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ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาํบล จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ 

การอุทธรณ์และการร้องทกุข ์ 
....................................................................... 

 

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็น 
อิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น และให้มีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเองเพ่ือทําหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินของตน
ได้โดยตรงประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่และดําเนินการในการกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตําบลให้
สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตําบล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา13(3) ประกอบกับมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้
มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2544 ให้ประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด1 

วินัยและการรักษาวินัย 
------------------------------------------ 

 
ข้อ1 พนักงานส่วนตําบลต้องรักษาวินัยตามท่ีกําหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดน้ี

โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
ข้อ2พนักงานส่วนตําบลต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ข้อ 3 พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมห้าม

มิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืน 

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่ควร
ได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ 4 พนักงานส่วนตําบลต้องต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการ 

ข้อ 5  พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวัง
รักษาประโยชน์ของทางราชการและต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 

การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 

 ๑
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ข้อ 6 พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของ
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
  การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ 7 พนักงานส่วนตําบลต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์
เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซ่ึงจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็ม
ความสามารถ 

ข้อ 8 พนักงานส่วนตําบลต้องรักษาความลับของทางราชการ 
  การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง  

ข้อ 9 พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน
จะทําให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งน้ันก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตาม
คําสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
  การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ 10 พนักงานส่วนตําบลต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชา
เหนือตนเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้กระทําหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว 

ข้อ11 พนักงานส่วนตําบลต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อ 
ความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
  การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง  

ข้อ  12  พนักงานส่วนตําบลต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการ 

ข้อ 13 พนักงานส่วนตําบลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการมิได้ 
  การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ 
อย่างร้ายแรงงหรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ 14 พนักงานส่วนตําบลต้องสุภาพเรียบร้อยรักษาความสามัคคีและไม่กระทําการอย่างใดที่
เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตําบลด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติ
ราชการ 

ข้อ 15 พนักงานส่วนตําบลต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์
แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อยห้ามมิให้ดูหมิ่น
เหยียดหยามกดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
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  การดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ 16 พนักงานส่วนตําบลต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน์อัน
อาจทําให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

ข้อ  17  พนักงานส่วนตําบลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดที่
มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันน้ันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

ข้อ  18  พนักงานส่วนตําบลต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาท
ทางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 

ข้อ  19  พนักงานส่วนตําบลต้องรักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่
ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใดๆ อันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 
  การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ให้จําคุกหรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษหรือกระทําการอ่ืนใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ  20  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยป้องกัน
มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร  
กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
  การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระทําโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบ อย่
างที่ดีการฝึกอบรมการสร้างขวัญและกําลังใจการจูงใจหรือการอ่ืนใดอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ 
จิตสํานึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 
  การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ให้กระทําโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ 
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดําเนินการป้องกันตามสมควรแก่กรณีได้ 
  เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล ่าวหาว ่าพนักงานส ่วนตําบลผู ้ ใดกระทําผิดวินัยโดยมี
พยานหลักฐานในเบ้ืองต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 
  เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานส่วนตําบลผู้ใด
กระทําผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐานให้ผู้บังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นว่ากรณีมี
มูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยจึงจะยุติ
เร่ืองได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยก็ให้ดําเนินการทางวินัยทันที 
  ถ้าดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
ให้ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และเง่ือนไขน้ี 
  ผู ้บังคับบัญชาผู ้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อน้ีและตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
สอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัย 

ข้อ  21  พนักงานส่วนตําบลผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่
กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์น้ี ผู้น้ันเป็นผู้กระทําผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่
กําหนดไว้ในหมวด  2   
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  โทษทางวินัยมี  5  สถานคือ 
  (1)  ภาคทัณฑ์ 
  (2)  ตัดเงินเดือน 
  (3)  ลดขั้นเงินเดือน 
  (4)  ปลดออก 
  (5)  ไล่ออก 

ข้อ  22  การลงโทษพนักงานส่วนตําบลให้ทําเป็นคําสั่งวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่  4  ของหมวด  2 

 
หมวด  2 

การสอบสวน  และการลงโทษทางวินัย 
ส่วนที่  1 

การดาํเนินการทางวินัย 
 

ข้อ  23  การดําเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยให้สอบสวนเพ่ือให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าแต่ทั้งน้ีต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ และต้อง
ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย และในการช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากคํา
ของผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าฟังการช้ีแจงหรือการให้ปากคําของตนได้ 
  การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้
ดําเนินการสอบสวนตามวิธีการที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นสมควร 
  การดําเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามวรรคสอง ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ผู ้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลตามลําดับช้ัน เป็นผู ้มีอํานาจในการ
ดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวต้องเป็นพนักงานส่วนตําบลซ่ึงเป็น ผู้
บังคับบัญชาและดํารงตําแหน่งระดับไม่ต่ํากว่าผู้ที่ถูกดําเนินการทางวินัย 
  การดําเนินการตามวรรคหน่ึงถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน เมื่อดําเนินการสอบสวนแล้ว 
ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยก็ให้ดําเนินการตามข้อ  24  หรือข้อ  25  แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟัง ไม่ได้
ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยจึงยุติเรื่องได้ 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นทําการ
สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามวรรคสี่ ในเรื่องที่ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ  85  (4)  และข้อ  86  และคณะกรรมการสอบสวนตามข้อดังกล่าวได้สอบสวน 
ไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่จะนําสํานวนสอบสวนตามข้อดังกล่าวมาใช้เป็นสํานวนการ 
สอบสวน และทําความเห็นเสนอประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนโดยถือว่าได้มีการสอบสวนตามวรรคส่ีแล้วก็ได้ แต่ทั้งน้ีต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้
ถูกกล่าวหาช้ีแจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 
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  การสอบสวนพิจารณากรณีที่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคส่ีให้เป็นไปตามที่
กําหนดในส่วนที่  3  ของหมวดนี้ 
  ในกรณีที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กําหนดในส่วนที่  2  ของหมวดน้ีจะ
ดําเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได 

ข้อ  24  พนักงานส่วนตําบลผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามข้อ  23  วรรคสองให้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายตามข้อ  23  วรรคสาม
สั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ในสถานโทษและอัตราโทษตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนที่  4  ของหมวดนี้ 

ข้อ  25  พนักงานส่วนตําบลผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ประธานกรรมการบริหารองค์
การบริหารส่วนตําบลส่ังลงโทษตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนที่  4  ของหมวดนี้   

ข้อ  26  ให้กรรมการสอบสวนมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ขอให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนๆของรัฐหรือห้างหุ้น 
ส่วนบริษัทช้ีแจงข้อเท็จจริงส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคํา
เก่ียวกับเร่ืองที่สอบสวน 
  (2)  เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใดๆมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน 
เก่ียวกับเร่ืองที่สอบสวน 

ข้อ  27  พนักงานส่วนตําบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํา หรือละเว้นกระทําการใดที่พึง
เห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้น้ันหรือต่อผู้มี
หน้าที่สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการหรือเป็นการกล่าวหาเป็น 
หนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้น้ันหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทที่ไม่เก่ียวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้น้ันจะออกจากราชการ
ไปแล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ  20  และดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์น้ีต่อ ไปได้
เสมือนว่าผู้น้ันยังมิได้ออกจากราชการเว้นแต่กรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยที่จะ 
ต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนก็ให้งดโทษเสีย 

“การดําเนินการทางวิ นัยตามวรรคหน่ึง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน ตามข้อ 23 วรรคสาม ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้น้ันพ้นจากราชการ” 

[ข้อ 27 วรรคสอง เพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน ฯ       
( ฉบับท่ี 5 ) ลงวันท่ี 3  กรกฎาคม 2557]  

ข้อ  28  พนักงานส่วนตําบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ัง
กรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาเว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณา  
ว่าผู้น้ันมิได้กระทําผิดหรือกระทําผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใน
ตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้น้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
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  เมื่อได้มีการสั่งให้พนักงานส่วนตําบลผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรคหน่ึง
แล้วภายหลังปรากฏว่าผู ้ น้ันมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร ้ายแรงในกรณีอ่ืนอีกประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ  20  และแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  23  วรรคสี่ ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไว้ในหมวดน้ีต่อไปได ้ 
  ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้น้ัน
มีสถานภาพเป็นพนักงานส่วนตําบลตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเสมือนว่าผู้น้ัน   
เป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 
  การออกคําสั่งตามข้อน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลตามที่
กําหนดไว้ในส่วนที่  2  ของหมวด  3 
  เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้
ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการน้ัน 
สําหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าวให้ถือเสมือนว่าผู้น้ันเป็นผู้ถูกสั่ง
พักราชการ 
  การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน และการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กําหนดในส่วนที่  2  
ของหมวด  3 

ข้อ  29  พนักงานส่วนตําบลซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือข้าราชการตาม
กฎหมายอ่ืนผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลผู้น้ันดําเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์น้ีโดยอนุโลม แต่ถ้า เป็นเร่ืองที่
อยู่่ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจน
เสร็จแล้วส่งเรื่องไปให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วน
ตําบลผู้น้ันพิจารณาดําเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์น้ีโดยอนุโลม และในกรณีที่จะต้องสั่งลงโทษทางวินัยให้ปรับ
บทความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน้ันโดยอนุโลม 

“ส่วนที่ 1/1 
การกันไว้เป็นพยานและการใหค้วามคุ้มครองพยาน 

  ข้อ 29/1 หลักเกณฑ์และวิธีการการกันไว้เป็นพยานและการให้ความคุ้มครองพยานให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดในหมวดน้ี 
  ข้อ 29/2 ในหมวดน้ี 
  “พยาน” หมายความว่า พนักงานส่วนตําบลผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคํา 
  “ตัวการสําคัญ” หมายความว่า พนักงานส่วนตําบลผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระทําผิด 
  “การกันไว้เป็นพยาน” หมายความว่า พนักงานส่วนตําบลท่ีไม่ใช่ตัวการสําคัญแห่งการกระทําผิดใน
เรื่องน้ัน และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสั่งเป็นหนังสือให้กันไว้เป็นพยาน 
  “คณะกรรมการสอบสวน” ให้หมายความว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 29/3 พนักงานส่วนตําบลผู้ใดอยู่ในข่ายที่จะถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วม ในการ
กระทําผิดวินัยกับข้าราชการอ่ืน ถ้าผู้น้ันได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคําเก่ียวกับการกระทําผิดวินัยที่ได้
กระทํามาต่อบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการ และข้อมูลหรือถ้อยคําน้ันเป็นเหตุให้มีการดําเนินการทางวินัยแก่ตัวการสําคัญอาจได้รับการกันไว้เป็นพยาน
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  ข้อ 29/4 พนักงานส่วนตําบลผู้ใดอยู่ในข่ายที่จะถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ถ้าผู้
น้ันไม่ใช่ตัวการสําคัญ และเป็นกรณีที่ไม่อาจแสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอ่ืนใดเพ่ือดําเนินการทางวินัยแก่
ตัวการสําคัญในเรื่องน้ันได้ นอกจากข้อมูลหรือพยานหลักฐานจากพนักงานส่วนตําบลผู้น้ัน นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลอาจกันผู้น้ันไว้เป็นพยานได้ 
  การกันพนักงานส่วนตําบลไว้เป็นพยานกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยหลายคน ให้พิจารณาโดย
เรียงลําดับความสําคัญ ดังน้ี 
  (1) กันผู้ไม่ใช่ตัวการสําคัญไว้เป็นพยาน 
  (2) กันผู้มีกรณีอันมีมูลที่ควรถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยซึ่งเป็นความผิดวินัยที่มีความร้ายแรง
น้อยกว่าไว้เป็นพยาน 
  (3) ในกรณีเป็นความผิดวินัยที่มีความร้ายแรงเท่าเทียมกัน ให้กันผู้มีตําแหน่งระดับตํ่ากว่าไว้เป็น
พยาน 
  ในกรณีผู้ถูกกล่าวหารายใดมีตําแหน่งระดับสูงกว่า แต่กระทําผิดวินัยที่มีความร้ายแรงน้อยกว่า ให้
เป็นดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะกันผู้ใดไว้เป็นพยาน 
  ข้อ 29/5 การพิจาณากันพนักงานส่วนตําบลไว้เป็นพยาน ต้องมิได้เกิดจากการล่อลวง ขู่เข็ญให้
สัญญา หรือกระทําการอ่ืนใดโดยมิชอบแก่ผู้ถูกกันไว้เป็นพยาน เพ่ือชักจูงให้ข้อมูล หรือให้ถ้อยคําในเรื่องที่
กล่าวหาน้ัน 
  ข้อ 29/6 ในระหว่างการสอบสวน หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะกันผู้ถูก
กล่าวหาผู้ใดไว้เป็นพยาน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือสั่งกันผู้น้ัน
ไว้เป็นพยานโดยเร็ว ในการนี้คณะกรรมการสอบสวนต้องมีมติโดยระบุเหตุผลแห่งการพิจารณาไว้ด้วยว่าสมควรกันผู้
ถูกกล่าวหาผู้น้ันไว้เป็นพยานเพราะเหตุใด กรณีเช่นน้ีให้ถือว่าการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกกันไว้เป็นพยานเป็นอัน
ยุติ เว้นแต่ผู้ถูกกันไว้เป็นพยานมีพฤติการณ์ตาม ข้อ 29/7 ก็ให้ดําเนินการทางวินัยผู้ถูกกล่าวหาผู้น้ันต่อไป 
  ข้อ 29/7 หากผู้ถูกกันไว้เป็นพยานตามข้อ 29/4 ไม่มาให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการสอบสวนหรือ
มาแต่ไม่ให้ถ้อยคํา หรือให้ถ้อยคําแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการหรือให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จหรือกลับคําให้การ 
ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังให้การกันผู้น้ันไว้เป็นพยานสิ้นสุดลง 
  ข้อ 29/8 ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งการกันหรือการสิ้นสุดการกันไว้เป็นพยานให้ผู้น้ัน
ทราบด้วย 
  ข้อ 29/9 การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคําตามข้อ 29/3 ไม่ถือเป็นการเปิดเผยความลับของทาง
ราชการ และไม่เป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
  ข้อ 29/10 ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ให้ความ
คุ้มครองพยานดังต่อไปน้ี 
  (1) ไม่เปิดเผยช่ือ หรือข้อมูลใดๆ ที่จะทําให้ทราบว่าพยานเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคํา 
  (2) ไม่ใช้อํานาจไม่ว่าในทางใดหรือกระทําการอ่ืนใดอันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมี
ผลทําให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ของพยานในทางเสียหาย 
  (3) ให้ความคุ้มครองมิให้พยานถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่เพราะเหตุในการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคํา 
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  ในกรณีพยานผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือเก่ียวกับการคุ้มครองพยาน ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจะ
พิจารณาดําเนินการอ่ืนใดที่เห็นว่าจําเป็นเพ่ือให้ผู้ น้ันได้รับความคุ้มครองแล้วจึงปฏิบัติตามข้ันตอนหรือ
กระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในภายหลังก็ได้ 
  ข้อ 29/11 พยานผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองตาม      ข้อ 
29/10 หรือการให้ความคุ้มครองดังกล่าวยังไม่เพียงพอ พยานอาจย่ืนคําร้องเป็นหนังสือต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองหรือการให้ความคุ้มครอง
ดังกล่าวยังไม่เพียงพอ พยานอาจย่ืนคําร้องเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลก็ได้ 
  ข้อ 29/12 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่
กรณี ได้รับคําร้องตามข้อ 29/11 หากมีมูลน่าเช่ือว่าเป็นไปตามท่ีพยานกล่าวอ้าง ต้องดําเนินการให้ความคุ้มครอง
พยานทันที 
  ข้อ 29/13 ภายใต้บังคับข้อ 29/11 วรรคหน่ึง ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
คู่กรณีกับผู้ถูกสอบสวนตามข้อ 33 วรรคห้า ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเป็นผู้ดําเนินการเก่ียวกับการ
โอนหรือย้ายหรือดําเนินการอ่ืนใดตามอํานาจหน้าที่ที่เห็นสมควรทันที 
  ข้อ 29/14 ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ดําเนินการตามข้อ 29/11 วรรคหน่ึง 
หรือข้อ 29/13 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีมติแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ต่อไป 
  ข้อ 29/15 การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดน้ีให้พิจารณาดําเนินการในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําได้ และให้เร่ิมต้ังแต่การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคําจนกว่าจะสั่งยุติเรื่อง หรือการดําเนินการทางวินัย
แก่ตัวการสําคัญแห่งการกระทําผิดเสร็จสิ้น” 

[ข้อ 29/1-29/15 เพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน ฯ       
( ฉบับท่ี 5 ) ลงวันท่ี 3  กรกฎาคม 2557]  
 

ส่วนที่  2 
ความผดิทีป่รากฏชัดเจน 

 
ข้อ  30  พนักงานส่วนตําบลผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นกรณี

ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งซึ่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู ้บังคับบัญชาที่ได้รับ
มอบหมายตามข้อ  23  วรรคสามจะดําเนินการทางวินัยตามข้อ  69  หรือข้อ  81  โดยไม่สอบสวนหรืองดการ
สอบสวนก็ได ้ 
  (1)  กระทําความผิดอาญาจนต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู ้ น้ันกระทําผิดและประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายตามข้อ  23  วรรคสาม  เห็นว่า 
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดแล้ว 
  (2)  กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคํา
รับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามหลักเกณฑ์น้ี และได้มีการบันทึกถ้อยคํารับ
สารภาพเป็นหนังสือ 

ข้อ  31  พนักงานส่วนตําบลผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปน้ี ถือเป็นกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล จะดําเนินการทางวินัยตาม 
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  (1)  กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ให้จําคุกและมิได้ให้รอการลงโทษไว้ หรือให้ลงโทษท่ีหนักกว่าจําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
  (2)  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน และประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
  (3)  กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคํา
รับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์น้ีและได้มีการบันทึกถ้อย
คํารับสารภาพเป็นหนังสือ 
 

ส่วนที่  3 
การสอบสวนพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

 
ข้อ  32  เพ่ือให้ได้ความจริงและความยุติธรรมการสอบสวนพิจารณาพนักงานส่วนตําบลซึ่งถูก

กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ  23  วรรคสี่หรือพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ  86  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในส่วนน้ี 

ข้อ  33  การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งต้ังจากพนักงานส่วนตําบลหรือข้าราชการฝ่ายพล
เรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการแต่งต้ังควรพิจารณาแต่งต้ังจากพนักงานส่วนตําบลก่อนหากไม่มี
พนักงานส่วนตําบลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนหรือเพ่ือความยุติธรรม
จึงพิจารณาแต่งต้ังจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดก็
ได้ในการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งต้ังจํานวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่ง
ดํารงตําแหน่งระดับไม่ต่ํากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหา และกรรมการอย่างน้อย อีกสองคน โดยให้กรรมการ
คนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
  ในกรณีจําเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตําบล หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนด้วยก็ได้ และให้นําข้อ  38  ข้อ  39  ข้อ  40  ข้อ  49  และข้อ  50  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
  คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมายหรือผู้ได้รับ
การฝึกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดําเนินการทางวินัยอย่างน้อยหน่ึงคน 
  เมื่อมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะดํารงตําแหน่ง 
ระดับต่ํากว่าหรือเทียบได้ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ 
  ในกรณีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกสอบสวน หรือถูก
กล่าวหาว่าร่วมทําผิดกับพนักงานส่วนตําบล เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็น
ความจริง ให้คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลออกคําสั่งแต่งต้ังตามมติ แล้วแจ้งต้นสังกัดของผู้
ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสอบสวนทราบ 
 

 ๙



 ๑๐ 

  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคห้าสอบสวนแล้วเสร็จให้รายงานผลการสอบสวนให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใด 
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน  
  เมื่อมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้วจะยกเลิกมิได้  
  [ข้อ 33 วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดฯ  (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 
17 กันยายน 2547] 

ข้อ  34  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาเรื่องที่
กล่าวหาช่ือและตําแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสอบสวนและผู้ช่วยเลขานุการ  (ถ้ามี)  ทั้งน้ีให้มี
สาระสําคัญตามแบบสว.1  ท้ายหลักเกณฑ์น้ี 

การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งต้ัง ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งต้ังตามวรรคหน่ึง 
ข้อ  35  เมื่อมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน

ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
  (1)  แจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวันที่รับทราบ
ไว้เป็นหลักฐานในการนี้ให้มอบสําเนาคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหน่ึงฉบับด้วยในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบ
คําสั่ง หรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ ให้ส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  
ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการในกรณีเช่นน้ีเมื่อล่วง พ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่
งสําเนาคําสั่งดังกล่าวให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว 
  (2)  ส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน และส่งหลักฐาน
การรับทราบหรือถือว่ารับทราบตาม  (1)  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธาน
กรรมการ  และให้ประธานกรรมการลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ปีที่รับไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ  36  เมื่อได้รับเร่ืองตามข้อ  35  (2)  แล้วให้ประธานกรรมการดําเนินการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป 

ข้อ 37  การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่การประชุมตามข้อ 45 และ ข้อ 59 ต้องมี
กรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคน และไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 
  การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วยแต่ในกรณีจําเป็นที่
ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน้าที่แทน 
  การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ 38 ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวนถ้าผู้น้ันมีเหตุอย่าง
หน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (1) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทําการตามเร่ืองที่กล่าวหา 
  (2) มีประโยชน์ได้เสียในเร่ืองที่สอบสวน 
  (3) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา 
  (4) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรสบุพการีผู้สืบสันดานหรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา
หรือมารดาของผู้กล่าวหา 
  (5) มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม 
 

 ๑๐



 ๑๑ 

  การคัดค้านผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวน ให้ทําเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานกรรมการ
บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวัน นับแต่วันรับทราบคําสั่งแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนหรือวันทราบเหตุแห่งการคัดค้าน โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ใน
หนังสือคัดค้านด้วยว่าจะทําให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและความยุติธรรมอย่างไรในการน้ีให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนส่งสําเนาหนังสือคัดค้านและแจ้งวันที่ได้
รับหนังสือคัดค้านดังกล่าวให้ประธานกรรมการสอบสวนทราบและรวมไว้ในสํานวนการสอบสวนด้วย 
  ในการพิจารณาเร่ืองการคัดค้านผู้ซึ่งถูกคัดค้านอาจทําคําช้ีแจงได้ หากประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ ให้
สั่งให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน หากเห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟัง ได้ให้สั่ง
ยกคําคัดค้านน้ันโดยให้สั่งการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน ทั้งน้ีให้แสดงเหตุผลในการ
พิจารณาสั่งการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบแล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ใน
สํานวนการสอบสวนโดยเร็วการสั่งยกคําคัดค้านให้เป็นที่สุด 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ไม่สั่งการอย่างหน่ึงอย่างใดภายในสิบห้าวันตามวรรคสามให้ถือว่าผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน
และให้เลขานุการรายงานไปยังประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนเพ่ือดําเนินการตามข้อ 40 ต่อไป  
  การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนไม่กระทบถึงการสอบสวนท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว 

ข้อ 39 ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านตามข้อ 38 
วรรคหน่ึง ให้ผู้น้ันรายงานต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
สอบสวนและให้นําข้อ 38 วรรคสามวรรคสี่และวรรคห้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 40 ภายใต้บังคับข้อ 33  เมื่อได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้วถ้าประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรหรือจําเป็นที่
จะต้องเปลี่ยน เพ่ิมหรือลดจํานวนผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวนให้ดําเนินการได้โดยให้แสดงเหตุแห่งการ
สั่งน้ันไว้ด้วยและให้นําข้อ 35 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหน่ึงไม่กระทบถึงการสอบสวน
ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 

ข้อ 41  คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่
กําหนดในส่วนน้ีเพ่ือแสวงหาความจริงในเร่ืองที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการ
สอบสวนในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จําเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณาและจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกคร้ังด้วย 
  ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมทําการสอบสวน 

ข้อ 42 ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลาดังน้ี 
  (1) ดําเนินการประชุมตามข้อ 36 และแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ 44 ให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  
  (2) รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่กล่าวหาเท่าที่มีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
ดําเนินการตาม (1) แล้วเสร็จ 
  (3) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ 45 ให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการตาม(2) แล้วเสร็จ 
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  (4) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการ
ตาม (3)  
  (5)ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการตาม(4) 
แล้วเสร็จ 
 
  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา
ตาม(1) (2) (3) (4) หรือ (5) ได้ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อประธานกรรม 
การบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวนใน
กรณีเช่นน้ีให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยาย
ระยะเวลาดําเนินการได้ตามความจําเป็นคร้ังละไม่เกินสามสิบวัน 
  การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบ
วันให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานเหตุให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลทราบเพ่ือติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป 

ข้อ 43 การนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนให้กรรมการ
สอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไรจากผู้ใดและเมื่อใด 
  เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับแต่ถ้าไม่อาจนําต้น ฉบับมา
ได้จะใช้สําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบรับรองว่าเป็นสําเนาถูกต้องก็ได 
  ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูกทําลายหรือโดยเหตุประการอ่ืนจะให้นําสําเนา
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 

ข้อ 44 เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ 36 แล้วให้
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเร่ืองที่กล่าวหาให้
ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใดเมื่อใดอย่างไรในการน้ีให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่
จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยคําหรือช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้าง
พยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 45 
  การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบสว.2 ท้ายหลักเกณฑ์น้ีโดยทําเป็น 
สองฉบับเพ่ือมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหน่ึงฉบับเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับและให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือ
ช่ือรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 
  เมื่อได้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองแล้วให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่า ได้
กระทําการตามท่ีถูกกล่าวหาหรือไม่อย่างไร 
  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามท่ีถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการ
สอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใดหรือหย่อน 
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ 
ตําแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ 86 อย่างไร หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยคํารับ
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  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยคํารับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน
เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วดําเนินการตามข้อ 45 ต่อไป  
  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่มารับทราบ 
ข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบสว.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหา
แจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําการตามท่ีถูกกล่าวหาหรือไม่ การแจ้งข้อกล่าวหาใน
กรณีเช่นน้ีให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.2 เป็นสามฉบับ เพ่ือเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหน่ึงฉบับส่
งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หน่ึงฉบับและให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่
รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการดังกล่าวแม้
จะไม่ได้รับแบบ สว.2 คืนให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้วและให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
ตามวรรคห้าต่อไป 

ข้อ 45 เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ 44 แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุมเพ่ือ
พิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใดเมื่อใดอย่างไรและเป็นความ ผิด
วินัยกรณีใดตามข้อใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ 86 หรือไม่ อย่างไรแล้วให้คณะกรรมการสอบสวนเรียก
ผู้ถูกกล่าวหามาพบเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความ ผิดวินัยกรณีใด
ตามข้อใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ 86 อย่างไรและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา    
เท่าที่มีให้ทราบโดยระบุวันเวลาสถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหาสําหรับพยานบุคคล
จะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได ้ 
  การแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคหน่ึง ให้ทําบันทึก
มีสาระสําคัญตามแบบ สว.3 ท้ายหลักเกณฑ์น้ีโดยทําเป็นสองฉบับเพ่ือมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหน่ึงฉบับ เก็บไว้ใน
สํานวนการสอบสวนหน่ึงฉบับและให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็น หลักฐานด้วย 
  เมื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นคําชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะย่ืนคําช้ีแจงเป็นหนังสือให้คณะกรรมการสอบสวนให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาย่ืนคําช้ีแจงภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อ กล่าวหา 
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคําเพ่ิมเติมรวมทั้งนํา
สืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะย่ืนคําช้ีแจงเป็นหนังสือให้คณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว 
  การนําสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ้างพยานหลักฐาน
แล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานน้ันมาก็ได้ 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเสร็จแล้วให้ดําเนินการตามข้อ 59 
และ ข้อ 60 ต่อไป  
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  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบหรือไม่มารับทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกสาระสําคัญตามแบบ สว.3 
ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทาง
ราชการหรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงนัดมาให้ถ้อยคํา
และนําสืบแก้ข้อกล่าวหาการแจ้งในกรณีน้ีให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.3 เป็นสามฉบับ เพ่ือเก็บไว้ใน
สํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูก
กล่าวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสํานวนการสอบสวนหน่ึงฉบับเมื่อล่วง     
พ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการดังกล่าวแม้จะไม่ได้รับแบบ สว.3 คืนหรือไม่ได้รับคําช้ีแจงจากผู้ถูกกล่าวหา
หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําตามนัด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้วและไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหาในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวน  
ต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้แล้ว 
ดําเนินการตามข้อ 59 และ ข้อ 60 ต่อไปแต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยคําหรือย่ืนคําช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาหรือ
ขอนําสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามข้อ 60 โดยมีเหตุผลอัน
สมควรให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามท่ีผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ 

ข้อ 46 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ 45 เสร็จแล้วก่อนเสนอ
สํานวนการสอบสวนต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 
46 ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจําเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมก็ให้ดําเนินการได้ ถ้า
พยานหลักฐานที่ได้เพ่ิมเติมมาน้ัน เป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวนสรุป
พยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคํา หรือนําสืบแก้เฉพาะ
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหาน้ัน ทั้งน้ี ให้นําข้อ 45 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 47 ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ย่ืนคําช้ีแจงหรือให้ถ้อยคําแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้ว มีสิทธิย่ืนคําช้ีแจง
เพ่ิมเติมหรือขอให้ถ้อยคําหรือนําสืบแก้ข้อกล่าวหาเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ 
  เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของประธานกรรมการบริหารองค์
การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาคนใหม่ตามข้อ 58 ผู้ถูกกล่าวหาจะย่ืนคําช้ีแจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ ในกรณีเช่นน้ี ให้
รับคําช้ีแจงนั้นรวมไว้ในสํานวนการสอบสวนเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ 48 ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได ้ 

ข้อ 49 ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดกระทําการ 
ล่อลวงขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทําการใดเพ่ือจูงใจให้บุคคลน้ันให้ถ้อยคําอย่างใดๆ 

ข้อ 50 ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซึ่งจะถูก
สอบปากคําเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหน่ึงคน ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่กรณีสอบสวนผู้ถูก
กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนได้ หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพ่ือประโยชน์แห่งการสอบสวน 
  การสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้บันทึกถ้อยคํามีสาระสําคัญ ตามแบบ สว.4 หรือ 
สว.5 ท้ายหลักเกณฑ์น้ี แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยคําเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟังหรือจะให้ผู้ให้ถ้อย
คําอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ถ้อยคํารับว่าถูกต้องแล้ว ให้ผู้ให้ถ้อยคําและผู้บันทึกถ้อยคําลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานและให้ 
 

 ๑๔
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คณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งร่วมสอบสวนลงลายมือช่ือรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคําน้ันด้วย ถ้าบันทึกถ้อยคํามี
หลายหน้าให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหน่ึงคนกับผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือช่ือกํากับไว้ทุกหน้า 
  ในการบันทึกถ้อยคําห้ามมิให้ขูดลบ หรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความท่ีได้บันทึก
ไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติมและให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหน่ึงคนกับผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือช่ือ
กํากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม 
  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่ยอมลงลายมือช่ือให้บันทึกเหตุน้ันไว้ในบันทึกถ้อยคําน้ัน 
  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ ให้นํามาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 51  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน ให้บุคคลน้ันมาช้ีแจง
หรือให้ถ้อยคําตามวันเวลาและสถานท่ีที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด 
  ในกรณีที่พยานมาแต่ไม่ให้ถ้อยคําหรือไม่มา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้ภายใน
เวลาอันสมควรคณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานน้ันก็ได้แต่ต้องบันทึกเหตุน้ันไว้ในบันทึกประจําวันที่มี
การสอบสวนตามข้อ 41 และรายงานการสอบสวนตามข้อ 60 

ข้อ 52 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให้การ
สอบสวนล่าช้าโดยไม่จําเป็น หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสําคัญจะงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได้ 
แต่ต้องบันทึกเหตุน้ันไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามข้อ 41 และรายงานการสอบสวนตามข้อ 60 

ข้อ 53  “ในกรณีที่จะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่หรือส่วน
ราชการนอกการบังคับบัญชาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ประธาน
กรรมการสอบสวนจะรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอให้
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่น้ันสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐาน
แทนก็ได้ โดยกําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้ ในกรณีเช่นน้ีให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานน้ัน
เลือก พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่อยู่ในบังคับบัญชาตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยสามคน
เป็นคณะทําการสอบสวน” 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึงให้คณะทําการสอบสวนมีฐานะเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนตามที่กําาหนดในส่วนน้ีและให้นําข้อ 37 วรรคหน่ึง ข้อ 41 วรรคสอง ข้อ 48 ข้อ 49 ข้อ 50 ข้อ 51 
และข้อ 52 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 [ข้อ 53 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน ฯ  
( ฉบับท่ี 5 ) ลงวันท่ี 3  กรกฎาคม 2557]  

ข้อ 54 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่าง 
ร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ ในเรื่องอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนให้
ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู ้สั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ถ้าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามรายงาน 
ให้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยจะแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทําการสอบสวนหรือ
จะแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ทั้งน้ีให้ดําเนินการตามท่ีกําหนดในส่วนน้ี 

 ๑๕
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ข้อ 55 ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานส่วนตําบลผู้อ่ืนให้คณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาในเบ้ืองต้นว่าพนักงานส่วนตําบลผู้น้ันมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนน้ันด้วยหรือไม่ถ้าเห็นว่าผู้
น้ันมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนน้ันอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามควร
แก่กรณีโดยเร็ว  
  ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้มีอํานาจสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตาม
รายงานให้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยจะแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้สอบสวนหรือ
จะแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ทั้งน้ีให้ดําเนินการตามท่ีกําหนดในหลักเกณฑ์น้ีกรณีเช่นน้ีให้ใช้
พยานหลักฐานที่ได้สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเป็นสํานวนการสอบสวนใหม่ให้
นําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการสอบสวนใหม่หรือบันทึกให้
ปรากฎว่านําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสํานวนการสอบสวนใหม่ ด้วย 

ข้อ 56 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนเพ่ือสอบสวนพนักงานส่วนตําบลผู้ใดในเรื่องที่ผู้น้ันหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ 86 และประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่าการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลว่าเป็นการกระทําผิดวินัยอย่าง  
ร้ายแรงซึ่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมการทําการสอบสวนผู้น้ัน
ตามข้อ 23 ให้ดําเนินการตามท่ีกําหนดในส่วนน้ีกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 23 จะนําสํานวนการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 86 มาประกอบการพิจารณาก็ได้ 

ข้อ 57 ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิด หรือต้องรับผิดในคดีที่
เกี่ยวกับเร่ืองที่กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาได้ความประจักษ์
ชัดอยู่แล้วให้ถือเอาคําพิพากษาน้ันเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องสอบสวนพยานหลักฐาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ 45 ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 

ข้อ 58 ในระหว่างการสอบสวนแม้จะมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนต่อไป
จนเสร็จ แล้วทํารายงานและเสนอสํานวนการสอบสวนต่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ 63 ข้อ 64 ข้อ 65 และ ข้อ 66 และให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนส่งเร่ืองให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนใหม่ของผู้ถูกกล่าวหาเพ่ือ
ดําเนินการตามข้อ 61(1) หรือ (2)แล้วแต่กรณีต่อไป  ทั้งน้ีให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนใหม่มีอํานาจ
ตรวจสอบความถูกต้องตาม ข้อ63 ข้อ 64 ข้อ 65 และ ข้อ 66 ด้วย  

[ข้อ 58 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดฯ  ฉบับลงวันท่ี 15 กันยายน 2548] 
ข้อ 59 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเสร็จแล้วให้ประชุม

พิจารณาลงมติดังน้ี  
  (1) ผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใดและควรได้รับ
โทษสถานใด 
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  (2) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือบกพร่องในหน้าที่ 
ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ 86 หรือไม่ อย่างไร 
  (3) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างย่ิงว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การ
สอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่
ราชการตามข้อ 87 หรือไม่ อย่างไร  
 
 

ข้อ 60 เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ 59 แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนทํารายงาน
การสอบสวน ซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว. 6 ท้ายหลักเกณฑ์น้ีเสนอต่อประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ทําความเห็นแย้งแนบ
ไว้กับรายงานการสอบสวนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการสอบสวนด้วย 
  รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังน้ี 
  (1) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้างในกรณีที่ไม่ได้สอบสวนพยานตามข้อ 51 
และ ข้อ 52 ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนน้ันให้ปรากฏไว้ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพให้บันทึก
เหตุผลในการรับสารภาพ(ถ้ามี) ไว้ด้วย  
  (2) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อ 
กล่าวหา 
  (3) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยหรือไม่อย่างไรถ้าผิด
เป็นความผิดกรณีใดตามข้อใดและควรได้รับโทษสถานใดหรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ 86 หรือไม่ อย่าง
ไรหรือมีเหตุ อันควรสงสัยอย่างย่ิงว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่
ชัดพอท่ีจะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามข้อ 87 
หรือไม่อย่างไร  
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทํารายงานการสอบสวนมาแล้วให้เสนอสํานวนการสอบสวน    
พร้อมทั้งสารบาญต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ 

ข้อ 61 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสํานวนการสอบสวนมาแล้วให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของสํานวน
ตามข้อ 63 ข้อ 64 ข้อ 65 หรือ ข้อ 66 แล้วดําเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดหรือไม่มีเหตุที่จะให้
ออกจากราชการตามข้อ 86 สมควรยุติเรื่องหรือกระทําผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควรโดยเร็ว 
  (2) ในกรณีที่จะต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาตามข้อ 70 วรรค
สอง หรือข้อ 86 หรือข้อ 87 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการโดยไม่ชักช้าและ
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาโดยเร็ว 
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  เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จ จะออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนอีกมิได้ เว้นแต่กรณีมี
ความจําเป็นตามข้อ 62 ของหลักเกณฑ์น้ี  
  [ข้อ 61 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดฯ  (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 มิถุนายน  2551] 

ข้อ 62 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนตามข้อ 23 หรือข้อ 86 หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณีเห็นสมควรให้สอบสวน
เพ่ิมเติมประการใดให้กําหนดประเด็นพร้อมทั้งส่งเอกสารที่เก่ียวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพ่ือ
ดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น 
  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทําการสอบสวนได้หรือผู้สั่งสอบสวนเพ่ิมเติม
เห็นเป็นการสมควรจะแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้นทําการสอบสวนเพ่ิมเติมก็ได้ ในกรณีเช่นน้ีให้
นําข้อ 33 และ ข้อ 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็วเมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ส่ง 
พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพ่ิมเติมไปให้ผู้สั่งสอบสวนเพ่ิมเติมโดยไม่ต้องทําความเห็น 

ข้อ 63 ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ 33 ให้การ
สอบสวนทั้งหมดเสียไปในกรณีเช่นน้ีให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง  

ข้อ 64 ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทําไม่ถูกต้องให้การสอบสวนตอนน้ันเสียไป
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 37 วรรคหน่ึง  

(2) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ 41 วรรคสอง ข้อ 48 
ข้อ 49 ข้อ 50 วรรคหน่ึงหรือข้อ 53  

ในกรณีเช่นน้ีให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังให้คณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

ข้อ 65 ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาหรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงหรือ
นัดมาให้ถ้อยคําหรือนําสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ 45 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณี สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการให้ถูกต้องโดยเร็วและต้องให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะช้ีแจงให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 45 ด้วย  

ข้อ 66 ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทําไม่ถูกต้องตามท่ีกําหนดในส่วนน้ีนอกจากที่
กําหนดไว้ในข้อ 53 ข้อ 64 และ ข้อ 65 ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระสําคัญอันจะทําให้เสียความเป็นธรรมให้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณีสั่งให้
คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดําเนินการตอนน้ันให้ถูกต้องโดยเร็วแต่ถ้าการสอบสวนตอนน้ันมิใช่สาระสําคัญ
อันจะทําให้เสียความเป็นธรรมผู้มีอํานาจดังกล่าวจะสั่งให้แก้ไขหรือดําเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ 
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ข้อ 67 การนับระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในส่วนน้ีสําหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรก
แห่งเวลาน้ันเป็นวันเร่ิมนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิม   
เป็นวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป ส่วนเวลาสิ้นสุดถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้นับวัน
เร่ิมเปิดทําการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 

ข้อ 68 ในกรณีที่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนก่อนวันที่หลักเกณฑ์น้ีใช้บังคับให้
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2540  ออก
ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้ว 
เสร็จส่วนการพิจารณาสั่งการของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณีให้ดําเนินการตามท่ีกําหนดในส่วนน้ี 

ส่วนที ่4 
การลงโทษทางวินัย 

 
ข้อ 69  พนักงานส่วนตําบลผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามข้อ 23 วรรคสองให้

ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 23 วรรคสามสั่ง
ลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ในสถานโทษและอัตราโทษ ดังน้ี 

(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล สั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือน
ครั้งหน่ิงไม่เกิน 5 % และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกินหน่ึงขั้น 

(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล สั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกิน  5 
% และเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน 

(3) หัวหน้าส่วน หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัด
เงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกิน  5 % และเป็นเวลาไม่เกินหน่ึงเดือน 

(4) หัวหน้างาน สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 
การส่ังลงโทษตามวรรคหน่ึงให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอัน

ควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้แต่สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทํา
ผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษจะงดโทษให้โดยให้ทําทัณฑ์บนเป็น 
หนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

ข้อ 70 ภายใต้บังคับวรรคสองพนักงานส่วนตําบลผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี  
ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ํากว่าปลดออก 
  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งต้ังตามข้อ 23 วรรคสี่หรือประธานกรรมการบริหารองค์
การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณีเห็นว่าพนักงานส่วนตําบลผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงสมควรลงโทษปลด
ออกหรือไล่ออก ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลส่งเร่ืองให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลที่ผู ้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ แล้วให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลดังกล่าวส่งเร่ืองให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการเพ่ือพิจารณาทําความเห็น เมื่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการมีความเห็นเป็นประการใด ให้เสนอเร่ืองพร้อม
ความเห็นไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพ่ือพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการพนักงาน  ส่วนตําบลมีมติ   

 ๑๙



 ๒๐ 

  ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามข้อน้ี ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าผู้น้ันลาออกจาก
ราชการ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามวรรคสองต้อง
ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์โดยให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาแต่งต้ังจากบุคคลดังต่อไปน้ี 
  (1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
จํานวนหน่ึงคน 
  (2) นายอําเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 
จังหวัดซึ่งนายอําเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดในคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเป็นผู้เสนอ
จํานวนสองคน 
  (3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งประกอบด้วย 
 (ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลใน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเป็นผู้เสนอจํานวนหน่ึงคน 
 (ข) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งประธานกรรมการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนตําบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเป็นผู้เสนอจํานวนหน่ึงคน 
 (ค) ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล ซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในคณะกรรมการ 
พนักงานส่วนตําบลเป็นผู้เสนอจํานวนหน่ึงคน 
  (4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลหรือมีประสบการณ์เก่ียวกับการดําเนิน 
การทางวินัย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเป็นผู้เสนอจํานวนสามคน 
  ให้บุคคลตาม (1) (2) (3) และ (4) ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองเป็นประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการจํานวนหน่ึงคน 
  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแต่งต้ังข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือพนักงานส่วนตําบลคน
หน่ึงเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ 
  อนุกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลและอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารง   
ตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 
  ถ้าอนุกรรมการผู ้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลและอนุกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิว่างลงให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลดําเนินการแต่งต้ังอนุกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างโดยเร็วโดยให้นํา (3) (4) มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม และให้คณะอนุกรรมการซ่ึงได้รับการแต่งต้ังมีวาระอยู่ในตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลือ
อยู่ของผู ้ซึ่งตนแทน  
  ในระหว่างที่ยังมิได้คัดเลือกอนุกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างและยังมีอนุกรรมการเหลืออยู่เกิน
กึ่งหน่ึงให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 

 ๒๐



 ๒๑ 

  อนุกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระเม่ือลาออกโดยยื่น
หนังสือลาออกต่อประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบลหรือพ้นจากการเป็นพนักงานส่วนตําบลหรือพ้นจากการ
ดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบล  
  ให้นําความในมาตรา 9(1) (2) (3) (4) (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการให้
ออกจากราชการ ให้นําความในมาตรา 10  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ 71 การลงโทษพนักงานส่วนตําบลผู้กระทําผิดวินัย ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสม
กับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาทโดยอคติหรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด 
  การลงโทษตามวรรคหน่ึงให้ทําเป็นคําสั่งและในคําสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิด
วินัยในกรณีใดตามข้อใดกรณีมีการลดหย่อนโทษ ให้ระบุไว้ในคําสั่งลงโทษด้วยว่ากรณีความผิดน้ันผู้กระทําผิด
ควรได้รับโทษระดับใด มีเหตุอันควรลดโทษอย่างไร และเมื่อลดหย่อนแล้วให้รับโทษสถานใดตลอดจนให้ระบุสิทธิ
ในการอุทธรณ์และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์ไว้ในคําสั่งด้วย วิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดในส่วนน้ี 

ข้อ 72 การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามข้อ 69 ข้อ 81 วรรค
สอง หรือวรรคหกห้ามมิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกคําสั่งเว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูกสั่งพักราชการหรือให้
ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนที่ 2 ของหมวด 3 ได้กําหนดให้สั่งลงโทษย้อนหลังได้ ก็ให ้
สั่งลงโทษย้อนหลังได้ และให้ทําคําสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.1 แบบ ลท.2 หรือแบบ ลท. 3  ท้ายหลักเกณฑ์น้ี 

ข้อ 73 การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามข้อ 70 หรือการสั่งลงโทษปลด
ออก หรือไล่ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์น้ี
ใช้บังคับจะสั่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามที่กําหนดในส่วนที่ 4 ของหมวด 3 และให้ทําคําสั่ง
ดังกล่าวตามแบบ ลท. 4 ท้ายหลักเกณฑ์น้ี 

ข้อ 74 การสั่งเพ่ิมโทษหรือลดโทษ เป็นไล่ออกหรือปลดออกจากราชการตามข้อ 70 หรือเป็นโทษ 
ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลัก
เกณฑ์น้ีใช้บังคับจะสั่งให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันใด ให้นําข้อ 73 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 75 การสั่งเพ่ิมโทษหรือลดโทษ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือนหรือภาคทัณฑ์ ให้สั่งย้อนหลัง
ไปถึงวันที่คําสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ ทั้งน้ีการสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ถูกสั่ง
ลงโทษได้รับไปแล้ว 

ข้อ 76 การสั่งลดโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามข้อ 70 หรือปลดออกหรือไล่ออก
จากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์น้ีใช้บังคับ เป็นลดขั้น
เงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ จะสั่งให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันใด ให้นําข้อ 72 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ 77 คําสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ตามข้อ 81 วรรคสอง หรือวรรคหก ให้ทํา
คําสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.5 หรือ แบบ ลท.6 ท้ายหลักเกณฑ์น้ี  

ข้อ 78 สั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ114 ให้ทําคําสั่งดังกล่าวตาม
แบบ ลท. 7/1 ท้ายหลักเกณฑ์น้ี 
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ข้อ 79 การสั่งยกโทษงดโทษลดโทษหรือเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ 115 และการสั่งให้ผู้
อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ ให้ทําคําสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท. 7/2 ท้ายหลักเกณฑ์น้ี  

ข้อ 80 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษ ให้ทําเป็นคําสั่งมี
สาระสําคัญแสดงเลขท่ีและวันเดือนปีที่ออกคําสั่งเดิมข้อความเดิมตอนท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงและข้อความที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงแล้ว 

 
 

ส่วนที ่5 
การรายงานการดําเนนิการทางวินัย 

 
ข้อ 81 เมื่อผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 23  วรรคสามได้ดําเนินการทางวินัยแก่

พนักงานส่วนตําบลผู้ใดในกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและสั่งยุติเร่ือง งดโทษ หรือลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนแล้วให้ดําเนินการ ดังน้ี 
  (1) ให้รายงานการดําเนินการทางวินัยดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลผู้น้ันซึ่ง
เป็นผู้มีอํานาจตามข้อ 69 และมีตําแหน่งเหนือตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
  (2) การรายงานของผู้บังคับบัญชาตาม (1) ให้รายงานพร้อมทั้งส่งสําเนาคําสั่งและสํานวนการ
สอบสวนหรือเอกสารการพิจารณาไปด้วยภายในสามวันทําการนับแต่วันที่สั่ง 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามวรรคหน่ึงและมีตําแหน่งเหนือผู้ดําเนินการทางวินัย
เห็นว่าการยุติเรื่องการงดโทษหรือการลงโทษเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมก็ให้มีอํานาจสั่งลงโทษเพ่ิมโทษ
เป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้นลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลงงดโทษโดยให้ทําทัณฑ์
บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนหรือยกโทษให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามควรแก่กรณีตลอดจนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความในคําสั่งเดิมให้เป็นการถูกต้องและเหมาะสมได้ด้วยและในกรณีที่เห็นว่า ควรดําเนินการอย่างใด
เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรมก็ให้มีอํานาจดําเนินการหรือสั่งดําเนินการได้ตาม
ควรแก่กรณี ทั้งน้ีการสั่งลงโทษหรือเพ่ิมโทษเป็นสถานโทษที่หนักข้ึนต้องไม่เกินอํานาจของตนตามข้อ 69 และ
การเพ่ิมอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่เกินอํานาจนั้นด้วยถ้าเกินอํานาจของตนก็ให้รายงานผู้บังคับ
บัญชาของผู้น้ันตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้พิจารณาดําเนินการ
ตามควรแก่กรณี 
  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษตามข้อ 69 แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ใดไปแล้วแต่ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้รับรายงานตามวรรคหน่ึงเห็นว่ากรณีน้ันเป็นการกระทําผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจดําเนินการตามข้อ 23 วรรคสี่ 
และข้อ 70 วรรคสอง  
  เมื่อได้มีคําสั่งเพ่ิมโทษลดโทษงดโทษหรือยกโทษถ้าเพ่ิมโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้นหรือลด
โทษเบาลงอัตราโทษส่วนที่เกินก็ให้เป็นอันยกเลิกในกรณีที่คําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนเป็นอัน
ยกเลิกหรืออัตราโทษส่วนที่เกินเป็นอันยกเลิกให้คืนเงินเดือนที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วตามคําสั่งที่เป็นอันยกเลิกหรือ
อัตราโทษส่วนเกินที่เป็นอันยกเลิกน้ันให้แก่ผู้ถูกลงโทษแต่ถ้าคําสั่งที่เป็นอันยกเลิกเป็นคําสั่งลงโทษหรือลงทัณฑ์
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการในส่วนราชการใดโดยเฉพาะและผู้ถูกสั่งลงโทษหรือลงทัณฑ์ได้รับโทษหรือ
ทัณฑ์น้ันไปแล้วก็ให้เป็นอันพับไป 
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  เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการทางวินัยตามข้อ 23 วรรค
สองและสั่งลงโทษตามข้อ 69 หรือได้รับรายงานตามวรรคหน่ึงหรือได้ดําเนินการตามข้อ 23 วรรคสี่ และได้
พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้า ที่แล้ว ให้รายงานการดําเนินการทางวินัยดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลซึ่งผู ้ถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยู่แล้วให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลส่งเรื่องให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ 70 วรรคสี่ พิจารณาทํา
ความเห็นแล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณา 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้รับรายงานตามวรรคห้า เห็นว่าการดําเนินการ
ทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมและมีมติเป็นประการใด ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลส่ังหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน 
  เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้มีคําสั่งลงโทษตามวรรคหกหรือข้อ 70 
หรือมีคําสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 85 หรือข้อ 86  แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ใดแล้วให้รายงานสําเนาคําสั่ง
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี จํานวน 3 ฉบับ และสํานวนการสอบสวนหรือเอกสารการพิจารณาพร้อมทั้งบันทึกสรุป
ประวัติและข้อเท็จจริงซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สป.1ท้ายหลักเกณฑ์น้ี1ชุดไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลซึ่งผู้ถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยู่ เพ่ือทราบภายในสิบวันทําการนับแต่วันที่ออกคําสั่ง 
  [ข้อ 81 วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดฯ  (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 17 กันยายน 2547] 
  ข้อ 82 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้รับรายงานตามข้อ 81 วรรคเจ็ดและได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว ให้สํานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลรายงานสําเนาคําสั่ง 3 ฉบับ
และบันทึกสรุปประวัติและข้อเท็จจริงซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สป. 1 ท้ายหลักเกณฑ์น้ี 1 ชุดไปให้สํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว 

หมวดที่ 3 
การให้ออกจากราชการ 
....................................... 

 
  ข้อ 83 พนักงานส่วนตําบลออกจากราชการเมื่อ 
   (1) ตาย 
   (2) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ 
   (3) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามข้อ 84 
   (4) ถูกสั่งให้ออกตามข้อ 28 ข้อ 85 ข้อ 86 ข้อ 87 ข้อ 88 ข้อ 89 หรือ ข้อ 93 
หรือไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตาม
ที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยเรื่องน้ัน 
   (5) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
   การออกจากราชการตามวรรคหน่ึงต้องทําเป็นคําสั่ง เว้นแต่การตายและการพ้นจาก
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุกรณีผู้มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
   การออกคําสั่งเกี่ยวกับการออกจากราชการตามวรรคสอง ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เว้นแต่คําสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 89 วรรคหน่ึง  
   วันออกจากราชการตาม (4) และ (5) ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในส่วนที่ 4 ของหมวดนี้ 
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   การต่อเวลาราชการให้พนักงานส่วนตําบลที่ต้องออกจากราชการตาม (2) รับ
ราชการต่อไปจะกระทํามิได้  
  ข้อ 84 พนักงานส่วนตําบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการตามข้อน้ีให้ย่ืนหนังสือขอ
ลาออกต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร   
ส่วนตําบลเป็นผู้ออกคําสั่งให้ออกจากราชการโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล พิจารณาเห็นว่าจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่
ราชการ จะยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับต้ังแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้ง การยับย้ัง
การอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบและให้การลาออกมีผลนับต้ังแต่วันถัดจากวันครบ
กําหนดเวลาที่ยับย้ัง 
  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลจะยับย้ังการอนุญาตตามวรรคสอง โดยเหตุ
เน่ืองจากอยู่ระหว่างการดําเนินการทางวินัยมิได้ กรณีที่สงสัยว่าพนักงานส่วนตําบลซึ่งขอลาออกจากราชการ 
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลต้ังเร่ืองกล่าวหาผู้น้ันเป็
นหนังสือไว้ในวันก่อนที่จะมีคําสั่งอนุญาตให้ผู้น้ันลาออกจากราชการเพ่ือจะได้ดําเนินการทางวินัยต่อ ไปตามข้อ 27 
  ถ้าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ได้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงหรือวรรค
สองให้การลาออกน้ันมีผลต้ังแต่วันขอลาออก 
  ภายใต้บังคับวรรคหน่ึงในกรณีที่พนักงานส่วนตําบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพ่ือ
ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเพ่ือสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ย่ืนหนังสือขอลาออกต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล และให้การลาออกมีผลนับต้ังแต่
วันที่ผู้น้ันขอลาออก 
  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับย้ังการ
อนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคห้า ให้เป็นไปตามที่กําหนดในส่วนที่ 3 ของ
หมวดน้ี  
  ข้อ 85 ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีอํานาจสั่งให้พนักงานส่วนตําบลออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวกําหนดให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมี
สิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ แต่ในการสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานจะต้องมี
กรณีตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลกําหนดด้วย และการสั่งให้ออกจากราชการ
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน นอกจากให้ทําได้ในกรณีที่กําหนดไว้ในข้ออ่ืนตามหลักเกณฑ์น้ีและกรณีที่
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนแล้ว ให้ทําได้ในกรณีต่อไปน้ีด้วย คือ 

(1) เมื่อพนักงานส่วนตําบลผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสมํ่า
เสมอ ถ้าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลเห็นสมควรให้ออกจากราชการแล้ว ให้สั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการได้ 

(2)  เมื่อพนักงานส่วนตําบลผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆตามความประสงค์ของทาง
ราชการให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการ 

(3) เมื่อพนักงานส่วนตําบลผู้ใดไม่มีสัญชาติไทย ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เป็นกรรมการ
พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง เป็นบุคคลล้มละลาย ทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ไร้
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(4) เมื่อพนักงานส่วนตําบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ไม่
เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจและประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่ากรณีมีมูล ก็ให้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า และให้นําข้อ 
86 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีมติเห็นชอบว่าผู้น้ันเป็นผู้ไม่เลื่อมใสการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยด้วย
ความบริสุทธ์ิใจก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังให้ผู้น้ันออกจากราชการ 

(5) เมื่อพนักงานส่วนตําบลผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการได้ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลสั่งให ้ผู ้ น้ันออกจากราชการได้ โดยให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์ การบริหารส่วนตําบลพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลผู้น้ันเป็น หลัก 
และให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังน้ี 

(5.1) การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในสังกัด ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารและพนักงานส่วนตําบลในสังกัด
เพ่ือกําหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของการปฏิบัติงานท่ีทางราชการพึงประสงค์ 
และประกาศให้พนักงานส่วนตําบลในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนก่อนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในสังกัด โดยการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องมีมาตรฐาน     
อย่างน้อย 3 ด้าน ดังน้ี   
    (5.1.1) ด้านคุณภาพ ต้องกําหนดผลงานที่ต้องการหรือต้องปฏิบัติว่ามีกี่งาน 
อะไรบ้างต้องการให้เกิดผลสําเร็จอะไรจากการทํางานน้ัน หรือต้องการให้เกิดผลงานอะไรและอย่างไร 
    (5.1.2) ด้านปริมาณ ต้องกําหนดปริมาณของผลผลิต หรือกิจกรรมและระบุ
ผลลัพธ์ของงานไว้ด้วย 
    (5.1.3) ด้านเวลา ต้องกําหนดระยะเวลาการทํางานว่าจะใช้เวลาเท่าใด 
   (5.2) ในการประเมินให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ัง
คณะกรรมการอย่างน้อยสามคนประกอบด้วยกรรมการบริหาร พนักงานส่วนตําบลและ ปลัดอําเภอหรือ         
ข้าราชการที่นายอําเภอมอบหมายจํานวนเท่าๆกันเพ่ือดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะความ
คิดเห็นต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามวิธีการดังน้ี 
    (5.2.1) จัดให้มีเคร่ืองมือพ้ืนฐานช่วยในการประเมินได้แก่ 
     (ก) หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง โดยระบุให้ชัดเจนถึงงาน
หลักที่ผู้ดํารงตําแหน่งน้ันๆรับผิดชอบปฏิบัติอยู่ 
     (ข) มาตรฐานการปฏิบัติงานเป้าหมายของงานหรือตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงาน 
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     (ค) แบบบันทึกการปฏิบัติงาน โดยให้พนักงานส่วนตําบลซึ่งเป็นผู้รับ
การประเมินเป็นผู้บันทึกผลการปฏิบัติงานของตนไว้ทุกห้าวันทําการ โดยทุกสิ้นเดือนให้คณะกรรมการรวบรวม
และเก็บผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลแต่ละคนไว้ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประเมินและช้ีแจงผู้อ่ืน 
    (5.2.2) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กันยายนและเดือนธันวาคม 
    (5.2.3) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาตาม 
5.2.2 แล้วให้รายงานประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบลท้ายหมวดน้ี 
   (5.3) พนักงานส่วนตําบลผู้ใดซึ่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได ้
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลการปฏิบัติงานต่ํากว่าเป้าหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม 5.1 และไม่ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนติดต่อกันต้ังแต่สองคร้ังข้ึนไป ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ง  
ผลการประเมินหรือ ผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลและกําหนดให้ผู ้ น้ันพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองภายใน
ระยะเวลาสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้แจ้งผลการประเมินหรือผลการพิจารณาให้ทราบโดยให้ลง
ลายมือช่ือรับทราบไว้เป็นหลักฐาน 
   (5.4) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นสมควรให้แต่งต้ัง
พนักงานส่วนตําบลตาม (5.3) ให้ดํารงตําแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกันกับที่พนักงานส่วนตําบลผู้น้ันมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งซึ่งอาจคาดหมายได้ว่า จะทําให้ผู้น้ันปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลอาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงานส่
วนตําบลเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวได ้ 
   (5.5) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม (5.2) แล้วเห็นว่าพนักงานส่วนตําบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานต่ํากว่าเป้าหมายหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตาม (5.1) แต่ไม่เข้ากรณีตาม (5.3) ถ้าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นสมควรให้
พัฒนาหรือปรับปรุงตนเองเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแล้ว 
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาดําเนินการตาม (5.3) และ (5.4) ได้  
   (5.6) เมื่อได้ดําเนินการตาม (5.3) หรือ (5.4) หรือ (5.5 ) แล้ว ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการตามที่กําหนดใน (5.2) จํานวน
สองครั้งครั้งแรกให้ประเมินเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามท่ีกําหนดให้พัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง และคร้ังที่สอง
ให้ประเมินเมื่อครบกําหนดสามเดือนนับจากการประเมินคร้ังแรก 
   พนักงานส่วนตําบลผู้ใดมีผลการประเมินคร้ังที่สองต่ํากว่าเป้าหมายหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตาม (5.1) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทําความเห็นเสนอคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้ผู้น้ันออกจากราชการต่อไป 
  ข้อ 86 พนักงานส่วนตําบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความ
สามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่ง หน้า ที่
ราชการ และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล เห็นว่ากรณีมีมูลถ้าให้ผู้น้ันรับราชการต่อไป
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนน้ีจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  
เท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงและนําสืบ 
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แก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย ทั้งน้ีให้นําข้อ 23 วรรคเจ็ด ข้อ 26 และข้อ 70 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณี
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล มีมติประการใด ก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล สั่ง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นทําการ
สอบสวนตามข้อ  23  ในเรื่องที่จะต้องทําการสอบสวนตามวรรคหน่ึงและคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 23 
ได้สอบสวนไว้แล้วประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหน่ึงจะใช้สํานวนการสอบสวนน้ัน
พิจารณาดําเนินการโดยไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหน่ึงก็ได ้ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีมติเห็นชอบให้ผู้น้ันออกจากราชการ ก็ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังให้ผู้น้ันออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  การสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามที่กําหนดในส่วนที่ 3 ของหมวด 2  
  พนักงานส่วนตําบลผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้า ที่
ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการและประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร    
ส่วนตําบลเห็นว่าถ้าให้ผู ้น้ันรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการในกรณีดังต่อไปนี้ถือเป็น กรณีที่
ปรากฏชัดแจ้งซึ่งจะดําเนินการตามวรรคหน่ึงโดยไม่สอบสวนก็ได 
  (1) กระทําหรือละเว้นกระทําการใดจนต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้น้ันกระทําผิดแต่ให้รอการ 
กําหนดโทษหรือกําหนดโทษแต่ให้รอการลงโทษไว้ และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่ง  
เป็นผู้บังคับบัญชาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฎตามคําพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว 
  (2) มีกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคํารับ
สารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือต่อคณะกรรมการสอบสวนตามหลักเกณฑ์น้ีและได้มีการบันทึกถ้อยคํารับ
สารภาพเป็นหนังสือ 
  ข้อ 87 พนักงานส่วนตําบลผู้ใดมีกรณีถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 23 และ
คณะกรรมการสอบสวนหรือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัย  
อย่างย่ิงว่าผู้น้ันได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามข้อ 70 วรรคหน่ึง 
ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการและควรให้ออกจากราชการก็ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลส่งความเห็นให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณา แล้วให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตาม  
ข้อ 70 พิจารณาเมื่อมีความเห็นเป็นประการใดให้เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณา ถ้าคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลมีมติประการใดให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามน้ันในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีมติให้ผู้น้ันออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองใน
กรณีที่ถูกสอบสวน ก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังให้ผู้น้ันออกจากราชการเพ่ือรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  ข้อ 88 เมื่อพนักงานส่วนตําบลผู้ใดต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล หรือต้องรับโทษจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกและมิได้มีการรอลงอาญาในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลจะ
สั่งให ้ผู้น้ันออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
ส่วนท้องถิ่นก็ได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลก่อน 
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  ข้อ 89 เมื่อพนักงานส่วนตําบลผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการ
ทหาร ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังให้ผู้น้ันออกจากราชการ 
 
  ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหน่ึง และต่อมาปรากฏว่าผู้น้ันมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้
ออกจากราชการตามข้ออ่ืนอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  
ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพ่ือพิจารณามีมติเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีมติให้
เปลี่ยนแปลงคําสั่งให้ออกตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการตามข้ออ่ืนแล้วให้ประธานกรรมการบริหารองค์
การบริหารส่วนตําบลมีคําสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการตามข้ออ่ืนน้ันได ้ 
  ข้อ 90 ในกรณีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับรายงานตามข้อ 81 วรรค
หน่ึง เห็นว่าสมควรให้พนักงานส่วนตําบลผู้ใดออกจากราชการตามข้อ 85(4) หรือข้อ 86 ก็ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามข้อ 85(4) หรือข้อ 86 
  ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการ ให้นําข้อ 28 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  

เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้สั่งให้พนักงานส่วนตําบลกลับเข้ารับ
ราชการแล้วให้รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลซึ่งผู้ถูกดําเนินการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
สังกัดอยู ่เพ่ือทราบ 

ข้อ 91 เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นสมควรให้พนักงานส่วน
ตําบลออกจากราชการในเร่ืองใดหรือไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลพิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์แห่งความเป็นธรรมหรือ
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลให้องค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์น้ีโดยถูกต้องและ
เหมาะสมตามความเป็นธรรมก็ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลสอบสวนเพ่ิมเติม หรือส่งประเด็นหรือข้อสําคัญไปเพ่ือให้ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลส่ังให้คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งต้ังไว้เดิมทําการสอบสวนเพ่ิมเติมได้ 

ข้อ 92 พนักงานส่วนตําบลซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือข้าราชการตามกฎหมาย
อ่ืนผู้ใดมีกรณีที่สมควรให้ออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือ    
ข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนนั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้
บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลผู้น้ันมีอํานาจพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเก่ียวกับเร่ืองน้ัน
แล้วแต่กรณีแต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็ให้
สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเร่ืองให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งเป็นผู้
บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลผู้น้ันพิจารณาดําเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้วแต่กรณีโดย
อนุโลม และในกรณีที่จะต้องสั่งให้ออกจากราชการ ให้ปรับบทกรณีให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนโดยอนุโลม 

 
ส่วนที่ 2 

การสั่งพกัราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 
ข้อ 93 การส่ังให้พนักงานส่วนตําบลพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการ

สอบสวนพิจารณาตามข้อ 28 ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อนและการดําเนินการเพ่ือให้
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ข้อ 94 เมื่อพนักงานส่วนตําบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ัง
กรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาเว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรืความผิดลหุโทษประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จะสั่งให้ผู้น้ันพักราชการได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้น้ันถูกต้ังกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาใน
เรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือเก่ียวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจและผู้ที่ถูก 
ฟ้องน้ันพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
พิจารณาเห็นว่าถ้าให้ผู้น้ันคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 
  (2) ผู้น้ันมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
พิจารณาหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 
  (3) ผู้น้ันอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจําคุกโดยคํา
พิพากษาและได้ถูกควบคุมขังหรือต้องจําคุกเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว 
  (4) ผู้น้ันถูกต้ังกรรมการสอบสวนและต่อมามีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําความผิดอาญา
ในเร่ืองที่สอบสวนน้ันหรือผู้น้ันถูกต้ังกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําความผิด
อาญาในเร่ืองที่สอบสวนน้ันและประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่าข้อ เท็จจริงที่
ปรากฎตามคําพิพากษาถึงที่สุดน้ันได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทําความผิดอาญาของผู้น้ันเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง  
  ข้อ 95 การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณาเว้นแต่กรณีที่ผู้ถูกสั่งพัก
ได้ร้องทุกข์และคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่าคําร้องทุกข์ฟังข้ึนและไม่สมควรที่จะสั่งพัก
ราชการก็ให้มีมติให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสั่งให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
ก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได ้ 

ข้อ 96 ในกรณีที่พนักงานส่วนตําบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจน
ถูกต้ังกรรมการสอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาหลายคดีเว้น 
แต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนาย
แก้ต่างให้ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกสํานวนและทุกคดี 
  ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการในสํานวนหรือคดีใดไว้แล้ว ภายหลังปรากฎว่าผู้ถูกสั่งพักราชการน้ันมี
กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ังกรรมการสอบสวนในสํานวนอ่ืนหรือถูกฟ้องคดีอาญา 
หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาในคดีอ่ืนเพ่ิมข้ึนอีก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษหรือผู้ถูกฟ้องน้ันพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ก็ให้สั่งพักราชการในสํานวนหรือคดีอ่ืน
ที่เพ่ิมขึ้นน้ันด้วย 

ข้อ 97 การสั่งพักราชการห้ามมิให้สั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกคําสั่งเว้นแต่ 
  (1) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือ 
ต้องจําคุกโดยคําพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุมขังหรือต้องจําคุก 
  (2) ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้วถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะคําสั่งเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง ให้
สั่งพักต้ังแต่วันให้พักราชการตามคําสั่งเดิมหรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออกคําสั่งเดิม 

ข้อ 98 คําสั่งพักราชการต้องระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งพักตลอดจนกรณีและเหตุที่สั่งให้
พักราชการ  

 ๒๙
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  เมื่อได้มีคําสั่งให้พนักงานส่วนตําบลผู้ใด พักราชการแล้วให้แจ้งคําสั่งให้ผู้น้ันทราบพร้อมทั้งส่
งสําเนาคําสั่งให้ด้วยโดยพลันในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้น้ันทราบได้ หรือผู้น้ันไม่ยอมรับทราบคําสั่งให้ปิด สําเนา
คําสั่งไว้ ณ ที่ทําการที่ผู้น้ันรับราชการอยู่และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับไปให้ผู้น้ัน ณ ที่อยู่ของผู้น้ันซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการในกรณีเช่นน้ีเมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้ดําเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้น้ันได้ทราบคําสั่งพักราชการแล้ว 

ข้อ 99 เมื่อพนักงานส่วนตําบลผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ 94 และประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่
อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจะสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ 
  ให้นําความในข้อ 95 ข้อ 96 และข้อ 98 มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดย
อนุโลม 

ข้อ 100 เมื่อได้สั่งให้พนักงานส่วนตําบลผู้ใดพักราชการไว้แล้วประธานกรรมการบริหารองค์
การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตามข้อ 99 และสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการไว้ก่อนอีกช้ันหน่ึงก็ได้โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลก่อน 

ข้อ 101 การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจะสั่งให้ออกต้ังแต่วันใดให้นําข้อ 97 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม แต่สําหรับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามข้อ100 ให้สั่งให้ออกต้ังแต่วันพักราชการ 
เป็นต้นไป 

ข้อ 102 เมื่อได้สั่งให้พนักงานส่วนตําบลผู้ใดพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือ
รอฟังผลการสอบสวนพิจารณาถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเป็นประการใดแล้วให้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีปรากฏว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้สั่งลงโทษให้เป็นไปตามข้อ 70 หรือ
ข้อ 173 แล้วแต่กรณี  
  (2) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีที่จะต้อง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสั่งให้ผู้น้ันกลับเข้า ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู ้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งน้ันโดยการส่ังดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลก่อนแล้วดําเนิน
การตามข้อ 69 หรือข้อ 173 แล้วแต่กรณี  
  (3) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนน้ันกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและ
ไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังให้ผู้น้ันกลับ
เข้ารับราชการในตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้น้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งน้ันโดยการส่ังดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลก่อนแล้วดําเนิน
การตามข้อ 69 หรือข้อ 173 แล้วแต่กรณี 
  (4) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีที่
จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนแต่ไม่อาจสั่งให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เนื่องจากมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้
ดําเนินการตามข้อ 69 หรือข้อ 173 แล้วแต่กรณีโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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  การดําเนินการตามข้อ 69 หรือข้อ 173  ในกรณีที่จะสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้น
เงินเดือนการสั่งลงโทษดังกล่าวให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันสุดท้ายก่อนวันพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
  (5) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนน้ันกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและ
ไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนแต่ไม่อาจส่ังให้กลับเข้ารับราชการได้เน่ืองจากมีอายุครบ
หกสิบปีบริบูรณ์และสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์น้ันแล้วก็ให้ดําเนินการตามข้อ 69 หรือข้อ 
173  แล้วแต่กรณีและมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือให้ผู้น้ันเป็นผู้พ้นจากราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญแล้วให้นํา (4) วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  (6) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่นก็ให้ดําเนินการตามข้อ 69 หรือข้อ 173  แล้วแต่กรณีแล้วให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลส่ังให้ผู้น้ันออกจากราชการ
ตามเหตุน้ันโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการแล้วให้นํา  (4) วรรคสองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
  (7) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้น้ันมิได้กระทําผิดวินัยและไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการก็ให้สั่ง
ยุติเรื่องและให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการตาม (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี  
  (8) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการน้ันมิได้กระทําผิดวินัยและไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้
ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นแต่ไม่อาจสั่งให้ผู ้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เนื่องจากมีอายุครบหก
สิบปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วก็ให้สั่งยุติเรื่อง 
  (9) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนน้ันมิได้กระทําผิดวินัยและไม่มีกรณีที่
จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนแต่ไม่อาจส่ังให้ผู้น้ันกลับเข้ารับราชการได้เน่ืองจากมีอายุครบหก
สิบปีบริบูรณ์และสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์น้ันแล้วก็ให้สั่งยุติเรื่องและมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือให้ผู้น้ันเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้า ราชการส่วนท้องถิ่น  
  (10) ในกรณีที ่ปรากฏว่าผู้ นั ้นมิได้กระทําผิดวินัยแต่มีกรณีที ่จะต้องถูกสั ่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืนก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
กลับเข้ารับราชการ  

ข้อ 103 การออกคําสั่งพักราชการคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือคําสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการให้มีสาระสําคัญตามแบบ พอก.1 พอก.2พอก.3 หรือ พอก.4 แล้วแต่
กรณีท้ายหลักเกณฑ์น้ี 

 
ส่วนที่ 3 

การลาออกจากราชการ 
 

ข้อ 104 พนักงานส่วนตําบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการตามข้อ 84 ให้ย่ืนหนังสือ
ลาออกต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ตามแบบ ลก.1 ท้ายหลักเกณฑ์น้ี  
  การย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการ นอกจากกรณีลาออกเพ่ือดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือ
เพ่ือสมัครรับเลือกต้ังตามข้อ 84 วรรคห้า ให้ย่ืนล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน  
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  ผู้ขอลาออกจะขอถอนหนังสือขอลาออกก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาให้
ความเห็นชอบการลาออกเสร็จสิ้นก็ได้เว้นแต่การลาออกนั้นมีผลตามข้อ 84 วรรคสองหรือวรรคสี่แล้ว โดย
ทําเป็นหนังสือตามแบบ ลก.2 ท้ายหลักเกณฑ์น้ีย่ืนต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
  ในกรณีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่ามีเหตุผลความจําเป็นเป็น 
พิเศษประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลจะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออกให้ผู้
ที่ประสงค์จะลาออกจากราชการย่ืนหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันก็ได้  
  หนังสือขอลาออกจากราชการท่ีย่ืนล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก
ให้ถือวันถัดจากวันครบกําหนด 30 วัน นับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก 

ข้อ 105 เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว 
ให้บันทึกวันย่ืนหนังสือขอลาออกนั้นไว้เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบว่าหนังสือขอลาออกดังกล่าวได้ย่ืนล่วงหน้า 
ก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือไม่ พร้อมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือขอลาออก 

ข้อ 106 เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับหนังสือขอลาออกจาก
ราชการของพนักงานส่วนตําบลผู้ใดแล้ว ถ้าเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการท่ีย่ืนล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 
30 วัน หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาว่า ควรอนุญาตให้
ผู้น้ันลาออกจากราชการหรือจะสั่งยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกโดยให้ดําเนินการ ดังน้ี 
  (1) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้
ลาออกจากราชการได้ ให้เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้น้ันออกจาก
ราชการ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเห็นชอบแล้วให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมี
คําสั่งอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบ ลก.3 ท้ายหลักเกณฑ์นี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอ
ลาออก แล้วแจ้งคําสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย 
  (2) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่าควรยับย้ังการ
อนุญาตให้ลาออกเน่ืองจากจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมี
คําสั่งยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก แล้วแจ้งคําสั่งดังกล่าวพร้อม
ทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วยทั้งน้ีการยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกให้สั่งยับย้ังได้เพียงครั้ง
เดียวและจะขยายอีกไม่ได้ 
  ในกรณีเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการท่ีย่ืนล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน เมื่อ
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับหนังสือขอลาออกดังกล่าวแล้ว ให้มีคําสั่งเป็น ลาย
ลักษณ์อักษรภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือขอลาออกว่าจะอนุญาตให้ย่ืนล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 
30 วัน ตามท่ีผู้ขอลาออกได้ย่ืนไว้หรือไม่ ทั้งน้ี เพ่ือจะได้ทราบว่าวันขอลาออกในกรณีดังกล่าว คือ วันที่ระบุไว้ใน
หนังสือขอลาออก หรือวันถัดจากวันครบกําหนด 30 วันวัน นับแต่วันย่ืนหนังสือขอลาออกแล้ว ให้พิจารณา
ดําเนินการตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี  

ข้อ 107 ในกรณีที่ผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลตามข้อ 84 วรรคสองและวรรคส่ี 
เน่ืองจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมิได้มีคําสั่งอนุญาตให้ลาออกและมิได้คําสั่งยับย้ัง
การอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก หรือเน่ืองจากครบกําหนดเวลายับย้ังการอนุญาตให้ลาออก ให้ประธาน 
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กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกทราบภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ผู ้ น้ันออกจากราชการและแจ้งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล และคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบลทราบด้วย 

ข้อ 108 การย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเพ่ือสมัคร
รับเลือกต้ังตามข้อ 84 วรรคห้า ให้ย่ืนต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลอย่างช้าภายในวันที่
ขอลาออก และให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอหนังสือขอลาออกน้ันต่อ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลภายใน 3 วันทําการ  
  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลให้ความเห็นชอบการลาออกตามวรรคหนึ่งแล้วให้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ต้ังแต่วันที่ขอลาออก 
 

ส่วนที่  4 
วันออกจากราชการ 

 
ข้อ 109 การออกจากราชการของพนักงานส่วนตําบลตามข้อ 83(4) และ (5) จะออกจาก

ราชการต้ังแต ่วันใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดในส่วนน้ี 
ข้อ 110 การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 85 ข้อ 86 ข้อ 87 ข้อ 88 ข้อ 89 ข้อ 91 หรือ

ข้อ 70 หรือ การส่ังให้ออกจากราชการเน่ืองจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บรรจุและแต่งต้ัง ห้ามมิให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกคําสั่งเว้นแต่ 
  (1) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 88  โดยปกติให้สั่งออกต้ังแต่วันต้องรับโทษจําคุกโดย
คําสั่งของศาลหรือโดยคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี 
  (2) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 89 ให้สั่งให้ออกต้ังแต่วันไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  (3) ในกรณีที่ได้มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 85 ข้อ 86 ข้อ 87 ข้อ 88 ข้อ 89 ข้อ 91 หรือข้อ 70 หรือการ
สั่งให้ออกจากราชการเน่ืองจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบรรจุและแต่งต้ัง ก็ให้สั่งให้ออก  
ย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องออกจากราชการตามกรณีน้ันในขณะที่ออกคําสั่งเดิม 
  (4) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งให้ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควร
จะต้องออกจากราชการตามกรณีน้ันได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่เป็นการทําให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้
ถูกสั่งให้ออกน้ัน  

ข้อ111 การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ 28 จะสั่งให้ออกต้ังแต่วันใดให้เป็นไปตามที่
กําหนดในข้อ 101 

ข้อ 112 การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการห้ามมิให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลัง
ไปก่อนวันออกคําสั่งเว้นแต ่ 
  (1) ในกรณีที่ได้มีคําสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อจะสั่งลงโทษปลดออก
หรือไล่ออกจากราชการให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกต้ังแต่วันพักราชการหรือวันให้ออกจากราชการไว้ก่อน  แล้วแต่กรณี 
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  (2) การส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทําผิดวินัยโดยละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกให้สั่งปลดออกหรือไล่
ออกต้ังแต่วันละทิ้งหน้าที่ราชการน้ัน 
  (3) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการในกรณีกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษ
จําคุกหรือโทษที่หนักกว่าจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยปกติให้สั่ง
ปลดออกหรือไล่ออกต้ังแต่วันต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด หรือวันต้องคําพิพากษาถึงที่สุดหรือวันถูก
คุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้องคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี 
  (4) ในกรณีที่ได้มีการสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการไปแล้วถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งการลงโทษปลดออก หรือไล่ออกในกรณีเช่นน้ี ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการตาม
คําสั่งเดิม แต่ถ้าวันออกจากราชการตามคําสั่งเดิมไม่ถูกต้องก็ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่
ควรต้องออกจากราชการตามกรณีน้ันในขณะที่ออกคําสั่งเดิม 
  (5) ในกรณีที่ได้มีการสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยไปแล้ว 
ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเป็นลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก
ย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามกรณีน้ันในขณะที่ออกคําสั่งเดิม 
  (6) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งน้ันได้ออกจาก 
ราชการโดยถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืนหรือได้รับอนุญาตให้
ลาออกจากราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการน้ัน 
  (7) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งน้ันได้พ้นจาก 
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลัง
ไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้น้ันมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
  (8) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออกหรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ให้สั่งปลดออกหรือไล่
ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีน้ันได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่เป็นการทําให้เสียประโยชน์
ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษน้ัน 
 

หมวด 4 
สทิธกิารอุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ ์

…............................................... 
ส่วนที1่ 

สทิธกิารอุทธรณ ์
 

ข้อ 113 พนักงานส่วนตําบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์น้ี ให้ผู้น้ันมี
สิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให     
เป็นไปตามที่กําหนดในหมวดน้ี 
  การพิจารณาอุทธรณ์ให้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันได้รับหนังสือ
อุทธรณ์แต่หากมีความจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ขยายระยะเวลาได้อีกสอง
ครั้ง ๆ  ละไม่เกินสามสิบวันและให้บันทึกแสดงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย 

ข้อ 114 การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนให้อุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เพ่ือส่งเร่ืองให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาทํา

 ๓๔



 ๓๕ 

และข้อเท็จจริงซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สป. 1 ท้ายหลักเกณฑ์น้ี  
  การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามวรรคหน่ึงให้นําข้อ 70 วรรคสี่  
วรรคห้า  และวรรคหก  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ของ
หมวดน้ี  

ข้อ 115 การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนตําบล เพ่ือส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามข้อ114 พิจารณาทําความเห็น 
โดยเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์มีความเห็นเป็นประการใด ให้เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นไป
ยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพ่ือพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีมติประการใด  
แล้วให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติตามวรรคหนึ่งหากผู้อุทธรณ์เห็นว่ามติดังกล่าว
ขัดแย้งกับมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
การให ้ออกจากราชการ หรือมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้มี
สิทธิร้องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เพ่ือดําเนินการตามมาตรา  19 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  ในกรณีที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ ให้นําข้อ 28 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 116 ในการพิจารณาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอํานาจตามที่กําหนดไว้
ในข้อ 81 และข้อ 91 

ข้อ 117 พนักงานส่วนตําบลซ่ึงโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือข้าราชการตาม
กฏหมายอ่ืนผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนตําบลและผู้น้ันมีสิทธิอุทธรณ์ได้
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนหรือข้าราชการตามกฏหมายอ่ืนก็ให้ผู้น้ันมีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ
113 ได้ แต ่ถ้าผู้น้ันได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือข้าราชการตาม
กฎหมายอ่ืนที่โอนมาไว้แล้วและในวันที่ผู้น้ันได้โอนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนตําบล การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่
แล้วเสร็จ ก็ให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ 
 

ส่วนที ่2 
หลกัเกณฑ์วิธกีารอทุธรณ์และการคดัค้าน 

 
ข้อ 118  การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กําหนดในส่วนน้ี 
ข้อ 119 การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้สําหรับตนเองเท่าน้ันจะอุทธรณ์แทนผู้อ่ืนหรือ

มอบหมายให้ผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
 

 ๓๕



 ๓๖ 

  การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษ
โดยไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไรและลงลายมือช่ือและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ 
  ในการอุทธรณ ์ถ ้ าผู ้ อุทธรณ ์ประสงค ์จะแถลงการณ ์ด ้วยวาจาในช้ันพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณีให้แสดงความ
ประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์หรือจะทําเป็นหนังสือต่างหากก็ได้แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจา
น้ันต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลโดยตรงภายในสามสิบวันนับแต่วันย่ืนหรือส่ง หนังสืออุทธรณ์ 

ข้อ120 เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้ส่วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยคําบุคคลพยานหลักฐานอ่ืน
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษตามข้อ 23 วรรคสามหรือประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม่โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ในการ
รักษาวินัยของพนักงานส่วนตําบลตลอดจนเหตุผลและความจําเป็นเป็นเร่ืองๆไป 

ข้อ 121  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลผู้พิจารณาอุทธรณ์ ถ้าผู้น้ันมีเหตุผลอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
(2) มีส่วนได้เสียในการกระทําผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
(3) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์ 
(4) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษหรือเป็นคู่สมรสบุพการีผู้สืบสันดานหรือ

พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ 
การคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือกรรมการพนักงานส่วนตําบลผู้

พิจารณาอุทธรณ์น้ันต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์หรือแจ้งเพ่ิมเติมเป็น 
หนังสือก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณี
เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ 

เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหน่ึงอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลผู้น้ันจะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์น้ันก็ได้ ถ้าอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ   
ร้องทุกข์หรือกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณี มิได้ขอถอนตัวให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์
และร้องทุกข์หรือประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณีพิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้านหากเห็นว่า     
ข้อเท็จจริงน้ันน่าเช่ือถือให้แจ้งผู ้ถูกคัดค้านผู ้น้ันทราบและมิให้ร ่วมพิจารณาอุทธรณ์น้ันเว้นแต่ประธาน
อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่า การให้ผู้ถูก
คัดค้านผู้น้ันร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ย่ิงกว่าเพราะจะทําให้ได้ความจริงและเป็นธรรมจะ
อนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้านผู้น้ันร่วมพิจารณาอุทธรณ์น้ันก็ได้ 

ข้อ 122 เพ่ือประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ให้ถือวันที่ผู้ถูกลงโทษลงลายมือช่ือ
รับทราบคําสั่งลงโทษเป็นวันทราบคําสั่ง 
  ถ้าผู้ถูกลงโทษไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งลงโทษ และมีการแจ้งคําสั่งลงโทษให้ผู้ถูก
ลงโทษทราบกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษแล้วทําบันทึกลงวันเดือนปีเวลาและสถานที่ที่แจ้งและ 
ลงลายมือช่ือผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้วให้ถือวันที่แจ้งน้ันเป็นวันทราบคําสั่ง 
  ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู ้ถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งลงโทษได้โดยตรงและได้แจ้งเป็น 
หนังสือส่งสําเนาคําสั่งลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษณท่ีอยู่ของผู้ถูกลงโทษซึ่งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการโดยส่งสําเนาคําสั่งลงโทษไปให้สองฉบับเพ่ือให้ผู้ถูกลงโทษเก็บไว้หน่ึงฉบับและให้ผู้

 ๓๖



 ๓๗ 

ข้อ 123 การอุทธรณ์ให้ทําหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบล พร้อมกับ
สําเนารับถูกต้อง หน่ึงฉบับโดยออกนามจังหวัดและย่ืนที่ศาลากลางจังหวัด 
  การย่ืนหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ผู้อุทธรณ์จะย่ืนหรือส่งผ่านประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลก็ได้และให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลน้ันดําเนินการตามข้อ127 
  ในกรณีที่มีผู้นําหนังสืออุทธรณ์มาย่ืนเองให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรารับหนังสือ
และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณและให้ถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันย่ืนหนังสืออุทธรณ์ 
  ในกรณีที่ส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก    
เป็นหลักฐานฝากส่งหรือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์ 
  เมื่อได้ย่ืนหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้วผู ้อุทธรณ์จะย่ืนหรือส่งคําแถลงการณ์หรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 
แล้วแต ่กรณี ีเริ่มพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้โดยย่ืนหรือส่งตรงต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 
  การร้องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลตามข้อ115 วรรคสอง ให้ทําหนังสือถึง
ประธานกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลหรือเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล พร้อมกับ
สําเนารับรองถูกต้องหน่ึงฉบับและยื่นที่สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล 

ข้อ 124 อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสาระสําคัญตามข้อ119 
และ ข้อ 123 และยื่นหรือส่งภายในกําหนดเวลาตามข้อ113 
  ในกรณีที่มีป ัญหาว ่า อุทธรณ ์รายใดเป ็นอุทธรณ ์ที่ จะรับไว ้ พิจารณาได ้ห รือไม ่ ให ้
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาแล้วเสนอความเห็นให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 
เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีมติไม่รับอุทธรณ์คําสั่งลงโทษไว้พิจารณาให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแจ้งมติน้ันให้ผู ้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็วและเมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลมีมติเป็นประการใดแล้วผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล มีมติให้รับอุทธรณ์คําสั่งลงโทษไว้พิจารณา ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาและทํา
ความเห็นเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เพ่ือมีมติต่อไป 

ข้อ 125 ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
ทําความเห็น หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นก็ได้โดยทําเป็นหนังสือย่ืน
หรือส่งตรงต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ 

ข้อ 126 ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดอ่ืน ให้ย่ืน
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลท่ีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดน้ัน 
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  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดอ่ืน หลังจากที่ได้ย่ืนอุทธ
รณ์ไว้แล้วและคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเจ้าสังกัดเดิมยังมิได้มีมติตามข้อ 130 ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และ
เอกสารหลักฐานตาม ข้อ 129 ไปให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลท่ีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดน้ันเป็นผู้
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป 
  ในกรณีที่ผู ้ อุทธรณ์ได ้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดอ่ืนหลังจากที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเจ้าสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ 130 แล้วแต่ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลสังกัดเดิมยังมิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติน้ันให้ส่งเร่ืองอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่
เก่ียวข้องพร้อมทั้งมติที่ได้มีไปแล้วและรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลไปให้ประธาน
กรรมการบริหารองค ์การบริหารส่วนตําบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาคนใหม่เป็นผู้สั่งหรือปฏิบัติตามข้อ 132 

ข้อ 127 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับหนังสืออุทธรณ์ที่ได้
ย่ืนหรือส่งตามข้อ 123 วรรคสองให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดัง
กล่าวพร้อมทั้งสําเนาหลักฐานการรับทราบคําสั่งลงโทษของผู้อุทธรณ์สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาใน
เบ้ืองต้นตามข้อ 20 และสํานวนการดําเนินการทางวินัยตามข้อ 23 พร้อมทั้งคําช้ีแจงของประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผู้สั่งลงโทษแล้วแต่กรณี (ถ้ามี) ไปยังประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบล 
ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ ์ 
  ในกรณีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ผู้อุทธรณ์ได้
โอนไปสังกัดได้รับหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง ให้ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบล
ภายในสามวันทําการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

ข้อ 128 การนับระยะเวลาตามหมวดน้ีสําหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลาน้ัน
เป็นวันเร่ิมนับระยะเวลาส่วนเวลาสุดสิ้นถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้นับวันเร่ิมเปิด ทําการ
ใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 

 
ส่วนที่ 3 

การพจิารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดอืน ลดขัน้เงินเดือน 
 

ข้อ 129 การพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ 114 ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณีพิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาใน
เบ้ืองต้นตามข้อ 20 และสํานวนการดําเนินการทางวินัยตามข้อ 23 และในกรณีจําเป็นและสมควรอาจขอ
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมรวมทั้งคําช้ีแจงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือบุคคลใดๆหรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐห้างหุ ้นส่วน บริษัท ข้าราชการหรือบุคคลใดๆมาให้ถ้อยคําหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได้ 
  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาหากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณีพิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จําเป็นแก่การ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 
  ในกรณีที่ นัดให ้ผู ้ อุทธรณ ์มาแถลงการณ ์ด ้วยวาจาต ่อที่ประชุมให ้แจ ้งให ้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีสั่งลงโทษหรือเพ่ิมโทษทราบด้วยว่าถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มา
แถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้พนักงานส่วนตําบลหรือกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลที่เก่ียว    

 ๓๘



 ๓๙ 

  ในการพิจารณาอุทธรณ์ถ้าคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลเห็นสมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์แห่ง ความถูกต้องและ
เหมาะสมตามความเป็นธรรมให้มีมติแจ้งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการสอบสวน
ใหม่ หรือสอบสวนเพ่ิมเติมในเรื่องน้ันได้ตามความจําเป็น 

ข้อ 130 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ 114 แล้ว 
(1) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องและเหมาะสมกับความผิดแล้วให้มีมติยกอุทธรณ์ 
(2) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้

กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแต่ควรได้รับโทษหนักข้ึนให้มีมติให้เพ่ิมโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักข้ึน  
(3)  ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้ 

กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงควรได้รับโทษเบาลงให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง 
(4)  ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้ 

กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงซึ่งเป็นการกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษให้มีมติให้สั่งงดโทษโดย
ให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

(5)  ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องและเห็นว่าการกระทําของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดวินัย
หรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทําผิดวินัยให้มีมติให้ยกโทษ 

(6)  ถ้าเห็นว่าข้อความในคําสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมให้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม 

(7)   ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 23 วรรคสี่  

ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กําหนดใน  
ส่วนที่ 2 ของหมวด 2 หรือเห็นว่าผู้อุทธรณ์กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการดําเนินการทางวินัยตามข้อ 
23 ของส่วนที่ 3 ของหมวด 2 แล้วให้มีมติให้เพ่ิมโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตามข้อ 70 หรือ
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลัก
เกณฑ์น้ีใช้บังคับแล้วแต่กรณี  

(8)   ถ้าเห็นว่าการส่ังลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมโดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์มีกรณีที่สมควรแต่
งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือให้ออกจากราชการตามข้อ 85 (4) ข้อ 86 หรือ ข้อ 87 ให้นํา (7)  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

(9)   ถ้าเห็นว่าสมควรดําเนินการโดยประการอ่ืนใดเพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมี
ความเป็นธรรมให้มีมติให้ดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี 

การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ์แต่จะมีมติตาม (2) 
หรือ (8) มิได้และถ้าเป็นการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม(7) มิได้ด้วย  

 

 ๓๙



 ๔๐ 

ในกรณีที่มีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้กระทําร่วมกันและเป็นความผิดในเร่ืองเดียวกัน
โดยมีพฤติการณ์แห่งการกระทําอย่างเดียวกันเมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์คําสั่งลงโทษดังกล่าว
และผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์แม้ผู้ถูกลงโทษคนอ่ืนจะไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์หากพฤติการณ์ของผู้ไม่ได้
ใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้วให้มีมติให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์
ได้รับการพิจารณาการลงโทษให้มีผลในทางที่เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย 

ข้อ  131  ในกรณีที่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ130 (7)   หรือ  (8)  เมื่อ
คณะกรรมการสอบสวน ได้สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้วให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพ่ือ
พิจารณามีมติตามข้อ  130  ต่อไป 

ข้อ  132  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้มีมติตามข้อ130  แล้วให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีผู้อุทธรณ์สังกัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติน้ันในโอกาสแรกที่ทํา
ได้ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นจะให้มีการรับรองรายงานการประชุมก่อนก็ได้และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติ
ดังกล่าวแล้วให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

ข้อ  133  ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังตามข้อ133  แล้ว   
ผู้อุทธรณ์  จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ในกรณีผู้อุทธรณ์เห็นว่า คําสั่งของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่
วนตําบลที่สั่งตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไป ผู้อุทธรณ์อาจใช้สิทธิตาม 
ข้อ  115  วรรคสองได้ 
 

ส่วนที่  4 
การพจิารณาอุทธรณ์คําสั่งไล่ออกปลดออกจากราชการ 

 

ข้อ  134  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลตามข้อ115  
ให้นําข้อ129  วรรคหน่ึงวรรคสองและวรรคสาม ข้อ130  และข้อ  132  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ  135  กรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสั่งตามข้อ134  ผู้อุทธรณ์จะ
อุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ 

ในกรณีผู้อุทธรณ์เห็นว่า คําสั่งของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีสั่งตาม
มติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไป ผู้อุทธรณ์อาจใช้สิทธิตามข้อ115  วรรคสองได้ 
 

หมวด  5 
สทิธกิารร้องทกุข์และการพจิารณาร้องทกุข์ 

-------------------------------- 
ส่วนที่ 1 

สทิธกิารร้องทกุข ์ 
 

ข้อ  136  พนักงานส่วนตําบลผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามหมวด  3  ด้วยเหตุใดๆให้ผู้
น้ันมีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในส่วนที่  2  ของ
หมวดน้ี 

ข้อ  137  ภายใต้บังคับข้อ136  พนักงานส่วนตําบลผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่

 ๔๐



 ๔๑ 

 
ส่วนที่  2 

การร้องทกุข์และการพจิารณาเรื่องร้องทกุข์คําสั่งให้ออกจากราชการ 
 
 

ข้อ  138  พนักงานส่วนตําบลผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามหมวด  3  ด้วยเหตุใดๆให้ผู้
น้ันมีสิทธิร้องทุกข์ได้การร้องทุกข์ตามวรรคหน่ึงให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลภายในสามสิบ
วันนับแต่วันทราบคําสั่ง และให้นําข้อ113  วรรคสองข้อ115  และข้อ  116  ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดในส่วนที่  2  และส่วนที่  4  ของหมวด  4  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่  3 
การร้องทกุข์และการพจิารณาเรื่องร้องทกุข์ขอให้แก้ไขการปฏบิตัไิม่ถูกต้อง 

หรือการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย 
 
 

ข้อ  139  การร้องทุกข์และการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ในกรณีที่พนักงานส่วนตําบลเห็นว่าผู้
บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายตามข้อ  137  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กําหนดในส่วนน้ี 

ข้อ  140  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาเมื่อมีกรณีเป็นปัญหาขึ้นระหว่างกันควรจะได้ปรึกษาหารือทําความเข้าใจ ฉะน้ันเมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
มีปัญหาเก่ียวกับการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้  ถูกต้องตาม
กฎหมายและแสดงความประสงค์ที่จะปรึกษาหารือกับผู ้บังคับบัญชาให้ผู ้บังคับบัญชานั้นให้โอกาสและรับ        
ฟังหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเพ่ือเป็นทางแห่งการทําความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันต้น 

ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือหรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคําช้ีแจงหรือ
ได้รับคําช้ีแจงไม่เป็นที่พอใจก็ให้ร้องทุกข์ตามข้อ141  การร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลตาม    
ข้อนี้ ให้นําข้อ115  และข้อ  116  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ  141  การร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้สําหรับตนเองเท่าน้ันจะร้องทุกข์แทนผู ้ อ่ืนหรือ
มอบหมายให้ผู้อ่ืนร้องทุกข์แทนไม่ได้และให้ร้องทุกข์เป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเร่ืองอัน เป็น  
เหตุให้ร้องทุกข์ 

ข้อ  142  หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือช่ือและตําแหน่งของผู้ร้องทุกข์และต้องประกอบด้วย
สาระสําคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเร่ืองให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่
ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างใดและความประสงค์ของการร้องทุกข์ 

 

 ๔๑



 ๔๒ 

ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในช้ันพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข์หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณีให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือ ร้องทุกข์หรือจะทํา
เป็นหนังสือต่างหากก็ได้แต่ต้องย่ืนหรือส่งก่อนที่คณะอนุกรรมพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณีเริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์โดยยื่นหรือส่งตรงต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 

ข้อ  143  ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลผู้พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ ถ้าผู้น้ันมีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

(1)  เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
(2)  มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ร้องทุกข์ 
(3)  มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์ 
(4)  เป็นคู่สมรสบุพการีผู้สืบสันดานหรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้

บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข ์ 
การคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือกรรมการพนักงานส่วนตําบลผู้

พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์น้ันต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือร้องทุกข์หรือแจ้งเพ่ิมเติม 
เป็นหนังสือก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่
กรณีเริ่มพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ 

เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหน่ึง ผู้ถูกคัดค้านผู้น้ันจะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาเรื่อง  
ร้องทุกข ์น้ันก็ได้ ถ้าผู้ถูกคัดค้านผู้น้ันมิได้ขอถอนตัวให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือ
ประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่าข้อเท็จจริงน้ันน่าเช่ือถือให้แจ้งผู้
ถูกคัดค้านผู้น้ันทราบและมิให้ร่วมพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์น้ันเว้นแต่ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ   
ร้องทุกข์หรือประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณีพิจารณาเห็นว่าการให้ผู ้ถูกคัดค้านผู้น้ันร่วม
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ย่ิงกว่าเพราะจะทําให้ได้ความจริงและ    เป็นธรรมจะอนุญาตให้
ผู้ถูกคัดค้านผู้น้ันร่วมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์น้ันก็ได้ 

ข้อ  144  เพ่ือประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์ 
(1)  ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถือว่า

วันที่ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งและมีการแจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอบสําเนา

คําสั่งให้ผู้ถูกสั่งแล้วทําบันทึกลงวันเดือนปีเวลาและสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้
เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้วให้ถือวันที่แจ้งน้ันเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งได้โดยตรงและได้แจ้งเป็นหนังสือส่ง  สําเนา
คําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่งณที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
โดยส่งสําเนาคําสั่งไปให้สองฉบับเพ่ือให้ผู ้ถูกสั่งเก็บไว้หน่ึงฉบับและให้ผู ้ถูกสั่งลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่
รับทราบคําสั่งส่งคืนกลับมาเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานหน่ึงฉบับในกรณีเช่นน้ีเมื่อล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่
ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับ
สําเนาคําสั่งฉบับที่ให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบคําสั่งกลับคืนมาให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้ทราบคําสั่งแล้ว 

(2)  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่มีคําสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรงให้ถือวันที่มีหลักฐาน
ยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรได้ทราบคําสั่งน้ันเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
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(3)  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีคําสั่งอย่างใดให้ถือวันที่ผู ้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการใช้อํานาจหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

ข้อ  145  การร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลให้ทําหนังสือร้องทุกข์ถึงประธาน
กรรมการพนักงานส่วนตําบลพร้อมกับสําเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับโดยออกนามจังหวัดและย่ืนที่ศาลากลาง
จังหวัดน้ัน 

ผู ้ร้องทุกข์จะย่ืนหรือส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมกับสําเนารับรองถูกต้องหน่ึงฉบับผ่านประธาน 
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้และให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ดําเนินการตามข้อ  147  วรรคสอง 

ในกรณีที่มีผู ้นําหนังสือร้องทุกข์มาย่ืนเองให้ผู ้รับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรารับ
หนังสือและลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณและให้ถือ
วันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันย่ืนหนังสือร้องทุกข์ 

ในกรณีที่ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็
นหลักฐานฝากส่งหรือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์ 

เมื่อได้ย่ืนหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ไว้แล้วผู้ร้องทุกข์จะย่ืนหรือส่งหนังสือร้องทุกข์หรือเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติมก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  
แล้วแต่กรณี จะเร่ิมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ก็ได้โดยย่ืนหรือส่งตรงต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 

ข้อ  146  ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไปจะขอถอน
เรื่องร้องทุกข์ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์เสร็จสิ้นก็ได้โดยทําเป็นหนังสือย่ืน
หรือส่งตรงต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณี
เมื่อได้ถอนเรื่องร้องทุกข์แล้วการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์น้ันให้เป็นอันระงับ 

ข้อ  147  เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ145  วรรคหน่ึงให้ประธานอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ ์และร้องทุกข์ มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งสําเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์น้ันส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและคําช้ีแจงของ
ตน  (ถ้ามี)  ไปเพ่ือประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันได้รับหนังสือ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ย่ืนหรือ 
ส่งตามข้อ  145  วรรคสองให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน ส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อม
ทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือร้องทุกข์ 

ข้อ  148  การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์และ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาจากเร่ืองราวการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชา
ผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์และในกรณีจําเป็นและสมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม รวมท้ัง
คําช้ีแจงจากหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอ่ืนของรัฐห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือบุคคลใดๆหรือขอให้ผู้แทนหน่วย
ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วนบริษัทข้าราชการหรือบุคคลใดๆมาให้ถ้อยคําหรือช้ีแจง      
ข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

ในกรณีที่ผู ้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาหากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จําเป็นแก่การพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสียก็ได้ 
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ในกรณีที่นัดให้ผู ้ร ้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมให้แจ้งให้ผู ้บังคับบัญชาผู้
เป ็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่าถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้
พนักงานส่วนตําบลหรือกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลที่เก่ียวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจา   
ต่อที่ประชุมคร้ังน้ันได้ทั้งน้ีให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณีและเพ่ือประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าวให้ผู้บังคับ
บัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือผู้แทนเข้าฟังคําแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์ได้ 

ข้อ  149  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์และเอกสารหลักฐานตามข้อ147  แต่ถ้ามีความจํา
เป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวให้ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวันและให้บันทึก
แสดงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย 

ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธ
รณ์และร้องทุกข์ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวันแต่ทั้งน้ีให้พิจารณากําหนดมาตรการที่จะทําให้การพิจารณา
แล้วเสร็จโดยเร็วและบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุมด้วยและให้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลภายในห้าวันนับแต่วันที่ครบกําหนดขยายเวลาตามวรรคหนึ่งเพ่ือที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจะได้ให้ข้อคิดเห็นหรือให้คําปรึกษาให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว 

ข้อ  150  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้พิจารณาวินิจฉัยเรื ่องร ้องทุกข ์
ตามข้อ140  วรรคสองแล้ว 

(1)  ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์น้ันถูกต้องตาม
กฎหมายแล้วให้มีมติยกคําร้องทุกข์ 

(2)  ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์น้ันไม่ถูก  
ต้องตามกฎหมายให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายน้ันหรือให้ปฏิบัติ  
ต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

(3)  ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์น้ันถูกต้องตาม
กฎหมายแต่บางส่วนและไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วนให้มีมติให้แก้ไขหรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

(4)  ถ้าเห็นว่าสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใดเพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมี
ความเป็นธรรมให้มีมติให้ดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี 

การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่งให้บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการ
ประชุมด้วย 

ข้อ  151  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้มีมติตามข้อ150  แล้วให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติน้ันในโอกาสแรกที่ทําได้ ในกรณีที่มี
เหตุผลความจําเป็นจะให้มีการรับรองรายงานการประชุมเสียก่อนก็ได้และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดัง
กล่าวแล้วให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

ข้อ  152  การนับระยะเวลาตามหมวดน้ี สําหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลา
น้ันเป็นวันเร่ิมนับระยะเวลาส่วนเวลาสุดสิ้นถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้นับวันเร่ิม เปิ
ดทําการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 

ข้อ  153  ในกรณีที่พนักงานส่วนตําบลได้ย่ืนหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาไว้แล้ว 
ก่อนวันที่หลักเกณฑ์น้ีใช้บังคับและการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์น้ันยังไม่แล้วเสร็จให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่
าวส่งเร่ืองให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพ่ือพิจารณามีมติต่อไป 

 

 ๔๔



 ๔๕ 

ส่วนที่  4 
การร้องทกุข์และการพจิารณาเรื่องร้องทกุข์ขอให้แก้ไขความคบัข้องใจ 

 

ข้อ  154  การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ในกรณีที่พนักงานส่วนตําบลมีความ
คับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตนตามข้อ137  ให้เป็นไปตามกรณีและหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในส่วนน้ี 

ข้อ  155  พนักงานส่วนตําบลซึ่งมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา  
อาจร้องทุกข์ได้ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตน ดังน้ี 

(1)  บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง
ถิ่นกําเนิด  เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อกฎหมาย 

(2)  ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติหรือ 
(3)  ประวิงเวลาหรือหน่วงเหน่ียวการดําเนินการบางเร่ืองเป็นเหตุให้เสียสิทธิหรือไม่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร 
ข้อ  156  เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา   

ต่อตนในกรณีที่กําหนดไว้ตามข้อ155  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาน้ันจะร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิด
ความคับข้องใจก็ได้ทั้งน้ีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

ข้อ  157  ในกรณีที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีความคับข้องใจได้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาผู้เป็น เหตุ
ให้เกิดความคับข้องใจ ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีการปรึกษาหารือหรือแก้ไขความคับข้องใจน้ันภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งการร้องทุกข ์ 

ถ้าผู้บังคับบัญชามิได้ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการแล้วแต่ไม่เป็นที่พอใจ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
อาจร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลต่อไปได้อีก ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาสิบห้าวัน
ตามวรรคหนึ่ง การร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลตามวรรคน้ีให้นําข้อ 115  และข้อ  116  มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ  158  การร้องทุกข์ขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจจะต้องร้องทุกข์ด้วยตนเองการร้อง
ทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจจะกระทําด้วยวาจาหรือทําเป็นหนังสือก็ได้ 

คําร้องทุกข์ในกรณีที่ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลต้องทําเป็นหนังสือลง
ลายมือช่ือและตําแหน่งของผู้ร้องทุกข์และต้องมีสาระสําคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าผู้
บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตนทําให้เกิดความคับข้องใจอย่างไร และความประสงค์ของการร้องทุกข์ 

ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในช้ันพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณีให้แจ้งไว้ในหนังสือร้องทุกข์หรือจะทํา 
เป็นหนังสือต่างหากก็ได้แต่ต้องย่ืนหรือส่งก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณีเริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์โดยย่ืนหนังสือส่งตรงต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล 

ข้อ  159  เพ่ือประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์ 
(1)  ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากการท่ีผู้บังคับบัญชามีคําสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ ให้ถือ

วันที่ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
 
 

 ๔๕



 ๔๖ 

ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง และมีการแจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอบสําเนา
คําสั่งให้ผู้ถูกสั่ง แล้วทําบันทึกลงวันเดือนปี เวลา และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือช่ือผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้
เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งน้ันเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่ง สําเนา
คําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
โดยส่งสําเนาคําสั่งไปให้สองฉบับเพ่ือให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หน่ึงฉบับ ในกรณีเช่นน้ี เมื่อล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่
ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับ
สําเนาคําสั่งฉบับที่ให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบคําสั่งกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้รับทราบ
คําสั่งแล้ว 

(2)  ในกรณีที่ผู ้บังคับบัญชาไม่ได้มีคําสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือว่าวันที่มี
หลักฐานยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรได้ทราบคําสั่งน้ันเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

(3)  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีคําสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์
ควรได้ทราบถึงการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

ข้อ  160  การร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลตามข้อ157  วรรคสองให้ทํา
หนังสือร้องทุกข์ถึงประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบลพร้อมกับสําเนารับรองถูกต้องหน่ึงฉบับ โดยออกนาม
จังหวัดและย่ืนท่ีศาลากลางจังหวัดน้ัน 

ผู้ร้องทุกข์จะย่ืนหรือส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมกับสําเนารับรองถูกต้องหน่ึงฉบับผ่านประธาน 
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาก็ได้ และให้ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลน้ันดําเนินการตามข้อ165  วรรคสอง 

ข้อ  161  ในกรณีที่ผู้ทําหนังสือร้องทุกข์มาย่ืนเอง ให้ผู้รับหนังสือร้องทุกข์ออกใบรับหนังสือ
ประทับตรารับหนังสือ และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงาน     
สารบรรณ์และให้ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันย่ืนหนังสือร้องทุกข์ 

ในกรณีที่ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับ
ฝากเป็นหลักฐานฝากส่งหรือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันย่ืนหนังสือร้องทุกข์ 

ข้อ  162  เมื่อได้ย่ืนหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ไว้แล้ว ผู้ร้องทุกข์จะย่ืนหรือส่งหนังสือร้องทุกข์
หรือเอกสารหลักฐานเพ่ิมก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
แล้วแต่กรณี เร่ิมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ก็ได้ โดยย่ืนหรือส่งตรงต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 

ข้อ  163  ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป จะขอถอน
เรื่องร้องทุกข์ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้นก็ได้ โดยทําเป็นหนังสือย่ืน
หรือส่งตรงต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 

เมื่อได้ถอนเรื่องร้องทุกข์แล้ว การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์น้ันให้เป็นอันระงับไป 
ข้อ  164  ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือกรรมการ

พนักงานส่วนตําบลผู้พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ ถ้าผู้น้ันมีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(1)  เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ 
(2)  มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ร้องทุกข์ 
(3)  มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข 
(4)  เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้

บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ 

 ๔๖



 ๔๗ 

การคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือกรรมการพนักงานส่วนตําบลผู้
พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์น้ัน ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือร้องทุกข์หรือแจ้งเพ่ิมเติม
เป็นหนังสือก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต ่
กรณี เริ่มพิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์ 

เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหน่ึงผู้ถูกคัดค้านผู้น้ันจะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาเรื่อง   
ร้องทุกข์น้ันก็ได้ ถ้าผู้ถูกคัดค้านผู้น้ันมิได้ขอถอนตัว ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือ
ประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณี พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่าข้อเท็จจริงน้ันน่า
เช่ือถือให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านผู้น้ันทราบและมิให้ร่วมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์น้ัน เว้นแต่ประธานอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์หรือประธานกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณีพิจารณาเห็นว่าการให้ผู้ถูกคัดค้านผู้
น้ันร่วมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ย่ิงกว่าเพราะจะทําให้ได้ความจริงและเป็นธรรม จะ
อนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้านผู้น้ันร่วมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์น้ันก็ได้ 

ข้อ  165  เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ160  วรรคหน่ึงให้ประธานอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งสําเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับ 
ข้องใจทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาผู้น้ันทําคําช้ีแจง และส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี)  ไปยัง
ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ย่ืนหรือ 
ส่งตามข้อ  160  วรรคสอง  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลน้ันส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อม
ทั้งสําเนาต่อไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ 

ข้อ  166  การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณีพิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาผู้
เป็นเหตุให ้เกิดความคับข้องใจ ในกรณีจําเป็นและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม รวมท้ังคํา
ช้ีแจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือบุคคลใด หรือขอให้ผู ้แทนหน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได ้ 

ในกรณีที่ผู ้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ        
ร้องทุกข์หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วแต่กรณีพิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จําเป็น 
แก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสียก็ได้ 

ในกรณีที่นัดให้ผู ้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้ผู ้บังคับบัญชาผู ้เป็น         
เหตุให้เกิดความคับข้องใจทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้
พนักงานส่วนตําบลหรือกรรมการบริหารที่เก่ียวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งน้ันได้ ทั้งน้ี 
ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณีและเพ่ือประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความ
คับข้องใจหรือผู้แทนเข้าฟังคําแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์ได้ 

ข้อ  167  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําช้ีแจงตามข้อ 165  แต่ถ้ามีความจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลาพิจารณาได้ไม่เกินสามสิบวัน และให้บันทึกแสดงเหตุผลความจําเป็นที่ต้อง
ขยายเวลาไว้ด้วย 

ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหน่ึงแล้ว แต่การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน แต่ทั้งน้ีให้พิจารณากําหนดมาตรการที่
จะทําให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็วและบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุมด้วยและให้ส่งสําเนา

 ๔๗



 ๔๘ 

ข้อ  168  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์แล้ว 
(1)  ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติของผู ้บังคับบัญชาต่อผู ้ร้องทุกข์มิได้มีลักษณะตามท่ีกําหนดใน         

ข้อ  155  ให้มีมติยกคําร้องทุกข์ 
 
(2)  ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มีลักษณะที่กําหนดในข้อ155  ให้มี

มติให้แก้ไขหรือถ้าแก้ไขไม่ได้ ให้สั่งดําเนินการประการอ่ืนหรือให้ข้อแนะนําตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ผู้บังคับ
บัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการและ
จรรยาบรรณของพนักงานส่วนตําบล 

การพิจารณามีมติตามวรรคหน่ึง ให้บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการ
ประชุมด้วย 

ข้อ  169  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้มีมติตามข้อ168  แล้วให้ประธานกรรมการ 
บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลส่ังหรือปฏิบัติตามมติน้ันและแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

ข้อ  170  มติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลตามข้อ169  ให้เป็นที่สุด 
ข้อ  171  การนับระยะเวลาตามส่วนน้ี สําหรับเวลาเร่ิมต้นให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลา

น้ันเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสิ้นสุดถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับวันเริ่มเปิ
ดทําการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 

 
บทเฉพาะกาล 

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

ข้อ  172  พนักงานส่วนตําบลผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการ
อยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์น้ีใช้บังคับให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจสั่งลงโทษ ผู้น้ัน
หรือสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่ใช้อยู่ในขณะน้ันส่วนการ
สอบสวน การพิจารณาและการดําเนินการเพ่ือลงโทษหรือให้ออกจากราชการให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์น้ีเว้นแต่ 

(1)  กรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่หลักเกณฑ์น้ีใช้บังคับและ
ยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการน้ันต่อไปจนกว่าจะเสร็จ 

(2)  ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือ
หนังสือสั่งการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่หลักเกณฑ์น้ีใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณาแล้วแต่
กรณีน้ันเป็นอันใช้ได้ 

(3)  กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องหรือนําสํานวนเสนอหรือส่งให้คณะกรรมการพนักงาน  
ส่วนตําบลพิจารณา โดยถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นและ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาเร่ืองน้ันยังไม่เสร็จก็ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณา
ตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการน้ันต่อไปจนกว่าจะเสร็จ 

ข้อ  173  ภายใต้บังคับข้อ172  การส่ังให้ออกจากราชการหรือสั่งลงโทษปลดออกไล่ออก

 ๔๘



 ๔๙ 

 ๔๙

ข้อ  174  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2535  ให้ผู้
น้ันมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อ114  หรือข้อ  115  ของหลักเกณฑ์น้ีแล้วแต่กรณี 

ข้อ  175  ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน    
พ.ศ. 2535  ผู้น้ันมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามข้อ136 
 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  มกราคม  พ.ศ. 2545 
 

   ประสงค์  พิทูรกิจจา 
(นายประสงค์  พิทูรกิจจา) 

    ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประธานกรรมการพนักงานส่นตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  


