท ธรณ% ที่จ ะรั บไวพิ จ ารณาไดหรื อไม5 ใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเปนผูพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติไม5รับอุทธรณ%ไวพิจารณา ใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลแจงมตินั้นใหผูอุทธรณ%ทราบเปนหนังสือ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเปนประการใด
แลว ผูอุทธรณ%จะอุทธรณ%ต5อไปอีกมิได
ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติใหรับอุทธรณ%ไวพิจารณา ใหดําเนินการตามขอ ๙
ขอ ๑๗ ผูอุทธรณ%จะขอถอนอุทธรณ%ก5อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และรองทุกข%ทําความเห็น
หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ%เสร็จสิ้นก็ได โดยทําเปนหนังสือยื่นหรือส5งต5อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยตรง เมื่อไดถอนอุทธรณ%แลวการพิจารณาอุทธรณ%ใหเปนอันระงับ
ขอ ๑๘ การออกจากราชการของผูอุทธรณ% ไม5เปนเหตุใหยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ%
ในกรณี ผูอุทธรณ%ถึงแก5 ความตายก5อนการพิจ ารณาทําความเห็นของคณะอนุกรรมการพิ จารณา
อุทธรณ%และรองทุกข% หรือก5อนการพิจารณาอุทธรณ%ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแต5กรณี ใหรอ
การพิจารณาอุทธรณ%นั้นออกไปจนกว5าทายาท ผูจัดการมรดก หรือผูรับสิทธิของผูนั้น จะมีคําขอเขามาแทนที่
ผูอุทธรณ%นั้น หรือผูมีส5วนไดเสียจะมีคําขอเขามาเอง
คําขอเขามาแทนที่ผูอุทธรณ%ตามวรรคสอง ใหยื่นเปนหนังสือต5อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแต5วันที่ผูอุทธรณ%นั้นถึงแก5ความตาย ถาไม5มีคําขอดังกล5าวคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจะไม5พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ%นั้นต5อไปก็ได
ขอ ๑๙ ในกรณี นายกเทศมนตรี ไดรั บหนั งสื ออุ ทธรณ% ที่ ไดยื่ นหรื อส5 งตามขอ ๑๕ วรรคสอง ให
นายกเทศมนตรีจัดส5งหนังสืออุทธรณ%ดังกล5าว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการรับทราบคําสั่งลงโทษของผูอุทธรณ%
สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตน และสํานวนการดําเนินการทางวินัย ตามขอ ๒๔ และขอ ๒๖
ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปยังประธานกรรมการพนักงาน
เทศบาลภายในเจ็ดวันทําการนับแต5วันไดรับหนังสืออุทธรณ%
ในกรณีนายกเทศมนตรีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่ผูอุทธรณ%ไดโอนไปสังกัด ไดรับหนังสืออุทธรณ%ตาม
วรรคหนึ่ง ใหส5งหนังสืออุทธรณ%ไปยังประธานกรรมการพนักงานเทศบาล ภายในสามวันทําการนับแต5วันไดรับ
หนังสืออุทธรณ%
ขอ ๒๐ การพิจารณาอุทธรณ%ตามขอ ๙ ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุ ทธรณ%และรองทุ กข% หรือ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแต5กรณี พิจารณาจากสํานวนการสืบสวน หรือการพิจารณาในเบื้องตน
และสํ านวนการดําเนิ นการทางวินัย ตามขอ ๒๔ และขอ ๒๖ ของหลักเกณฑ%และเงื่ อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวิ นั ย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณี จํ า เปนและสมควรอาจขอเอกสารหลั กฐานที่ เกี่ ยวของเพิ่ มเติ ม
รวมทั้งคําชี้แจงจากองค%กรปกครองส5วนทองถิ่น ส5วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน5วยงานอื่นของรัฐ หางหุนส5วน
บริษัท หรือบุคคลใดๆ หรือขอใหผูแทนองค%กรปกครองส5วนทองถิ่น ส5วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน5วยงานอื่น
ของรัฐ หางหุนส5วน บริษัท ขาราชการ หรือบุคคลใดๆ มาใหถอยคําชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได

/ในกรณี…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-6ในกรณีผูอุทธรณ%ขอแถลงการณ%ดวยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และรองทุกข%
หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแต5กรณี พิจารณาเห็นว5าการแถลงการณ%ดวยวาจา ไม5จําเปนแก5การ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ% จะใหงดการแถลงการณ%ดวยวาจาก็ได
ในกรณีนัดใหผูอุทธรณ%มาแถลงการณ%ดวยวาจาต5อที่ประชุม ใหแจงนายกเทศมนตรีผูออกคําสั่ง
ทราบดวยว5า ถาประสงค%จะแถลงแกก็ใหมาแถลงหรือมอบหมายเปนหนังสือใหพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวของ
เปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาต5อที่ประชุมครั้งนั้นได ทั้งนี้ ใหแจงล5วงหนาตามควรแก5กรณี และเพื่อประโยชน%
ในการแถลงแกดังกล5าว ใหนายกเทศมนตรีผูออกคําสั่งหรือผูแทนเขาฟ1งคําแถลงการณ%ดวยวาจาของผูอุทธรณ%ได
ขอ ๒๑ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ%ตามขอ ๙ วรรคหนึ่งแลว
ก. การอุทธรณ%คําสั่งลงโทษทางวินัย
(๑) ถาเห็นว5าการสั่งลงโทษถูกตอง และเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมติยกอุทธรณ%
(๒) ถาเห็นว5าการสั่งลงโทษไม5ถูกตอง หรือไม5เหมาะสมกับความผิด และเห็นว5าผูอุทธรณ%ไดกระทํา
ผิดวินัยอย5างไม5รายแรง แต5ควรไดรับโทษหนักขึ้นใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น
(๓) ถาเห็นว5าการสั่งลงโทษไม5ถูกตอง หรือไม5เหมาะสมกับความผิด และเห็นว5า ผูอุทธรณ%ไดกระทํา
ผิดวินัยอย5างไม5รายแรงควรไดรับโทษเบาลง ใหมีมติใหลดโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง
(๔) ถาเห็นว5าการสั่งลงโทษไม5ถูกตองหรือไม5เหมาะสมกับความผิด และเห็นว5าผูอุทธรณ%ไดกระทํา
ผิดวินัยอย5างไม5รายแรง ซึ่งเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษใหมีมติใหสั่งงดโทษโดยให
ว5ากล5าวตักเตือนเปนหนังสือก็ได
(๕) ถาเห็นว5าการสั่งลงโทษไม5ถูกตอง และเห็นว5าการกระทําของผูอุทธรณ%ไม5เปนความผิดวินัย หรือ
พยานหลักฐานยังฟ1งไม5ไดว5าผูอุทธรณ%กระทําผิดวินัย ใหมีมติใหยกโทษ
(๖) ถาเห็นว5าขอความในคําสั่งลงโทษไม5ถูกตอง หรือไม5เหมาะสม ใหมีมติใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอความ
ใหเปนการถูกตองเหมาะสม
(๗) ถาเห็นว5าการสั่งลงโทษไม5ถูกตอง หรือไม5เหมาะสมกับความผิด และเห็นว5ากรณีมีมูลที่ควร
กล5าวหาว5าผูอุทธรณ%กระทําผิดวินัยอย5างรายแรง ใหมีมติแจงนายกเทศมนตรีแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามขอ ๒๖ วรรคหก ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ในกรณีเห็นว5า เปนความผิดวินัยอย5างรายแรงและเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง ตามขอ ๔๖ ของ
หลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือเห็นว5าผูอุทธรณ%กระทําผิดวินัย
อย5างรายแรง และไดมีการดําเนินการทางวินัย ตามขอ ๒๖ และตามหมวด ๗ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ
ตามขอ ๘๕ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ต5อไป
(๘) ถาเห็นว5าการสั่งลงโทษไม5ถูกตอง หรือไม5เหมาะสม โดยเห็นว5าผูอุทธรณ% มีกรณีที่สมควรแต5งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือใหออกจากราชการ ตามขอ ๖ (๔) ขอ ๗ หรือขอ ๘ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไข
ในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหนํา (๗) มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๙) ถาเห็นว5าสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมีความ
เปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแก5กรณี
การออกจากราชการของผูอุทธรณ%ไม5เปนเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ% แต5จะมีมติตาม (๒) หรือ
(๘) มิได และถาเปนการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติตาม (๗) มิไดดวย
/ข. กรณี…
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-7ในกรณีมีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทําร5วมกันและเปนความผิดในเรื่องเดียวกันโดยมี
พฤติการณ%แห5งการกระทําอย5างเดียวกัน เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณ%คําสั่งลงโทษดังกล5าว และ
ผลการพิจารณาเปนคุณแก5ผูอุทธรณ% แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไม5ไดใชสิทธิอุทธรณ% หากพฤติการณ%ของผูไม5ไดใช
สิทธิอุทธรณ%เปนเหตุในลักษณะคดีอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณ%แลว ใหมีมติใหผูที่ไม5ไดใชสิทธิอุทธรณ%
ไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณเช5นเดียวกับผูอุทธรณ%ดวย
ข. กรณีอุทธรณ%คําสั่งใหออกจากราชการ
(๑) ถาเห็นว5าการสั่งใหออกจากราชการไดดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย และเหมาะสมแก5กรณีแลว
ใหมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ%
(๒) ถาเห็นว5าการสั่งใหออกจากราชการไดดําเนินการไม5ถูกตองตามกฎหมาย ใหมีคําวินิจฉัยให
ยกเลิกคําสั่งและใหนายกเทศมนตรีดําเนินการเสียใหม5ใหถูกตอง
(๓) ถาเห็นว5าการสั่งใหออกจากราชการถูกตองตามกฎหมายและเห็นว5ายังไม5มีเหตุที่จะใหผูอุทธรณ%
ออกจากราชการ ในกรณีเช5นนี้ใหมีคําวินิจฉัยใหยกเลิกคําสั่งและใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการต5อไป
(๔) ถาเห็นว5าขอความในคําสั่งใหออกจากราชการไม5ถูกตองหรือไม5เหมาะสม ใหมีคําวินิจฉัยใหแกไข
เปลี่ยนแปลงขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นสมควรเยียวยา
ความเสียหายใหผูอุทธรณ%หรือดําเนินการอื่นใด เพื่อประโยชน%แห5งความยุติธรรม ใหมีคําวินิจฉัยไดตามความ
เหมาะสมเท5าที่ไม5ขัดหรือแยงตามขอบัญญัติของกฎหมาย
ขอ ๒๒ ในกรณีมีการแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๒๑ (๗) หรือ (๘) เมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนไดสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว ใหส5งเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณามีมติตาม
ขอ ๒๑
ขอ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลไดมี มติ ตามขอ ๒๑ แลวใหนายกเทศมนตรี สั่งหรื อ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล5าวแลว ใหแจงผูอุทธรณ%ทราบเปนหนังสือ
โดยเร็ว
ขอ ๒๔ ในกรณีนายกเทศมนตรีสั่งตามขอ ๒๓ แลว ผูอุทธรณ%จะอุทธรณ%ต5อไปอีกมิได
ขอ ๒๕ ในกรณีผูมีสิ ทธิอุทธรณ%ตามขอ ๕ ไดโอนไปสังกัดองค%กรปกครองส5 วนทองถิ่นอื่น ใหยื่ น
อุทธรณ%ต5อคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานส5วนทองถิ่นสังกัดใหม5ของผูนั้น
ในกรณีผูอุทธรณ%ไดโอนไปสังกัดเทศบาลอื่นหลังจากไดยื่นอุทธรณ%ไวแลว แต5คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลสังกัดเดิมยังมิไดมีมติ ใหส5งเรื่องอุทธรณ%และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการขาราชการ
หรือพนักงานส5วนทองถิ่นสังกัดใหม5 เปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ%
ในกรณีผูอุทธรณ%ไดโอนไปสังกัด องค%กรปกครองส5วนทองถิ่นอื่น หลังจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลสังกัดเดิมไดมีมติตามขอ 21 แลว แต5ยังมิไดมีการสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมติ ใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลสังกัดเดิมส5งเรื่องอุทธรณ%พรอมมติไปใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานส5วนทองถิ่น
ที่ผูอุทธรณ%ไดโอนไปสังกัดเปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ% โดยไม5ตองส5งเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ%และรองทุกข%ทําความเห็นเสนออีก

/หมวด…
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-8หมวด ๓
การรองทุกข% และการพิจารณาเรื่องรองทุกข%
ขอ ๒๖ เพื่อใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธ%อันดีระหว5างผูบังคับบัญชากับผูอยู5ใตบังคับบัญชา
เมื่อมีกรณีเปนป1ญหาขึ้นระหว5างกันควรจะไดปรึกษาหารือทําความเขาใจ ฉะนั้น เมื่อผูอยู5ใตบังคับบัญชามีเหตุ
เกี่ยวกับการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติต5อตนไม5ถูกตอง หรือไม5ปฏิบัติต5อตนใหถูกตองตามกฎหมาย
หรื อปฏิ บั ติใหเกิ ด ความคั บ ของใจต5 อตน และแสดงความประสงค% ที่จ ะปรึ กษาหารื อกั บ ผู บั งคั บ บั ญ ชา ให
ผูบังคับบัญชานั้นใหโอกาสและรับฟ1งหรือสอบถามเกี่ยวกับป1ญหาดังกล5าว เพื่อเปนทางแห5งการทําความเขาใจ
และแกป1ญหาที่เกิดขึ้นในชั้นตน
ถาผูอยู5ใตบังคับ บัญชาไม5 ประสงค%ที่จะปรึ กษาหารือ หรื อปรึกษาหารือแลวไม5ไดรับคําชี้ แจงหรื อ
ไดรับคําชี้แจงไม5เปนที่พอใจ ก็ใหรองทุกข%ตามขอ ๒๗
ขอ ๒๗ พนักงานเทศบาลผูใดเห็นว5าผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติต5อตนโดยไม5ถูกตอง หรือ
ไม5ปฏิบัติต5อตนใหถูกตองตามกฎหมายหรือปฏิบัติใหเกิดความคับของใจต5อตน หรือมีกรณีที่ไม5อาจยื่นอุทธรณ%
ตามหมวด ๒ ผูนั้นมีสิทธิรองทุกข%ได โดยใหรองทุกข%ภายในสามสิบวันนับแต5วันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข%
การรองทุกข%ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเหตุแห5งการรองทุกข%เกิดจากผูบังคับบัญชาอื่นที่มิใช5นายกเทศมนตรี
ใหรองทุกข%ต5อนายกเทศมนตรี หากผูรองทุกข%ไม5ไดรับคําชี้แจงจากนายกเทศมนตรีภายในสิบหาวัน หรือได
รับคําชี้แจงไม5เปนที่พอใจ ใหดําเนินการตามวรรคสาม
การรองทุกข%กรณีนายกเทศมนตรีไม5ดําเนินการตามวรรคสอง หรือกรณีเหตุแห5งการรองทุกข%เกิดจาก
นายกเทศมนตรี ใหรองทุกข%ต5อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อส5งเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ%และรองทุกข% ตามขอ ๙ พิจารณาทําความเห็นเสนอ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตองพิจารณา
วินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแต5วันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไดรับเรื่องรองทุกข%
เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเปนประการใด ใหนายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
โดยพลัน มติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลใหถือเปนที่สุด
ขอ ๒๘ หนั งสือรองทุ กข% ต องลงลายมื อชื่อและตํา แหน5งของผูรองทุกข% และตองประกอบดวย
สาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงและป1ญหาของเรื่องใหเห็นว5าผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติต5อตนโดย
ไม5ถูกตอง หรือไม5ปฏิบัติต5อตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือปฏิบัติใหเกิดความคับของใจต5อตนอย5างใด และ
ความประสงค%ของการรองทุกข%
ถาผูรองทุกข%ประสงค%จะแถลงการณ%ดวยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%
และรองทุกข% หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแต5กรณี ใหแสดงความประสงค%ไวในหนังสือรองทุกข%
หรือจะทําเปนหนังสือต5างหากก็ได แต5ตองยื่นหรือส5งก5อนวันที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และรองทุกข%
หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแลวแต5กรณี เริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกข% โดยยื่นหรือส5งต5อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลโดยตรง
ขอ ๒๙ เพื่อประโยชน%ในการนับระยะเวลารองทุกข%
(๑) ในกรณีเหตุรองทุกข%เกิดจากการที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งเปนหนังสือต5อผูรองทุกข% ใหถือวันที่
ผูถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข%
ถาผูถูกสั่งไม5ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง และมีการแจงคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบกับมอบสําเนาคําสั่ง
ใหผูถูกสั่ง แลวบันทึกลงวัน เดือน ปY เวลา และสถานที่ที่แจง และลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไว
เปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข%
/ถาไม5…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-9ถาไม5อาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งไดโดยตรง และไดแจงเปนหนังสือส5งสําเนาคําสั่ง
ทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกสั่ง ณ ที่อยู5ของผูถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส5ง
สํ า เนาคํ า สั่ ง ไปใหสองฉบั บ เพื่ อ ใหผู ถู ก สั่ ง เก็ บ ไวหนึ่ งฉบั บ และใหผู ถู กสั่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ และวั น เดื อ น ปY
ที่รับทราบคําสั่งส5งกลับคืนมา เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช5นนี้ เมื่อล5วงพนสิบหาวันนับแต5วันที่
ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย%ลงทะเบียนว5าผูถูกสั่งไดรับเอกสารดังกล5าวหรือมีผูรับแทนแลว แมยังไม5ไดรับ
สําเนาคําสั่งฉบับที่ให ผูถูกสั่งลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปYที่รับทราบคําสั่งกลับคืนมา ใหถือว5าผูถูกสั่งไดทราบ
คําสั่งแลว
(๒) ในกรณีผูบังคับบัญชาไม5มีคําสั่งเปนหนังสือต5อผูรองทุกข%โดยตรง ใหถือวันที่มีหลักฐานยืนยันว5า
ผูรองทุกข%รับทราบ หรือควรไดทราบคําสั่งเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข%
(๓) ในกรณีผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติโดยไม5ถูกตอง หรือไม5ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
หรือปฏิบัติใหเกิดความคับของใจต5อผูรองทุกข%โดยไม5ไดมีคําสั่งอย5างใด ใหถือวันที่ผูรองทุกข%ควรไดทราบถึง
การใชอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาดังกล5าวเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข%
ขอ ๓๐ เมื่อไดรับหนังสือรองทุกข%ตามขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง ใหประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%
และรองทุกข% หรือประธานกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแต5กรณี มีหนังสือแจงพรอมทั้งส5งสําเนาหนังสือ
รองทุ ก ข% ใ หนายกเทศมนตรี ท ราบโดยเร็ ว และใหนายกเทศมนตรี ส5 งเอกสารหลั กฐานที่ เ กี่ ย วของไปเพื่ อ
ประกอบการพิจารณา ภายในเจ็ดวันทําการนับแต5วันไดรับหนังสือ
ในกรณีนายกเทศมนตรีไดรับหนังสือรองทุกข%ที่ไดยื่นหรือส5งตามขอ ๒๗ วรรคสามใหนายกเทศมนตรี
ส5งหนังสือรองทุกข%พรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของต5อไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายในสามวัน
ทําการนับแต5วันที่ไดรับหนังสือรองทุกข%
ขอ ๓๑ การพิ จ ารณาเรื่ อ งรองทุ ก ข% ใหคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ% แ ละรองทุ ก ข% ห รือ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแต5กรณี พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติ หรือไม5ปฏิบัติต5อผูรองทุกข%
ของผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแห5งการรองทุกข% และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสาร และหลักฐานที่
เกี่ย วของเพิ่มเติม รวมทั้งคํา ชี้แจงจากหน5ว ยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน5วยงานอื่นของรัฐ หางหุนส5วนบริษัท
หรื อ บุ ค คลใด ๆ หรื อ ขอใหผู แทนหน5 ว ยราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน5 ว ยงานอื่ น ของรั ฐ หางหุ นส5 ว น บริ ษั ท
ขาราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือชี้แจง ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได
ในกรณีผูรองทุกข%ขอแถลงการณ%ดวยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และรองทุกข%
หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแต5กรณี พิจารณาเห็นว5า การแถลงการณ%ดวยวาจาไม5จําเปนแก5การ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข% จะใหงดการแถลงการณ%ดวยวาจาเสียก็ได
ในกรณีนัดใหผูรองทุกข%มาแถลงการณ%ดวยวาจาต5อที่ประชุม ใหแจงใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแห5ง
การรองทุกข%ทราบดวยว5า ถาประสงค%จะแถลงแกก็ใหมาแถลงหรือมอบหมายเปนหนังสือใหพนักงานเทศบาล
ที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาต5อที่ประชุมครั้งนั้นได ทั้งนี้ ใหแจงล5วงหนาตามควรแก5กรณี และ
เพื่ อ ประโยชน% ใ นการแถลงแก ดั ง กล5 า ว ใหผู บั ง คั บ บั ญ ชาผู เปนเหตุ แ ห5 ง การรองทุ ก ข% หรื อ ผู แทนเขาฟ1 ง
คําแถลงการณ%ดวยวาจาของผูรองทุกข%ได

/ขอ ๓๒…

กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-10ขอ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข%แลว
(๑) ถาเห็นว5าการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติ หรือไม5ปฏิบัติ หรือปฏิบัติใหเกิดความคับ
ของใจต5อผูรองทุกข%นั้นถูกตองตามกฎหมายแลว ใหมีมติยกคํารองทุกข%
(๒) ถาเห็นว5าการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไม5ปฏิบัติหรือปฏิบัติใหเกิดความคับ
ของใจต5อผูรองทุกข%นั้นไม5ถูกตองตามกฎหมาย ใหมีมติใหแกไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม5ถูกตอง
ตามกฎหมายนั้น หรือใหปฏิบัติต5อผูรองทุกข%ใหถูกตองตามกฎหมาย
(๓) ถาเห็นว5าการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไม5ปฏิบัติ หรือปฏิบัติใหเกิดความคับ
ของใจต5อผูรองทุกข%นั้นถูกตองตามกฎหมายแต5บางส5วนและไม5ถูกตองตามกฎหมายบางส5วน ใหมีมติใหแกไข
หรือใหปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
(๔) ถาเห็นว5าสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมีความ
เปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแก5กรณี
การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง ใหบันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไวในรายงานการประชุมดวย
ขอ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ไดมีมติตามขอ ๓๒ แลวใหนายกเทศมนตรีสั่งหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ทําได ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนจะใหมีการรับรองรายงานการ
ประชุมเสียก5อนก็ได และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล5าวแลวใหแจงใหผูรองทุกข%ทราบเปนหนังสือโดยเร็ว
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ%และรองทุกข% และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ที่มิไดกําหนดไวในหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ ใหนําหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓๔ ในกรณีผูมีสิทธิรองทุกข%ไดโอนไปสังกัดองค%กรปกครองส5วนทองถิ่นอื่นใหยื่นเรื่องรองทุกข%
ต5อคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานส5วนทองถิ่นสังกัดใหม5ของผูนั้น
ในกรณีผูรองทุกข%ไดโอนไปสังกัดองค%กรปกครองส5วนทองถิ่นอื่น หลังจากไดยื่นเรื่องรองทุกข%ไวแลว
แต5คณะกรรมการพนักงานเทศบาลสังกัดเดิมยังมิไดมีมติตามขอ ๓๒ ใหส5งเรื่องรองทุกข% และเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของ ไปใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานส5วนทองถิ่นสังกัดใหม5 เปนผูพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีผูรองทุกข%ไดโอนไปสังกัดองค%กรปกครองส5วนทองถิ่นอื่น หลังจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลสังกัดเดิมไดมีมติตามขอ ๓๒ แลว แต5นายกเทศมนตรีสังกัดเดิมยังมิไดสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมติ
ใหส5งเรื่องรองทุกข%พรอมมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสังกัดเดิมนั้นไปใหคณะกรรมการขาราชการ
หรือพนักงานส5วนทองถิ่นสังกัดใหม5 เปนผูพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานส5วนทองถิ่นสังกัดใหม5พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข%
ในทางที่เปนคุณกับผูรองทุกข% ใหส5งมตินั้นไปใหนายกองค%กรปกครองส5วนทองถิ่นสังกัดใหม5สั่งหรือปฏิบัติให
เปนไปตามนั้น แลวแจงใหเทศบาลสังกัดเดิมดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวของ

/ขอ ๓๕…

กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-๑๑ขอ ๓๕ ใหนําหมวด ๒ มาใชบังคับกับการรองทุกข%และการพิจารณารองทุกข% โดยอนุโลม
ขอ ๓๖ การนับระยะเวลาตามหลั
ระยะเวลาตาม กเกณฑ%และเงื่อนไขนีนี้ สําหรับเวลาเริ่มตน ใหนับวันถัดจากวันแรก
แห5งเวลานั้นเปนวันเริริ่มนับระยะเวลา ส5วนเวลาสุดสิ้น ถาวันสุดทายแห5
แห5งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ
ใหนับวันเริ่มเป^ดทําการใหม5เปนวันสุดทายแห5งระยะเวลา
ขอ ๓๗ ในกรณีพนักงานเทศบาลไดยื่นหรือส5งหนังสือรองทุกข%ต5อนายกเทศมนตรีไวแลวก5
วแลว อนวันที่
หลักเกณฑ%และเงื่อนไขนีนี้ใชบังคับ และนายกเทศมนตรียังพิจารณาเรื่องรองทุกข%
กข%นั้นไม5แลวเสร็จ ใหนายกเทศมนตรี
ส5งเรื่องรองทุกข%ดังกล5าวไปใหนายกเทศมนตรีสังกัดใหม5พิจารณาและดําเนินการต5อไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน.

กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

