ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558
------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล แต่
ต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑3 (3) และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการ
อุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 และมติ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 จึงออกประกาศ
ไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕8”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การสอบสวน การลงโทษทางวินั ย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“พนักงานส่วนตาบล” ให้หมายความรวมถึง พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นด้วย
หมวด 2
สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์
ข้อ 5 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. 2558 หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากเหตุหนึ่งเหตุใดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออก
จากราชการ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
/(๑) ขาดคุณสมบัติทั่วไป...
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๒
(๑) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ 5 (๔)
(๒) เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่าเสมอ ตามข้อ 6 (๑)
(๓) ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนด ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ตามข้อ 6 (๕)
(๔) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ตามข้อ 7
(๕) ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนซึ่งการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออก
หรือไล่ออกจากราชการ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในเรื่ องที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่
ราชการตามข้อ 8
(๖) ต้องรับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาล หรือต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ตามข้อ 9
ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ ให้
เป็นไปตามหมวดนี้
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งลงโทษทางวินัย หรือคาสั่งให้ออกจากราชการ
ข้อ 6 การอุทธรณ์ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกสั่งให้
ออกจากราชการ โดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์
ในการอุทธรณ์ ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล แล้วแต่กรณี ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์
หรือจะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจานั้นต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลโดยตรง แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นหรือ
ส่งหนังสืออุทธรณ์
ข้อ 7 ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ 5 ถึงแก่ความตายก่อนใช้สิทธิอุทธรณ์ ทายาทผู้มีสิทธิรับบาเหน็จตก
ทอดของผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์แทนได้
กรณีมีทายาทหลายคนก็ดี ทายาทเป็นผู้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก็ดี หากทายาท
เหล่านั้นมีความประสงค์จะอุทธรณ์แทนตามวรรคหนึ่ง ให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถมาเทียบเพื่อการใช้บังคับแล้วแต่กรณีโดยอนุโลม
ข้อ 8 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ อาจมอบหมายให้ทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วอุทธรณ์แทนได้ ใน
กรณีมีเหตุจาเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยตนเอง
(๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ทันเวลาที่กาหนด
(๓) มีเหตุจาเป็นอย่างอื่นที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเห็นสมควร
การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบ ถ้าผู้มอบไม่สามารถลง
ลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหรือแกงได โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน และให้มีหลักฐานแสดง
ตัวผู้ได้รับมอบหมายด้วย
ข้ อ 9 การอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ตามข้ อ 5 ให้ อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลเพื่ อ ส่ ง เรื่ อ งให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทาความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล มีมติ
เป็นประการใดให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งหรือปฏิบัติให้ เป็นไป
ตามนั้น
/คาวินิจฉัยอุทธรณ์…
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๓
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามวรรคหนึ่ง ให้นาข้อ ๘๕ วรรคสาม วรรคสี่
และวรรคห้า ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลได้รับหนังสืออุทธรณ์และเอกสารหลักฐานตามข้อ 15
ข้อ 11 ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล แล้วแต่
กรณี มีอานาจตามข้อ ๘๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้ จะอุทธรณ์มีสิ ทธิขอตรวจ หรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้ ส่วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยคาบุคคล พยานหลักฐานอื่น หรือ
เอกสารที่เกี่ย วข้อง ให้ อยู่ในดุลพินิ จของนายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลที่จะอนุญาตหรือไม่ โดยให้พิจารณาถึง
ประโยชน์ในการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตาบล ตลอดจนเหตุผลและความจาเป็นเป็นเรื่อง ๆ ไป
ข้อ 13 ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลผู้พิจารณาอุทธรณ์ ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ หรือการกระทาที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(๒) มีส่วนได้เสียในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ หรือการกระทาที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือสั่งให้ออกจากราชการ
(๕) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบ สันดานหรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือ
ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือการกระทาที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือ
(๖) มีเหตุอื่นที่อาจทาให้เสียความเป็นธรรม
การคัดค้านอนุ กรรมการพิจ ารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการพนักงานส่ ว นตาบลผู้ พิจารณา
อุทธรณ์นั้น ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล แล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาอุทธรณ์
เมื่อมีเหตุห รือมีการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลผู้นั้น จะถอนตัวไม่ร่ว มพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้าผู้ ถูกคัดค้านนั้นมิได้ขอถอนตัว ให้ ประธาน
อนุ กรรมการพิจารณาอุ ทธรณ์ และร้ องทุกข์ หรือประธานกรรมการพนักงานส่ ว นตาบล แล้ ว แต่กรณี พิ จารณา
ข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านนั้นทราบ และมิให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์
นั้น เว้นแต่ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการพนักงานส่วนตาบล พิจารณา
เห็นว่าการให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะทาให้ได้ความจริงและ
เป็นธรรม จะอนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้
กรณีป ระธานอนุ กรรมการพิจ ารณาอุทธรณ์และร้องทุ กข์ หรื อประธานกรรมการพนักงานส่ ว นตาบล
แล้วแต่กรณี ถูกคัดค้าน ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลผู้นั้นถอนตัวจากการพิจารณา และให้อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล แล้วแต่กรณี ที่เหลือซึ่งเข้าประชุมในคราวนั้นเลือกกันเองหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
ข้อ 14 เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวันที่ผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งเป็นวันทราบคาสั่ง
/ถ้าผู้ถูกสั่งลงโทษ…
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๔
ถ้าผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่ง และมีการแจ้งคาสั่งให้ผู้
นั้นทราบกับมอบสาเนาคาสั่งให้ผู้นั้น แล้วทาบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้ง
พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบคาสั่ง
ในกรณีไม่อาจดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองได้ ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งสาเนาคาสั่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ณ ที่อยู่ของผู้นั้น ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวัน ให้ถือว่าผู้ถูก
สั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ได้ทราบคาสั่งแล้ว
ข้อ ๑5 การอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการพนักงานส่วนตาบล พร้อมกับสาเนารับรอง
ถูกต้องหนึ่งฉบับ โดยออกนามจังหวัด และยื่นที่ศาลากลางจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ และให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามข้อ 19
ในกรณี มี ผู้ น าหนั ง สื อ อุ ทธรณ์ มายื่ น เอง ให้ ผู้ รั บหนั ง สื อ ออกใบรั บ หนั ง สื อ ประทั บ ตรารับ หนัง สื อ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือ ตามระเบีย บว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือวันที่รับหนังสือ
ตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์
ในกรณีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็นหลักฐานฝาก
ส่ง หรือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์
เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งคาแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลแล้วแต่กรณี เริ่ม
พิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ โดยยื่ นหรือส่งต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลโดยตรง
ข้อ ๑6 อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสาระสาคัญตามข้อ 6 และข้อ 15 และ
ยื่นหรือส่งภายในกาหนดเวลาตามข้อ 5 วรรคสอง
ในกรณีมีปัญหาว่าอุทธรณ์รายใดเป็นอุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลมีมติไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลแจ้งมตินั้นให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลมีมติเป็น ประการใดแล้ว ผู้
อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้
ในกรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลมีมติให้รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ให้ดาเนินการตามข้อ 9
ข้อ ๑7 ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทาความเห็น หรือ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นก็ได้ โดยทาเป็นหนังสือยื่นหรือส่งต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลโดยตรง เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ
ข้อ ๑8 การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุให้ยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในกรณีผู้อุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนการพิจารณาทาความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ หรือก่อนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล แล้วแต่กรณี ให้รอการพิจารณาอุทธรณ์
นั้นออกไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิท ธิของผู้นั้น จะมีคาขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์นั้น หรือผู้มีส่วนได้
เสียจะมีคาขอเข้ามาเอง
คาขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลภายใน
กาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์นั้นถึงแก่ความตาย ถ้าไม่มีคาขอดังกล่าวคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจะไม่
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นต่อไปก็ได้
/ข้อ ๑9 ในกรณีนายก...
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๕
ข้อ ๑9 ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับหนังสืออุทธรณ์ที่ได้ยื่นหรือส่งตามข้อ 15 วรรคสอง
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนาหลักฐานการรับทราบคาสั่งลงโทษของ
ผู้อุทธรณ์ สานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้น และสานวนการดาเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 ไปยังประธานกรรมการพนักงานส่วนตาบล
ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์
ในกรณีนายกองค์การบริ หารส่ว นตาบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ผู้ อุทธรณ์ได้โอนไปสั งกัด ได้รับหนังสื อ
อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังประธานกรรมการพนักงานส่วนตาบล ภายในสามวันทาการนับแต่วัน
ได้รับหนังสืออุทธรณ์
ข้ อ 20 การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ต ามข้ อ 9 ให้ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ หรือ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล แล้วแต่กรณี พิจารณาจากสานวนการสืบสวน หรือการพิจารณาในเบื้องต้น และ
สานวนการดาเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทาง
วินัย พ.ศ. 2558 ในกรณีจาเป็นและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคาชี้แจงจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือขอให้
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือ
บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้
ในกรณีผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้ว ยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้ วยวาจา ไม่จาเป็นแก่การพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้
ในกรณีนัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ออก
คาสั่งทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้พนักงานส่วนตาบลที่เกี่ยวข้องเป็น
ผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในการ
แถลงแก้ดังกล่าว ให้น ายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลผู้ ออกคาสั่งหรือผู้แทนเข้าฟังคาแถลงการณ์ด้ว ยวาจาของผู้
อุทธรณ์ได้
ข้อ 21 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ 9 วรรคหนึ่งแล้ว
ก. การอุทธรณคาสั่งลงโทษทางวินัย
(๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้อง และเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์
(๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้กระทาผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง แต่ควรได้รับโทษหนักขึ้นให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น
(๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ได้กระทาผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง
(๔) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้กระทาผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษให้มีมติให้สั่งงดโทษโดยให้ว่ากล่าวตักเตือน
เป็นหนังสือก็ได้
(๕) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระทาของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดวินัย หรือ
พยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทาผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ
(๖) ถ้าเห็นว่าข้อความในคาสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความให้
เป็นการถูกต้องเหมาะสม
/(๗) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษ...
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(๗) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ผู้อุทธรณ์กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตาม
ข้อ ๒๖ วรรคหก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
ในกรณีเห็นว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามข้อ ๔๖ ของหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 หรือเห็นว่าผู้อุทธรณ์กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
และได้มีการดาเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๖ และตามหมวด ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. 2558 แล้ว ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ตามข้อ ๘๕ ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 ต่อไป
(๘) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม โดยเห็นว่าผู้ อุทธรณ์ มีกรณีที่ส มควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือให้ออกจากราชการ ตามข้อ 6 (๔) ข้อ 7 หรือข้อ 8 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้
ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 นี้ ให้นา (๗) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๙) ถ้าเห็นว่าสมควรดาเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความเป็นธรรม
ให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ์ แต่จะมีมติตาม (๒) หรือ (๘)
มิได้ และถ้าเป็นการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติตาม (๗) มิได้ด้วย
ในกรณี มี ผู้ ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย ในความผิ ด ที่ ได้ ก ระท าร่ ว มกั น และเป็ น ความผิ ด ในเรื่ อ งเดี ย วกั น โดยมี
พฤติการณ์แห่งการกระทาอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษดังกล่าว และผลการ
พิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ แม้ผู้ถูกลงโทษคนอื่นจะไม่ได้ใช้สิทธิอุ ทธรณ์ หากพฤติการณ์ของผู้ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์
เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณา
การลงโทษให้มีผลในทางที่เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย
ข. กรณีอุทธรณคาสั่งให้ออกจากราชการ
(๑) ถาเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการไดดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และเหมาะสมแกกรณีแลว ใหมี
คาวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ
(๒) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการไดดาเนินการไมถูกต้องตามกฎหมาย ใหมีคาวินิจฉัยใหยกเลิกคาสั่ง
และให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการเสียใหมใหถูกต้อง
(๓) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการถูกต้องตามกฎหมายและเห็นว่ายัง ไมมีเหตุที่จะใหผูอุทธรณออก
จากราชการ ในกรณีเชนนี้ใหมีคาวินิจฉัยให้ยกเลิกคาสั่งและใหผูอุทธรณกลับเข้ารับราชการตอไป
(๔) ถาเห็นว่าข้อความในคาสั่งใหออกจากราชการไมถูกต้องหรือไมเหมาะสม ใหมีคาวินิจฉัยใหแก้ไข
เปลี่ยนแปลงขอความใหเป็นการถูกต้องเหมาะสม ในกรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเห็นสมควรเยียวยาความ
เสียหายใหผูอุทธรณหรือดาเนินการอื่นใด เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ใหมีคาวินิจฉัยได้ตามความเหมาะสมเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งตามข้อบัญญัติของกฎหมาย
ข้อ 22 ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 21 (๗) หรือ (๘) เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ได้สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเพื่อพิจารณามีมติตามข้อ 21
ข้อ 23 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลได้มีมติตามข้อ 21 แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่ง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
ข้อ 24 ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งตามข้อ 23 แล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้
ข้อ 25 ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ 5 ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ยื่นอุ ทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้นั้น
/ในกรณีผู้อุทธรณ์...
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ในกรณี ผู้ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ โ อนไปสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอื่ น หลั ง จากได้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ไ ว้ แ ล้ ว แต่
คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลสังกัดเดิมยังมิได้มีมติ ให้ส่ งเรื่องอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหลังจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
สังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ 21 แล้ว แต่ยังมิได้มีการสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
สังกัดเดิมส่งเรื่องอุทธรณ์พร้อมมติไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัด
เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทาความเห็นเสนออีก
หมวด 3
การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ข้อ 26 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เมื่อมี
กรณีเป็นปัญหาขึ้นระหว่างกันควรจะได้ปรึกษาหารือทาความเข้าใจ ฉะนั้น เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีเหตุเกี่ยวกับการที่
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือปฏิบัติให้เกิด
ความคับข้องใจต่อตน และแสดงความประสงค์ที่จะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชานั้นให้โอกาสและ
รับฟังหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นทางแห่งการทาความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น
ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคาชี้แจงหรือได้รับคา
ชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตามข้อ 27
ข้อ 27 พนักงานส่วนตาบลผู้ ใดเห็น ว่าผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่
ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตน หรือมีกรณีที่ไมอาจยื่นอุทธรณตามหมวด 2
ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ โดยให้ร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
การร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาอื่นที่มิใช่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ให้ร้องทุกข์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หากผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับคาชี้แจงจากนายกองค์การบริห าร
ส่วนตาบลภายในสิบห้าวัน หรือได้รับคาชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ให้ดาเนินการตามวรรคสาม
การร้องทุกข์กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ดาเนินการตามวรรคสอง หรือกรณีเหตุแห่งการร้องทุกข์
เกิ ด จากนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ให้ ร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล เพื่ อ ส่ งเรื่ อ งให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามข้อ 9 พิจารณาทาความเห็นเสนอ และคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
ได้รับเรื่องร้องทุกข์ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลมี มติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่ง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นโดยพลัน มติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 28 หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วยสาระสาคัญที่
แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติ
ต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตนอย่างใด และความประสงค์ของการร้องทุกข์
ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล แล้วแต่กรณี ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือจะทา
เป็ น หนั ง สื อ ต่ า งหากก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งยื่ น หรื อ ส่ ง ก่ อ นวั น ที่ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลแล้วแต่ก รณี เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ โดยยื่นหรือส่งต่อคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลโดยตรง
/ข้อ 29 เพื่อประโยชน์…
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๘
ข้อ 29 เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์
(๑) ในกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ ให้ถือวันที่ผู้ถูกสั่งลง
ลายมือชื่อรับทราบคาสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่ง และมีการแจ้งคาสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอบสาเนาคาสั่งให้ผู้
ถูกสั่ง แล้วบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐาน
แล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสาเนาคาสั่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่งสาเนาคาสั่งไปให้
สองฉบับเพื่อให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ที่รับทราบคาสั่งส่งกลับคืนมา
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสิบห้า วันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับสาเนาคาสั่งฉบับที่ให้ ผู้ถูกสั่งลงลายมือ
ชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบคาสั่งกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้ทราบคาสั่งแล้ว
(๒) ในกรณีผู้บังคับบัญชาไม่มีคาสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันที่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้ร้อง
ทุกข์รับทราบ หรือควรได้ทราบคาสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
(๓) ในกรณีผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติให้ ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
ปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีคาสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการใช้อานาจ
หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ข้อ 30 เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ 27 วรรคหนึ่ง ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
หรือประธานกรรมการพนักงานส่วนตาบล แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งสาเนาหนังสือร้องทุกข์ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลทราบโดยเร็ว และให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันได้รับหนังสือ
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ยื่นหรือส่งตามข้อ 27 วรรคสามให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ภายในสามวันทาการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์
ข้อ 31 การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ห รือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล แล้วแต่กรณี พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาผู้
เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และในกรณีจาเป็นและสมควรอาจขอเอกสาร และหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้ง
คาชี้แจงจากหน่ว ยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือขอให้ผู้แทน
หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคา หรือ
ชี้แจง ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได้
ในกรณีผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่า การแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จาเป็นแก่การพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสียก็ได้
ในกรณีนัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้พนักงานส่วนตาบลที่เกี่ยวข้องเป็น
ผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้
ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือผู้แทนเข้าฟังคาแถลงการณ์ด้วยวาจา ของผู้ร้องทุกข์ได้
/ข้อ 32 เมื่อคณะกรรมการ…
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๙
ข้อ 32 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้ว
(๑) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อ
ผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกคาร้องทุกข์
(๒) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อผู้
ร้องทุกข์นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น
หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๓) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อ
ผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแต่บางส่วนและไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติให้แก้ไขหรือให้ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย
(๔) ถ้าเห็นว่าสมควรดาเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความเป็นธรรม
ให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง ให้บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุมด้วย
ข้อ 33 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ได้มีมติตามข้อ 32 แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ทาได้ ในกรณีมีเหตุผลความจาเป็นจะให้มีการรับรองรายงานการ
ประชุมเสียก่อนก็ได้ และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้วให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ และคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
ที่มิ ไ ด้ก าหนดไว้ ใ นหลั กเกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขนี้ ให้ นาหลั ก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิ นั ย
พ.ศ. 2558 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 34 ในกรณีผู้ มีสิ ทธิร้ องทุกข์ได้โอนไปสั งกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นให้ ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้นั้น
ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หลังจากได้ยื่นเรื่องร้องทุก ข์ไว้แล้ว แต่
คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลสังกัดเดิมยั งมิได้มีมติตามข้อ 32 ให้ ส่ งเรื่องร้องทุกข์ และเอกสารหลั กฐานที่
เกี่ยวข้อง ไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หลังจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
สังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ 32 แล้ว แต่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสังกัดเดิมยังมิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ
ให้ส่งเรื่องร้องทุกข์พร้อมมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลสังกัดเดิมนั้นไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ในทางที่
เป็นคุณกับผู้ร้องทุกข์ ให้ส่งมตินั้นไปให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น แล้ว
แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลสังกัดเดิมดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 35 ให้นาหมวด 2 มาใช้บังคับกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ โดยอนุโลม
ข้อ 36 การนับระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ สาหรับเวลาเริ่มต้น ให้นับวันถัดจากวันแรกแห่ง
เวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสุดสิ้น ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับวันเริ่ม
เปิดทาการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
/ข้อ 37 ในกรณีพนักงาน…
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๑๐
ข้อ 37 ในกรณีพนักงานส่วนตาบลได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไว้แล้ว
ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ใช้บังคับ และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลยังพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นไม่แล้ว
เสร็จ ให้น ายกองค์การบริหารส่วนตาบลส่งเรื่องร้อ งทุกข์ดังกล่าวไปให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสังกัดใหม่
พิจารณาและดาเนินการต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุตรดิตถ์
ป.มท...................
รอง ป.มท............
อสถ.....................
รอง อสถ..............
ผอ.สน.บถ...........
ผอ.สมอ...............
นก./หน.ฝ............
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