ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําพูน
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการอุทธรณ และการร'องทุกข พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีการปรั บปรุงประกาศคณะกรรมการพนั กงานสวนตํ าบลจังหวั ด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ'และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ'
และการรองทุ ก ข' ลงวั น ที่ 18 มกราคม 2545 ใหเปนป4 จ จุ บั น ถู ก ตอง และเปนธรรม กอปรกั บ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
กํา หนดหลักเกณฑ' และเงื่ อนไขในการอุ ทธรณ' และการรองทุ กข' ใหเหมาะสมกั บ ลั กษณะการบริ ห ารและ
อํานาจหนาที่ขององค'การบริหารสวนตําบล แตจะตองอยูภายใตกรอบมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบมาตรา 25 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลสวนทองถิ่ น พ.ศ. 2542 และมติ ค ณะกรรมการกลางพนั ก งานสวนตํ า บล
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหออกประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ' การพิจารณาอุทธรณ'และการรองทุกข'
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําพูน ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จึงมีมติใหมีประกาศ ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กวา “ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ า บลจั ง หวั ด ลํ า พู น เรื่ อ ง
หลักเกณฑ'และเงื่อนไขในการอุทธรณ' และการรองทุกข' พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลั กเกณฑ'และ
เงื่ อ นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิ นั ย การใหออกจากราชการ การอุ ท ธรณ' และการรองทุ ก ข'
ลงวันที่ 18 มกราคม 2545
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“พนักงานสวนตําบล” ใหหมายความรวมถึง พนักงานครูองค'การบริหารสวนตําบลและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดองค'การบริหารสวนตําบลนั้นดวย

/หมวด ๒…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-2หมวด ๒
สิทธิการอุทธรณ' และการพิจารณาอุทธรณ'
ขอ ๕ พนักงานสวนตําบลผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเนื่องจากเหตุหนึ่งเหตุใดตามประกาศเกี่ยวกับการใหออก
จากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังตอไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานสวนตําบล ตามขอ ๕ (๔)
(๒) เจ็บปPวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ ตามขอ ๖ (๑)
(๓) ไมสามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ'และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ตามขอ ๖ (๕)
(๔) หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตน
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ตามขอ ๗
(๕) ถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนซึ่งการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟ4งลงโทษ
ปลดออกหรือไลออกจากราชการ แตมีมลทินหรือมัวหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวน ถาใหรับราชการตอไปจะเปน
การเสียหายแกราชการตามขอ ๘
(๖) ตองรับ โทษจํ า คุก โดยคํ า สั ่งของศาล หรื อตองรับโทษจํ าคุ กโดยคํ าพิ พากษาถึ งที่สุ ดใหจํ าคุ ก
ในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก
จากราชการ ตามขอ ๙
ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ'ไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง การอุทธรณ'และการพิจารณาอุทธรณ'
ใหเปนไปตามหมวดนี้
การอุทธรณ'ไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือคําสั่งใหออกจากราชการ
ขอ ๖ การอุทธรณ'ใหแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ'ใหเห็นวาไดถูกลงโทษทางวินัย หรือ
ถูกสั่งใหออกจากราชการ โดยไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรมอยางไร และลงลายมือชื่อและที่อยูของ
ผูอุทธรณ'
ในการอุทธรณ' ถาผูอุทธรณ'ประสงค'จะแถลงการณ'ดวยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข' หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี ใหแสดงความประสงค'ไวใน
หนังสืออุทธรณ' หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงหนังสือขอแถลงการณ'ดวยวาจานั้นตอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข' หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลโดยตรง แลวแตกรณี
ภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ'
ขอ ๗ ในกรณีผู มีสิทธิอุทธรณ'ตามขอ ๕ ถึงแกความตายกอนใชสิทธิอุทธรณ' ทายาทผูมีสิทธิรั บ
บําเหน็จตกทอดของผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ'แทนได
กรณีมีทายาทหลายคนก็ดี ทายาทเปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถก็ดี หากทายาท
เหลานั้นมีความประสงค'จะอุทธรณ'แทนตามวรรคหนึ่ง ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย'วาดวยความสามารถมาเทียบเพื่อการใชบังคับแลวแตกรณีโดยอนุโลม

/ขอ ๘…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-3ขอ ๘ ผูมีสิทธิอุทธรณ' อาจมอบหมายใหทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวอุทธรณ'
แทนได ในกรณีมีเหตุจําเปนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เจ็บปPวยจนไมสามารถอุทธรณ'ไดดวยตนเอง
(๒) อยูในตางประเทศและคาดหมายไดวาไมอาจอุทธรณ'ดวยตนเองไดทันเวลาที่กําหนด
(๓) มีเหตุจําเปนอยางอื่นที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเห็นสมควร
การมอบหมายตามวรรคหนึ่ ง ใหทํ า เปนหนั งสื อลงลายมื อชื่ อผู มอบและผู รั บ มอบ ถาผู มอบไม
สามารถลงลายมือชื่อได ใหพิมพ'ลายนิ้วมือหรือแกงได โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอยางนอยสองคน และ
ใหมีหลักฐานแสดงตัวผูไดรับมอบหมายดวย
ขอ ๙ การอุทธรณ'คําสั่งตามขอ ๕ ใหอุทธรณ'ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อสงเรื่องให
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข'ทําความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
มีมติเปนประการใดใหแจงผูอุทธรณ'ทราบเปนหนังสือ พรอมทั้งแจงนายกองค'การบริหารสวนตําบลสั่งหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
คําวินิจฉัยอุทธรณ'ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข' ตามวรรคหนึ่ง ใหนําขอ ๘๕ วรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคหา ของประกาศเกี่ ย วกั บ การสอบสวน การลงโทษทางวิ นั ย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใชบั งคั บ
โดยอนุโลม
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ'ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลไดรับหนังสืออุทธรณ'และเอกสารหลักฐานตามขอ ๑๕
ขอ ๑๑ ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข' หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
แลวแตกรณี มีอํานาจตามขอ ๘๘ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอ ๑๒ เพื่อประโยชน'ในการอุทธรณ' ผูจะอุทธรณ'มีสิทธิขอตรวจ หรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได สวนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอื่น
หรื อเอกสารที่ เ กี่ ย วของ ใหอยู ในดุ ล พินิ จ ของนายกองค' การบริ ห ารสวนตํ า บลที่ จ ะอนุญ าตหรื อไม โดยให
พิจารณาถึงประโยชน'ในการรักษาวินัยของพนักงานสวนตําบล ตลอดจนเหตุผลและความจําเปนเปนเรื่องๆ ไป
ขอ ๑๓ ผูอุทธรณ'มีสิทธิคัดคานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข' หรือกรรมการพนักงาน
สวนตําบลผูพิจารณาอุทธรณ' ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณ'ในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณ'ถูกลงโทษ หรือการกระทําที่ผูอุทธรณ'ถูกสั่งให
ออกจากราชการ
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณ'ถูกลงโทษ หรือการกระทําที่ผูอุทธรณ'ถูกสั่งใหออก
จากราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูอุทธรณ'
(๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ หรือสั่งใหออกจากราชการ
(๕) เปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดานหรือพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหา
หรือผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ หรือการกระทําที่ผูอุทธรณ'ถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือ
(๖) มีเหตุอื่นที่อาจทําใหเสียความเปนธรรม

/การคัดคาน…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-4การคัดคานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข' หรือกรรมการพนักงานสวนตําบลผูพิจารณา
อุทธรณ'นั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ' หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือ
กอนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข' หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี
เริ่มพิจารณาอุทธรณ'
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข' หรือกรรมการ
พนั กงานสวนตํ า บลผู นั้ น จะถอนตั ว ไมรวมพิ จ ารณาอุ ทธรณ' นั้ น ก็ ได ถาผู ถู กคั ด คานนั้ น มิ ไดขอถอนตั ว ให
ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข' หรือประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี
พิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือ ใหแจงผูถูกคัดคานนั้นทราบ และมิใหรวม
พิ จ ารณาอุ ทธรณ' นั้ น เวนแตประธานอนุ กรรมการพิ จ ารณาอุ ทธรณ' และรองทุ กข' หรื อประธานกรรมการ
พนักงานสวนตําบล พิจารณาเห็นวาการใหผูถูกคัดคานนั้นรวมพิจารณาอุทธรณ'ดังกลาวจะเปนประโยชน'ยิ่งกวา
เพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม จะอนุญาตใหผูถูกคัดคานนั้นรวมพิจารณาอุทธรณ'นั้นก็ได
กรณีประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข' หรือประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล
แลวแตกรณี ถูกคัดคาน ใหประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข' หรือประธานกรรมการพนักงาน
สวนตําบลผูนั้นถอนตัวจากการพิจารณา และใหอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข' หรือกรรมการ
พนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี ที่เหลือซึ่งเขาประชุมในคราวนั้นเลือกกันเองหนึ่งคนทําหนาที่ประธานใน
ที่ประชุมแทน
ขอ ๑๔ เพื่ อประโยชน'ในการนั บระยะเวลาอุ ทธรณ' ใหถื อวั นที่ ผูถูกสั่งลงโทษ หรื อถู กสั่งใหออก
จากราชการ ลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเปนวันทราบคําสั่ง
ถาผูถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง และมีการแจง
คําสั่งใหผูนั้นทราบกับมอบสําเนาคําสั่งใหผูนั้น แลวทําบันทึกลงวัน เดือน ปY เวลา และสถานที่ที่แจง และ
ลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบคําสั่ง
ในกรณีไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองได ใหแจงเปนหนังสือสงสําเนาคําสั่งทาง
ไปรษณีย'ลงทะเบียนตอบรับไปให ณ ที่อยูของผูนั้น ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ เมื่อลวงพนสิบหา
วัน ใหถือวาผูถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ไดทราบคําสั่งแลว
ขอ ๑๕ การอุทธรณ'ตองทําเปนหนังสือถึงประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล พรอมกับสําเนา
รับรองถูกตองหนึ่งฉบับ โดยออกนามจังหวัด และยื่นที่ศาลากลางจังหวัด หรือองค'การบริหารสวนตําบลนั้น
การยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ' ผูอุทธรณ'จะยื่นหรือสงผานนายกองค'การบริหารสวนตําบลก็ได และ
ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลดําเนินการตามขอ ๑๙
ในกรณีมีผูนําหนังสืออุทธรณ'มายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรารับหนังสือ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือ ตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ'
ในกรณี ส งหนั งสืออุ ทธรณ' ทางไปรษณีย' ใหถื อวัน ที่ ที่ทํา การไปรษณี ย'ต นทางออกใบรับ ฝากเปน
หลักฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณีย'ตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสืออุทธรณ'
เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ'ไวแลว ผูอุทธรณ'จะยื่นหรือสงคําแถลงการณ'หรือเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมกอนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และการรองทุกข' หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
แลวแตกรณี เริ่มพิจารณาอุทธรณ'ก็ได โดยยื่นหรือสงตอคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และการรองทุกข'
หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลโดยตรง
/ขอ ๑๖…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-5ขอ ๑๖ อุทธรณ'ที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนอุทธรณ'ที่ถูกตองในสาระสําคัญตามขอ ๖ และขอ ๑๕
และยื่นหรือสงภายในกําหนดเวลาตามขอ ๕ วรรคสอง
ในกรณี มีป4 ญ หาวาอุ ทธรณ' ร ายใดเปนอุ ท ธรณ' ที่จ ะรั บไวพิ จ ารณาไดหรื อไม ใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลเปนผูพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติไมรับอุทธรณ'ไวพิจารณา ใหคณะกรรมการพนักงาน
สวนตํ า บลแจงมติ นั้ น ใหผู อุ ท ธรณ' ท ราบเปนหนั งสื อ และเมื่ อคณะกรรมการพนั กงานสวนตํ า บลมี มติ เ ปน
ประการใดแลว ผูอุทธรณ'จะอุทธรณ'ตอไปอีกมิได
ในกรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติใหรับอุทธรณ'ไวพิจารณา ใหดําเนินการตามขอ ๙
ขอ ๑๗ ผู อุ ทธรณ' จะขอถอนอุ ทธรณ' ก อนที่ คณะอนุ กรรมการพิ จารณาอุ ทธรณ' และรองทุ กข' ทํ า
ความเห็น หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ'เสร็จสิ้นก็ได โดยทําเปนหนังสือยื่น
หรือสงตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลโดยตรง เมื่อไดถอนอุทธรณ'แลวการพิจารณาอุทธรณ'ใหเปนอันระงับ
ขอ ๑๘ การออกจากราชการของผูอุทธรณ' ไมเปนเหตุใหยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ'
ในกรณี ผูอุทธรณ'ถึงแกความตายกอนการพิจ ารณาทําความเห็นของคณะอนุกรรมการพิ จารณา
อุทธรณ'และรองทุกข' หรือกอนการพิจารณาอุทธรณ'ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี ใหรอ
การพิจารณาอุทธรณ'นั้นออกไปจนกวาทายาท ผูจัดการมรดก หรือผูรับสิทธิของผูนั้น จะมีคําขอเขามาแทนที่
ผูอุทธรณ'นั้น หรือผูมีสวนไดเสียจะมีคําขอเขามาเอง
คําขอเขามาแทนที่ผูอุทธรณ'ตามวรรคสอง ใหยื่นเปนหนังสือตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูอุทธรณ'นั้นถึงแกความตาย ถาไมมีคําขอดังกลาวคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจะไมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ'นั้นตอไปก็ได
ขอ ๑๙ ในกรณีนายกองค'การบริ หารสวนตําบลไดรับหนั งสืออุทธรณ'ที่ไดยื่ นหรือสงตามขอ ๑๕
วรรคสอง ใหนายกองค' การบริห ารสวนตํา บลจั ด สงหนังสื ออุ ทธรณ' ดังกลาว พรอมทั้ งสํา เนาหลักฐานการ
รั บ ทราบคํ า สั่ ง ลงโทษของผู อุ ท ธรณ' สํ า นวนการสื บ สวนหรื อ การพิ จ ารณาในเบื้ อ งตน และสํ า นวนการ
ดําเนินการทางวินัย ตามขอ ๒๔ และขอ ๒๖ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.
๒๕๕๘ ไปยังประธานกรรมการพนักงานสวนตําบลภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ'
ในกรณี น ายกองค' การบริ ห ารสวนตํ า บลซึ่ งเปนผู บั งคั บ บั ญ ชาที่ ผู อุ ทธรณ'ไดโอนไปสั งกั ด ไดรั บ
หนังสืออุทธรณ'ตามวรรคหนึ่ง ใหสงหนังสืออุทธรณ'ไปยังประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล ภายในสามวันทําการ
นับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ'
ขอ ๒๐ การพิจารณาอุทธรณ'ตามขอ ๙ ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุ ทธรณ'และรองทุ กข' หรือ
คณะกรรมการพนัก งานสวนตํ า บล แลวแตกรณี พิจ ารณาจากสํ า นวนการสื บ สวน หรื อ การพิ จ ารณา
ในเบื้องตน และสํานวนการดําเนินการทางวินัย ตามขอ ๒๔ และขอ ๒๖ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม รวมทั้ง
คําชี้แจงจากองค'กรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวน บริษัท หรือ
บุคคลใด ๆ หรือขอใหผู แทนองค' กรปกครองสวนทองถิ่ น สวนราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ หนวยงานอื่ นของรั ฐ
หางหุนสวน บริษัท ขาราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได
ในกรณีผูอุทธรณ'ขอแถลงการณ'ดวยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข'
หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาการแถลงการณ'ดวยวาจา ไมจําเปนแก
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ' จะใหงดการแถลงการณ'ดวยวาจาก็ได
/ในกรณี…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-6ในกรณีนัดใหผูอุทธรณ'มาแถลงการณ'ดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงนายกองค'การบริหารสวนตําบล
ผูออกคําสั่งทราบดวยวา ถาประสงค'จะแถลงแกก็ใหมาแถลงหรือมอบหมายเปนหนังสือใหพนักงานสวนตําบล
ที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาตอที่ประชุมครั้งนั้นได ทั้งนี้ ใหแจงลวงหนาตามควรแกกรณี และ
เพื่ อ ประโยชน' ใ นการแถลงแกดั ง กลาว ใหนายกองค' การบริ ห ารสวนตํ า บลผู ออกคํ า สั่ ง หรื อ ผู แทนเขาฟ4 ง
คําแถลงการณ'ดวยวาจาของผูอุทธรณ'ได
ขอ ๒๑ เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ'ตามขอ ๙ วรรคหนึ่งแลว
ก. การอุทธรณ'คําสั่งลงโทษทางวินัย
(๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตอง และเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมติยกอุทธรณ'
(๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง หรือไมเหมาะสมกับความผิด และเห็นวาผูอุทธรณ'ไดกระทํา
ผิดวินัยอยางไมรายแรง แตควรไดรับโทษหนักขึ้นใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น
(๓) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง หรือไมเหมาะสมกับความผิด และเห็นวา ผูอุทธรณ'ไดกระทํา
ผิดวินัยอยางไมรายแรงควรไดรับโทษเบาลง ใหมีมติใหลดโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง
(๔) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด และเห็นวาผูอุทธรณ'ไดกระทํา
ผิดวินัยอยางไมรายแรง ซึ่งเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษใหมีมติใหสั่งงดโทษโดยให
วากลาวตักเตือนเปนหนังสือก็ได
(๕) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง และเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณ'ไมเปนความผิดวินัย หรือ
พยานหลักฐานยังฟ4งไมไดวาผูอุทธรณ'กระทําผิดวินัย ใหมีมติใหยกโทษ
(๖) ถาเห็นวาขอความในคําสั่งลงโทษไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม ใหมีมติใหแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม
(๗) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง หรือไมเหมาะสมกับความผิด และเห็นวากรณีมีมูลที่ควร
กลาวหาวาผู อุ ท ธรณ' ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย อยางรายแรง ใหมี ม ติ แ จงนายกองค' ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน ตามขอ ๒๖ วรรคหก ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ในกรณีเห็นวา เปนความผิดวินัยอยางรายแรงและเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง ตามขอ ๔๖ ของ
ประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือเห็นวาผูอุทธรณ'กระทําผิดวินัยอยางรายแรง
และไดมีการดําเนินการทางวินัย ตามขอ ๒๖ และตามหมวด ๗ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนปลดออก หรือไลออกจากราชการ ตามขอ ๘๕ ของประกาศ
เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอไป
(๘) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม โดยเห็นวาผูอุทธรณ' มีกรณีที่สมควรแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือใหออกจากราชการ ตามขอ ๖ (๔) ขอ ๗ หรือขอ ๘ ของประกาศเกี่ยวกับการให
ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหนํา (๗) มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๙) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมีความ
เปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี
การออกจากราชการของผูอุทธรณ'ไมเปนเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ' แตจะมีมติตาม (๒) หรือ
(๘) มิได และถาเปนการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติตาม (๗) มิไดดวย

/ในกรณี…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-7ในกรณีมีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกันและเปนความผิดในเรื่องเดียวกันโดยมี
พฤติการณ'แหงการกระทําอยางเดียวกัน เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณ'คําสั่งลงโทษดังกลาว และ
ผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ' แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมไดใชสิทธิอุทธรณ' หากพฤติการณ'ของผูไมไดใช
สิทธิอุทธรณ'เปนเหตุในลักษณะคดีอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณ'แลว ใหมีมติใหผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณ'
ไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณ'ดวย
ข. กรณีอุทธรณ'คําสั่งใหออกจากราชการ
(๑) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการไดดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย และเหมาะสมแกกรณีแลว
ใหมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ'
(๒) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการไดดําเนินการไมถูกตองตามกฎหมาย ใหมีคําวินิจฉัยให
ยกเลิกคําสั่งและใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลดําเนินการเสียใหมใหถูกตอง
(๓) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการถูกตองตามกฎหมายและเห็นวายัง ไมมีเหตุที่จะใหผูอุทธรณ'
ออกจากราชการ ในกรณีเชนนี้ใหมีคําวินิจฉัยใหยกเลิกคําสั่งและใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการตอไป
(๔) ถาเห็นวาขอความในคําสั่งใหออกจากราชการไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหมีคําวินิจฉัยให
แกไขเปลี่ยนแปลงขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม ในกรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเห็นสมควร
เยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณ'หรือดําเนินการอื่นใด เพื่อประโยชน'แหงความยุติธรรม ใหมีคําวินิจฉัยไดตาม
ความเหมาะสมเทาที่ไมขัดหรือแยงตามขอบัญญัติของกฎหมาย
ขอ ๒๒ ในกรณีมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๒๑ (๗) หรือ (๘) เมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนไดสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อพิจารณามีมติตาม
ขอ ๒๑
ขอ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลไดมีมติตามขอ ๒๑ แลวใหนายกองค'การบริหารสวน
ตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว ใหแจงผูอุทธรณ'ทราบ
เปนหนังสือโดยเร็ว
ขอ ๒๔ ในกรณีนายกองค'การบริหารสวนตําบลสั่งตามขอ ๒๓ แลว ผูอุทธรณ'จะอุทธรณ'ตอไปอีกมิได
ขอ ๒๕ ในกรณีผูมีสิทธิอุทธรณ'ตามขอ ๕ ไดโอนไปสังกัดองค'กรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหยื่น
อุทธรณ'ตอคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นสังกัดใหมของผูนั้น
ในกรณี ผู อุ ท ธรณ' ไ ดโอนไปสั ง กั ด องค' ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลอื่ น หลั ง จากไดยื่ น อุ ท ธรณ' ไ วแลว
แตคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลสังกัดเดิมยังมิไดมีมติ ใหสงเรื่องอุทธรณ'และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
ไปใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นสังกัดใหม เปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ'
ในกรณีผูอุทธรณ'ไดโอนไปสังกัดองค'กรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหลังจากคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลสังกัดเดิมไดมีมติตามขอ 21 แลว แตยังมิไดมี การสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมติ ใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลสังกัดเดิมสงเรื่องอุทธรณ'พรอมมติไปใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ที่ผูอุทธรณ'ไดโอนไปสังกัดเปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ' โดยไมตองสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ'และรองทุกข'ทําความเห็นเสนออีก

/หมวด...
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-8หมวด ๓
การร'องทุกข และการพิจารณาเรื่องร'องทุกข
ขอ ๒๖ เพื่อใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธ'อันดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูอยูใตบังคับบัญชา
เมื่อมีกรณีเปนป4ญหาขึ้นระหวางกันควรจะไดปรึกษาหารือทําความเขาใจ ฉะนั้น เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชามีเหตุ
เกี่ยวกับการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย
หรื อปฏิ บั ติใหเกิ ด ความคั บ ของใจตอตน และแสดงความประสงค' ที่จ ะปรึ กษาหารื อกั บ ผู บั งคั บ บั ญ ชา ให
ผูบังคับบัญชานั้นใหโอกาสและรับฟ4งหรือสอบถามเกี่ยวกับป4ญหาดังกลาว เพื่อเปนทางแหงการทําความเขาใจ
และแกป4ญหาที่เกิดขึ้นในชั้นตน
ถาผูอยูใตบังคับ บัญชาไมประสงค'ที่จะปรึ กษาหารือ หรื อปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้ แจงหรื อ
ไดรับคําชี้แจงไมเปนที่พอใจ ก็ใหรองทุกข'ตามขอ ๒๗
ขอ ๒๗ พนั กงานสวนตํ าบลผู ใดเห็ น วาผูบั งคั บ บัญ ชาใชอํา นาจหนาที่ ป ฏิบั ติต อตนโดยไมถู กตอง
หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายหรือปฏิบัติใหเกิดความคับของใจตอตน หรือมีกรณีที่ไมอาจยื่นอุทธรณ'
ตามหมวด ๒ ผูนั้นมีสิทธิรองทุกข'ได โดยใหรองทุกข'ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข'
การรองทุกข'ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเหตุแหงการรองทุกข'เกิดจากผูบังคับบัญชาอื่นที่มิใชนายกองค'การ
บริหารสวนตําบล ใหรองทุกข'ตอนายกองค'การบริหารสวนตําบล หากผูรองทุกข'ไมไดรับคําชี้แจงจากนายก
องค'การบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวัน หรือไดรับคําชี้แจงไมเปนที่พอใจ ใหดําเนินการตามวรรคสาม
การรองทุกข'กรณีนายกองค'การบริหารสวนตําบลไมดําเนินการตามวรรคสอง หรือกรณีเหตุแหง
การรองทุกข'เกิดจากนายกองค'การบริหารสวนตําบล ใหรองทุกข'ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เพื่อสงเรื่อง
ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข' ตามขอ ๙ พิจารณาทําความเห็นเสนอ และคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลตองพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่เลขานุการคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลไดรับเรื่องรองทุกข' เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติเปนประการใด ใหนายก
องค'การบริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้นโดยพลัน มติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
ใหถือเปนที่สุด
ขอ ๒๘ หนั งสือรองทุ กข' ต องลงลายมื อชื่อและตํา แหนงของผูรองทุกข' และตองประกอบดวย
สาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงและป4ญหาของเรื่องใหเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดย
ไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือปฏิบัติใหเกิดความคับของใจตอตนอยางใด และ
ความประสงค'ของการรองทุกข'
ถาผูรองทุกข'ประสงค'จะแถลงการณ'ดวยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'
และรองทุกข' หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี ใหแสดงความประสงค'ไวในหนังสือรองทุกข'
หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงกอนวันที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข'
หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลแลวแตกรณี เริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกข' โดยยื่นหรือสงตอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลโดยตรง

/ขอ ๒๙…

กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-9ขอ ๒๙ เพื่อประโยชน'ในการนับระยะเวลารองทุกข'
(๑) ในกรณีเหตุรองทุกข'เกิดจากการที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกข' ใหถือวันที่
ผูถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข'
ถาผูถูกสั่งไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง และมีการแจงคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบกับมอบสําเนา
คําสั่งใหผูถูกสั่ง แลวบันทึกลงวัน เดือน ปY เวลา และสถานที่ที่แจง และลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็น
ไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข'
ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งไดโดยตรง และไดแจงเปนหนังสือสงสําเนาคําสั่ง
ทางไปรษณีย'ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกสั่ง ณ ที่อยูของผูถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยสง
สําเนาคําสั่งไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกสั่งเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปY ที่รับทราบ
คําสั่งสงกลับคืนมา เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ปรากฏใน
ใบตอบรับทางไปรษณีย'ลงทะเบียนวาผูถูกสั่งไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนา
คําสั่งฉบับที่ให ผูถูกสั่งลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปYที่รับทราบคําสั่งกลับคืนมา ใหถือวาผูถูกสั่งไดทราบคําสั่งแลว
(๒) ในกรณีผูบังคับบัญชาไมมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกข'โดยตรง ใหถือวันที่มีหลักฐานยืนยันวา
ผูรองทุกข'รับทราบ หรือควรไดทราบคําสั่งเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข'
(๓) ในกรณีผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
หรือปฏิบัติใหเกิดความคับของใจตอผูรองทุกข'โดยไมไดมีคําสั่งอยางใด ใหถือวันที่ผูรองทุกข'ควรไดทราบถึงการ
ใชอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข'
ขอ ๓๐ เมื่อไดรับหนังสือรองทุกข'ตามขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง ใหประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'
และรองทุกข' หรือประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี มีหนังสือแจงพรอมทั้งสงสําเนาหนังสือ
รองทุกข'ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลทราบโดยเร็ว และใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลสงเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของไปเพื่อประกอบการพิจารณา ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสือ
ในกรณีนายกองค'การบริหารสวนตําบลไดรับหนังสือรองทุกข'ที่ไดยื่นหรือสงตามขอ ๒๗ วรรคสามให
นายกองค'การบริหารสวนตําบลสงหนังสือรองทุกข'พรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของตอไปยังคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข'
ขอ ๓๑ การพิ จ ารณาเรื่ อ งรองทุ ก ข' ใหคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ' แ ละรองทุ ก ข' ห รือ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกข'
ของผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข' และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสาร และหลักฐาน
ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม รวมทั้งคํา ชี้แจงจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวนบริษัท
หรื อ บุ ค คลใด ๆ หรื อ ขอใหผู แทนหนวยราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หนวยงานอื่ น ของรั ฐ หางหุ นสวน บริ ษั ท
ขาราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือชี้แจง ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได
ในกรณีผูรองทุกข'ขอแถลงการณ'ดวยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข'
หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวา การแถลงการณ'ดวยวาจาไมจําเปนแก
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข' จะใหงดการแถลงการณ'ดวยวาจาเสียก็ได
ในกรณีนัดใหผูรองทุกข'มาแถลงการณ'ดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหง
การรองทุกข'ทราบดวยวา ถาประสงค'จะแถลงแกก็ใหมาแถลงหรือมอบหมายเปนหนังสือใหพนักงานสวนตําบล
ที่ เ กี่ ย วของเปนผู แทนมาแถลงแกดวยวาจาตอที่ ป ระชุ มครั้ งนั้ น ได ทั้ งนี้ ใหแจงลวงหนาตามควรแกกรณี
และเพื่อประโยชน'ในการแถลงแกดังกลาว ใหผู บังคั บบัญ ชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข' หรื อผูแทนเขาฟ4 ง
คําแถลงการณ'ดวยวาจาของผูรองทุกข'ได
/ขอ ๓๒…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-10ขอ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข'แลว
(๑) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติใหเกิดความคับ
ของใจตอผูรองทุกข'นั้นถูกตองตามกฎหมายแลว ใหมีมติยกคํารองทุกข'
(๒) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติหรือปฏิบัติใหเกิดความคับของใจ
ตอผูรองทุกข'นั้นไมถูกตองตามกฎหมาย ใหมีมติใหแกไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองตาม
กฎหมายนั้น หรือใหปฏิบัติตอผูรองทุกข'ใหถูกตองตามกฎหมาย
(๓) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติใหเกิดความคับ
ของใจตอผูรองทุกข'นั้นถูกตองตามกฎหมายแตบางสวนและไมถูกตองตามกฎหมายบางสวน ใหมีมติใหแกไข
หรือใหปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
(๔) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมีความ
เปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี
การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง ใหบันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไวในรายงานการประชุมดวย
ขอ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ไดมีมติตามขอ ๓๒ แลวใหนายกองค'การบริหาร
สวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ทําได ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนจะใหมีการ
รับรองรายงานการประชุมเสียกอนก็ได และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลวใหแจงใหผูรองทุกข'ทราบ
เปนหนังสือโดยเร็ว
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และรองทุกข' และคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลที่มิไดกําหนดไวในประกาศนี้ ใหนําประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓๔ ในกรณีผูมีสิทธิรองทุกข'ไดโอนไปสังกัดองค'กรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใหยื่นเรื่องรองทุกข'
ตอคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นสังกัดใหมของผูนั้น
ในกรณีผูรองทุกข'ไดโอนไปสังกัดองค'กรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หลังจากไดยื่นเรื่องรองทุกข'ไวแลว
แตคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลสังกัดเดิมยังมิไดมีมติตามขอ ๓๒ ใหสงเรื่องรองทุกข' และเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของ ไปใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นสังกัดใหม เปนผูพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีผูรองทุกข'ไดโอนไปสังกัดองค'กรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หลังจากคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลสังกัดเดิมไดมีมติตามขอ ๓๒ แลว แตนายกองค'การบริหารสวนตําบลสังกัดเดิมยังมิไดสั่งหรือปฏิบัติให
เปนไปตามมติ ใหสงเรื่ อ งรองทุ ก ข' พ รอมมติ ข องคณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ า บลสั ง กั ด เดิ ม นั้ น ไปให
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นสังกัดใหม เปนผูพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นสังกัดใหมพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข'
ในทางที่เปนคุณกับผูรองทุกข' ใหสงมตินั้นไปใหนายกองค'กรปกครองสวนทองถิ่นสังกัดใหมสั่งหรือปฏิบัติให
เปนไปตามนั้น แลวแจงใหองค'การบริหารสวนตําบลสังกัดเดิมดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

/ขอ ๓๕…

กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-๑๑ขอ ๓๕ ใหนําหมวด ๒ มาใชบังคับกับการรองทุกข'และการพิจารณารองทุกข' โดยอนุโลม
ขอ ๓๖ การนับระยะเวลาตามประกาศนี้ สําหรับเวลาเริ่มตน ใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานั้น
เปนวันเริ่มนับระยะเวลา สวนเวลาสุดสิ้น ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการใหนั
ราช
บวันเริ่มเป^ด
ทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา
ขอ ๓๗ ในกรณีพนักงานสวนตํ
านสวนตําบลไดยื่นหรือสงหนังสือรองทุกข'ตอนายกองค'การบริหารสวนตําบล
ไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และนายกองค'การบริหารสวนตําบลยังพิจารณาเรื่องรองทุกข'นั้น ไมแลวเสร็
ไมแลว จ
ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลสงเรื่องรองทุกข'ดังกลาวไปใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลสังกัดใหม
พิจารณาและดําเนินการตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําพูน

กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

