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ประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดลําพูน 
เรื่อง  หลักเกณฑ�และเง่ือนไขในการอุทธรณ� และการร'องทุกข� พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   

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

  โดยท่ีเป
นการสมควรให�มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ'และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให�ออกจากราชการ การอุทธรณ' 
และการร�องทุกข' ลงวันท่ี 18 มกราคม 2545 ให� เป
นป4จจุ บัน ถูกต�อง และเป
นธรรม กอปรกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให�คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล
กําหนดหลักเกณฑ'และเง่ือนไขในการอุทธรณ' และการร�องทุกข' ให�เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและ  
อํานาจหน�าท่ีขององค'การบริหารส�วนตําบล แต�จะต�องอยู�ภายใต�กรอบมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบลกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบมาตรา 25 วรรคท�าย แห�งพระราชบัญญัติ              
ระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล              
ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให�ออกประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส�วนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับสิทธิการอุทธรณ' การพิจารณาอุทธรณ'และการร�องทุกข'  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2558  คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดลําพูน ในการประชุม 
ครั้งท่ี 13/2558  เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 จึงมีมติให�มีประกาศ ดังต�อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
    ข�อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว�า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดลําพูน เรื่อง 
หลักเกณฑ'และเง่ือนไขในการอุทธรณ' และการร�องทุกข' พ.ศ. ๒๕๕๘” 
     ข�อ ๒ ประกาศนี้ให�ใช�บังคับ ต้ังแต�วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป
นต�นไป 
    ข�อ ๓ ให�ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ'และ
เง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให�ออกจากราชการ การอุทธรณ' และการร�องทุกข'            
ลงวันท่ี 18 มกราคม 2545 
            ข�อ ๔ ในประกาศนี้  
            “พนักงานส�วนตําบล” ให�หมายความรวมถึง พนักงานครูองค'การบริหารส�วนตําบลและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดองค'การบริหารส�วนตําบลนั้นด�วย 
 
 
 

/หมวด ๒… 
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หมวด ๒ 
สิทธิการอุทธรณ' และการพิจารณาอุทธรณ' 

 
            ข�อ ๕ พนักงานส�วนตําบลผู�ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามประกาศเก่ียวกับการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือถูกสั่งให�ออกจากราชการเนื่องจากเหตุหนึ่งเหตุใดตามประกาศเก่ียวกับการให�ออก
จากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต�อไปนี้ 
            (๑) ขาดคุณสมบัติท่ัวไปหรือมีลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�นสําหรับพนักงานส�วนตําบล ตามข�อ ๕ (๔) 
            (๒) เจ็บปPวยไม�อาจปฏิบัติหน�าท่ีราชการของตนได�โดยสมํ่าเสมอ ตามข�อ ๖ (๑)  
            (๓) ไม�สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ'และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลกําหนด 
ให�มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป
นท่ีพอใจของทางราชการ ตามข�อ ๖ (๕) 
            (๔) หย�อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีราชการ บกพร�องในหน�าท่ีราชการ หรือประพฤติตน   
ไม�เหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีราชการ ถ�าให�รับราชการต�อไปจะเป
นการเสียหายแก�ราชการ ตามข�อ ๗  
            (๕) ถูกแต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนซ่ึงการสอบสวนไม�ได�ความแน�ชัดพอท่ีจะฟ4งลงโทษ
ปลดออกหรือไล�ออกจากราชการ แต�มีมลทินหรือมัวหมองในเรื่องท่ีถูกสอบสวน ถ�าให�รับราชการต�อไปจะเป
น
การเสียหายแก�ราชการตามข�อ ๘  
            (๖) ต�องรับโทษจําคุกโดยคําสั ่งของศาล หรือต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก      
ในความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซ่ึงยังไม�ถึงกับจะต�องถูกลงโทษปลดออก หรือไล�ออก
จากราชการ ตามข�อ ๙  
   ให�ผู�นั้นมีสิทธิอุทธรณ'ได�ภายในสามสิบวันนับแต�วันทราบคําสั่ง การอุทธรณ'และการพิจารณาอุทธรณ' 
ให�เป
นไปตามหมวดนี้   
            การอุทธรณ'ไม�เป
นเหตุให�ทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือคําสั่งให�ออกจากราชการ 
            ข�อ ๖ การอุทธรณ'ให�แสดงข�อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ'ให�เห็นว�าได�ถูกลงโทษทางวินัย หรือ
ถูกสั่งให�ออกจากราชการ โดยไม�ถูกต�อง ไม�เหมาะสม หรือไม�เป
นธรรมอย�างไร และลงลายมือชื่อและท่ีอยู�ของ 
ผู�อุทธรณ'  
            ในการอุทธรณ' ถ�าผู�อุทธรณ'ประสงค'จะแถลงการณ'ด�วยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' หรือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล แล�วแต�กรณี ให�แสดงความประสงค'ไว�ใน
หนังสืออุทธรณ' หรือจะทําเป
นหนังสือต�างหากก็ได� แต�ต�องยื่นหรือส�งหนังสือขอแถลงการณ'ด�วยวาจานั้นต�อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' หรือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลโดยตรง แล�วแต�กรณี 
ภายในสามสิบวันนับแต�วันยื่นหรือส�งหนังสืออุทธรณ' 
             ข�อ ๗ ในกรณีผู�มีสิทธิอุทธรณ'ตามข�อ ๕ ถึงแก�ความตายก�อนใช�สิทธิอุทธรณ' ทายาทผู�มีสิทธิรับ
บําเหน็จตกทอดของผู�นั้นมีสิทธิอุทธรณ'แทนได� 
             กรณีมีทายาทหลายคนก็ดี ทายาทเป
นผู�ไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถก็ดี หากทายาท
เหล�านั้นมีความประสงค'จะอุทธรณ'แทนตามวรรคหนึ่ง ให�นํากฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
และประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย'ว�าด�วยความสามารถมาเทียบเพ่ือการใช�บังคับแล�วแต�กรณีโดยอนุโลม 
 
 
 

/ข�อ ๘… 
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             ข�อ ๘ ผู�มีสิทธิอุทธรณ' อาจมอบหมายให�ทนายความ หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล�วอุทธรณ'
แทนได� ในกรณีมีเหตุจําเป
นอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 
             (๑) เจ็บปPวยจนไม�สามารถอุทธรณ'ได�ด�วยตนเอง 
             (๒) อยู�ในต�างประเทศและคาดหมายได�ว�าไม�อาจอุทธรณ'ด�วยตนเองได�ทันเวลาท่ีกําหนด 
             (๓) มีเหตุจําเป
นอย�างอ่ืนท่ีคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลเห็นสมควร 
             การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให�ทําเป
นหนังสือลงลายมือชื่อผู�มอบและผู�รับมอบ ถ�าผู�มอบไม�
สามารถลงลายมือชื่อได� ให�พิมพ'ลายนิ้วมือหรือแกงได โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย�างน�อยสองคน และ
ให�มีหลักฐานแสดงตัวผู�ได�รับมอบหมายด�วย 

   ข�อ ๙ การอุทธรณ'คําสั่งตามข�อ ๕ ให�อุทธรณ'ต�อคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลเพ่ือส�งเรื่องให�
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข'ทําความเห็นเสนอ และเม่ือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล 
มีมติเป
นประการใดให�แจ�งผู�อุทธรณ'ทราบเป
นหนังสือ พร�อมท้ังแจ�งนายกองค'การบริหารส�วนตําบลสั่งหรือ
ปฏิบัติให�เป
นไปตามนั้น  

   คําวินิจฉัยอุทธรณ'ของคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลตามวรรคหนึ่งให�เป
นท่ีสุด 
   การแต�งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' ตามวรรคหนึ่ง ให�นําข�อ ๘๕ วรรคสาม 

วรรคสี่ และวรรคห�า ของประกาศเก่ียวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช�บังคับ       
โดยอนุโลม 
    ข�อ ๑๐ ให�คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ'ให�แล�วเสร็จภายในเก�าสิบวัน
นับแต�วันท่ีเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลได�รับหนังสืออุทธรณ'และเอกสารหลักฐานตามข�อ ๑๕  
    ข�อ ๑๑ ให�คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' หรือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล 
แล�วแต�กรณี มีอํานาจตามข�อ ๘๘ ของประกาศเก่ียวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘  
    ข�อ ๑๒ เพ่ือประโยชน'ในการอุทธรณ' ผู�จะอุทธรณ'มีสิทธิขอตรวจ หรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนหรือของผู�สอบสวนได� ส�วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถ�อยคําบุคคล พยานหลักฐานอ่ืน 
หรือเอกสารท่ีเก่ียวข�อง ให�อยู�ในดุลพินิจของนายกองค'การบริหารส�วนตําบลท่ีจะอนุญาตหรือไม� โดยให�
พิจารณาถึงประโยชน'ในการรักษาวินัยของพนักงานส�วนตําบล ตลอดจนเหตุผลและความจําเป
นเป
นเรื่องๆ ไป 
    ข�อ ๑๓ ผู�อุทธรณ'มีสิทธิคัดค�านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' หรือกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบลผู�พิจารณาอุทธรณ' ถ�าผู�นั้นมีเหตุอย�างหนึ่งอย�างใด  ดังต�อไปนี้ 
             (๑) รู�เห็นเหตุการณ'ในการกระทําผิดวินัยท่ีผู�อุทธรณ'ถูกลงโทษ หรือการกระทําท่ีผู�อุทธรณ'ถูกสั่งให�
ออกจากราชการ 
             (๒) มีส�วนได�เสียในการกระทําผิดวินัยท่ีผู�อุทธรณ'ถูกลงโทษ หรือการกระทําท่ีผู�อุทธรณ'ถูกสั่งให�ออก
จากราชการ  
             (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู�อุทธรณ' 
             (๔) เป
นผู�กล�าวหา หรือเป
นหรือเคยเป
นผู�บังคับบัญชาผู�สั่งลงโทษ หรือสั่งให�ออกจากราชการ 
             (๕) เป
นคู�สมรส บุพการี ผู�สืบสันดานหรือพ่ีน�องร�วมบิดามารดา หรือร�วมบิดาหรือมารดากับผู�กล�าวหา
หรือผู�บังคับบัญชาผู�สั่งลงโทษ หรือการกระทําท่ีผู�อุทธรณ'ถูกสั่งให�ออกจากราชการ หรือ 
                (๖)  มีเหตุอ่ืนท่ีอาจทําให�เสียความเป
นธรรม 
 
 
 

/การคัดค�าน… 
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    การคัดค�านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' หรือกรรมการพนักงานส�วนตําบลผู�พิจารณา
อุทธรณ'นั้น ต�องแสดงข�อเท็จจริงท่ีเป
นเหตุแห�งการคัดค�านไว�ในหนังสืออุทธรณ' หรือแจ�งเพ่ิมเติมเป
นหนังสือ
ก�อนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' หรือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล แล�วแต�กรณี 
เริ่มพิจารณาอุทธรณ' 
    เม่ือมีเหตุหรือมีการคัดค�านตามวรรคหนึ่ง อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' หรือกรรมการ
พนักงานส�วนตําบลผู�นั้น จะถอนตัวไม�ร�วมพิจารณาอุทธรณ'นั้นก็ได� ถ�าผู�ถูกคัดค�านนั้นมิได�ขอถอนตัว ให�
ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' หรือประธานกรรมการพนักงานส�วนตําบล แล�วแต�กรณี  
พิจารณาข�อเท็จจริงท่ีคัดค�าน หากเห็นว�าข�อเท็จจริงนั้นน�าเชื่อถือ ให�แจ�งผู�ถูกคัดค�านนั้นทราบ และมิให�ร�วม
พิจารณาอุทธรณ'นั้น เว�นแต�ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' หรือประธานกรรมการ
พนักงานส�วนตําบล พิจารณาเห็นว�าการให�ผู�ถูกคัดค�านนั้นร�วมพิจารณาอุทธรณ'ดังกล�าวจะเป
นประโยชน'ยิ่งกว�า  
เพราะจะทําให�ได�ความจริงและเป
นธรรม จะอนุญาตให�ผู�ถูกคัดค�านนั้นร�วมพิจารณาอุทธรณ'นั้นก็ได� 
             กรณีประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' หรือประธานกรรมการพนักงานส�วนตําบล 
แล�วแต�กรณี ถูกคัดค�าน ให�ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' หรือประธานกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบลผู�นั้นถอนตัวจากการพิจารณา และให�อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' หรือกรรมการ
พนักงานส�วนตําบล แล�วแต�กรณี ท่ีเหลือซ่ึงเข�าประชุมในคราวนั้นเลือกกันเองหนึ่งคนทําหน�าท่ีประธานใน      
ท่ีประชุมแทน 

  ข�อ ๑๔ เพ่ือประโยชน'ในการนับระยะเวลาอุทธรณ' ให�ถือวันท่ีผู�ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให�ออก    
จากราชการ ลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเป
นวันทราบคําสั่ง 

  ถ�าผู�ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให�ออกจากราชการ ไม�ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง และมีการแจ�ง
คําสั่งให�ผู�นั้นทราบกับมอบสําเนาคําสั่งให�ผู�นั้น แล�วทําบันทึกลงวัน เดือน ปY เวลา และสถานท่ีท่ีแจ�ง และ     
ลงลายมือชื่อผู�แจ�งพร�อมท้ังพยานรู�เห็นไว�เป
นหลักฐานแล�ว ให�ถือวันท่ีแจ�งนั้นเป
นวันทราบคําสั่ง 
   ในกรณีไม�อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองได� ให�แจ�งเป
นหนังสือส�งสําเนาคําสั่งทาง
ไปรษณีย'ลงทะเบียนตอบรับไปให� ณ ท่ีอยู�ของผู�นั้น ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ เม่ือล�วงพ�นสิบห�า
วัน ให�ถือว�าผู�ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให�ออกจากราชการ ได�ทราบคําสั่งแล�ว 
   ข�อ ๑๕ การอุทธรณ'ต�องทําเป
นหนังสือถึงประธานกรรมการพนักงานส�วนตําบล พร�อมกับสําเนา
รับรองถูกต�องหนึ่งฉบับ โดยออกนามจังหวัด และยื่นท่ีศาลากลางจังหวัด หรือองค'การบริหารส�วนตําบลนั้น 
   การยื่นหรือส�งหนังสืออุทธรณ'  ผู�อุทธรณ'จะยื่นหรือส�งผ�านนายกองค'การบริหารส�วนตําบลก็ได� และ
ให�นายกองค'การบริหารส�วนตําบลดําเนินการตามข�อ ๑๙ 
   ในกรณีมีผู�นําหนังสืออุทธรณ'มายื่นเอง ให�ผู�รับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรารับหนังสือ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไว�เป
นหลักฐานในวันท่ีรับหนังสือ ตามระเบียบว�าด�วยงานสารบรรณ และให�ถือวันท่ีรับ
หนังสือตามหลักฐานดังกล�าวเป
นวันยื่นหนังสืออุทธรณ' 
   ในกรณีส�งหนังสืออุทธรณ'ทางไปรษณีย' ให�ถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย'ต�นทางออกใบรับฝากเป
น
หลักฐานฝากส�ง หรือวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย'ต�นทางประทับตรารับท่ีซองหนังสือเป
นวันส�งหนังสืออุทธรณ' 
   เม่ือได�ยื่นหรือส�งหนังสืออุทธรณ'ไว�แล�ว ผู�อุทธรณ'จะยื่นหรือส�งคําแถลงการณ'หรือเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมก�อนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และการร�องทุกข' หรือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล
แล�วแต�กรณี เริ่มพิจารณาอุทธรณ'ก็ได� โดยยื่นหรือส�งต�อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และการร�องทุกข' 
หรือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลโดยตรง 
 

/ข�อ ๑๖… 
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    ข�อ ๑๖ อุทธรณ'ท่ีจะรับไว�พิจารณาได�ต�องเป
นอุทธรณ'ท่ีถูกต�องในสาระสําคัญตามข�อ ๖ และข�อ ๑๕ 
และยื่นหรือส�งภายในกําหนดเวลาตามข�อ ๕ วรรคสอง 
    ในกรณีมีป4ญหาว�าอุทธรณ'รายใดเป
นอุทธรณ'ท่ีจะรับไว�พิจารณาได�หรือไม�  ให�คณะกรรมการ
พนักงานส�วนตําบลเป
นผู�พิจารณาวินิจฉัย 
    ในกรณีคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลมีมติไม�รับอุทธรณ'ไว�พิจารณา ให�คณะกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบลแจ�งมตินั้นให�ผู�อุทธรณ'ทราบเป
นหนังสือ และเม่ือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลมีมติเป
น
ประการใดแล�ว ผู�อุทธรณ'จะอุทธรณ'ต�อไปอีกมิได�  
    ในกรณีคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลมีมติให�รับอุทธรณ'ไว�พิจารณา ให�ดําเนินการตามข�อ ๙  
     ข�อ ๑๗ ผู�อุทธรณ'จะขอถอนอุทธรณ'ก�อนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข'ทํา
ความเห็น หรือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ'เสร็จสิ้นก็ได� โดยทําเป
นหนังสือยื่น
หรือส�งต�อคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลโดยตรง เม่ือได�ถอนอุทธรณ'แล�วการพิจารณาอุทธรณ'ให�เป
นอันระงับ 
    ข�อ ๑๘ การออกจากราชการของผู�อุทธรณ' ไม�เป
นเหตุให�ยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ' 
             ในกรณีผู�อุทธรณ'ถึงแก�ความตายก�อนการพิจารณาทําความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ'และร�องทุกข' หรือก�อนการพิจารณาอุทธรณ'ของคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล แล�วแต�กรณี ให�รอ
การพิจารณาอุทธรณ'นั้นออกไปจนกว�าทายาท ผู�จัดการมรดก หรือผู�รับสิทธิของผู�นั้น จะมีคําขอเข�ามาแทนท่ี   
ผู�อุทธรณ'นั้น หรือผู�มีส�วนได�เสียจะมีคําขอเข�ามาเอง 
             คําขอเข�ามาแทนท่ีผู�อุทธรณ'ตามวรรคสอง ให�ยื่นเป
นหนังสือต�อคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล
ภายในกําหนดเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีผู�อุทธรณ'นั้นถึงแก�ความตาย ถ�าไม�มีคําขอดังกล�าวคณะกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบลจะไม�พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ'นั้นต�อไปก็ได� 
           ข�อ ๑๙ ในกรณีนายกองค'การบริหารส�วนตําบลได�รับหนังสืออุทธรณ'ท่ีได�ยื่นหรือส�งตามข�อ ๑๕ 
วรรคสอง ให�นายกองค'การบริหารส�วนตําบลจัดส�งหนังสืออุทธรณ'ดังกล�าว พร�อมท้ังสําเนาหลักฐานการ
รับทราบคําสั่งลงโทษของผู�อุทธรณ'  สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบ้ืองต�น และสํานวนการ
ดําเนินการทางวินัย ตามข�อ ๒๔ และข�อ ๒๖ ของประกาศเก่ียวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 
๒๕๕๘ ไปยังประธานกรรมการพนักงานส�วนตําบลภายในเจ็ดวันทําการนับแต�วันได�รับหนังสืออุทธรณ' 
     ในกรณีนายกองค'การบริหารส�วนตําบลซ่ึงเป
นผู�บังคับบัญชาท่ีผู�อุทธรณ'ได�โอนไปสังกัด ได�รับ
หนังสืออุทธรณ'ตามวรรคหนึ่ง ให�ส�งหนังสืออุทธรณ'ไปยังประธานกรรมการพนักงานส�วนตําบล ภายในสามวันทําการ
นับแต�วันได�รับหนังสืออุทธรณ'  
     ข�อ ๒๐ การพิจารณาอุทธรณ'ตามข�อ ๙ ให�คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' หรือ
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล แล�วแต�กรณี  พิจารณาจากสํานวนการสืบสวน หรือการพิจารณา         
ในเบ้ืองต�น และสํานวนการดําเนินการทางวินัย ตามข�อ ๒๔ และข�อ ๒๖ ของประกาศเก่ียวกับการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีจําเป
นและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�องเพ่ิมเติม รวมท้ัง
คําชี้แจงจากองค'กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน�วยงานอ่ืนของรัฐ ห�างหุ�นส�วน บริษัท หรือ
บุคคลใด ๆ หรือขอให�ผู�แทนองค'กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หน�วยงานอ่ืนของรัฐ     
ห�างหุ�นส�วน บริษัท ข�าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให�ถ�อยคําชี้แจงข�อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได� 

   ในกรณีผู�อุทธรณ'ขอแถลงการณ'ด�วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' 
หรือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล แล�วแต�กรณี พิจารณาเห็นว�าการแถลงการณ'ด�วยวาจา ไม�จําเป
นแก�
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ' จะให�งดการแถลงการณ'ด�วยวาจาก็ได� 

 
/ในกรณี… 
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    ในกรณีนัดให�ผู�อุทธรณ'มาแถลงการณ'ด�วยวาจาต�อท่ีประชุม ให�แจ�งนายกองค'การบริหารส�วนตําบล
ผู�ออกคําสั่งทราบด�วยว�า ถ�าประสงค'จะแถลงแก�ก็ให�มาแถลงหรือมอบหมายเป
นหนังสือให�พนักงานส�วนตําบล
ท่ีเก่ียวข�องเป
นผู�แทนมาแถลงแก�ด�วยวาจาต�อท่ีประชุมครั้งนั้นได� ท้ังนี้ ให�แจ�งล�วงหน�าตามควรแก�กรณี และ
เพ่ือประโยชน'ในการแถลงแก�ดังกล�าว ให�นายกองค'การบริหารส�วนตําบลผู�ออกคําสั่งหรือผู�แทนเข�าฟ4ง        
คําแถลงการณ'ด�วยวาจาของผู�อุทธรณ'ได� 
             ข�อ ๒๑ เม่ือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล ได�พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ'ตามข�อ ๙ วรรคหนึ่งแล�ว 
             ก. การอุทธรณ'คําสั่งลงโทษทางวินัย  
             (๑) ถ�าเห็นว�าการสั่งลงโทษถูกต�อง และเหมาะสมกับความผิดแล�ว ให�มีมติยกอุทธรณ'  
             (๒) ถ�าเห็นว�าการสั่งลงโทษไม�ถูกต�อง หรือไม�เหมาะสมกับความผิด และเห็นว�าผู�อุทธรณ'ได�กระทํา
ผิดวินัยอย�างไม�ร�ายแรง แต�ควรได�รับโทษหนักข้ึนให�มีมติให�เพ่ิมโทษเป
นสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีหนักข้ึน 
             (๓) ถ�าเห็นว�าการสั่งลงโทษไม�ถูกต�อง หรือไม�เหมาะสมกับความผิด และเห็นว�า ผู�อุทธรณ'ได�กระทํา
ผิดวินัยอย�างไม�ร�ายแรงควรได�รับโทษเบาลง ให�มีมติให�ลดโทษเป
นสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีเบาลง 
             (๔) ถ�าเห็นว�าการสั่งลงโทษไม�ถูกต�องหรือไม�เหมาะสมกับความผิด และเห็นว�าผู�อุทธรณ'ได�กระทํา 
ผิดวินัยอย�างไม�ร�ายแรง ซ่ึงเป
นการกระทําผิดวินัยเล็กน�อยและมีเหตุอันควรงดโทษให�มีมติให�สั่งงดโทษโดยให�
ว�ากล�าวตักเตือนเป
นหนังสือก็ได� 
             (๕) ถ�าเห็นว�าการสั่งลงโทษไม�ถูกต�อง และเห็นว�าการกระทําของผู�อุทธรณ'ไม�เป
นความผิดวินัย หรือ
พยานหลักฐานยังฟ4งไม�ได�ว�าผู�อุทธรณ'กระทําผิดวินัย ให�มีมติให�ยกโทษ 
             (๖) ถ�าเห็นว�าข�อความในคําสั่งลงโทษไม�ถูกต�อง หรือไม�เหมาะสม ให�มีมติให�แก�ไขเปลี่ยนแปลง
ข�อความให�เป
นการถูกต�องเหมาะสม 
             (๗) ถ�าเห็นว�าการสั่งลงโทษไม�ถูกต�อง หรือไม�เหมาะสมกับความผิด และเห็นว�ากรณีมีมูลท่ีควร
กล�าวหาว�าผู� อุทธรณ'กระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง ให�มีมติแจ�งนายกองค'การบริหารส�วนตําบลแต�งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน ตามข�อ ๒๖ วรรคหก ของประกาศเก่ียวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
             ในกรณีเห็นว�า เป
นความผิดวินัยอย�างร�ายแรงและเป
นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ�ง ตามข�อ ๔๖ ของ
ประกาศเก่ียวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือเห็นว�าผู�อุทธรณ'กระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง 
และได�มีการดําเนินการทางวินัย ตามข�อ ๒๖ และตามหมวด ๗ ของประกาศเก่ียวกับการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ แล�ว ให�มีมติให�เพ่ิมโทษเป
นปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ ตามข�อ ๘๕ ของประกาศ
เก่ียวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ต�อไป 
    (๘) ถ�าเห็นว�าการสั่งลงโทษไม�ถูกต�อง หรือไม�เหมาะสม โดยเห็นว�าผู�อุทธรณ' มีกรณีท่ีสมควรแต�งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน หรือให�ออกจากราชการ ตามข�อ ๖ (๔) ข�อ ๗ หรือข�อ ๘ ของประกาศเก่ียวกับการให�
ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให�นํา (๗) มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
    (๙) ถ�าเห็นว�าสมควรดําเนินการโดยประการอ่ืนใด เพ่ือให�มีความถูกต�องตามกฎหมายและมีความ
เป
นธรรม ให�มีมติให�ดําเนินการได�ตามควรแก�กรณี 
    การออกจากราชการของผู�อุทธรณ'ไม�เป
นเหตุท่ีจะยุติการพิจารณาอุทธรณ' แต�จะมีมติตาม (๒) หรือ 
(๘) มิได� และถ�าเป
นการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติตาม (๗) มิได�ด�วย 
 
 
 

/ในกรณี… 
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     ในกรณีมีผู�ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดท่ีได�กระทําร�วมกันและเป
นความผิดในเรื่องเดียวกันโดยมี
พฤติการณ'แห�งการกระทําอย�างเดียวกัน เม่ือผู�ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช�สิทธิอุทธรณ'คําสั่งลงโทษดังกล�าว และ
ผลการพิจารณาเป
นคุณแก�ผู�อุทธรณ' แม�ผู�ถูกลงโทษคนอ่ืนจะไม�ได�ใช�สิทธิอุทธรณ' หากพฤติการณ'ของผู�ไม�ได�ใช�
สิทธิอุทธรณ'เป
นเหตุในลักษณะคดีอันเป
นเหตุเดียวกับกรณีของผู�อุทธรณ'แล�ว ให�มีมติให�ผู�ท่ีไม�ได�ใช�สิทธิอุทธรณ'
ได�รับการพิจารณาการลงโทษให�มีผลในทางท่ีเป
นคุณเช�นเดียวกับผู�อุทธรณ'ด�วย 
              ข. กรณีอุทธรณ'คําสั่งให�ออกจากราชการ  
              (๑) ถ�าเห็นว�าการสั่งให��ออกจากราชการได�ดําเนินการถูกต�องตามกฎหมาย และเหมาะสมแก�กรณีแล�ว 
ให�มีคําวินิจฉัยให�ยกอุทธรณ'  
              (๒) ถ�าเห็นว�าการสั่งให�ออกจากราชการได�ดําเนินการไม�ถูกต�องตามกฎหมาย ให�มีคําวินิจฉัยให�
ยกเลิกคําสั่งและให�นายกองค'การบริหารส�วนตําบลดําเนินการเสียใหม�ให�ถูกต�อง 
              (๓) ถ�าเห็นว�าการสั่งให�ออกจากราชการถูกต�องตามกฎหมายและเห็นว�ายัง ไม�มีเหตุท่ีจะให�ผู�อุทธรณ'
ออกจากราชการ ในกรณีเช�นนี้ให�มีคําวินิจฉัยให�ยกเลิกคําสั่งและให�ผู�อุทธรณกลับเข�ารับราชการต�อไป  
              (๔) ถ�าเห็นว�าข�อความในคําสั่งให�ออกจากราชการไม�ถูกต�องหรือไม�เหมาะสม ให�มีคําวินิจฉัยให�
แก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อความให�เป
นการถูกต�องเหมาะสม ในกรณีคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลเห็นสมควร
เยียวยาความเสียหายให�ผู�อุทธรณ'หรือดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือประโยชน'แห�งความยุติธรรม ให�มีคําวินิจฉัยได�ตาม
ความเหมาะสมเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งตามข�อบัญญัติของกฎหมาย 

   ข�อ ๒๒ ในกรณีมีการแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามข�อ ๒๑ (๗) หรือ (๘) เม่ือคณะกรรมการ
สอบสวนได�สอบสวนพิจารณาเสร็จแล�ว ให�ส�งเรื่องให�คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลเพ่ือพิจารณามีมติตาม
ข�อ ๒๑ 

   ข�อ ๒๓ เม่ือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลได�มีมติตามข�อ ๒๑ แล�วให�นายกองค'การบริหารส�วน
ตําบลสั่งหรือปฏิบัติให�เป
นไปตามมตินั้น และเม่ือได�สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล�าวแล�ว ให�แจ�งผู�อุทธรณ'ทราบ
เป
นหนังสือโดยเร็ว 
      ข�อ ๒๔ ในกรณีนายกองค'การบริหารส�วนตําบลสั่งตามข�อ ๒๓ แล�ว ผู�อุทธรณ'จะอุทธรณ'ต�อไปอีกมิได� 
    ข�อ ๒๕ ในกรณีผู�มีสิทธิอุทธรณ'ตามข�อ ๕ ได�โอนไปสังกัดองค'กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน ให�ยื่น
อุทธรณ'ต�อคณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินสังกัดใหม�ของผู�นั้น  
             ในกรณีผู� อุทธรณ'ได�โอนไปสังกัดองค'การบริหารส�วนตําบลอ่ืนหลังจากได�ยื่นอุทธรณ'ไว�แล�ว          
แต�คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลสังกัดเดิมยังมิได�มีมติ ให�ส�งเรื่องอุทธรณ'และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง
ไปให�คณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินสังกัดใหม� เป
นผู�พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ' 

   ในกรณีผู�อุทธรณ'ได�โอนไปสังกัดองค'กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนหลังจากคณะกรรมการพนักงานส�วน
ตําบลสังกัดเดิมได�มีมติตามข�อ 21 แล�ว แต�ยังมิได�มีการสั่งหรือปฏิบัติให�เป
นไปตามมติ ให�คณะกรรมการ
พนักงานส�วนตําบลสังกัดเดิมส�งเรื่องอุทธรณ'พร�อมมติไปให�คณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน
ท่ีผู�อุทธรณ'ได�โอนไปสังกัดเป
นผู�พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ' โดยไม�ต�องส�งเรื่องให�คณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ'และร�องทุกข'ทําความเห็นเสนออีก 

 
 
 
 

/หมวด... 
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หมวด  ๓ 
การร'องทุกข� และการพิจารณาเรื่องร'องทุกข� 

 
   ข�อ ๒๖ เพ่ือให�เกิดความเข�าใจและความสัมพันธ'อันดีระหว�างผู�บังคับบัญชากับผู�อยู�ใต�บังคับบัญชา 
เม่ือมีกรณีเป
นป4ญหาข้ึนระหว�างกันควรจะได�ปรึกษาหารือทําความเข�าใจ ฉะนั้น เม่ือผู�อยู�ใต�บังคับบัญชามีเหตุ
เก่ียวกับการท่ีผู�บังคับบัญชาใช�อํานาจหน�าท่ีปฏิบัติต�อตนไม�ถูกต�อง หรือไม�ปฏิบัติต�อตนให�ถูกต�องตามกฎหมาย 
หรือปฏิบัติให�เกิดความคับข�องใจต�อตน และแสดงความประสงค'ท่ีจะปรึกษาหารือกับผู�บังคับบัญชา ให�
ผู�บังคับบัญชานั้นให�โอกาสและรับฟ4งหรือสอบถามเก่ียวกับป4ญหาดังกล�าว เพ่ือเป
นทางแห�งการทําความเข�าใจ
และแก�ป4ญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นต�น 
   ถ�าผู�อยู�ใต�บังคับบัญชาไม�ประสงค'ท่ีจะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล�วไม�ได�รับคําชี้แจงหรือ    
ได�รับคําชี้แจงไม�เป
นท่ีพอใจ ก็ให�ร�องทุกข'ตามข�อ ๒๗ 

 ข�อ ๒๗ พนักงานส�วนตําบลผู�ใดเห็นว�าผู�บังคับบัญชาใช�อํานาจหน�าท่ีปฏิบัติต�อตนโดยไม�ถูกต�อง 
หรือไม�ปฏิบัติต�อตนให�ถูกต�องตามกฎหมายหรือปฏิบัติให�เกิดความคับข�องใจต�อตน หรือมีกรณีท่ีไม�อาจยื่นอุทธรณ'
ตามหมวด ๒ ผู�นั้นมีสิทธิร�องทุกข'ได� โดยให�ร�องทุกข'ภายในสามสิบวันนับแต�วันทราบเรื่องอันเป
นเหตุให�ร�องทุกข'  
           การร�องทุกข'ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเหตุแห�งการร�องทุกข'เกิดจากผู�บังคับบัญชาอ่ืนท่ีมิใช�นายกองค'การ
บริหารส�วนตําบล ให�ร�องทุกข'ต�อนายกองค'การบริหารส�วนตําบล หากผู�ร�องทุกข'ไม�ได�รับคําชี้แจงจากนายก
องค'การบริหารส�วนตําบลภายในสิบห�าวัน หรือได�รับคําชี้แจงไม�เป
นท่ีพอใจ ให�ดําเนินการตามวรรคสาม 

  การร�องทุกข'กรณีนายกองค'การบริหารส�วนตําบลไม�ดําเนินการตามวรรคสอง หรือกรณีเหตุแห�ง  
การร�องทุกข'เกิดจากนายกองค'การบริหารส�วนตําบล ให�ร�องทุกข'ต�อคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล เพ่ือส�งเรื่อง
ให�คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' ตามข�อ ๙ พิจารณาทําความเห็นเสนอ และคณะกรรมการ
พนักงานส�วนตําบลต�องพิจารณาวินิจฉัยให�แล�วเสร็จภายในเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงานส�วนตําบลได�รับเรื่องร�องทุกข' เม่ือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลมีมติเป
นประการใด ให�นายก
องค'การบริหารส�วนตําบลสั่งหรือปฏิบัติให�เป
นไปตามนั้นโดยพลัน มติของคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล 
ให�ถือเป
นท่ีสุด 

   ข�อ ๒๘ หนังสือร�องทุกข'ต�องลงลายมือชื่อและตําแหน�งของผู�ร�องทุกข'  และต�องประกอบด�วย
สาระสําคัญท่ีแสดงข�อเท็จจริงและป4ญหาของเรื่องให�เห็นว�าผู�บังคับบัญชาใช�อํานาจหน�าท่ีปฏิบัติต�อตนโดย    
ไม�ถูกต�อง หรือไม�ปฏิบัติต�อตนให�ถูกต�องตามกฎหมาย หรือปฏิบัติให�เกิดความคับข�องใจต�อตนอย�างใด และ
ความประสงค'ของการร�องทุกข' 
             ถ�าผู�ร�องทุกข'ประสงค'จะแถลงการณ'ด�วยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'
และร�องทุกข' หรือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล แล�วแต�กรณี ให�แสดงความประสงค'ไว�ในหนังสือร�องทุกข' 
หรือจะทําเป
นหนังสือต�างหากก็ได� แต�ต�องยื่นหรือส�งก�อนวันท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' 
หรือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลแล�วแต�กรณี เริ่มพิจารณาเรื่องร�องทุกข' โดยยื่นหรือส�งต�อคณะกรรมการ
พนักงานส�วนตําบลโดยตรง 
 
 
 

/ข�อ ๒๙… 
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    ข�อ ๒๙ เพ่ือประโยชน'ในการนับระยะเวลาร�องทุกข' 

   (๑) ในกรณีเหตุร�องทุกข'เกิดจากการท่ีผู�บังคับบัญชามีคําสั่งเป
นหนังสือต�อผู�ร�องทุกข' ให�ถือวันท่ี    
ผู�ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเป
นวันทราบเรื่องอันเป
นเหตุให�ร�องทุกข' 
    ถ�าผู�ถูกสั่งไม�ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง และมีการแจ�งคําสั่งให�ผู�ถูกสั่งทราบกับมอบสําเนา
คําสั่งให�ผู�ถูกสั่ง แล�วบันทึกลงวัน เดือน ปY เวลา และสถานท่ีท่ีแจ�ง และลงลายมือชื่อผู�แจ�งพร�อมท้ังพยานรู�เห็น
ไว�เป
นหลักฐานแล�ว ให�ถือวันท่ีแจ�งนั้นเป
นวันทราบเรื่องอันเป
นเหตุให�ร�องทุกข' 

   ถ�าไม�อาจแจ�งให�ผู�ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งได�โดยตรง และได�แจ�งเป
นหนังสือส�งสําเนาคําสั่ง
ทางไปรษณีย'ลงทะเบียนตอบรับไปให�ผู�ถูกสั่ง ณ ท่ีอยู�ของผู�ถูกสั่งซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส�ง
สําเนาคําสั่งไปให�สองฉบับเพ่ือให�ผู�ถูกสั่งเก็บไว�หนึ่งฉบับ และให�ผู�ถูกสั่งลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปY ท่ีรับทราบ
คําสั่งส�งกลับคืนมา เพ่ือเก็บไว�เป
นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช�นนี้ เม่ือล�วงพ�นสิบห�าวันนับแต�วันท่ีปรากฏใน
ใบตอบรับทางไปรษณีย'ลงทะเบียนว�าผู�ถูกสั่งได�รับเอกสารดังกล�าวหรือมีผู�รับแทนแล�ว แม�ยังไม�ได�รับสําเนา
คําสั่งฉบับท่ีให� ผู�ถูกสั่งลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปYท่ีรับทราบคําสั่งกลับคืนมา ให�ถือว�าผู�ถูกสั่งได�ทราบคําสั่งแล�ว 
    (๒) ในกรณีผู�บังคับบัญชาไม�มีคําสั่งเป
นหนังสือต�อผู�ร�องทุกข'โดยตรง ให�ถือวันท่ีมีหลักฐานยืนยันว�า
ผู�ร�องทุกข'รับทราบ หรือควรได�ทราบคําสั่งเป
นวันทราบเรื่องอันเป
นเหตุให�ร�องทุกข' 
            (๓) ในกรณีผู�บังคับบัญชาใช�อํานาจหน�าท่ีปฏิบัติโดยไม�ถูกต�อง หรือไม�ปฏิบัติให�ถูกต�องตามกฎหมาย 
หรือปฏิบัติให�เกิดความคับข�องใจต�อผู�ร�องทุกข'โดยไม�ได�มีคําสั่งอย�างใด ให�ถือวันท่ีผู�ร�องทุกข'ควรได�ทราบถึงการ
ใช�อํานาจหน�าท่ีของผู�บังคับบัญชาดังกล�าวเป
นวันทราบเรื่องอันเป
นเหตุให�ร�องทุกข'  

  ข�อ ๓๐ เม่ือได�รับหนังสือร�องทุกข'ตามข�อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ให�ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'
และร�องทุกข' หรือประธานกรรมการพนักงานส�วนตําบล แล�วแต�กรณี มีหนังสือแจ�งพร�อมท้ังส�งสําเนาหนังสือ
ร�องทุกข'ให�นายกองค'การบริหารส�วนตําบลทราบโดยเร็ว และให�นายกองค'การบริหารส�วนตําบลส�งเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวข�องไปเพ่ือประกอบการพิจารณา ภายในเจ็ดวันทําการนับแต�วันได�รับหนังสือ 
            ในกรณีนายกองค'การบริหารส�วนตําบลได�รับหนังสือร�องทุกข'ท่ีได�ยื่นหรือส�งตามข�อ ๒๗ วรรคสามให�
นายกองค'การบริหารส�วนตําบลส�งหนังสือร�องทุกข'พร�อมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�องต�อไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส�วนตําบล ภายในสามวันทําการนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือร�องทุกข'  
   ข�อ ๓๑ การพิจารณาเรื่องร�องทุกข' ให�คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข'หร ือ
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล แล�วแต�กรณี พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติ หรือไม�ปฏิบัติต�อผู�ร�องทุกข'
ของผู�บังคับบัญชาผู�เป
นเหตุแห�งการร�องทุกข' และในกรณีจําเป
นและสมควรอาจขอเอกสาร และหลักฐาน   
ที่เกี่ยวข�องเพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจงจากหน�วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน�วยงานอ่ืนของรัฐ ห�างหุ�นส�วนบริษัท  
หรือบุคคลใด ๆ หรือขอให�ผู�แทนหน�วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน�วยงานอ่ืนของรัฐ ห�างหุ�นส�วน บริษัท 
ข�าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให�ถ�อยคํา หรือชี้แจง ข�อเท็จจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาได� 
    ในกรณีผู�ร�องทุกข'ขอแถลงการณ'ด�วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' 
หรือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล แล�วแต�กรณี พิจารณาเห็นว�า การแถลงการณ'ด�วยวาจาไม�จําเป
นแก�
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร�องทุกข' จะให�งดการแถลงการณ'ด�วยวาจาเสียก็ได� 
    ในกรณีนัดให�ผู�ร�องทุกข'มาแถลงการณ'ด�วยวาจาต�อท่ีประชุม ให�แจ�งให�ผู�บังคับบัญชาผู�เป
นเหตุแห�ง
การร�องทุกข'ทราบด�วยว�า ถ�าประสงค'จะแถลงแก�ก็ให�มาแถลงหรือมอบหมายเป
นหนังสือให�พนักงานส�วนตําบล
ท่ีเก่ียวข�องเป
นผู�แทนมาแถลงแก�ด�วยวาจาต�อท่ีประชุมครั้งนั้นได� ท้ังนี้ ให�แจ�งล�วงหน�าตามควรแก�กรณี      
และเพ่ือประโยชน'ในการแถลงแก�ดังกล�าว ให�ผู�บังคับบัญชาผู�เป
นเหตุแห�งการร�องทุกข' หรือผู�แทนเข�าฟ4ง          
คําแถลงการณ'ด�วยวาจาของผู�ร�องทุกข'ได� 

/ข�อ ๓๒… 
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    ข�อ ๓๒ เม่ือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล ได�พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร�องทุกข'แล�ว 

   (๑) ถ�าเห็นว�าการท่ีผู�บังคับบัญชาใช�อํานาจหน�าท่ีปฏิบัติ หรือไม�ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให�เกิดความคับ
ข�องใจต�อผู�ร�องทุกข'นั้นถูกต�องตามกฎหมายแล�ว ให�มีมติยกคําร�องทุกข' 
             (๒) ถ�าเห็นว�าการท่ีผู�บังคับบัญชาใช�อํานาจหน�าท่ีปฏิบัติหรือไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติให�เกิดความคับข�องใจ
ต�อผู�ร�องทุกข'นั้นไม�ถูกต�องตามกฎหมาย ให�มีมติให�แก�ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติท่ีไม�ถูกต�องตาม
กฎหมายนั้น หรือให�ปฏิบัติต�อผู�ร�องทุกข'ให�ถูกต�องตามกฎหมาย 
             (๓) ถ�าเห็นว�าการท่ีผู�บังคับบัญชาใช�อํานาจหน�าท่ีปฏิบัติหรือไม�ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให�เกิดความคับ
ข�องใจต�อผู�ร�องทุกข'นั้นถูกต�องตามกฎหมายแต�บางส�วนและไม�ถูกต�องตามกฎหมายบางส�วน ให�มีมติให�แก�ไข
หรือให�ปฏิบัติให�ถูกต�องตามกฎหมาย 
    (๔) ถ�าเห็นว�าสมควรดําเนินการโดยประการอ่ืนใด เพ่ือให�มีความถูกต�องตามกฎหมายและมีความ
เป
นธรรม ให�มีมติให�ดําเนินการได�ตามควรแก�กรณี 

   การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง ให�บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไว�ในรายงานการประชุมด�วย 
   ข�อ ๓๓ เม่ือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล ได�มีมติตามข�อ ๓๒ แล�วให�นายกองค'การบริหาร

ส�วนตําบลสั่งหรือปฏิบัติให�เป
นไปตามมตินั้นในโอกาสแรกท่ีทําได� ในกรณีมีเหตุผลความจําเป
นจะให�มีการ
รับรองรายงานการประชุมเสียก�อนก็ได� และเม่ือได�สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล�าวแล�วให�แจ�งให�ผู�ร�องทุกข'ทราบ
เป
นหนังสือโดยเร็ว 

  การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ'และร�องทุกข' และคณะกรรมการพนักงานส�วน
ตําบลท่ีมิได�กําหนดไว�ในประกาศนี้ ให�นําประกาศเก่ียวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘     
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
   ข�อ ๓๔ ในกรณีผู�มีสิทธิร�องทุกข'ได�โอนไปสังกัดองค'กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนให�ยื่นเรื่องร�องทุกข' 
ต�อคณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินสังกัดใหม�ของผู�นั้น 
            ในกรณีผู�ร�องทุกข'ได�โอนไปสังกัดองค'กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน หลังจากได�ยื่นเรื่องร�องทุกข'ไว�แล�ว 
แต�คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลสังกัดเดิมยังมิได�มีมติตามข�อ ๓๒ ให�ส�งเรื่องร�องทุกข' และเอกสารหลักฐาน
ท่ีเก่ียวข�อง ไปให�คณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินสังกัดใหม� เป
นผู�พิจารณาวินิจฉัย 

  ในกรณีผู�ร�องทุกข'ได�โอนไปสังกัดองค'กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน หลังจากคณะกรรมการพนักงานส�วน
ตําบลสังกัดเดิมได�มีมติตามข�อ ๓๒ แล�ว แต�นายกองค'การบริหารส�วนตําบลสังกัดเดิมยังมิได�สั่งหรือปฏิบัติให�
เป
นไปตามมติ ให�ส�งเรื่องร�องทุกข'พร�อมมติของคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลสังกัดเดิมนั้นไปให�
คณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินสังกัดใหม� เป
นผู�พิจารณาวินิจฉัย 

  ในกรณีคณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินสังกัดใหม�พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร�องทุกข'
ในทางท่ีเป
นคุณกับผู�ร�องทุกข' ให�ส�งมตินั้นไปให�นายกองค'กรปกครองส�วนท�องถ่ินสังกัดใหม�สั่งหรือปฏิบัติให�
เป
นไปตามนั้น แล�วแจ�งให�องค'การบริหารส�วนตําบลสังกัดเดิมดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข�อง 

 
 
 

 
/ข�อ ๓๕… 
 
 
 



กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน  สํานักงานส�งเสรมิการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน
 

 
  ข�อ ๓๕ ให�นําหมวด ๒ มาใช�บังคับกับการร�องทุกข'และการพิจารณาร�องทุกข' โดยอนุโลม

   ข�อ ๓๖ การนับระยะเวลาตามประกาศนี้ สําหรับเวลาเริ่มต�น ให�นับวันถัดจากวันแรกแห�งเวลานั้น
เป
นวันเริ่มนับระยะเวลา ส�วนเวลาสุดสิ้น ถ�าวันสุดท�ายแห�งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราช
ทําการใหม�เป
นวันสุดท�ายแห�งระยะเวลา
            ข�อ ๓๗ ในกรณีพนักงานส�วนตําบลได�ยื่นหรือส�งหนังสือร�องทุกข'ต�อนายกองค'การบริหารส�วนตําบล
ไว�แล�วก�อนวันท่ีประกาศนี้ใช�บังคับ และนายกองค'การบริหารส�วนตําบลยังพิจารณาเรื่องร�องทุกข'นั้น ไม�แล�ว
ให�นายกองค'การบริหารส�วนตําบลส�งเรื่องร�องทุกข'ดังกล�าวไปให�นายกองค'การบริหารส�วนตํา
พิจารณาและดําเนินการต�อไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  
 

     ประธานกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดลําพูน
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน  สํานักงานส�งเสรมิการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน

-๑๑- 

มาใช�บังคับกับการร�องทุกข'และการพิจารณาร�องทุกข' โดยอนุโลม
การนับระยะเวลาตามประกาศนี้ สําหรับเวลาเริ่มต�น ให�นับวันถัดจากวันแรกแห�งเวลานั้น

เป
นวันเริ่มนับระยะเวลา ส�วนเวลาสุดสิ้น ถ�าวันสุดท�ายแห�งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราช
ทําการใหม�เป
นวันสุดท�ายแห�งระยะเวลา 

านส�วนตําบลได�ยื่นหรือส�งหนังสือร�องทุกข'ต�อนายกองค'การบริหารส�วนตําบล
ไว�แล�วก�อนวันท่ีประกาศนี้ใช�บังคับ และนายกองค'การบริหารส�วนตําบลยังพิจารณาเรื่องร�องทุกข'นั้น ไม�แล�ว
ให�นายกองค'การบริหารส�วนตําบลส�งเรื่องร�องทุกข'ดังกล�าวไปให�นายกองค'การบริหารส�วนตํา

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดลําพูน 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน  สํานักงานส�งเสรมิการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 

มาใช�บังคับกับการร�องทุกข'และการพิจารณาร�องทุกข' โดยอนุโลม 
การนับระยะเวลาตามประกาศนี้ สําหรับเวลาเริ่มต�น ให�นับวันถัดจากวันแรกแห�งเวลานั้น

เป
นวันเริ่มนับระยะเวลา ส�วนเวลาสุดสิ้น ถ�าวันสุดท�ายแห�งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให�นับวันเริ่มเป̂ด

านส�วนตําบลได�ยื่นหรือส�งหนังสือร�องทุกข'ต�อนายกองค'การบริหารส�วนตําบล
ไว�แล�วก�อนวันท่ีประกาศนี้ใช�บังคับ และนายกองค'การบริหารส�วนตําบลยังพิจารณาเรื่องร�องทุกข'นั้น ไม�แล�วเสร็จ 
ให�นายกองค'การบริหารส�วนตําบลส�งเรื่องร�องทุกข'ดังกล�าวไปให�นายกองค'การบริหารส�วนตําบลสังกัดใหม�


