
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวดัเชียงใหม่ 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวนัิย  การให้ออกจากราชการ  

การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
…………………………………………….. 

  
 เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระ  
ในการบริหารงานบุคคลตามความตอ้งการและความเหมาะสมของทอ้งถ่ิน  และใหมี้คณะกรรมการพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ินของตนเองเพื่อท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินของตนไดโ้ดยตรง
ประกอบกบัพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  บญัญติัใหค้ณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบลมีอ านาจหนา้ท่ีและด าเนินการในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการสอบสวน  การลงโทษทาง
วนิยั  การใหอ้อกจากราชการ  การอุทธรณ์ และการร้องทุกขข์องพนกังานส่วนต าบลใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและความเหมาะสมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบกบัมาตรา 25 วรรคทา้ย แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัเชียงใหม่ ไดมี้มติในการ
ประชุม คร้ังท่ี 12/2544  เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2544 ใหป้ระกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการสอบสวน  การ
ลงโทษทางวนิยั  การใหอ้อกจากราชการ  การอุทธรณ์ และการร้องทุกขไ์ว ้ ดงัต่อไปน้ี 
 

หมวด 1 
วนัิยและการรักษาวนัิย 

------------------------------------------ 
       ข้อ 1  พนกังานส่วนต าบลตอ้งรักษาวนิยัตามท่ีก าหนดเป็นขอ้หา้มและขอ้ปฏิบติัไวใ้นหมวดน้ี   
โดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ 
       ข้อ 2  พนกังานส่วนต าบลตอ้งสนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์     
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
          ข้อ 3  พนกังานส่วนต าบลตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและเท่ียงธรรม  
 หา้มมิใหอ้าศยัหรือยอมให้ผูอ่ื้นอาศยัอ านาจหนา้ท่ีราชการของตน  ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้มหา
ประโยชน์ใหแ้ก่ ตนเองหรือผูอ่ื้น 
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 การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดป้ระโยชน์ท่ี            
มิควรไดเ้ป็นการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการและเป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 
 ข้อ 4  พนกังานส่วนต าบลตอ้งตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้กิดผลดีหรือความกา้วหนา้แก่ราชการ 
 ข้อ 5  พนกังานส่วนต าบลตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความอุตสาหะ  เอาใจใส่ ระมดัระวงัรักษา      
ประโยชน์ของทางราชการ และตอ้งไม่ประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีราชการ  
         การประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีราชการ  อนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง  เป็นความผดิวนิยั
อยา่งร้ายแรง 
 ข้อ 6  พนกังานส่วนต าบลตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ   
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ใหเ้สียหายแก่ราชการ 
 การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี
หรือนโยบายของรัฐบาล  อนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
 ข้อ 7  พนกังานส่วนต าบลตอ้งถือวา่เป็นหนา้ท่ีพิเศษท่ีจะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคล่ือนไหว      
อนัอาจเป็นภยนัตรายต่อประเทศชาติและตอ้งป้องกนัภยนัตรายซ่ึงจะบงัเกิดแก่ประเทศชาติจนเตม็ความสามารถ 
 ข้อ 8  พนกังานส่วนต าบลตอ้งรักษาความลบัของทางราชการ 
           การเปิดเผยความลบัของทางราชการ  อนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง  เป็นความผดิวินยั
อยา่งร้ายแรง 
 ข้อ 9  พนกังานส่วนต าบลตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งในหนา้ท่ีราชการโดยชอบดว้ย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ  โดยไม่ขดัขืนหรือหลีกเล่ียง  แต่ถา้เห็นวา่การปฏิบติัตามค าสั่งนั้นจะท าให้
เสียหายแก่ราชการ  หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ  จะเสนอความเห็นเป็นหนงัสือทนัที
เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได ้ และเม่ือไดเ้สนอความเห็นแลว้  ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัใหป้ฏิบติัตาม     
ค  าสั่งเดิม  ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตาม 
       การขดัค าสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา  ซ่ึงสั่งในหนา้ท่ีราชการโดยชอบ    
ดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวินยัอยา่ง
ร้ายแรง 
 ข้อ 10  พนกังานส่วนต าบลตอ้งปฏิบติัราชการโดยมิใหเ้ป็นการกระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน  
เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปเป็นผูส้ั่งใหก้ระท าหรือไดรั้บอนุญาตเป็นพิเศษชัว่คร้ังคราว 
 ข้อ 11  พนกังานส่วนต าบลตอ้งไม่รายงานเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชา  การรายงานโดยปกปิดขอ้ความซ่ึงควร
ตอ้งแจง้  ถือวา่เป็นการรายงานเทจ็ดว้ย  
      การรายงานเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชา  อนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง  เป็นความผดิวนิยัอยา่ง
ร้ายแรง 
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 ข้อ 12  พนกังานส่วนต าบลตอ้งถือและปฏิบติัตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ  
 ข้อ 13  พนกังานส่วนต าบลตอ้งอุทิศเวลาของตนใหแ้ก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ท่ีราชการมิได ้
 การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่ง
ร้ายแรงหรือละทิ้งหนา้ท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกวา่สิบหา้วนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรหรือ   
โดยมีพฤติการณ์อนัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ  เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 ข้อ 14  พนกังานส่วนต าบลตอ้งสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคี และไม่กระท าการอยา่งใดท่ีเป็นการ 
กลัน่แกลง้กนั  และตอ้งช่วยเหลือกนัในการปฏิบติัราชการระหวา่งพนกังานส่วนต าบลดว้ยกนัและผูร่้วมปฏิบติั
ราชการ 
 ข้อ 15  พนกังานส่วนต าบล ตอ้งตอ้นรับ ใหค้วามสะดวก ใหค้วามเป็นธรรม และใหก้ารสงเคราะห์แก่
ประชาชนผูติ้ดต่อราชการเก่ียวกบัหนา้ท่ีของตนโดยไม่ชกัชา้ และดว้ยความสุภาพเรียบร้อย  หา้มมิให้ดูหม่ิน     
เหยยีดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผูติ้ดต่อราชการ 
               การดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผูติ้ดต่อราชการอยา่งร้ายแรง  เป็นความผดิวินยัอยา่ง
ร้ายแรง 
 ข้อ 16  พนกังานส่วนต าบลตอ้งไม่กระท าการหรือยอมให้ผูอ่ื้นกระท าการหาผลประโยชน์อนัอาจท าให้
เสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน 
 ข้อ 17  พนกังานส่วนต าบลตอ้งไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ  หรือผูจ้ดัการ  หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมี
ลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้นในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั 
 ข้อ 18  พนกังานส่วนต าบลตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและในการ
ปฏิบติัการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน  กบัจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการวา่ดว้ยมารยาททางการเมือง
ของขา้ราชการโดยอนุโลม 
 ข้อ 19  พนกังานส่วนต าบลตอ้งรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ
ของตนมิให้เส่ือมเสีย  โดยไม่กระท าการใด ๆ  อนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่ 
 การกระท าความผดิอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุก  หรือโทษท่ีหนกักวา่จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก
หรือให้รับโทษท่ีหนกักวา่จ าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท  หรือความผดิลหุโทษ 
หรือกระท าการอ่ืนใดอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง  เป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 
 ข้อ 20  ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีเสริมสร้างและพฒันาให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวนิยั ป้องกนัมิใหผู้อ้ยูใ่ต้
บงัคบับญัชากระท าผดิวนิยั  และด าเนินการทางวนิยัแก่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่
กระท าผดิวนิยั 
 การเสริมสร้างและพฒันาให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวนิยั ให้กระท าโดยการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
การฝึกอบรม การสร้างขวญัและก าลงัใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดอนัท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาทศันคติ  จิตส านึก 
และพฤติกรรมของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไปในทางท่ีมีวนิยั 
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 การป้องกนัมิใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวินยั  ใหก้ระท าโดยการเอาใจใส่  สังเกตการณ์  และขจดั
เหตุท่ีอาจก่อให้เกิดการกระท าผดิวนิยัในเร่ืองอนัอยูใ่นวสิัยท่ีจะด าเนินการป้องกนัตามสมควรแก่กรณีได ้
 เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดกระท าผดิวนิยัโดยมีพยานหลกัฐานใน
เบ้ืองตน้อยูแ่ลว้  ใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการทางวนิยัทนัที 
 เม่ือมีการกล่าวหาโดยปรากฏตวัผูก้ล่าวหา  หรือมีกรณีเป็นท่ีสงสัยวา่พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดกระท าผดิ
วนิยัโดยยงัไม่มีพยานหลกัฐาน ใหผู้บ้งัคบับญัชารีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองตน้วา่ กรณีมีมูลท่ีควร
กล่าวหาวา่ผูน้ั้นกระท าผิดวนิยัหรือไม่  ถา้เห็นวา่กรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่กระท าผิดวนิยัจึงจะยติุเร่ืองได ้ ถา้
เห็นวา่กรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่กระท าผดิวินยั ก็ใหด้ าเนินการทางวินยัทนัที 
 การด าเนินการทางวินยัแก่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัให้
ด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขน้ี 
 ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้น้ี และตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการสอบสวน  
การลงโทษทางวนิยั  การให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์  หรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวโดย       
ไม่สุจริต  ใหถื้อวา่ผูน้ั้นกระท าผดิวนิยั 
 ข้อ 21  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้หา้มหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัทางวนิยัตามท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัเกณฑน้ี์  ผูน้ั้นเป็นผูก้ระท าผดิวนิยั จกัตอ้งไดรั้บโทษทางวนิยั  เวน้แต่มีเหตุอนัควรงดโทษตามท่ีก าหนดไว้
ในหมวด 2 

 โทษทางวนิยัมี 5 สถาน คือ 
  (1)  ภาคทณัฑ์ 
  (2)  ตดัเงินเดือน 

(3) ลดขั้นเงินเดือน 
  (4)  ปลดออก 
  (5)  ไล่ออก 

                 ข้อ 22  การลงโทษพนกังานส่วนต าบลใหท้ าเป็นค าสั่ง วธีิการออกค าสั่งเก่ียวกบัการลงโทษใหเ้ป็นไป
ตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 4  ของหมวด 2  
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 2  
การสอบสวนและการลงโทษทางวนัิย 
------------------------------------------ 

ส่วนที ่1 
การด าเนินการทางวินัย 

 
 ข้อ 23  การด าเนินการทางวนิยัแก่พนกังานส่วนต าบล  ซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่กระท าผดิ  
วนิยั ใหส้อบสวนเพื่อใหไ้ดค้วามจริงและความยติุธรรมโดยไม่ชกัชา้ แต่ทั้งน้ีตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยาน 
หลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาเท่าท่ีมีใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได ้ และตอ้งให ้ 
โอกาสผูถู้กกล่าวหาช้ีแจงและน าสืบแกข้อ้กล่าวหาไดด้ว้ย  และในการช้ีแจงแกข้อ้กล่าวหาและการใหป้ากค าของ
ผูถู้กกล่าวหา  ผูถู้กกล่าวหามีสิทธิน าทนายความหรือท่ีปรึกษาเขา้ฟังการช้ีแจงหรือการใหป้ากค าของตนได ้
          การด าเนินการตามวรรคหน่ึง  ถา้เป็นกรณีกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรง  ใหด้ าเนินการ   
สอบสวนตามวธีิการท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเห็นสมควร    
           การด าเนินการทางวินยัอยา่งไม่ร้ายแรงตามวรรคสอง  ให้ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล มอบหมายใหผู้บ้งัคบับญัชาของพนกังานส่วนต าบลตามล าดบัชั้น  เป็นผูมี้อ านาจในการด าเนินการทางวนิยั
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้ โดยผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายดงักล่าวตอ้งเป็นพนกังานส่วนต าบลซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาและ
ด ารงต าแหน่งระดบัไม่ต ่ากวา่ผูท่ี้ถูกด าเนินการทางวนิยั  
            การด าเนินการตามวรรคหน่ึง ถา้เป็นกรณีกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ใหป้ระธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนท าการสอบสวน  เม่ือด าเนินการสอบสวน
แลว้  ถา้ฟังไดว้า่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผดิวนิยัก็ใหด้ าเนินการตามขอ้ 24 หรือขอ้ 25 แลว้แต่กรณี  ถา้ยงัฟังไม่ได้
วา่ผูถู้กกล่าวหากระท าผดิวนิยั จึงยติุเร่ืองได ้
 
 ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนท าการ       
สอบสวนผูถู้กกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงตามวรรคส่ี  ในเร่ืองท่ีไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ         
สอบสวน ผูถู้กกล่าวหาตามขอ้ 85 (4) หรือ ขอ้ 86  และคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ดงักล่าวไดส้อบสวน   
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ไวแ้ลว้  คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคส่ีจะน าส านวนสอบสวน ตามขอ้ดงักล่าวมาใชเ้ป็นส านวนการ        
สอบสวน  และท าความเห็นเสนอประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยถือวา่ไดมี้การสอบสวนตามวรรคส่ีแลว้ก็ได ้ แต่ทั้งน้ีตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐาน
สนบัสนุนขอ้กล่าวหาเท่าท่ีมีใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได ้ และตอ้งให้โอกาสผูถู้ก
กล่าวหาช้ีแจงและน าสืบแกข้อ้กล่าวหาไดด้ว้ย 



       การสอบสวนพิจารณากรณีท่ีตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคส่ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดใน
ส่วนท่ี 3 ของหมวดน้ี  
  ในกรณีท่ีเป็นกรณีความผดิท่ีปรากฏชดัแจง้ตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2  ของหมวดน้ี จะด าเนินการทาง
วนิยัโดยไม่สอบสวนก็ได ้
 ข้อ 24  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดกระท าผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรง ตามขอ้ 23 วรรคสอง ให้ประธานกรรม 
การบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอ้ 23 วรรคสาม สั่งลงโทษผูอ้ยู ่ 
ใตบ้งัคบับญัชาไดใ้นสถานโทษและอตัราโทษตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 4 ของหมวดน้ี    
 ข้อ 25  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสั่งลงโทษตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 4 ของหมวดน้ี 
 ข้อ 26  ใหก้รรมการสอบสวนมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
    (1) ขอใหก้ระทรวง  ทบวง  กรม  หน่วยราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนๆของรัฐ หรือ   
หา้งหุน้ส่วน  บริษทั ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง ส่งเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลในสังกดัมาช้ีแจง
หรือใหถ้อ้ยค าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 
   (2) เรียกผูถู้กกล่าวหา หรือบุคคลใดๆ มาช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยค า หรือใหส่้งเอกสารและหลกัฐาน
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน    
 ข้อ 27  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระท า  หรือละเวน้กระท าการใดท่ีพึงเห็นไดว้า่เป็น
ความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง  และเป็นการกล่าวหาเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้นหรือต่อผูมี้หนา้ท่ีสืบสวน
สอบสวน  หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนงัสือโดย
ผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้นหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาวา่กระท าความผดิอาญา  เวน้แต่ความผดิท่ีได้
กระท าโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกบัราชการ  หรือความผดิลหุโทษ  แมภ้ายหลงัผูน้ั้นจะออกจากราชการไปแลว้  เวน้
แต่ออกจากราชการเพราะตาย  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจด าเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาตามขอ้ 20 และด าเนินการทางวนิยัตามท่ีก าหนดในหลกัเกณฑน้ี์ต่อไปไดเ้สมือนวา่ผูน้ั้นยงัมิไดอ้อก
จากราชการ  เวน้แต่กรณีท่ีผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวา่ผูน้ั้นกระท าผดิวินยัท่ีจะตอ้งลงโทษภาคทณัฑ ์ ตดั
เงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ก็ใหง้ดโทษเสีย 
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 ข้อ 28  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ   
สอบสวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือตอ้งหาวา่กระท าความผดิอาญา เวน้แต่เป็นความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท 
หรือความผดิลหุโทษ ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ านาจสั่งพกัราชการหรือสั่งใหอ้อก
จากราชการไวก่้อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได ้แต่ถา้ภายหลงัปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาวา่ผูน้ั้น   



มิไดก้ระท าผดิหรือกระท าผดิไม่ถึงกบัจะถูกลงโทษ  ปลดออก  หรือไล่ออก  และไม่มีกรณีท่ีจะตอ้งออกจาก    
ราชการดว้ยเหตุอ่ืน  ก็ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งใหผู้น้ั้นกลบัเขา้รับราชการใน
ต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่งในระดบัเดียวกนัท่ีผูน้ั้นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 เม่ือไดมี้การสั่งใหพ้นกังานส่วนต าบลผูใ้ดพกัราชการหรือออกจากราชการไวก่้อนตามวรรคหน่ึงแลว้        
ภายหลงัปรากฏวา่ผูน้ั้นมีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก ประธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ้ 20 และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามขอ้ 23 วรรคส่ี  ตลอดจนด าเนินการทางวนิยัตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวดน้ีต่อไปได ้
 ในกรณีท่ีสั่งใหผู้ถู้กสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนกลบัเขา้รับราชการ  หรือสั่งใหผู้ถู้กสั่งใหอ้อกจาก 
ราชการไวก่้อนออกจากราชการดว้ยเหตุอ่ืนท่ีมิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง  ก็ให้ผูน้ั้นมี
สถานภาพเป็นพนกังานส่วนต าบลตลอดระยะเวลาระหวา่งท่ีถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนเสมือนวา่ผูน้ั้นเป็น 
ผูถู้กสั่งพกัราชการ 
 การออกค าสั่งตามขอ้น้ี  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลตามท่ีก าหนด
ไวใ้นส่วนท่ี 2 ของหมวด 3   
 เงินเดือน  เงินอ่ืนท่ีจ่ายเป็นรายเดือน  และเงินช่วยเหลืออยา่งอ่ืน  และการจ่ายเงินดงักล่าวของผูถู้กสั่งพกั
ราชการ และผูถู้กสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบวา่ดว้ยการนั้น  ส าหรับผูถู้ก
สั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  ถา้ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดงักล่าว ใหถื้อเสมือนวา่ผูน้ั้นเป็นผูถู้กสั่งพกัราชการ 
  การสั่งพกัราชการ  การสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อน  ระยะเวลาใหพ้กัราชการและใหอ้อกจากราชการ
ไวก่้อน  และการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2 ของ
หมวด 3  
 ข้อ 29  พนกังานส่วนต าบลซ่ึงโอนมาจากพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน หรือขา้ราชการตามกฎหมายอ่ืน         
ผูใ้ดมีกรณีกระท าผิดวนิยัอยูก่่อนวนัโอนมาบรรจุ  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงเป็น 
ผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นด าเนินการทางวนิยัตามหลกัเกณฑน้ี์โดยอนุโลม  แต่ถา้เป็นเร่ืองท่ีอยู่
ระหวา่งการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบ้งัคบับญัชาเดิมก่อนวนัโอน  ก็ใหสื้บสวนหรือสอบสวนต่อไป     
จนเสร็จแลว้ส่งเร่ืองไปใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังาน
ส่วนต าบลผูน้ั้นพิจารณาด าเนินการต่อไปตามหลกัเกณฑน้ี์โดยอนุโลม  และในกรณีท่ีจะตอ้งสั่งลงโทษทางวนิยั  
ใหป้รับบทความผดิและลงโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินนั้นโดยอนุโลม 
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ส่วนที ่2 
ความผดิทีป่รากฏชัดแจ้ง 

 

 ข้อ 30  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดกระท าผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรงในกรณีดงัต่อไปน้ี   ถือเป็นกรณีความผิด
ท่ีปรากฏชดัแจง้ ซ่ึงประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บมอบหมายตาม
ขอ้ 23 วรรคสาม จะด าเนินการทางวนิยัตามขอ้ 69 หรือขอ้ 81 โดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได ้



 (1) กระท าความผิดอาญาจนตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ผูน้ั้นกระท าผดิ และประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บมอบหมายตาม ขอ้ 23 วรรคสาม  เห็นวา่
ขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏตามค าพิพากษานั้น ไดค้วามประจกัษช์ดัแลว้  
 (2) กระท าผดิวินยัอยา่งไม่ร้ายแรงและไดรั้บสารภาพเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชา  หรือใหถ้อ้ย  
ค ารับสารภาพต่อผูมี้หนา้ท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามหลกัเกณฑน้ี์  และไดมี้การบนัทึกถอ้ยค ารับ
สารภาพเป็นหนงัสือ  
 ข้อ 31  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงในกรณีดงัต่อไปน้ี  ถือเป็นกรณีความผดิท่ี
ปรากฏชดัแจง้  ซ่ึงประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จะด าเนินการทางวนิยัตามขอ้ 70 วรรค
สอง  โดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได ้
 (1) กระท าความผิดอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนกักวา่จ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จ  าคุกและมิไดใ้หร้อการลงโทษไว ้ หรือใหล้งโทษท่ีหนกักวา่จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท า
โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 (2) ละทิ้งหนา้ท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินสิบหา้วนั   และประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดด้ าเนินการสืบสวนแลว้เห็นวา่ไม่มีเหตุผลอนัสมควรหรือมี
พฤติการณ์อนัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ  
 (3) กระท าผดิวินยัอยา่งร้ายแรง และไดรั้บสารภาพเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือใหถ้อ้ยค า          
รับสารภาพต่อผูมี้หนา้ท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามท่ีก าหนดในหลกัเกณฑน้ี์ และไดมี้การบนัทึก
ถอ้ยค ารับสารภาพเป็นหนงัสือ  
 

ส่วนที ่3 
การสอบสวนพจิารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

 
 ข้อ 32  เพื่อใหไ้ดค้วามจริงและความยติุธรรมการสอบสวนพิจารณาพนกังานส่วนต าบล ซ่ึงถูกกล่าวหาวา่
กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงตามขอ้ 23 วรรคส่ี หรือพนกังานส่วนต าบล ซ่ึงมีกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหตุอนัควร
สงสัยวา่หยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  หรือบกพร่องในหนา้ท่ีราชการ  หรือประพฤติตน 
ไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการตามขอ้ 86  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในส่วนน้ี 
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 ข้อ 33  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหแ้ต่งตั้งจากพนกังานส่วนต าบลหรือขา้ราชการฝ่าย       
พลเรือนหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงในการแต่งตั้งควรพิจารณาแต่งตั้งจากพนกังานส่วนต าบลก่อน หากไม่มี
พนกังานส่วนต าบลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือเพื่อความยติุธรรม  
จึงพิจารณาแต่งตั้งจากขา้ราชการฝ่ายพลเรือนหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน โดยไดรั้บความยนิยอมจากตน้สังกดั  
ก็ได ้ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหแ้ต่งตั้งจ  านวนอยา่งนอ้ยสามคน  ประกอบดว้ยประธานกรรมการ 



ซ่ึงด ารงต าแหน่งระดบัไม่ต ่ากวา่หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ผูถู้กกล่าวหา  และกรรมการอยา่งนอ้ยอีกสองคน  โดยให้
กรรมการคนหน่ึงเป็นเลขานุการ  
 ในกรณีจ าเป็นจะใหมี้ผูช่้วยเลขานุการ  ซ่ึงเป็นพนกังานส่วนต าบล  หรือขา้ราชการฝ่ายพลเรือนหรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ดว้ยก็ได ้ และใหน้ าขอ้ 38  ขอ้ 39 ขอ้ 40 ขอ้ 49 และขอ้ 50 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 คณะกรรมการสอบสวนตอ้งมีผูด้  ารงต าแหน่งนิติกร  หรือผูไ้ดรั้บปริญญาทางกฎหมายหรือผูไ้ดรั้บ   
การฝึกอบรมตามหลกัสูตรการด าเนินการทางวนิยั  หรือผูมี้ประสบการณ์ดา้นการด าเนินการทางวนิยัอยา่งนอ้ย
หน่ึงคน 
 เม่ือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว้  แมภ้ายหลงัประธานกรรมการจะด ารงต าแหน่งระดบั    
ต ่ากวา่หรือเทียบไดต้ ่ากวา่ผูถู้กกล่าวหา  ก็ไม่กระทบถึงการท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 
 1ในกรณีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นคู่กรณีกบัผูถู้ก     สอบสวนหรือถูก
กล่าวหาวา่กระท าผดิร่วมกบัพนกังานส่วนต าบล เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 
ตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่เป็นความจริง ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาและมีมติ
คดัเลือกคณะกรรมการสอบสวน เพื่อใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ออกค าสั่งแต่งตั้งตาม
มติ แลว้แจง้ตน้สังกดัของผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการสอบสวนทราบ 

 2เม่ือคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหา้ สอบสวนแลว้เสร็จ ใหร้ายงานผลการ    สอบสวนให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณา เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั) พิจารณาแลว้มีมติเป็นประการใด ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล สั่งหรือปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามนั้น 

 3เม่ือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว้ จะยกเลิกมิได ้
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 ข้อ 34  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตอ้งระบุช่ือ และต าแหน่งของผูถู้กกล่าวหา เร่ืองท่ีกล่าวหา 
ช่ือและต าแหน่งของผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนและผูช่้วยเลขานุการ (ถา้มี) ทั้งน้ี ใหมี้
สาระส าคญัตามแบบ สว.1 ทา้ยหลกัเกณฑน้ี์ 

                                                           
1ขอ้ 33 วรรคหา้  แกไ้ขเพ่ิมเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั การใหอ้อกจาก

ราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์(เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี  20  พฤษภาคม 2547 
2
 ขอ้ 33 วรรคหก แกไ้ขเพ่ิมเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั การใหอ้อกจาก

ราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์(เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี   20  พฤษภาคม 2547 
3
 ขอ้ 33 วรรคเจด็  แกไ้ขเพ่ิมเติมตาม ประกาศ ก.อบต.จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั การใหอ้อกจาก

ราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์(เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี  20  พฤษภาคม 2547 



 การเปล่ียนแปลงต าแหน่งของผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้ง  ไม่กระทบถึงการท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง 
 ข้อ 35  เม่ือมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว้  ให้ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

      (1) แจง้ค าสั่งใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยใหผู้ถู้กกล่าวหาลงลายมือช่ือ และวนัท่ีรับทราบ
ไวเ้ป็นหลกัฐานในการน้ี ให้มอบส าเนาค าสั่งใหผู้ถู้กกล่าวหาหน่ึงฉบบัดว้ย ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาไม่ยอม
รับทราบค าสั่ง  หรือไม่อาจแจง้ใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบได ้ ใหส่้งส าเนาค าสั่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปให ้   
ผูถู้กกล่าวหา  ณ  ท่ีอยูข่องผูถู้กกล่าวหาซ่ึงปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นน้ี เม่ือล่วงพน้สิบหา้
วนันบัแต่วนัท่ีส่งส าเนาค าสั่งดงักล่าว ใหถื้อวา่ ผูถู้กกล่าวหาไดรั้บทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว้ 

(2) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหค้ณะกรรมการสอบสวน  และส่งหลกัฐาน 
การรับทราบหรือถือวา่รับทราบตาม (1) พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีกล่าวหาใหป้ระธานกรรมการ  
และใหป้ระธานกรรมการลงลายมือช่ือ  และวนัเดือนปีท่ีรับไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ข้อ 36  เม่ือไดรั้บเร่ืองตามขอ้ 35 (2) แลว้ ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป 

 ข้อ 37  การประชุมคณะกรรมการสอบสวน  ตอ้งมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม  เวน้แต่การประชุมตามขอ้ 45 และ 59  ตอ้งมีกรรมการ
สอบสวนมาประชุมไม่นอ้ยกวา่สามคน  และไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 

 การประชุมคณะกรรมการสอบสวน  ตอ้งมีประธานกรรมการอยูร่่วมประชุมดว้ยแต่ในกรณีจ าเป็นท่ี
ประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงท าหนา้ท่ีแทน 

 การลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถื้อเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

  ข้อ 38  ผูถู้กกล่าวหามีสิทธิคดัคา้นผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถา้ผูน้ั้นมีเหตุอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใด  ดงัต่อไปน้ี 

(1) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการตามเร่ืองท่ีกล่าวหา 
(2) มีประโยชน์ไดเ้สียในเร่ืองท่ีสอบสวน 

                      (3) มีสาเหตุโกรธเคืองผูถู้กกล่าวหา 
              (4) เป็นผูก้ล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผูสื้บสันดาน หรือพี่นอ้งร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา 

หรือมารดาของผูก้ล่าวหา 
(5) มีเหตุอ่ืนซ่ึงอาจท าใหก้ารสอบสวนเสียความเป็นธรรม 

11 
 

 การคดัคา้นผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน  ใหท้  าเป็นหนงัสือยืน่ต่อประธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวนั   นบัแต่วนัรับทราบค าสั่งแต่งตั้ง  
คณะกรรมการสอบสวน หรือวนัทราบเหตุแห่งการคดัคา้น  โดยแสดงขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการคดัคา้นไวใ้น



หนงัสือคดัคา้นดว้ยวา่จะท าใหก้ารสอบสวนไม่ไดค้วามจริงและความยติุธรรมอยา่งไร ในการน้ี ใหป้ระธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่งส าเนาหนงัสือ คดัคา้น และแจง้
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือคดัคา้นดงักล่าวใหป้ระธานกรรมการสอบสวนทราบ และรวมไวใ้นส านวนการสอบสวนดว้ย 
 ในการพิจารณาเร่ืองการคดัคา้น ผูซ่ึ้งถูกคดัคา้นอาจท าค าช้ีแจงได ้ หากประธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่หนงัสือคดัคา้นมีเหตุผลพอท่ีจะรับฟังได ้ ให้
สั่งใหผู้ซ่ึ้งถูกคดัคา้นพน้จากการเป็นกรรมการสอบสวน  หากเห็นวา่หนงัสือคดัคา้นไม่มีเหตุผลพอท่ีจะรับฟังได้
ใหส้ั่งยกค าคดัคา้นนั้น โดยใหส้ั่งการภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือคดัคา้น  ทั้งน้ีใหแ้สดงเหตุผลใน
การพิจารณาสั่งการดงักล่าวดว้ย  พร้อมทั้งแจง้ใหผู้ถู้กคดัคา้นทราบ แลว้ส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการสอบสวนรวม
ไวใ้นส านวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกค าคดัคา้นใหเ้ป็นท่ีสุด 
 ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน          
ไม่สั่งการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ภายในสิบหา้วนัตามวรรคสาม ใหถื้อวา่ผูซ่ึ้งถูกคดัคา้นพน้จากการเป็นกรรมการ  
สอบสวน และใหเ้ลขานุการรายงานไปยงัประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการตามขอ้ 40 ต่อไป 
 การพน้จากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถึงการสอบสวนท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ 
 ข้อ 39  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน เห็นวา่ตนมีเหตุอนัอาจถูกคดัคา้นตามขอ้ 38 
วรรคหน่ึง  ใหผู้น้ั้นรายงานต่อประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ   
สอบสวน และใหน้ าขอ้ 38 วรรคสาม วรรคส่ี และวรรคห้า มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ 40  ภายใตบ้งัคบัขอ้ 33 เม่ือไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว้ ถา้ประธาน
กรรมการบริหาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่มีเหตุอนัสมควร หรือ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียน  เพิ่ม หรือลดจ านวนผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ใหด้ าเนินการไดโ้ดยใหแ้สดง
เหตุแห่งการสั่งนั้นไวด้ว้ย และใหน้ าขอ้ 35 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 การเปล่ียนแปลงผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหน่ึง ไม่กระทบถึงการสอบสวนท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้ 
 ข้อ 41  คณะกรรมการสอบสวนมีหนา้ท่ีสอบสวนตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการและระยะเวลาท่ีก าหนดใน
ส่วนน้ี เพื่อแสวงหาความจริงในเร่ืองท่ีกล่าวหา และดูแลใหบ้งัเกิดความยติุธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน     
ในการน้ี ใหค้ณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวติั และความประพฤติของผูถู้กกล่าวหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี 
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กล่าวหาเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา และจดัท าบนัทึกประจ าวนัท่ีมีการสอบสวนไวทุ้กคร้ังดว้ย 



 ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  หา้มมิใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมท าการสอบสวน 
 ข้อ 42  ใหค้ณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนภายในก าหนดระยะเวลาดงัน้ี 
  (1) ด าเนินการประชุมตามขอ้ 36  และแจง้และอธิบายขอ้กล่าวหาตามขอ้ 44 ใหผู้ถู้กกล่าวหา
ทราบ ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีประธานกรรมการสอบสวนไดรั้บทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  (2) รวบรวมพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีกล่าวหาเท่าท่ีมี ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีได้
ด าเนินการตาม (1) แลว้เสร็จ 
                       (3) แจง้ขอ้กล่าวหา และสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาตามขอ้ 45 ใหผู้ถู้กกล่าวหา
ทราบ ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดด้ าเนินการตาม (2) แลว้เสร็จ 
                       (4) รวบรวมพยานหลกัฐานของผูถู้กกล่าวหาใหเ้สร็จภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีไดด้ าเนินการ
ตาม (3) 
                        (5) ประชุมพิจารณาลงมติและท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดด้ าเนินการตาม (4) 
แลว้เสร็จ 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวน ไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาตาม (1) 
(2) (3) (4) หรือ (5) ได ้ใหค้ณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุท่ีท าใหก้ารสอบสวนไม่แลว้เสร็จต่อประธานกรรม 
การบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวนใน 
กรณีเช่นน้ีใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยาย  
ระยะเวลาด าเนินการไดต้ามความจ าเป็นคร้ังละไม่เกินสามสิบวนั  
 การสอบสวนเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการไม่แลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนั      
ใหป้ระธานกรรมการสอบสวนรายงานเหตุใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนรายงานใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลทราบ เพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป 
 ข้อ 43  การน าเอกสารหรือวตัถุมาใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในส านวนการสอบสวน ใหก้รรมการสอบสวน
บนัทึกไวด้ว้ยวา่ไดม้าอยา่งไร จากผูใ้ด และเม่ือใด 
 เอกสารท่ีใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในส านวนการสอบสวนใหใ้ชต้น้ฉบบั แต่ถา้ไม่อาจน าตน้ฉบบัมาไดจ้ะ
ใชส้ าเนาท่ีกรรมการสอบสวน หรือผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบรับรองวา่เป็นส าเนาถูกตอ้งก็ได ้
 ถา้หาตน้ฉบบัเอกสารไม่ไดเ้พราะสูญหาย หรือถูกท าลาย หรือโดยเหตุประการอ่ืน จะใหน้ าส าเนาหรือ
พยานบุคคลมาสืบก็ได ้
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 ข้อ 44  เม่ือไดพ้ิจารณาเร่ืองท่ีกล่าวหา และวางแนวทางการสอบสวนตามขอ้ 36 แลว้ ใหค้ณะกรรมการ
สอบสวนเรียกผูถู้กกล่าวหามาเพื่อแจง้ และอธิบายขอ้กล่าวหาท่ีปรากฏตามเร่ืองท่ีกล่าวหาใหท้ราบวา่ผูถู้กกล่าวหา
ไดก้ระท าการใด เม่ือใด อยา่งไร ในการน้ีให้คณะกรรมการสอบสวนแจง้ดว้ยวา่ผูถู้กกล่าวหามีสิทธิท่ีจะไดรั้บแจง้
สรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา  และมีสิทธิท่ีจะใหถ้อ้ยค า หรือช้ีแจงแกข้อ้กล่าวหา  ตลอดจนอา้ง
พยานหลกัฐานหรือน าพยานหลกัฐานมาสืบแกข้อ้กล่าวหาไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 45 
 การแจง้ตามวรรคหน่ึง ใหท้  าบนัทึกมีสาระส าคญัตามแบบ สว. 2 ทา้ยหลกัเกณฑน้ี์ โดยท าเป็นสองฉบบั 
เพื่อมอบให้ผูถู้กกล่าวหาหน่ึงฉบบั เก็บไวใ้นส านวนการสอบสวนหน่ึงฉบบั และใหผู้ถู้กกล่าวหาลงลายมือช่ือ
รับทราบไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
 เม่ือไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองแลว้ ใหค้ณะกรรมการสอบสวนถามผูถู้กกล่าวหาวา่ได้
กระท าการตามท่ีถูกกล่าวหาหรือไม่ อยา่งไร 
 ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาใหถ้อ้ยค ารับสารภาพวา่ ไดก้ระท าการตามท่ีถูกกล่าวหาใหค้ณะกรรมการ     
สอบสวนแจง้ใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบวา่การกระท าตามท่ีถูกกล่าวหาดงักล่าว เป็นความผิดวนิยักรณีใด หรือหยอ่น
ความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  หรือบกพร่องในหนา้ท่ีราชการ  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบั
ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการตามขอ้ 86 อยา่งไร   หากผูถู้กกล่าวหายงัคงยนืยนัตามท่ีรับสารภาพ  ใหบ้นัทึกถอ้ยค ารับ
สารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถา้มี) และสาเหตุแห่งการกระท าไวด้ว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการ
สอบสวนจะไม่ท าการสอบสวนต่อไปก็ได ้หรือถา้เห็นเป็นการสมควรท่ีจะไดท้ราบขอ้เทจ็จริง และพฤติการณ์อนั
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีกล่าวหาโดยละเอียด จะท าการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ไดแ้ลว้ด าเนินการตามขอ้ 59 และ
ขอ้ 60 ต่อไป 
                ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหามิไดใ้หถ้อ้ยค ารับสารภาพ  ใหค้ณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนเพื่อ
รวบรวมพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กล่าวหาแลว้ด าเนินการตามขอ้ 45 ต่อไป 
 ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหามาแลว้ แต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบขอ้กล่าวหา หรือไม่มารับทราบ            
ขอ้กล่าวหา  ใหค้ณะกรรมการสอบสวนส่งบนัทึกมีสาระส าคญัตามแบบ สว. 2 ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ
ไปใหผู้ถู้กกล่าวหา  ณ  ท่ีอยูข่องผูถู้กกล่าวหา  ซ่ึงปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการหรือสถานท่ีติดต่อท่ีผูถู้ก 
กล่าวหาแจง้ใหท้ราบ  พร้อมทั้งมีหนงัสือสอบถามผูถู้กกล่าวหาวา่ไดก้ระท าการตามท่ีถูกกล่าวหาหรือไม่  การ 
แจง้ขอ้กล่าวหาในกรณีเช่นน้ี ใหท้  าบนัทึกมีสาระส าคญัตามแบบ สว. 2  เป็นสามฉบบั  เพื่อเก็บไวใ้นส านวน   
การสอบสวนหน่ึงฉบบั ส่งใหผู้ถู้กกล่าวหาสองฉบบัโดยใหผู้ถู้กกล่าวหาเก็บไวห้น่ึงฉบบั และใหผู้ถู้กกล่าวหา   
ลงลายมือช่ือและวนัเดือนปีท่ีรับทราบส่งกลบัคืนมารวมไวใ้นส านวนการสอบสวนหน่ึงฉบบั  เม่ือล่วงพน้สิบหา้
วนันบัแต่วนัท่ีไดด้ าเนินการดงักล่าวแมจ้ะไม่ไดรั้บแบบ สว. 2 คืน ใหถื้อวา่ผูถู้กกล่าวหาไดท้ราบขอ้กล่าวหาแลว้ 
และใหค้ณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามวรรคหา้ ต่อไป 
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 ข้อ 45  เม่ือไดด้ าเนินการตามขอ้ 44 แลว้ ใหค้ณะกรรมการสอบสวนด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาวา่  
มีพยานหลกัฐานใดสนบัสนุนขอ้กล่าวหาวา่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าการใด เม่ือใด อยา่งไรและเป็นความผิดวนิยั  
กรณีใดตามขอ้ใด  หรือหยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  หรือบกพร่องในหนา้ท่ีราชการ  หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการตามขอ้ 86 หรือไม่  อยา่งไร แลว้ใหค้ณะกรรมการสอบสวน
เรียกผูถู้กกล่าวหามาพบเพื่อแจง้ขอ้กล่าวหา โดยระบุขอ้กล่าวหาท่ีปรากฏตามพยานหลกัฐานวา่เป็นความผดิวนิยั
กรณีใดตามขอ้ใด  หรือหยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ หรือบกพร่องในหนา้ท่ีราชการหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการตามขอ้ 86  อยา่งไร และสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้
กล่าวหาเท่าท่ีมีใหท้ราบโดยระบุวนั เวลา สถานท่ี  และการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการสนบัสนุนขอ้กล่าวหา 
ส าหรับพยานบุคคลจะระบุ หรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได ้
 การแจง้ขอ้กล่าวหา  และสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาตามวรรคหน่ึง  ใหท้  าบนัทึกมี
สาระส าคญัตามแบบ สว. 3 ทา้ยหลกัเกณฑน้ี์ โดยท าเป็นสองฉบบั เพื่อมอบใหผู้ถู้กกล่าวหาหน่ึงฉบบั  เก็บไวใ้น
ส านวนการสอบสวนหน่ึงฉบบั และใหผู้ถู้กกล่าวหาลงลายมือช่ือและวนั เดือน ปีท่ีรับทราบไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
 เม่ือด าเนินการดงักล่าวแลว้  ใหค้ณะกรรมการสอบสวนถามผูถู้กกล่าวหาวา่จะยืน่ค  าช้ีแจงแกข้อ้กล่าวหา
เป็นหนงัสือหรือไม่ ถา้ผูถู้กกล่าวหาประสงคจ์ะยืน่ค  าช้ีแจงเป็นหนงัสือ ใหค้ณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสผูถู้ก
กล่าวหายืน่ค  าช้ีแจงภายในเวลาอนัสมควร  แต่อยา่งชา้ไม่เกินสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดท้ราบขอ้กล่าวหา  และสรุป
พยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา และตอ้งให้โอกาสผูถู้กกล่าวหาท่ีจะใหถ้อ้ยค าเพิ่มเติม รวมทั้งน าสืบแกข้อ้
กล่าวหาดว้ย  ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาไม่ประสงคจ์ะยืน่ค  าช้ีแจงเป็นหนงัสือ ใหค้ณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ
ใหผู้ถู้กกล่าวหาใหถ้อ้ยค าและน าสืบแกข้อ้กล่าวหาโดยเร็ว 
 การน าสืบแกข้อ้กล่าวหา  ผูถู้กกล่าวหาจะน าพยานหลกัฐานมาเอง  หรือจะอา้งพยานหลกัฐานแลว้      
ขอใหค้ณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลกัฐานนั้นมาก็ได ้
 เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดร้วบรวมพยานหลกัฐานต่าง ๆ เสร็จแลว้ใหด้ าเนินการตามขอ้ 59       
และขอ้ 60 ต่อไป 
 ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหามาแลว้ แต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบ หรือไม่มารับทราบขอ้กล่าวหาและสรุป
พยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา  ใหค้ณะกรรมการสอบสวนส่งบนัทึกสาระส าคญัตามแบบ  สว. 3 ทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปใหผู้ถู้กกล่าวหา  ณ  ท่ีอยูข่องผูถู้กกล่าวหาซ่ึงปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ  
หรือสถานท่ีติดต่อท่ีผูถู้กกล่าวหาแจง้ใหท้ราบ  พร้อมทั้งมีหนงัสือขอให้ผูถู้กกล่าวหาช้ีแจงนดัมาใหถ้อ้ยค า และ
น าสืบแกข้อ้กล่าวหา การแจง้ในกรณีน้ี ใหท้  าบนัทึกมีสาระส าคญัตามแบบ สว. 3 เป็นสามฉบบั   เพื่อเก็บไวใ้น
ส านวนการสอบสวนหน่ึงฉบบั ส่งใหผู้ถู้กกล่าวหาสองฉบบั โดยใหผู้ถู้กกล่าวหาเก็บไวห้น่ึงฉบบั  และใหผู้ถู้ก
กล่าวหาลงลายมือช่ือ และวนัเดือนปีท่ีรับทราบส่งกลบัคืนมารวมไวใ้นส านวนการสอบสวนหน่ึงฉบบั เม่ือล่วง
พน้สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดด้ าเนินการดงักล่าวแมจ้ะไม่ไดรั้บแบบ สว. 3 คืน หรือไม่ไดรั้บค าช้ีแจงจากผูถู้ก       
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กล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวหาไม่มาใหถ้อ้ยค าตามนดั  ใหถื้อวา่ผูถู้กกล่าวหาไดท้ราบขอ้กล่าวหา และสรุปพยาน 
หลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาแลว้ และไม่ประสงคท่ี์จะแกข้อ้กล่าวหา ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการสอบสวน      
จะไม่สอบสวนต่อไปก็ได ้ หรือถา้เห็นเป็นการสมควรท่ีจะไดท้ราบขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมจะสอบสวนต่อไปตามควร
แก่กรณีก็ไดแ้ลว้ด าเนินการตามขอ้ 59 และขอ้ 60 ต่อไป แต่ถา้ผูถู้กกล่าวหามาขอใหถ้อ้ยค า หรือยืน่ค  าช้ีแจงแก ้ 
ขอ้กล่าวหา หรือขอน าสืบแกข้อ้กล่าวหาก่อนท่ีคณะกรรมการสอบสวนจะเสนอส านวนการสอบสวนตามขอ้ 60 
โดยมีเหตุผลอนัสมควร ใหค้ณะกรรมการสอบสวนใหโ้อกาสแก่ผูถู้กกล่าวหาตามท่ีผูถู้กกล่าวหาร้องขอ 
 ข้อ 46  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดร้วบรวมพยานหลกัฐานตามขอ้ 45 เสร็จแลว้ก่อนเสนอส านวน
การสอบสวนต่อประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม    
ขอ้ 60  ถา้คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่จ าเป็นจะตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานเพิ่มเติมก็ใหด้ าเนินการได ้ ถา้
พยานหลกัฐาน ท่ีไดเ้พิ่มเติมมานั้น  เป็นพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาให ้คณะกรรมการสอบสวนสรุป
พยานหลกัฐานดงักล่าวใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ  และใหโ้อกาสผูถู้กกล่าวหาท่ีจะใหถ้อ้ยค า  หรือน าสืบแกเ้ฉพาะ
พยานหลกัฐานเพิ่มเติมท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหานั้น  ทั้งน้ี  ใหน้ าขอ้ 45  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม   
  ข้อ 47  ผูถู้กกล่าวหาซ่ึงไดย้ืน่ค  าช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยค าแกข้อ้กล่าวหาไวแ้ลว้  มีสิทธิยืน่ค  าช้ีแจงเพิ่มเติม
หรือขอใหถ้อ้ยค าหรือน าสืบแกข้อ้กล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวนแลว้เสร็จ   
 เม่ือการสอบสวนแลว้เสร็จและยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงเป็น   
ผูบ้งัคบับญัชาคนใหม่ตามขอ้ 58  ผูถู้กกล่าวหาจะยืน่ค  าช้ีแจงต่อบุคคลดงักล่าวก็ได ้ ในกรณีเช่นน้ี  ใหรั้บค าช้ีแจง
นั้นรวมไวใ้นส านวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย   
 ข้อ 48  ในการสอบปากค าผูถู้กกล่าวหาและพยาน  ตอ้งมีกรรมการสอบสวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  จึงจะสอบสวนได ้
 ข้อ 49  ในการสอบปากค าผูถู้กกล่าวหาและพยาน  หา้มมิใหก้รรมการสอบสวนผูใ้ดกระท าการล่อลวง  
ขู่เขญ็  ใหส้ัญญา  หรือกระท าการใดเพื่อจูงใจใหบุ้คคลนั้นใหถ้อ้ยค าอยา่งใด ๆ  
 ข้อ 50  ในการสอบปากค าผูถู้กกล่าวหาและพยาน  ใหค้ณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซ่ึ้งจะถูกสอบ   
ปากค า เขา้มาในท่ีสอบสวนคราวละหน่ึงคน หา้มมิใหบุ้คคลอ่ืนอยูใ่นท่ีสอบสวนเวน้แต่ กรณีสอบสวนผูถู้ก    
กล่าวหา  ผูถู้กกล่าวหามีสิทธิน าทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเขา้มาในการสอบสวนของคณะกรรมการ     
สอบสวนได ้ หรือบุคคลซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอ้ยูใ่นท่ีสอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน 
 การสอบปากค าผูถู้กกล่าวหาและพยาน  ใหบ้นัทึกถอ้ยค ามีสาระส าคญั  ตามแบบ สว.4  หรือแบบ สว.5 
ทา้ยหลกัเกณฑน้ี์  แลว้แต่กรณี  เม่ือไดบ้นัทึกถอ้ยค าเสร็จแลว้ใหอ่้านใหผู้ใ้หถ้อ้ยค าฟังหรือจะใหผู้ใ้หถ้อ้ยค าอ่าน
เองก็ได ้  เม่ือผูใ้หถ้อ้ยค ารับวา่ถูกตอ้งแลว้  ใหผู้ใ้หถ้อ้ยค าและผูบ้นัทึกถอ้ยค าลงลายมือช่ือไว ้เป็นหลกัฐาน และ
ใหค้ณะกรรมการสอบสวนทุกคน ซ่ึงร่วมสอบสวนลงลายมือช่ือรับรองไวใ้นบนัทึกถอ้ยค านั้นดว้ย  ถา้บนัทึก
ถอ้ยค ามีหลายหนา้ ใหก้รรมการสอบสวนอยา่งนอ้ยหน่ึงคนกบัผูใ้หถ้อ้ยค าลงลายมือช่ือก ากบัไวทุ้กหนา้ 
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 ในการบนัทึกถอ้ยค า หา้มมิใหข้ดูลบ  หรือบนัทึกขอ้ความทบั  ถา้จะตอ้งแกไ้ขขอ้ความท่ีไดบ้นัทึกไว้
แลว้  ใหใ้ชว้ธีิขีดฆ่าหรือตกเติมและใหก้รรมการสอบสวนผูร่้วมสอบสวนอยา่งนอ้ยหน่ึงคน กบัผูใ้หถ้อ้ยค าลง
ลายมือช่ือก ากบัไวทุ้กแห่งท่ีขีดฆ่าหรือตกเติม   
 ในกรณีท่ีผูใ้หถ้อ้ยค าไม่ยอมลงลายมือช่ือ ใหบ้นัทึกเหตุนั้นไวใ้นบนัทึกถอ้ยค านั้น 
 ในกรณีท่ีผูใ้หถ้อ้ยค าไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ ใหน้ ามาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม   
 ข้อ 51  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน  ใหบุ้คคลนั้นมาช้ีแจงหรือให้
ถอ้ยค าตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการสอบสวนก าหนด 
 ในกรณีท่ีพยานมาแต่ไม่ใหถ้อ้ยค าหรือไม่มา  หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ไดภ้ายในเวลา
อนัสมควรคณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได ้แต่ตอ้งบนัทึกเหตุนั้นไวใ้นบนัทึกประจ าวนัท่ีมี
การสอบสวนตามขอ้ 41  และรายงานการสอบสวนตามขอ้ 60 
 ข้อ 52 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่  การสอบสวนพยานหลกัฐานใดจะท าใหก้ารสอบสวน
ล่าชา้โดยไม่จ  าเป็น  หรือมิใช่พยานหลกัฐานในประเด็นส าคญัจะงดการสอบสวนพยานหลกัฐานนั้นก็ได ้ แต่ตอ้ง
บนัทึกเหตุนั้นไวใ้นบนัทึกประจ าวนัท่ีมีการสอบสวนตามขอ้ 41  และรายงานการสอบสวนตามขอ้ 60 
 ข้อ 53  ในกรณีท่ีจะตอ้งสอบสวน หรือรวบรวมพยานหลกัฐาน ซ่ึงอยูต่่างทอ้งท่ีหรือส่วนราชการนอก
การบงัคบับญัชาของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ประธานกรรมการสอบสวนจะรายงานต่อประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  เพื่อด าเนินการมอบหมายและขอใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินหรือหวัหนา้ส่วนราชการหรือ
หวัหนา้หน่วยงานในทอ้งท่ีนั้นสอบสวน  หรือรวบรวมพยานหลกัฐานแทนก็ได ้ โดยก าหนดประเด็นหรือขอ้
ส าคญัท่ีจะตอ้งสอบสวนไปให ้ ในกรณีเช่นน้ีใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้ง
คณะกรรม การสอบสวนขอใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินหรือหวัหนา้ส่วนราชการหรือหวัหนา้หน่วยงานในทอ้งท่ีนั้น 
แต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ท่ีเห็นสมควรอยา่งนอ้ยสอง
คนมาร่วมเป็นคณะท าการสอบสวน 
 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะท าการสอบสวนมีฐานะเป็นคณะกรรมการสอบสวนตามท่ี
ก าหนดในส่วนน้ี และใหน้ าขอ้ 37 วรรคหน่ึง  ขอ้ 41 วรรคสอง  ขอ้ 48  ขอ้ 49  ขอ้ 50  ขอ้ 51 และขอ้ 52  มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 ข้อ 54 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่ กรณีมีมูลวา่ผูถู้กกล่าวหากระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง  
หรือหยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ หรือบกพร่องในหนา้ท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ  ในเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ 
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ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยงัประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว  ถา้ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนเห็นวา่ กรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่กระท าผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง  หรือหยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ หรือบกพร่องในหนา้ท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 
ตามรายงาน  ใหส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผูท้  าการ
สอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได ้ทั้งน้ี ใหด้ าเนินการตามท่ีก าหนดในส่วนน้ี 

 ข้อ 55 ในกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงพนกังานส่วนต าบลผูอ่ื้น ใหค้ณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาในเบ้ืองตน้วา่พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นมีส่วนร่วมกระท าการในเร่ืองท่ีสอบสวนนั้นดว้ยหรือไม่ ถา้เห็น  
วา่ผูน้ั้นมีส่วนร่วมกระท าการในเร่ืองท่ีสอบสวนนั้นอยูด่ว้ย ใหป้ระธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยงัประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาด าเนินการตามควร
แก่กรณีโดยเร็ว 

 ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูมี้อ  านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ     
สอบสวนเห็นวา่ กรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่กระท าผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง  หรือหยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  หรือบกพร่องในหนา้ท่ีราชการ  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ
ตามรายงาน ใหส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผูส้อบสวน   
หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได ้ทั้งน้ี ใหด้ าเนินการตามท่ีก าหนดในหลกัเกณฑน้ี์ กรณีเช่นน้ี     
ใหใ้ชพ้ยานหลกัฐานท่ีไดส้อบสวนมาแลว้ประกอบการพิจารณาได้ 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวน โดยแยกเป็นส านวนการสอบสวนใหม่ ให ้     
น าส าเนาพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งในส านวนการสอบสวนเดิมรวมในส านวนการสอบสวนใหม่ หรือบนัทึกให ้    
ปรากฏวา่น าพยานหลกัฐานใดจากส านวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในส านวนการสอบสวน   
ใหม่ดว้ย 

 ข้อ 56  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพื่อสอบสวนพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดในเร่ืองท่ีผูน้ั้นหยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือ
บกพร่องในหนา้ท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการตาม ขอ้ 86 และประธานกรรม 
การบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเห็นวา่การสอบสวนเร่ืองนั้นมีมูลวา่เป็นการกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง      
ซ่ึงประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการท าการสอบสวนผูน้ั้นตาม 
ขอ้ 23 ใหด้ าเนินการตามท่ีก าหนดใน ส่วนน้ี กรณีเช่นน้ี คณะกรรมการสอบสวนตาม ขอ้ 23 จะน าส านวนการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตาม ขอ้ 86  มาประกอบการพิจารณาก็ได ้
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 ข้อ 57  ในกรณีท่ีมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ ผูถู้กกล่าวหากระท าผดิ  หรือตอ้งรับผดิในคดีท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
กล่าวหา  ถา้คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่ขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏตามค าพิพากษาไดค้วามประจกัษช์ดัอยูแ่ลว้ ให้
ถือเอาค าพิพากษานั้นเป็นพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาโดยไม่ตอ้งสอบสวนพยานหลกัฐานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้กล่าวหา  แต่ตอ้งแจง้ใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ  และแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ี
สนบัสนุนขอ้กล่าวหาตามขอ้ 45 ใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบดว้ย 
 4ข้อ 58  ในระหวา่งการสอบสวน แมจ้ะมีการสั่งใหผู้ถู้กกล่าวหาไปอยูน่อกบงัคบับญัชาของประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหค้ณะกรรมการสอบสวนท า
การสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แลว้ท ารายงานการสอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวนต่อประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตรวจสอบความ ถูกตอ้งตาม
ขอ้ 63 ขอ้ 64 ขอ้ 65 และขอ้ 66 และใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสวบสวน ส่งเร่ืองการสอบสวนทั้งหมดพร้อมทั้งความเห็นใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลคนใหม่ของผูถู้กกล่าวหาและใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนใหม่
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึน โดยถือเอาส านวนการสอบสวนนั้นเป็นส านวนการสอบสวนโดยไม่สอบสวน
ผูถู้กกล่าวหาและพยานก็ได ้และใหน้ าความในขอ้ 61 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ 59  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดร้วบรวมพยานหลกัฐานต่าง ๆ เสร็จแลว้ใหป้ระชุมพิจารณาลงมติ
ดงัน้ี 

 (1) ผูถู้กกล่าวหากระท าผดิวินยัหรือไม่  ถา้ผิดเป็นความผิดวนิยักรณีใด  ตามขอ้ใด และควรได ้
รับโทษสถานใด 
 (2) ผูถู้กกล่าวหาหยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ หรือบกพร่องในหนา้ท่ี      
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการตามขอ้ 86  หรือไม่  อยา่งไร 
 (3) กรณีมีเหตุอนัควรสงสัยอยา่งยิง่วา่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง แต่การสอบสวน      
ไม่ไดค้วามแน่ชดัพอท่ีจะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก    ถา้ใหรั้บราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
ตามขอ้ 87 หรือไม่ อยา่งไร 
 ข้อ 60  เม่ือไดป้ระชุมพิจารณาลงมติตามขอ้ 59 แลว้ ใหค้ณะกรรมการสอบสวนท ารายงานการ
สอบสวน  ซ่ึงมีสาระส าคญัตามแบบ สว. 6 ทา้ยหลกัเกณฑน้ี์ เสนอต่อประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  กรรมการสอบสวนผูใ้ดมีความเห็นแยง้ ใหท้  าความเห็นแยง้แนบ
ไวก้บัรายงานการสอบสวน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการสอบสวนดว้ย 
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 ขอ้ 58 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินยั  การใหอ้อกจากราชการ การ

อุทธรณ์และการร้องทุกข ์(เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี  8  สิงหาคม 2548 



 รายงานการสอบสวนอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
  (1) สรุปขอ้เทจ็จริง และพยานหลกัฐานวา่มีอยา่งใดบา้ง ในกรณีท่ีไม่ไดส้อบสวนพยานตาม     
ขอ้ 51 และ ขอ้ 52 ให้รายงานเหตุท่ีไม่ไดส้อบสวนนั้นใหป้รากฏไว ้ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาใหถ้อ้ยค ารับสารภาพ
ใหบ้นัทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถา้มี) ไวด้ว้ย 
  (2) วนิิจฉยัเปรียบเทียบพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหากบัพยานหลกัฐานท่ีหกัลา้งขอ้ 
กล่าวหา 
                            (3) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวา่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผิดวนิยัหรือไม่ อยา่งไร ถา้
ผดิเป็นความผดิกรณีใดตามขอ้ใด และควรไดรั้บโทษสถานใด หรือหยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี 
ราชการ หรือ  บกพร่องในหนา้ท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีราชการตาม ขอ้ 86  หรือไม่ 
อยา่งไร หรือมีเหตุ  อนัควรสงสัยอยา่งยิง่วา่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้
ความแน่ชดัพอท่ีจะฟังลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถา้ใหรั้บราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตาม    
ขอ้ 87 หรือไม่ อยา่งไร 
 เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดท้ ารายงานการสอบสวนมาแลว้ ใหเ้สนอส านวนการสอบสวนพร้อมทั้ง     
สารบาญต่อประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และใหถื้อวา่
การสอบสวนแลว้เสร็จ 

 ข้อ 61  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดเ้สนอส านวนการสอบสวนมาแลว้ ใหป้ระธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตอ้งของส านวนตามขอ้ 63      
ขอ้ 64  ขอ้ 65  และขอ้ 66 แลว้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
    (1) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่ผูถู้กกล่าวหาไม่ไดก้ระท าผดิ หรือไม่มีเหตุท่ีจะให้
ออกจากราชการตาม ขอ้ 86  สมควรยติุเร่ือง หรือกระท าผิดท่ียงัไม่ถึงขั้นเป็นการกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ให้
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามท่ี
เห็นสมควรโดยเร็ว 
 (2) ในกรณีท่ีจะตอ้งส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลพิจารณาตามขอ้ 70 วรรคสอง  
หรือขอ้ 86 หรือขอ้ 87  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการโดยไม่ชกัชา้ และให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลพิจารณาโดยเร็ว 
 5เม่ือการสอบสวนแลว้เสร็จ จะออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีกมิได ้   เวน้แต่กรณีมี
ความจ าเป็นตามขอ้ 58 ขอ้ 62 ของประกาศหลกัเกณฑน้ี์ 
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5
 ขอ้ 61 วรรคสอง แกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศ ก.อบต.จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั การใหอ้อกจากราชการ 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์(เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี  6  มิถุนายน 2551 



 ข้อ 62  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามขอ้ 23  หรือขอ้ 86  หรือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล แลว้แต่กรณี เห็นสมควรใหส้อบสวน
เพิ่มเติมประการใดใหก้ าหนดประเด็น พร้อมทั้งส่งเอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้งไปใหค้ณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม  
เพื่อด าเนินการสอบสวนเพิม่เติมไดต้ามความจ าเป็น 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจท าการสอบสวนได ้หรือผูส้ั่งสอบสวนเพิ่มเติมเห็น
เป็นการสมควร จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ข้ึน ท าการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได ้ ในกรณีเช่นน้ี ใหน้ า
ขอ้ 33 และขอ้ 34 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ใหค้ณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติมใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว เม่ือสอบสวนเสร็จแลว้ใหส่้ง
พยานหลกัฐานท่ีไดจ้ากการสอบสวนเพิ่มเติมไปใหผู้ส้ั่งสอบสวนเพิ่มเติม โดยไม่ตอ้งท าความเห็น 
 ข้อ 63  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 33 ให้การสอบสวน
ทั้งหมดเสียไป ในกรณีเช่นน้ี ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนใหม่ใหถู้กตอ้ง 
 ข้อ 64  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกตอ้ง ใหก้ารสอบสวนตอนนั้นเสียไปเฉพาะใน
กรณีดงัต่อไปน้ี  
  (1) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน   มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ 37 วรรคหน่ึง 
 (2) การสอบปากค าบุคคลด าเนินการไม่ถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 41 วรรคสอง  ขอ้ 48 ขอ้ 49   
ขอ้ 50 วรรคหน่ึง หรือขอ้ 53 

 ในกรณีเช่นน้ี ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล สั่งใหค้ณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการใหม่ใหถู้กตอ้งโดยเร็ว 

 ข้อ 65  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ คณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผูถู้กกล่าวหามารับทราบขอ้กล่าวหา       
และสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา หรือไม่ส่งบนัทึกการแจง้ขอ้กล่าวหา และสรุปพยานหลกัฐานท่ี
สนบัสนุนขอ้กล่าวหาทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปใหผู้ถู้กกล่าวหา หรือไม่มีหนงัสือขอใหผู้ถู้กกล่าวหา    
ช้ีแจง หรือนดัมาใหถ้อ้ยค า หรือน าสืบแกข้อ้กล่าวหาตามขอ้ 45 ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหรือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลแลว้แต่กรณี  สั่งใหค้ณะกรรมการสอบสวนด าเนินการใหถู้กตอ้งโดย 
เร็ว และตอ้งให้โอกาสผูถู้กกล่าวหาท่ีจะช้ีแจงใหถ้อ้ยค าและน าสืบแกข้อ้กล่าวหาตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 45 ดว้ย 
 ข้อ 66  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในส่วนน้ี นอกจากท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ 53  ขอ้ 64  และขอ้ 65 ถา้การสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระส าคญั อนัจะท าใหเ้สียความเป็นธรรม ให้
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล แลว้แต่กรณี สั่งให้
คณะกรรมการสอบสวนแกไ้ข หรือด าเนินการตอนนั้นให้ถูกตอ้งโดยเร็ว แต่ถา้การสอบสวนตอนนั้นมิใช่สาระ 
ส าคญัอนัจะท าใหเ้สียความเป็นธรรม ผูมี้อ านาจดงักล่าวจะสั่งใหแ้กไ้ข หรือด าเนินการใหถู้กตอ้งหรือไม่ก็ได ้
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 ข้อ 67  การนบัระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี ส าหรับเวลาเร่ิมตน้ให้นบัวนัถดัจากวนัแรกแห่งเวลา
นั้น เป็นวนัเร่ิมนบัระยะเวลา  แต่ถา้เป็นกรณีขยายเวลาให้นบัวนัต่อจากวนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลาเดิมเป็นวนัเร่ิม
ระยะเวลา ท่ีขยายออกไป  ส่วนเวลาส้ินสุด ถา้วนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลาตรงกบัวนัหยุดราชการ ให้นบัวนัเร่ิมเปิด
ท าการใหม่เป็นวนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลา 
 ข้อ 68 ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนวนัท่ีหลกัเกณฑน้ี์ ใชบ้งัคบัใหค้ณะกรรม  
การสอบสวนด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. ฉบบัท่ี 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความ  
ใน พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วา่ดว้ยการสอบสวนพิจารณา ต่อไปจนกวา่จะแลว้เสร็จ
ส่วนการพิจารณาสั่งการของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือคณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล  แลว้แต่กรณีใหด้ าเนินการตามท่ีก าหนดในส่วนน้ี 

 
ส่วนที ่4 

การลงโทษทางวินัย 
 

 ข้อ 69  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดกระท าผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรง ตามขอ้ 23 วรรคสอง ให้ประธานกรรม 
การบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอ้ 23 วรรคสาม สั่งลงโทษผูอ้ยูใ่ต้
บงัคบับญัชาไดใ้นสถานโทษและอตัราโทษ  ดงัน้ี 
                         (1) ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  สั่งลงโทษภาคทณัฑ ์หรือตดัเงินเดือน
คร้ังหน่ึงไม่เกิน 5% และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกินหน่ึงขั้น  
                          (2) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  สั่งลงโทษภาคทณัฑ ์หรือตดัเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกิน 5% 
และเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน 
                         (3) หวัหนา้ส่วน  หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล สั่งลงโทษภาคทณัฑ ์หรือตดั
เงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกิน 5% และเป็นเวลาไม่เกินหน่ึงเดือน 
                          (4) หวัหนา้งาน  สั่งลงโทษภาคทณัฑ ์   
           การสั่งลงโทษตามวรรคหน่ึงใหส้ั่งลงโทษตามควรแก่กรณีใหเ้หมาะสมกบัความผดิ  ถา้มีเหตุอนัควร
ลดหยอ่นจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได ้แต่ส าหรับการลงโทษภาคทณัฑใ์หใ้ชเ้ฉพาะกรณีกระท าผดิ
วนิยัเล็กนอ้ย หรือมีเหตุอนัควรลดหยอ่น ซ่ึงยงัไม่ถึงกบัจะตอ้งถูกลงโทษตดัเงินเดือน 
            ในกรณีกระท าผดิวนิยัเล็กนอ้ย และมีเหตุอนัควรงดโทษ จะงดโทษใหโ้ดยใหท้ าทณัฑบ์นเป็นหนงัสือ
หรือวา่กล่าวตกัเตือนก็ได ้
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 ข้อ 70  ภายใตบ้งัคบัวรรคสอง พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง  ให้ประธานกรรม 
การบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก  ตามความร้ายแรงแห่งกรณี  ถา้มีเหตุอนั
ควรลดหยอ่นจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได ้แต่หา้มมิใหล้ดโทษลงต ่ากวา่ปลดออก  
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนท่ีแต่งตั้งตามขอ้ 23 วรรคส่ี หรือประธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบล แลว้แต่กรณี เห็นวา่พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงสมควรลงโทษปลดออก 
หรือไล่ออก  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล
ท่ีผูถู้กกล่าวหาสังกดัอยู ่ แลว้ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลดงักล่าวส่งเร่ืองใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณา
การด าเนินการทางวินยัและการใหอ้อกจากราชการเพื่อพิจารณาท าความเห็น  และเม่ือคณะอนุกรรมการพิจารณา
การด าเนินการทางวินยัและการใหอ้อกจากราชการมีความเห็นเป็นประการใด  ใหเ้สนอเร่ืองพร้อมความเห็นไปยงั
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลเพื่อพิจารณา  และเม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลมีมติเป็นประการใด 
ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนั้น 
 ผูใ้ดถูกลงโทษปลดออกตามขอ้น้ี  ใหมี้สิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญเสมือนวา่ผูน้ั้นลาออกจากราชการ 
             คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวนิยัและการใหอ้อกจากราชการตามวรรคสอง ตอ้งไม่เป็น
กรรมการในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์โดยให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1)  รองผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือหวัหนา้ส่วนราชการในจงัหวดัท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดั         
มอบหมายจ านวนหน่ึงคน 

(2) นายอ าเภอหรือหวัหนา้ส่วนราชการหรือหวัหนา้หน่วยงานของรัฐท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน 
จงัหวดัซ่ึงนายอ าเภอหรือหวัหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดัในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลเป็นผูเ้สนอ
จ านวนสองคน  

(3) ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงประกอบดว้ย 
(ก) ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลเป็นผูเ้สนอจ านวนหน่ึงคน 
(ข) ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงประธานกรรมการบริหาร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลเป็นผูเ้สนอจ านวนหน่ึงคน 
(ค) ผูแ้ทนพนกังานส่วนต าบล  ซ่ึงปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในคณะกรรมการ 

พนกังานส่วนต าบลเป็นผูเ้สนอจ านวนหน่ึงคน 
(4)  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ดา้นการบริหารงานบุคคล หรือมีประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนิน 

การทางวนิยั  ซ่ึงผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลเป็นผูเ้สนอจ านวนสามคน 
 ใหบุ้คคลตาม (1) (2) (3) และ (4) ประชุมเพื่อคดัเลือกกนัเองเป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ด าเนินการทางวนิยัและการใหอ้อกจากราชการจ านวนหน่ึงคน 
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 ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลแต่งตั้งขา้ราชการฝ่ายพลเรือนหรือพนกังานส่วนต าบลคนหน่ึง
เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวนิยัและการใหอ้อกจากราชการ  
 อนุกรรมการผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบล และอนุกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละส่ีปี  และอาจไดรั้บคดัเลือกอีกได ้  
 ถา้อนุกรรมการผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบลและอนุกรรมการผูท้รงคุณวฒิุวา่งลง ใหค้ณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบลด าเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งโดยเร็ว โดยใหน้ า (3) และ (4) มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม  และใหค้ณะอนุกรรมการซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งมีวาระอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องผู ้
ซ่ึงตนแทน 
 ในระหวา่งท่ียงัมิไดค้ดัเลือกอนุกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งและยงัมีอนุกรรมการเหลืออยูเ่กินก่ึงหน่ึง
ใหอ้นุกรรมการท่ีเหลืออยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 
 อนุกรรมการผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบลพน้จากต าแหน่งก่อนวาระเม่ือลาออกโดยยืน่หนงัสือ     
ลาออกต่อประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบล หรือพน้จากการเป็นพนกังานส่วนต าบล หรือพน้จากการด ารง
ต าแหน่งประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือพน้จากต าแหน่งประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 
 ใหน้ าความในมาตรา 9 (1) (2) (3) (4) (6)  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินมา
ใชบ้งัคบักบัการพน้จากต าแหน่งก่อนวาระของอนุกรรมการผูท้รงคุณวฒิุโดยอนุโลม 
 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณาเก่ียวกบัการด าเนินการทางวินยัและการใหอ้อกจาก
ราชการ  ใหน้ าความในมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ 71  การลงโทษพนกังานส่วนต าบลผูก้ระท าผดิวินยั  ผูส้ั่งลงโทษตอ้งสั่งลงโทษให้เหมาะสมกบั
ความผดิ และมิใหเ้ป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริตหรือลงโทษผูท่ี้ไม่มีความผดิ  
 การลงโทษตามวรรคหน่ึงให้ท าเป็นค าสั่ง และในค าสั่งลงโทษ ใหแ้สดงวา่ผูถู้กลงโทษกระท าผดิวนิยัใน
กรณีใด ตามขอ้ใด กรณีมีการลดหยอ่นโทษ  ให้ระบุไวใ้นค าสั่งลงโทษดว้ยวา่กรณีความผดินั้นผูก้ระท าผดิควร
ไดรั้บโทษระดบัใด  มีเหตุอนัควรลดโทษอยา่งไร  และเม่ือลดหยอ่นแลว้ให้รับโทษสถานใด ตลอดจนให้ระบุ
สิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์ไวใ้นค าสั่งดว้ย  วธีิการออกค าสั่งเก่ียวกบัการลงโทษให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในส่วนน้ี 
 ข้อ 72   การสั่งลงโทษภาคทณัฑ ์ ตดัเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  ตามขอ้ 69  ขอ้ 81 วรรคสอง  หรือ
วรรคหก  หา้มมิใหส้ั่งลงโทษยอ้นหลงัไปก่อนวนัออกค าสั่ง เวน้แต่การสั่งลงโทษผูถู้กสั่งพกัราชการ หรือใหอ้อก
จากราชการไวก่้อน ในกรณีตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 2 ของหมวด 3  ไดก้ าหนดใหส้ั่งลงโทษยอ้นหลงัได ้ ก็ให้
สั่งลงโทษยอ้นหลงัได ้ และใหท้ าค าสั่งดงักล่าวตามแบบ ลท.1  แบบ ลท.2 หรือแบบ ลท.3 ทา้ยหลกัเกณฑน้ี์ 
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 ข้อ 73  การสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการตามขอ้ 70  หรือการสั่งลงโทษปลดออก  หรือ
ไล่ออกจากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีหลกัเกณฑน้ี์ใชบ้งัคบั  
จะสั่งใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัใด ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 4 ของหมวด 3  และใหท้ าค าสั่งดงักล่าวตาม
แบบ ลท.4  ทา้ยหลกัเกณฑน้ี์ 
 ข้อ 74  การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ  เป็นไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามขอ้ 70  หรือเป็นโทษ 
ไล่ออก  หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ี
หลกัเกณฑน้ี์ใชบ้งัคบั จะสั่งใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัใด  ใหน้ าขอ้ 73 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ 75  การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ  เป็นลดขั้นเงินเดือน  ตดัเงินเดือนหรือภาคทณัฑ์  ใหส้ั่งยอ้นหลงั
ไปถึงวนัท่ีค าสั่งลงโทษเดิมใชบ้งัคบั  ทั้งน้ีการสั่งยอ้นหลงัดงักล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและประโยชน์ท่ีผูถู้ก  
สั่งลงโทษไดรั้บไปแลว้ 
 ข้อ 76  การสั่งลดโทษปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ ตามขอ้ 70  หรือปลดออก หรือไล่ออกจาก 
ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน ท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีหลกัเกณฑน้ี์ใชบ้งัคบั  เป็นลดขั้น
เงินเดือน  ตดัเงินเดือน  หรือภาคทณัฑ ์ จะสั่งใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัใด  ใหน้ าขอ้ 72  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ 77  ค าสั่งเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ตามขอ้ 81 วรรคสอง  หรือวรรคหก  ใหท้  าค าสั่ง
ดงักล่าวตามแบบ ลท.5  หรือแบบ ลท.6  ทา้ยหลกัเกณฑน้ี์ 
 ข้อ 78  การสั่งยกโทษ  งดโทษ  ลดโทษ  หรือเพิ่มโทษผูอุ้ทธรณ์ตามขอ้ 114  ใหท้  าค าสั่งดงักล่าวตาม
แบบ ลท.7/1 ทา้ยหลกัเกณฑน้ี์ 
 ข้อ 79 การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษ ผูอุ้ทธรณ์ ตามขอ้ 115  และการสั่งใหผู้อุ้ทธรณ์
กลบัเขา้รับราชการ  ใหท้  าค าสั่งดงักล่าวตามแบบ ลท.7/2 ทา้ยหลกัเกณฑน้ี์ 
 ข้อ 80  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ความในค าสั่งเก่ียวกบัการลงโทษ  ใหท้  าเป็นค าสั่งมีสาระส าคญัแสดง
เลขท่ี และวนัเดือนปี ท่ีออกค าสั่งเดิม ขอ้ความเดิมตอนท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงและขอ้ความท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงแลว้ 
  

ส่วนที ่5 
การรายงานการด าเนินการทางวนัิย 

 
          ข้อ 81  เม่ือผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอ้ 23 วรรคสาม ไดด้ าเนินการทางวนิยัแก่พนกังานส่วน
ต าบลผูใ้ดในกรณีกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรงและสั่งยติุเร่ือง  งดโทษ  หรือลงโทษภาคทณัฑ ์ ตดั
เงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน แลว้ใหด้ าเนินการ  ดงัน้ี 
           (1) ใหร้ายงานการด าเนินการทางวนิยัดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้น ซ่ึง
เป็นผูมี้อ านาจตามขอ้ 69  และมีต าแหน่งเหนือตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล     
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           (2) การรายงานของผูบ้งัคบับญัชาตาม (1) ใหร้ายงานพร้อมทั้งส่งส าเนาค าสั่งและส านวนการ
สอบสวนหรือเอกสารการพิจารณาไปดว้ยภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีสั่ง 

 ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บรายงานตามวรรคหน่ึง และมีต าแหน่งเหนือผูด้  าเนินการทางวนิยัเห็นวา่
การยติุเร่ือง การงดโทษหรือการลงโทษ เป็นการไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม ก็ใหมี้อ านาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเป็น
สถานโทษหรืออตัราโทษท่ีหนกัข้ึน ลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออตัราโทษท่ีเบาลง งดโทษโดยใหท้ าทณัฑบ์น
เป็นหนงัสือหรือวา่กล่าวตกัเตือน หรือยกโทษใหถู้กตอ้งหรือเหมาะสมตามควรแก่กรณี ตลอดจนแกไ้ข
เปล่ียนแปลงขอ้ความในค าสั่งเดิมใหเ้ป็นการถูกตอ้งและเหมาะสมไดด้ว้ย และในกรณีท่ีเห็นวา่ควรด าเนินการ
อยา่งใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไ้ดค้วามจริงและยติุธรรม ก็ใหมี้อ านาจด าเนินการหรือสั่งด าเนินการ
ไดต้ามควรแก่กรณี  ทั้งน้ี การสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษท่ีหนกัข้ึนตอ้งไม่เกินอ านาจของตนตามขอ้ 
69 และการเพิ่มอตัราโทษเม่ือรวมกบัอตัราโทษเดิมตอ้งไม่เกินอ านาจนั้นดว้ย ถา้เกินอ านาจของตนก็ใหร้ายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้นตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อใหพ้ิจารณา
ด าเนินการตามควรแก่กรณี     

    ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาไดส้ั่งลงโทษตามขอ้ 69 แก่พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไปแลว้ แต่ประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีไดรั้บรายงานตามวรรคหน่ึง เห็นวา่กรณีนั้นเป็นการกระท าผดิวนิยั
อยา่งร้ายแรง ก็ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ านาจด าเนินการตามขอ้ 23 วรรคส่ี และ
ขอ้ 70 วรรคสอง 

 เม่ือไดมี้ค าสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถา้เพิ่มโทษเป็นสถานโทษท่ีหนกัข้ึนหรือลดโทษ
เป็นสถานโทษท่ีเบาลง หรืองดโทษหรือยกโทษ ค าสั่งลงโทษเดิมใหเ้ป็นอนัยกเลิก ถา้ลดโทษเป็นอตัราโทษท่ี    
เบาลงอตัราโทษส่วนท่ีเกินก็ใหเ้ป็นอนัยกเลิก ในกรณีท่ีค าสั่งลงโทษตดัเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนเป็นอนั     
ยกเลิก หรืออตัราโทษส่วนท่ีเกินเป็นอนัยกเลิก ใหคื้นเงินเดือนท่ีไดต้ดัหรือลดไปแลว้ตามค าสั่งท่ีเป็นอนัยกเลิก 
หรืออตัราโทษส่วนเกินท่ีเป็นอนัยกเลิกนั้นใหแ้ก่ผูถู้กลงโทษ แต่ถา้ค าสั่งท่ีเป็นอนัยกเลิกเป็นค าสั่งลงโทษหรือ   
ลงทณัฑต์ามกฎหมายวา่ดว้ยวนิยัขา้ราชการในส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และผูถู้กสั่งลงโทษหรือลงทณัฑไ์ดรั้บ
โทษหรือทณัฑน์ั้นไปแลว้ก็ใหเ้ป็นอนัพบัไป   

 6เม่ือประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดด้ าเนินการทางวินยั ตามขอ้ 23 วรรคสอง 
และสั่งลงโทษตามขอ้ 69 หรือไดรั้บรายงานตามวรรคหน่ึง หรือไดด้ าเนินการตามขอ้ 23 วรรคส่ี และไดพ้ิจารณา
ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีแลว้ ใหร้ายงานการด าเนินการทางวนิยัดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล ซ่ึงผูถู้กด าเนินการทางวนิยัสังกดัอยู ่
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6
 ขอ้ 81 วรรคหา้ แกไ้ขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั การใหอ้อกจาก

ราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์(เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี   20 พฤษภาคม 2547 



 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ไดรั้บรายงานตามวรรคหา้  เห็นวา่การด าเนินการทางวินยั 
เป็นการไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใด  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล สั่งหรือปฏิบติัให้เป็นไปตามนั้น 
  เม่ือประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดมี้ค าสั่งลงโทษตามวรรคหก หรือขอ้ 70  
หรือมีค าสั่งให้ออกจากราชการตามขอ้ 85 หรือขอ้ 86  แก่พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดแลว้ ใหร้ายงานส าเนาค าสั่ง    
ดงักล่าวแลว้แต่กรณี  จ  านวน 3 ฉบบั  และส านวนการสอบสวนหรือเอกสารการพิจารณา พร้อมทั้งบนัทึกสรุป
ประวติัและขอ้เทจ็จริงซ่ึงมีสาระส าคญัตามแบบ สป.1 ทา้ยหลกัเกณฑน้ี์ 1 ชุด ไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบลซ่ึงผูถู้กด าเนินการทางวินยัสังกดัอยู ่ เพื่อทราบ ภายในสิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ีออกค าสั่ง   
 ข้อ 82  เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลไดรั้บรายงานตามขอ้ 81 วรรคเจด็ และไดด้ าเนินการตาม
อ านาจหนา้ท่ีแลว้  ใหส้ านกังานคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล รายงานส าเนาค าสั่ง  3  ฉบบั และบนัทึกสรุป
ประวติัและขอ้เทจ็จริงซ่ึงมีสาระส าคญัตามแบบ สป.1 ทา้ยหลกัเกณฑน้ี์  1  ชุด ไปใหส้ านกังานคณะกรรมการ
กลางพนกังานส่วนต าบล ภายในสิบหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลไดด้ าเนินการตาม
อ านาจหนา้ท่ีแลว้ 

 
หมวด 3 

การให้ออกจากราชการ 
------------------------------------------ 

ส่วนที ่1 
การออกจากราชการ 

 
 ข้อ 83  พนกังานส่วนต าบลออกจากราชการเม่ือ   
  (1)  ตาย 
  (2)  พน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญ 
  (3)  ลาออกจากราชการและไดรั้บอนุญาตใหล้าออกหรือการลาออกมีผลตามขอ้ 84 
  (4)  ถูกสั่งใหอ้อกตามขอ้ 28 ขอ้ 85  ขอ้ 86  ขอ้ 87  ขอ้ 88   ขอ้ 89  หรือขอ้ 93  หรือไม่ผา่นการ

ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  หรือขาดคุณสมบติัทัว่ไป  หรือขาดคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนด
ไวใ้นหลกัเกณฑท่ี์วา่ดว้ยเร่ืองนั้น 

  (5)  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
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 การออกจากราชการตามวรรคหน่ึงตอ้งท าเป็นค าสั่ง  เวน้แต่การตายและการพน้จากต าแหน่งตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายกุรณีผูมี้อายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ 
 การออกค าสั่งเก่ียวกบัการออกจากราชการตามวรรคสอง  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล  เวน้แต่ค าสั่งใหอ้อกจากราชการตามขอ้ 89 วรรคหน่ึง 

 วนัออกจากราชการตาม (4) และ (5)  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 4 ของหมวดน้ี 
 การต่อเวลาราชการใหพ้นกังานส่วนต าบลท่ีตอ้งออกจากราชการตาม (2) รับราชการต่อไปจะกระท า    
มิได ้
 ข้อ 84  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการตามขอ้น้ีใหย้ืน่หนงัสือขอลาออกต่อ
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เพื่อใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
เป็นผูอ้อกค าสั่งใหอ้อกจากราชการ โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
 ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พิจารณาเห็นวา่จ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่
ราชการ  จะยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกไวเ้ป็นเวลาไม่เกินเกา้สิบวนันบัตั้งแต่วนัขอลาออกก็ได ้ แต่ตอ้งแจง้การ
ยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกพร้อมทั้งเหตุผลใหผู้ข้อลาออกทราบ และใหห้ารลาออกมีผลนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนั
ครบก าหนดเวลาท่ียบัย ั้ง  
               ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล จะยบัย ั้งการอนุญาตตามวรรคสอง  โดยเหตุ
เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการด าเนินการทางวนิยัมิได ้ กรณีท่ีสงสัยวา่พนกังานส่วนต าบลซ่ึงขอลาออกจากราชการ  
กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลตั้งเร่ืองกล่าวหาผูน้ั้นเป็น
หนงัสือไวใ้นวนัก่อนท่ีจะมีค าสั่งอนุญาตใหผู้น้ั้นลาออกจากราชการเพื่อจะไดด้ าเนินการทางวนิยัต่อไปตามขอ้ 27  
 ถา้ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่ไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึง หรือวรรคสอง  
ใหก้ารลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วนัขอลาออก 
 ภายใตบ้งัคบัวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการเพื่อด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  หรือเพื่อสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
ใหย้ืน่หนงัสือขอลาออกต่อประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และใหก้ารลาออกมีผลนบัตั้งแต่
วนัท่ีผูน้ั้นขอลาออก 
 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการลาออก  การพิจารณาอนุญาตใหล้าออกและการยบัย ั้งการอนุญาตให้
ลาออกจากราชการตามวรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคห้า  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 3  ของหมวดน้ี 
 ข้อ 85  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล มีอ านาจสั่งใหพ้นกังานส่วนต าบลออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายวา่ 
ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินได ้ ในกรณีท่ีกฎหมายดงักล่าวก าหนดใหผู้ถู้กสั่งใหอ้อกมีสิทธิไดรั้บ 
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บ าเหน็จบ านาญ  แต่ในการสั่งใหอ้อกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนานจะตอ้งมีกรณีตามท่ี
ก าหนดในหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลก าหนดดว้ย  และการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับ
บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน  นอกจากใหท้ าไดใ้นกรณีท่ีก าหนดไวใ้นขอ้อ่ืนตามหลกัเกณฑน้ี์ และกรณีท่ีกฎหมาย
วา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินก าหนดใหผู้ถู้กสั่งใหอ้อกมีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน
แลว้  ใหท้  าไดใ้นกรณีต่อไปน้ีดว้ย  คือ  

 (1)  เม่ือพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดเจบ็ป่วยไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของตนไดโ้ดยสม ่าเสมอ  ถา้
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  
เห็นสมควรใหอ้อกจากราชการแลว้  ใหส้ั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการได ้

  (2)  เม่ือพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดสมคัรไปปฏิบติังานใด ๆ ตามความประสงคข์องทางราชการ    
ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
สั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการ 
 (3) เม่ือพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไม่มีสัญชาติไทย   ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  เป็นกรรมการ
พรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีพรรคการเมือง  เป็นบุคคลลม้ละลาย  ทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้       
ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรค ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบั
คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามเบ้ืองตน้ส าหรับพนกังานส่วนต าบล   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  สั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการ 
 (4) เม่ือพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นผูไ้ม่เล่ือมใสการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ย
ความบริสุทธ์ิใจ และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเห็นวา่กรณีมีมูล  ก็ใหป้ระธานกรรมการ 
บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชกัชา้  และใหน้ าขอ้ 86 มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล มีมติเห็นชอบวา่ผูน้ั้นเป็นผูไ้ม่เล่ือมใสการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความ
บริสุทธ์ิใจ ก็ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการ 
  (5)  เม่ือพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไม่สามารถปฏิบติัราชการใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดบัอนัเป็นท่ีพอใจของทางราชการได ้ ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล สั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการได ้   โดยใหป้ระธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาจากผลการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นเป็นหลกั  และใหด้ าเนินการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ  ดงัน้ี 
  (5.1)  การพิจารณาผลการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลในสังกดั  ใหป้ระธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหารือร่วมกบัคณะกรรมการบริหารและพนกังานส่วนต าบลในสังกดั 
เพื่อก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการปฏิบติังานและคุณลกัษณะของการปฏิบติังานท่ีทางราชการพึงประสงค ์  
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และประกาศใหพ้นกังานส่วนต าบลในสังกดัไดท้ราบโดยทัว่กนัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หกเดือนก่อนการประเมินผล
การปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลในสังกดั  โดยการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานดงักล่าวตอ้งมีมาตรฐาน
อยา่งนอ้ย 3  ดา้น  ดงัน้ี 
                            (5.1.1) ดา้นคุณภาพ  ตอ้งก าหนดผลงานท่ีตอ้งการหรือตอ้งปฏิบติัวา่มีก่ีงาน  อะไรบา้ง  
ตอ้งการให้เกิดผลส าเร็จอะไรจากการท างานนั้น  หรือตอ้งการใหเ้กิดผลงานอะไรและอยา่งไร 
                            (5.1.2) ดา้นปริมาณ  ตอ้งก าหนดปริมาณของผลผลิต  หรือกิจกรรม และระบุผลลพัธ์
ของงานไวด้ว้ย 
                             (5.1.3) ดา้นเวลา  ตอ้งก าหนดระยะเวลาการท างานวา่จะใชเ้วลาเท่าใด       
                   (5.2)ในการประเมินใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรม 
การอยา่งนอ้ยสามคน ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร  พนกังานส่วนต าบล และ  ปลดัอ าเภอหรือขา้ราชการท่ี    
นายอ าเภอมอบหมาย จ านวนเท่า ๆ กนั เพื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานและเสนอแนะความคิดเห็นต่อ 
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยใหค้ณะกรรมการดงักล่าวประเมินผลการปฏิบติังานตาม
วธีิการดงัน้ี 
   (5.2.1) จดัใหมี้เคร่ืองมือพื้นฐานช่วยในการประเมิน ไดแ้ก่ 
                                  (ก) หนา้ท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่ง  โดยระบุใหช้ดัเจนถึงงานหลกัท่ีผู ้
ด  ารงต าแหน่งนั้น ๆ รับผิดชอบปฏิบติัอยู ่
                                  (ข) มาตรฐานการปฏิบติังาน เป้าหมายของงานหรือตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน 
                                  (ค) แบบบนัทึกการปฏิบติังาน  โดยใหพ้นกังานส่วนต าบลซ่ึงเป็นผูรั้บการ
ประเมินเป็นผูบ้นัทึกผลการปฏิบติังานของตนไวทุ้กหา้วนัท าการ  โดยทุกส้ินเดือนให้คณะกรรมการรวบรวมและ
เก็บผลการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลแต่ละคนไว ้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการประเมินและช้ีแจงผูอ่ื้น 
   (5.2.2) จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานทุกส้ินเดือนมีนาคม   มิถุนายน   กนัยายน  
และเดือนธนัวาคม 
                             (5.2.3)  เม่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานในแต่ละช่วงเวลาตาม (5.2.2) แลว้
ใหร้ายงานประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามแบบประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน
ส่วนต าบลทา้ยหมวดน้ี    
  (5.3) พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดซ่ึงประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลได้
พิจารณาแลว้เห็นวา่มีผลการปฏิบติังานต ่ากวา่เป้าหมายหรือมาตรฐานการปฏิบติังานตาม (5.1) และไม่ไดรั้บการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนติดต่อกนัตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไป   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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แจง้ผลการประเมิน หรือ   ผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลและก าหนดใหผู้น้ั้นพฒันาหรือปรับปรุงตนเองภายใน
ระยะเวลาสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือนนบัแต่วนัท่ีไดแ้จง้ผลการประเมินหรือผลการพิจารณาใหท้ราบโดยใหล้ง
ลายมือช่ือรับทราบไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 (5.4) ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรใหแ้ต่งตั้ง
พนกังานส่วนต าบลตาม (5.3) ใหด้ ารงต าแหน่งอ่ืนในระดบัเดียวกนักบัท่ีพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้น มี
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งซ่ึงอาจคาดหมายไดว้า่  จะท าใหผู้น้ั้นปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล  เพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งดงักล่าวได ้  
  (5.5)  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดป้ระเมินผลการ
ปฏิบติังานตาม (5.2)  แลว้เห็นวา่พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดมีผลการปฏิบติังานต ่ากวา่เป้าหมายหรือมาตรฐานการ
ปฏิบติังานตาม (5.1)  แต่ไม่เขา้กรณีตาม (5.3)  ถา้ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเห็นสมควร
ใหพ้ฒันาหรือปรับปรุงตนเองเพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแลว้ 
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาด าเนินการตาม (5.3) และ (5.4)  ได ้
      (5.6) เม่ือไดด้ าเนินการตาม (5.3)  หรือ (5.4)  หรือ (5.5)  แลว้  ใหป้ระธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชว้ธีิการตามท่ีก าหนดใน (5.2) จ านวนสองคร้ัง คร้ังแรก 
ใหป้ระเมินเม่ือครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีก าหนดใหพ้ฒันาหรือปรับปรุงตนเอง  และคร้ังท่ีสองใหป้ระเมินเม่ือ
ครบก าหนดสามเดือนนบัจากการประเมินคร้ังแรก 
 พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดมีผลการประเมินคร้ังท่ีสอง ต ่ากวา่เป้าหมายหรือมาตรฐานการ
ปฏิบติังานตาม (5.1) ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท าความเห็นเสนอคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล  เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ผูน้ั้นออกจากราชการต่อไป 
 ข้อ  86  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่หยอ่นความสามารถ     
ในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  บกพร่องในหนา้ท่ีราชการ   หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี 
ราชการ  และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เห็นวา่กรณีมีมูล ถา้ใหผู้น้ั้นรับราชการต่อไป 
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  ก็ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนโดยไม่ชกัชา้  ในการสอบสวนน้ีจะตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา
เท่าท่ีมีใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ  โดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ไดแ้ละตอ้งใหโ้อกาสผูถู้กกล่าวหาช้ีแจงและน า 
สืบแกข้อ้กล่าวหาไดด้ว้ย  ทั้งน้ี ใหน้ าขอ้ 23 วรรคเจด็  ขอ้ 26 และขอ้ 70 วรรคสอง  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  ใน
กรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  มีมติประการใด  ก็ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  สั่งหรือปฏิบติัให้เป็นไปตามนั้น  
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 ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนท าการ
สอบสวนตามขอ้ 23 ในเร่ืองท่ีจะตอ้งท าการสอบสวนตามวรรคหน่ึง และคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 23 ได้
สอบสวนไวแ้ลว้ ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามวรรคหน่ึงจะใชส้ านวนการสอบสวน
นั้นพิจารณาด าเนินการโดยไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหน่ึงก็ได ้ 
                 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลมีมติเห็นชอบใหผู้น้ั้นออกจากราชการ  ก็ใหป้ระธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 การสอบสวนพิจารณา  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 3 ของหมวด 2     
 พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดหยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  บกพร่องในหนา้ท่ีราชการ  
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการและประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
เห็นวา่ถา้ใหผู้น้ั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการในกรณีดงัต่อไปน้ีถือเป็นกรณีท่ีปรากฏชดัแจง้  
ซ่ึงจะด าเนินการตามวรรคหน่ึง โดยไม่สอบสวนก็ได ้

(1) กระท าหรือละเวน้กระท าการใดจนตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ผูน้ั้นกระท าผิดแต่ให้รอการ
ก าหนดโทษหรือก าหนดโทษแต่ใหร้อการลงโทษไว ้ และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึง
เป็นผูบ้งัคบับญัชาเห็นวา่ขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏตามค าพิพากษานั้น ไดค้วามประจกัษช์ดัอยูแ่ลว้ 

(2) มีกรณีหยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ บกพร่องในหนา้ท่ีราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการและไดรั้บสารภาพเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชา  หรือใหถ้อ้ย 
ค ารับสารภาพต่อผูมี้หนา้ท่ีสืบสวนหรือต่อคณะกรรมการสอบสวนตามหลกัเกณฑน้ี์และไดมี้การบนัทึกถอ้ยค ารับ
สารภาพเป็นหนงัสือ 
 ข้อ 87  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 23 และคณะกรรมการ
สอบสวนหรือประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเห็นวา่กรณีมีเหตุอนัควรสงสัยอยา่งยิง่วา่ผูน้ั้น
ไดก้ระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ไดค้วามแน่ชดัพอท่ีจะฟังลงโทษตามขอ้ 70  วรรคหน่ึง ถา้ให้
รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการและควรใหอ้อกจากราชการ ก็ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลส่งความเห็นใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลพิจารณา  แลว้ให้คณะกรรมการพนกังานส่วน 
ต าบลส่งเร่ืองให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวนิยัและการใหอ้อกจากราชการ ตามขอ้ 70 
พิจารณาเม่ือมีความเห็นเป็นประการใดใหเ้สนอคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลพิจารณา  ถา้คณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบลมีมติประการใดใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งหรือปฏิบติัใหเ้ป็น 
ไปตามนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล มีมติใหผู้น้ั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมอง
ในกรณีท่ีถูกสอบสวน  ก็ให้ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการเพื่อ
รับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
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 ข้อ 88  เม่ือพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล  หรือตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกและมิไดมี้การรอลงอาญาในความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท  หรือความผดิลหุโทษ  ซ่ึง
ยงัไม่ถึงกบัจะตอ้งถูกลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะสั่งให้
ผูน้ั้นออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินก็ได ้โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลก่อน 
 ข้อ 89  เม่ือพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไปรับราชการทหารตามกฎหมายเก่ียวกบัการรับราชการทหาร  ให้
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล สั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการ 
 ผูใ้ดถูกสั่งใหอ้อกจากราชการตามวรรคหน่ึง  และต่อมาปรากฏวา่ผูน้ั้นมีกรณีท่ีจะตอ้งถูกสั่งใหอ้อกจาก
ราชการตามขอ้อ่ืนอยูก่่อนไปรับราชการทหาร  ก็ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลส่งเร่ือง
ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลเพื่อพิจารณามีมติ เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลมีมติให้
เปล่ียนแปลงค าสั่งใหอ้อกตามวรรคหน่ึงเป็นใหอ้อกจากราชการตามขอ้อ่ืนแลว้ ใหป้ระธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการตามขอ้อ่ืนนั้นได ้
  ข้อ 90  ในกรณีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดรั้บรายงานตามขอ้ 81 วรรคหน่ึง  
เห็นวา่สมควรใหพ้นกังานส่วนต าบลผูใ้ดออกจากราชการตามขอ้ 85 (4)  หรือ ขอ้ 86  ก็ใหป้ระธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามขอ้ 85 (4) หรือ ขอ้ 86 
 ในกรณีท่ีจะตอ้งสั่งใหผู้ถู้กสั่งใหอ้อกจากราชการกลบัเขา้รับราชการ  ใหน้ าขอ้ 28 มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม  
 เม่ือประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดส้ั่งใหพ้นกังานส่วนต าบลกลบัเขา้รับราชการ
แลว้ใหร้ายงานไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลซ่ึงผูถู้กด าเนินการหรือถูกสั่งใหอ้อกจากราชการสังกดัอยู่
เพื่อทราบ   
 ข้อ 91  เม่ือประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรใหพ้นกังานส่วนต าบลออก
จากราชการในเร่ืองใด หรือไม่ผา่นการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  ถา้คณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบลพิจารณาเห็นเป็นการสมควรท่ีจะตอ้งสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมดูแลใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัการตามหลกัเกณฑน้ี์ โดยถูกตอ้งและเหมาะสม
ตามความเป็นธรรมก็ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลแจง้ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน 
ต าบลสอบสวนเพิ่มเติม  หรือส่งประเด็น หรือขอ้ส าคญัไปเพื่อใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสั่งใหค้ณะกรรมการสอบสวนท่ีแต่งตั้งไวเ้ดิมท าการสอบสวนเพิ่มเติมได ้
 ข้อ 92  พนกังานส่วนต าบลซ่ึงโอนมาจากพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือขา้ราชการตามกฎหมายอ่ืน       
ผูใ้ดมีกรณีท่ีสมควรใหอ้อกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน
หรือขา้ราชการตามกฎหมายอ่ืนนั้น อยูก่่อนวนัโอนมาบรรจุ  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นมีอ านาจพิจารณาด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
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เก่ียวกบัเร่ืองนั้นแลว้แต่กรณี แต่ถา้เป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นระหวา่งการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบ้งัคบับญัชาเดิม
ก่อนวนัโอน  ก็ใหสื้บสวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ  แลว้ส่งเร่ืองใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นพิจารณาด าเนินการต่อไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
แลว้แต่กรณีโดยอนุโลม  และในกรณีท่ีจะตอ้งสั่งใหอ้อกจากราชการ  ใหป้รับบทกรณีใหอ้อกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบียบพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน หรือขา้ราชการตามกฎหมายอ่ืนโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่ 2 
การส่ังพกัราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 

 ข้อ 93  การสั่งใหพ้นกังานส่วนต าบลพกัราชการหรือใหอ้อกจากราชการไวก่้อนเพื่อรอฟังผลการ    
สอบสวนพิจารณาตามขอ้ 28 ระยะเวลาใหพ้กัราชการและใหอ้อกจากราชการไวก่้อน และการด าเนินการเพื่อ    
ใหเ้ป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัท่ีก าหนดในส่วนน้ี 
 ข้อ 94   เม่ือพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาวา่กระท าความผดิอาญา เวน้แต่เป็นความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาท   
หรือความผดิลหุโทษ  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล  จะสั่งใหผู้น้ั้นพกัราชการไดก้็ต่อเม่ือมีเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูน้ั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาวา่กระท าความผดิอาญา    
ในเร่ืองเก่ียวกบัการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ หรือเก่ียวกบัความประพฤติหรือพฤติการณ์อนัไม่น่าไวว้างใจและผูท่ี้
ถูกฟ้องนั้นพนกังานอยัการมิไดรั้บเป็นทนายแกต่้างให ้และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล
พิจารณาเห็นวา่ ถา้ใหผู้น้ั้นคงอยูใ่นหนา้ท่ีราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(2) ผูน้ั้นมีพฤติการณ์ท่ีแสดงวา่ถา้คงอยูใ่นหนา้ท่ีราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
พิจารณา หรือจะก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยข้ึน 

(3) ผูน้ั้นอยูใ่นระหวา่งถูกควบคุมหรือขงัโดยเป็นผูถู้กจบัในคดีอาญาหรือตอ้งจ าคุกโดยค า
พิพากษา และไดถู้กควบคุม ขงั หรือตอ้งจ าคุก เป็นเวลาติดต่อกนัเกินกวา่สิบหา้วนัแลว้ 

(4) ผูน้ั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่เป็นผูก้ระท าความผดิอาญา
ในเร่ืองท่ีสอบสวนนั้น หรือผูน้ั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลงัท่ีมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่เป็นผูก้ระท าความผดิ
อาญาในเร่ืองท่ีสอบสวนนั้น และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นวา่ขอ้เท็จจริงท่ี
ปรากฏตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดนั้น ไดค้วามประจกัษช์ดัอยูแ่ลว้วา่การกระท าความผิดอาญาของผูน้ั้นเป็นความผิด
วนิยัอยา่งร้ายแรง  
 ข้อ 95   การสั่งพกัราชการให้สั่งพกัตลอดเวลาท่ีสอบสวนพิจารณา เวน้แต่กรณีท่ีผูถู้กสั่งพกัไดร้้องทุกข์
และคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลพิจารณาเห็นวา่ค าร้องทุกขฟั์งข้ึนและไม่สมควรท่ีจะสั่งพกัราชการ ก็ใหมี้
มติใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งใหผู้น้ั้นกลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการก่อนการ
สอบสวนพิจารณาเสร็จส้ินได ้
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 ข้อ 96  ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงจนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนหลายส านวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือตอ้งหาวา่กระท าความผิดอาญาหลายคดี เวน้แต่เป็น
ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ หรือผูท่ี้ถูกฟ้องนั้นพนกังานอยัการรับเป็นทนายแกต่้างให ้ 
ถา้จะสั่งพกัราชการใหส้ั่งพกัทุกส านวนและทุกคดี 
 ในกรณีท่ีไดส้ั่งพกัราชการในส านวนหรือคดีใดไวแ้ลว้  ภายหลงัปรากฏวา่ผูถู้กสั่งพกัราชการนั้นมีกรณี
ถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในส านวนอ่ืน หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือ
ตอ้งหาวา่กระท าความผดิอาญาในคดีอ่ืนเพิ่มข้ึนอีก  เวน้แต่เป็นความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผดิ  
ลหุโทษ หรือผูถู้กฟ้องนั้นพนกังานอยัการรับเป็นทนายแกต่้างให ้ ก็ใหส้ั่งพกัราชการในส านวนหรือคดีอ่ืนท่ี
เพิ่มข้ึนนั้นดว้ย  
 ข้อ 97  การสั่งพกัราชการ หา้มมิใหส้ั่งพกัยอ้นหลงัไปก่อนวนัออกค าสั่ง เวน้แต่ 

(1) ผูซ่ึ้งจะถูกสั่งพกัราชการอยูใ่นระหวา่งถูกควบคุมหรือขงัโดยเป็นผูถู้กจบัในคดีอาญา หรือ
ตอ้งจ าคุกโดยค าพิพากษา  การสั่งพกัราชการในเร่ืองนั้น ใหส้ั่งพกัยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ีถูกควบคุม ขงั หรือตอ้ง    
จ าคุก 

(2)  ในกรณีท่ีไดมี้การสั่งพกัราชการไวแ้ลว้ถา้จะตอ้งสั่งใหม่เพราะค าสั่งเดิมไม่ชอบหรือไม่
ถูกตอ้ง  ใหส้ั่งพกัตั้งแต่วนัใหพ้กัราชการตามค าสั่งเดิม หรือตามวนัท่ีควรตอ้งพกัราชการในขณะท่ีออกค าสั่งเดิม 
  ข้อ 98  ค าสั่งพกัราชการตอ้งระบุช่ือและต าแหน่งของผูถู้กสั่งพกั ตลอดจนกรณีและเหตุท่ีสั่งใหพ้กั   
ราชการ 
  เม่ือไดมี้ค าสั่งใหพ้นกังานส่วนต าบลผูใ้ด  พกัราชการแลว้ ใหแ้จง้ค าสั่งใหผู้น้ั้นทราบพร้อมทั้งส่งส าเนา
ค าสั่งใหด้ว้ยโดยพลนั ในกรณีท่ีไม่อาจแจง้ใหผู้น้ั้นทราบได ้ หรือผูน้ั้นไม่ยอมรับทราบค าสั่ง ใหปิ้ดส าเนาค าสั่งไว ้ 
ณ  ท่ีท าการท่ีผูน้ั้นรับราชการอยูแ่ละมีหนงัสือแจง้พร้อมกบัส่งส าเนาค าสั่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปให้
ผูน้ั้น   ณ  ท่ีอยูข่องผูน้ั้นซ่ึงปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นน้ีเม่ือล่วงพน้สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีได้
ด าเนินการดงักล่าว ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดท้ราบค าสั่งพกัราชการแลว้ 
 ข้อ 99  เม่ือพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดมีเหตุท่ีอาจถูกสั่งพกัราชการตามขอ้ 94 และประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล พิจารณาเห็นวา่การสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีท่ีเป็นเหตุท่ี
อาจถูกสั่งพกัราชการนั้น จะไม่แลว้เสร็จโดยเร็ว ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจะสั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการไวก่้อนก็ได ้
  ใหน้ าขอ้ 95 ขอ้ 96 และขอ้ 98 มาใชบ้งัคบัแก่การสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนโดยอนุโลม 
 ข้อ 100  เม่ือไดส้ั่งใหพ้นกังานส่วนต าบลผูใ้ดพกัราชการไวแ้ลว้ ประธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จะพิจารณาตามขอ้ 99  และสั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการไวก่้อนอีกชั้นหน่ึงก็ได ้โดยตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลก่อน 
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 ข้อ 101  การสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน จะสั่งใหอ้อกตั้งแต่วนัใด ให้น าขอ้ 97 มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม  แต่ส าหรับการสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อนในกรณีตามขอ้ 100 ใหส้ั่งใหอ้อกตั้งแต่วนัพกัราชการเป็น
ตน้ไป 
 ข้อ 102  เม่ือไดส้ั่งใหพ้นกังานส่วนต าบลผูใ้ดพกัราชการหรือให้ออกจากราชการไวก่้อนเพื่อรอฟังผล
การสอบสวนพิจารณา ถา้ภายหลงัปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเป็นประการใดแลว้ ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี  
  (1) ในกรณีปรากฏวา่ผูน้ั้นกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ก็ใหส้ั่งลงโทษใหเ้ป็นไปตามขอ้ 70 หรือ
ขอ้ 173  แลว้แต่กรณี 
  (2) ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูถู้กสั่งพกัราชการนั้นกระท าผดิวินยัอยา่งไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีท่ี
จะตอ้งถูกสั่งใหอ้อกจากราชการ ก็ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งใหผู้น้ั้นกลบัเขา้
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งในระดบัเดียวกนัท่ีผูน้ั้นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนั้น โดยการสั่งดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลก่อน แลว้
ด าเนินการตามขอ้ 69 หรือขอ้ 173  แลว้แต่กรณี 
 (3) ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูถู้กสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนนั้นกระท าผดิวินยัอยา่งไม่ร้ายแรง และ
ไม่มีกรณีท่ีจะตอ้งถูกสั่งใหอ้อกจากราชการ ก็ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งใหผู้น้ั้น
กลบัเขา้รับราชการในต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งในระดบัเดียวกนัท่ีผูน้ั้นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนั้น โดยการสั่งดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลก่อนแลว้
ด าเนินการตามขอ้ 69  หรือขอ้ 173  แลว้แต่กรณี 
 (4) ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูถู้กสั่งพกัราชการนั้นกระท าผดิวินยัอยา่งไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีท่ี
จะตอ้งถูกสั่งใหอ้อกจากราชการดว้ยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจสั่งใหผู้น้ั้นกลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไดเ้น่ืองจากมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์และไดพ้น้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินแลว้ ก็ให้
ด าเนินการตามขอ้ 69  หรือขอ้ 173  แลว้แต่กรณี  โดยไม่ตอ้งสั่งใหก้ลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
 การด าเนินการตามขอ้ 69  หรือขอ้ 173 ในกรณีท่ีจะสั่งลงโทษตดัเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน การสั่ง
ลงโทษดงักล่าวใหส้ั่งยอ้นหลงัไปถึงวนัสุดทา้ยก่อนวนัพน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญของ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 (5) ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูถู้กสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนนั้นกระท าผดิวินยัอยา่งไม่ร้ายแรง และ
ไม่มีกรณีท่ีจะตอ้งถูกสั่งใหอ้อกจากราชการดว้ยเหตุอ่ืนแต่ไม่อาจสั่งใหก้ลบัเขา้รับราชการไดเ้น่ืองจากมีอายคุรบ
หกสิบปีบริบูรณ์และส้ินปีงบประมาณท่ีมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์นั้นแลว้ ก็ใหด้ าเนินการตามขอ้ 69 หรือขอ้ 173  
แลว้แต่กรณี และมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน เพื่อใหผู้น้ั้นเป็นผูพ้น้จากราชการตามกฎหมายวา่
ดว้ยบ าเหน็จบ านาญแลว้ใหน้ า (4) วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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 (6) ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูน้ั้นกระท าผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีท่ีจะตอ้งถูกสั่งใหอ้อกจาก
ราชการดว้ยเหตุอ่ืน ก็ให้ด าเนินการตามขอ้ 69   หรือขอ้ 173  แลว้แต่กรณี แลว้ใหป้ระธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลสั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการ
ตามเหตุนั้นโดยไม่ตอ้งสั่งให้กลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือกลบัเขา้รับราชการ แลว้ใหน้ า (4) วรรคสองมาใช้
บงัคบัอนุโลม 
  (7) ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูน้ั้นมิไดก้ระท าผดิวนิยั และไม่มีกรณีท่ีจะตอ้งออกจากราชการ ก็ใหส้ั่ง
ยติุเร่ือง และใหผู้น้ั้นกลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือกลบัเขา้รับราชการตาม (2) หรือ (3) แลว้แต่กรณี 
  (8) ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูถู้กสั่งพกัราชการนั้นมิไดก้ระท าผิดวนิยัและไม่มีกรณีท่ีจะตอ้งถูกสั่งให้
ออกจากราชการดว้ยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจสั่งใหผู้น้ั้นกลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไดเ้น่ืองจากมีอายคุรบหกสิบปี
บริบูรณ์และไดพ้น้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินแลว้ ก็ใหส้ั่งยติุเร่ือง 
  (9) ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูถู้กสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนนั้นมิไดก้ระท าผิดวนิยัและไม่มีกรณีท่ี
จะตอ้งถูกสั่งใหอ้อกจากราชการดว้ยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจสั่งใหผู้น้ั้นกลบัเขา้รับราชการไดเ้น่ืองจากมีอายคุรบหกสิบ
ปีบริบูรณ์และส้ินปีงบประมาณท่ีมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์นั้นแลว้ ก็ใหส้ั่งยติุเร่ือง และมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให ้
ออกจากราชการไวก่้อนเพื่อใหผู้น้ั้นเป็นผูพ้น้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 

(10) ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูน้ั้นมิไดก้ระท าผดิวนิยั แต่มีกรณีท่ีจะตอ้งถูกสั่งใหอ้อกจากราชการดว้ย 
เหตุอ่ืน ก็ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบลสั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไม่ตอ้งสั่งใหก้ลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือกลบัเขา้รับ
ราชการ 
 ข้อ 103 การออกค าสั่งพกัราชการ ค าสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน หรือค าสั่งใหก้ลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการหรือกลบัเขา้รับราชการใหมี้สาระส าคญัตามแบบ พอก.1 พอก.2   พอก.3 หรือ พอก.4 แลว้แต่กรณี ทา้ย
หลกัเกณฑน้ี์ 
 

ส่วนที ่ 3 
การลาออกจากราชการ 

 
 ข้อ 104  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการตามขอ้ 84 ใหย้ืน่หนงัสือลาออกต่อ
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ตามแบบ ลก.1 ทา้ยหลกัเกณฑน้ี์ 
 การยืน่หนงัสือขอลาออกจากราชการ  นอกจากกรณีลาออกเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อ
สมคัรรับเลือกตั้งตามขอ้ 84 วรรคหา้  ใหย้ืน่ล่วงหนา้ก่อนวนัลาออกไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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 ผูข้อลาออกจะขอถอนหนงัสือขอลาออกก่อนท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบการลาออกเสร็จส้ินก็ได ้เวน้แต่การลาออกนั้นมีผลตามขอ้ 84 วรรคสองหรือวรรคส่ีแลว้  โดยท าเป็น
หนงัสือตามแบบ ลก.2 ทา้ยหลกัเกณฑน้ี์ ยืน่ต่อประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 ในกรณีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเห็นวา่มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษ  
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัขอลาออก ใหผู้ท่ี้
ประสงคจ์ะลาออกจากราชการยืน่หนงัสือขอลาออกล่วงหนา้นอ้ยกวา่ 30 วนั ก็ได ้
 หนงัสือขอลาออกจากราชการท่ียืน่ล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกนอ้ยกวา่ 30 วนั  โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือท่ีมิไดร้ะบุวนัขอลาออก ใหถื้อวนั
ถดัจากวนัครบก าหนด 30 วนั  นบัแต่วนัยืน่เป็นวนัขอลาออก 
 ข้อ 105  เม่ือประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ไดรั้บหนงัสือขอลาออกแลว้  ให้
บนัทึกวนัยืน่หนงัสือขอลาออกนั้นไวเ้ป็นหลกัฐาน  และใหต้รวจสอบวา่หนงัสือขอลาออกดงักล่าวไดย้ืน่ล่วงหนา้
ก่อนวนัขอลาออกไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  หรือไม่  พร้อมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล ภายใน 7 วนั  นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือขอลาออก   
 ข้อ 106  เม่ือประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดรั้บหนงัสือขอลาออกจากราชการ
ของพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดแลว้  ถา้เป็นหนงัสือขอลาออกจากราชการท่ียืน่ล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกไม่นอ้ยกวา่ 
30 วนั  หรือท่ีมิไดร้ะบุวนัขอลาออก  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล พิจารณาวา่ควร
อนุญาตใหผู้น้ั้นลาออกจากราชการหรือจะสั่งยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกโดยใหด้ าเนินการ  ดงัน้ี 
 (1) ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล พิจารณาเห็นวา่ควรอนุญาต  
ใหล้าออกจากราชการได ้ ให้เสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบใหผู้น้ั้นออกจาก
ราชการ  เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลเห็นชอบแลว้ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล มีค  าสั่งอนุญาตใหล้าออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบ ลก.3 ทา้ยหลกัเกณฑน้ี์ ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัขอ      
ลาออก  แลว้แจง้ค าสั่งดงักล่าวใหผู้ข้อลาออกทราบก่อนวนัขอลาออกดว้ย 
 (2) ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นวา่ควรยบัย ั้งการ
อนุญาตใหล้าออก เน่ืองจากจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลมีค าสั่งยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัขอลาออก  แลว้แจง้ค าสั่ง
ดงักล่าวพร้อมทั้งเหตุผลใหผู้ข้อลาออกทราบก่อนวนัขอลาออกดว้ย ทั้งน้ี การยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกใหส้ั่ง
ยบัย ั้งไดเ้พียงคร้ังเดียวและจะขยายอีกไม่ได ้
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            ในกรณีเป็นหนงัสือขอลาออกจากราชการท่ียืน่ล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกนอ้ยกวา่ 30 วนั  เม่ือประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดรั้บหนงัสือขอลาออกดงักล่าวแลว้  ใหมี้ค าสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ภายใน  3 วนั  นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือขอลาออกวา่จะอนุญาตใหย้ืน่ล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกนอ้ยกวา่ 30 วนั  
ตามท่ีผูข้อลาออกไดย้ืน่ไว ้หรือไม่  ทั้งน้ี  เพื่อจะไดท้ราบวา่วนัขอลาออกในกรณี ดงักล่าวคือ  วนัท่ีระบุไวใ้น
หนงัสือขอลาออก  หรือวนัถดัจากวนัครบก าหนด  30 วนั  นบัแต่วนัยืน่หนงัสือขอลาออกแลว้ใหพ้ิจารณา
ด าเนินการตาม (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี 

 ข้อ 107  ในกรณีท่ีผูข้อลาออกไดอ้อกจากราชการไปโดยผลตามขอ้ 84 วรรคสอง และวรรคส่ี   เน่ืองจาก
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล มิไดมี้ค าสั่งอนุญาตใหล้าออกและมิไดค้  าสั่งยบัย ั้งการอนุญาต
ใหล้าออกก่อนวนัขอลาออก  หรือเน่ืองจากครบก าหนดเวลายบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออก  ใหป้ระธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหนงัสือแจง้วนัออกจากราชการใหผู้ข้อลาออกทราบภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นออกจากราชการ และแจง้ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  และคณะกรรมการกลางพนกังาน
ส่วนต าบลทราบดว้ย 

 ข้อ 108 การยืน่หนงัสือขอลาออกจากราชการเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมือง  หรือเพื่อสมคัรรับเลือกตั้ง
ตามขอ้ 84 วรรคหา้  ใหย้ืน่ต่อประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลอยา่งชา้ภายในวนัท่ีขอลาออก   
และใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอหนงัสือขอลาออกนั้นต่อคณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบลภายใน 3 วนัท าการ 

 เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลใหค้วามเห็นชอบการลาออกตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหป้ระธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งอนุญาตใหล้าออกจากราชการไดต้ั้งแต่วนัท่ีขอลาออก 
 

ส่วนที ่4 
วนัออกจากราชการ 

 
 ข้อ 109  การออกจากราชการของพนกังานส่วนต าบลตามขอ้ 83(4) และ (5) จะออกจากราชการตั้งแต่
วนัใด   ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในส่วนน้ี 

 ข้อ 110 การสั่งใหอ้อกจากราชการตามขอ้ 85  ขอ้ 86  ขอ้ 87  ขอ้ 88   ขอ้ 89  ขอ้ 91  หรือขอ้ 70  หรือ
การสั่งใหอ้อกจากราชการเน่ืองจากไม่ผา่นการทดลองปฏิบติัราชการหรือขาดคุณสมบติัทัว่ไปหรือ
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยไม่ไดรั้บการยกเวน้ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
บรรจุและแต่งตั้ง  หา้มมิใหส้ั่งใหอ้อกยอ้นหลงัไปก่อนวนัออกค าสั่งเวน้แต่ 
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  (1) การสั่งใหอ้อกจากราชการตามขอ้ 88 โดยปกติใหส้ั่งออกตั้งแต่วนัตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าสั่ง
ของศาล หรือโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด แลว้แต่กรณี 
  (2) การสั่งใหอ้อกจากราชการตามขอ้ 89 ใหส้ั่งใหอ้อกตั้งแต่วนัไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการรับราชการทหาร 
  (3) ในกรณีท่ีไดมี้การสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการไปแลว้  ถา้จะตอ้งสั่งใหม่
หรือเปล่ียนแปลงค าสั่งใหอ้อกจากราชการตามขอ้ 85  ขอ้ 86  ขอ้ 87     ขอ้ 88   ขอ้ 89  ขอ้ 91  หรือขอ้ 70 หรือ
การสั่งใหอ้อกจากราชการเน่ืองจากไม่ผา่นการทดลองปฏิบติัราชการหรือขาดคุณสมบติัทัว่ไปหรือ
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยไม่ไดรั้บการยกเวน้ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบรรจุและแต่งตั้ง   
ก็ใหส้ั่งใหอ้อกยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ีควรตอ้งออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะท่ีออกค าสั่งเดิม 
  (4) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งใหอ้อกจากราชการยอ้นหลงั  ก็ใหส้ั่งใหอ้อกยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ีควร
จะตอ้งออกจากราชการตามกรณีนั้นได ้ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เป็นการท าใหเ้สียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู ้
ถูกสั่งใหอ้อกนั้น 
 ข้อ 111  การสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนตามขอ้ 28  จะสั่งใหอ้อกตั้งแต่วนัใดใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด
ในขอ้ 101 
 ข้อ 112  การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หา้มมิใหส้ั่งปลดออก หรือไล่ออกยอ้นหลงัไป
ก่อนวนัออกค าสั่ง เวน้แต่ 
  (1) ในกรณีท่ีไดมี้ค าสั่งใหพ้กัราชการหรือใหอ้อกจากราชการไวก่้อนเม่ือจะสั่งลงโทษปลดออก
หรือไล่ออกจากราชการใหส้ั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วนัพกัราชการหรือวนัให้ออกจากราชการไวก่้อน แลว้แต่
กรณี   
  (2) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  ในกรณีกระท าผดิวินยัโดยละทิ้งหนา้ท่ี
ราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกวา่สิบหา้วนัและไม่กลบัมาปฏิบติัราชการอีก ใหส้ั่งปลดออกหรือไล่
ออกตั้งแต่วนัละทิ้งหนา้ท่ีราชการนั้น 
  (3) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระท าความผิดอาญาจนไดรั้บโทษ
จ าคุก หรือโทษท่ีหนกักวา่จ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกหรือให้รับโทษท่ีหนกักวา่จ าคุกโดยปกติใหส้ั่ง
ปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วนัตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด  หรือวนัตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือวนั
ถูกคุมขงัติดต่อกนัจนถึงวนัตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุด แลว้แต่กรณี 
  (4) ในกรณีท่ีไดมี้การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการไปแลว้ ถา้จะตอ้งสั่งใหม่หรือ
เปล่ียนแปลงค าสั่ง การลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก ในกรณีเช่นน้ี  ใหส้ั่งยอ้นหลงัไปถึงวนัออกจากราชการตาม
ค าสั่งเดิม  แต่ถา้วนัออกจากราชการตามค าสั่งเดิมไม่ถูกตอ้งก็ใหส้ั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกยอ้นหลงัไปถึง
วนัท่ีควรตอ้งออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะท่ีออกค าสั่งเดิม 
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  (5) ในกรณีท่ีไดมี้การสั่งใหอ้อกจากราชการดว้ยเหตุอ่ืนอนัมิใช่เป็นการลงโทษทางวนิยัไปแลว้  
ถา้จะตอ้งสั่งใหม่หรือเปล่ียนแปลงค าสั่งเป็นลงโทษปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการใหส้ั่งปลดออกหรือไล่ออก
ยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ีควรตอ้งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก  ตามกรณีนั้นในขณะท่ีออกค าสั่งเดิม 
  (6) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีท่ีผูซ่ึ้งจะตอ้งถูกสั่งนั้นไดอ้อกจาก
ราชการโดยถูกสัง่ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั่งใหอ้อกจากราชการในกรณีอ่ืนหรือไดรั้บอนุญาตให้
ลาออกจากราชการไปก่อนแลว้  ใหส้ั่งปลดออกหรือไล่ออกยอ้นหลงัไปถึงวนัออกจากราชการนั้น 
  (7) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีท่ีผูซ่ึ้งจะตอ้งถูกสั่งนั้นไดพ้น้จาก
ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินไปก่อนแลว้  ใหส้ั่งปลดออกหรือไล่ออก
ยอ้นหลงัไปถึงวนัส้ินปีงบประมาณท่ีผูน้ั้นมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ 
  (8) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออกหรือไล่ออกจากราชการยอ้นหลงั  ก็ใหส้ั่งปลดออกหรือไล่
ออกยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ีควรจะตอ้งออกจากราชการตามกรณีนั้นได ้ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เป็นการท าใหเ้สียประโยชน์
ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผูถู้กสั่งลงโทษนั้น 
 

หมวด 4 
สิทธิการอุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์ 

------------------------------------------ 
ส่วนที ่1 

สิทธิการอุทธรณ์ 
 

 ข้อ 113  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดถูกสั่งลงโทษทางวนิยัตามท่ีก าหนดในหลกัเกณฑน้ี์   ใหผู้น้ั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์ไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัทราบค าสั่ง  การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษใหเ้ป็นไป
ตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี 
 การพิจารณาอุทธรณ์ใหพ้ิจารณาวนิิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนั  นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสืออุทธรณ์ 
แต่หากมีความจ าเป็นไม่อาจพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาดงักล่าวใหข้ยายระยะเวลาไดอี้กสองคร้ัง ๆ ละ
ไม่เกินสามสิบวนั และใหบ้นัทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งขยายเวลาไวด้ว้ย 
 ข้อ 114  การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทณัฑ ์ ตดัเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน ให้อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  เพื่อส่งเร่ืองใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกขพ์ิจารณาท า
ความเห็น  โดยเม่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกขมี์ความเห็นเป็นประการใด  ใหเ้สนอเร่ือง
พร้อมความเห็นไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลเพื่อพิจารณา  และเม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล
มีมติเป็นประการใด ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนั้น  แลว้แจง้  
 

41 



 
ผูอุ้ทธรณ์ และรายงานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบลเพื่อประโยชน์เก่ียวกบัการศึกษาวจิยั  การให้
ค  าปรึกษา  แนะน า  ช้ีแจง  และเพื่อใหมี้การด าเนินการให้ถูกตอ้งเหมาะสม  โดยการรายงานดงักล่าวใหส้รุป
ประวติัและขอ้เทจ็จริงซ่ึงมีสาระส าคญัตามแบบ สป.1 ทา้ยหลกัเกณฑน้ี์ 
 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกขต์ามวรรคหน่ึง ใหน้ าขอ้ 70 มาใชบ้งัคบั   
โดยอนุโลม 
 การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง  ใหเ้ป็นไปตามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ของหมวดน้ี   
 ข้อ 115  การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ใหอุ้ทธรณ์ต่อคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล  เพื่อส่งเร่ืองใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกขต์ามขอ้ 114 พิจารณาท าความเห็น  โดยเม่ือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกขมี์ความเห็นเป็นประการใด  ใหเ้สนอเร่ืองพร้อมความเห็นไปยงั
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลเพื่อพิจารณา  และเม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล มีมติประการใดแลว้ 
ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนั้น 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลมีมติตามวรรคหน่ึง หากผูอุ้ทธรณ์เห็นวา่มติดงักล่าวขดัแยง้
กบัมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยัและการรักษาวนิยั และการด าเนินการทางวนิยั  มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการให้
ออกจากราชการ  หรือมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัสิทธิการอุทธรณ์  การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ ใหมี้สิทธิ
ร้องต่อคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  เพื่อด าเนินการตามมาตรา 19 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
 ในกรณีท่ีสั่งใหผู้อุ้ทธรณ์กลบัเขา้รับราชการ  ให้น าขอ้ 28 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
 ข้อ 116  ในการพิจารณาอุทธรณ์ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลมีอ านาจตามท่ีก าหนดไวใ้น     
ขอ้ 81 และตามขอ้ 91 
 ข้อ 117  พนกังานส่วนต าบลซ่ึงโอนมาจากพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือขา้ราชการตามกฎหมายอ่ืนผูใ้ด
ถูกสั่งลงโทษทางวนิยัอยูก่่อนวนัโอนมาบรรจุเป็นพนกังานส่วนต าบล และผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ไดต้ามกฎหมายวา่
ดว้ยระเบียบพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือขา้ราชการตามกฎหมายอ่ืน ก็ใหผู้น้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตามขอ้ 113 ได ้ แต่
ถา้ผูน้ั้นไดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือขา้ราชการตามกฎหมายอ่ืนท่ี
โอนมาไวแ้ลว้ และในวนัท่ีผูน้ั้นไดโ้อนมาบรรจุเป็นพนกังานส่วนต าบล  การพิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ยงัไม่แลว้
เสร็จ  ก็ใหส่้งเร่ืองใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลเป็นผูพ้ิจารณาอุทธรณ์ 
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ส่วนที ่ 2 

หลกัเกณฑ์วธีิการอุทธรณ์และการคัดค้าน  
 
 ข้อ 118  การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวนิยั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และ
วธีิการท่ีก าหนดในส่วนน้ี 
 ข้อ 119  การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ใหอุ้ทธรณ์ไดส้ าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผูอ่ื้นหรือ
มอบหมายใหผู้อ่ื้นอุทธรณ์แทนไม่ได ้
 การอุทธรณ์ตอ้งท าเป็นหนงัสือแสดงขอ้เท็จจริง และเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นวา่ไดถู้กลงโทษโดย
ไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอยา่งไร และลงลายมือช่ือ และท่ีอยูข่องผูอุ้ทธรณ์ 
 ในการอุทธรณ์ ถา้ผูอุ้ทธรณ์ประสงคจ์ะแถลงการณ์ดว้ยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์หรือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล แลว้แต่กรณี ให้แสดงความประสงคไ์วใ้น
หนงัสืออุทธรณ์ หรือจะท าเป็นหนงัสือต่างหากก็ได ้แต่ตอ้งยืน่ หรือส่งหนงัสือขอแถลงการณ์ดว้ยวาจานั้นต่อ 
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลโดยตรง ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัยืน่หรือส่งหนงัสืออุทธรณ์ 
 ข้อ 120  เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผูจ้ะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจ หรือคดัรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวน หรือของผูส้อบสวนได ้ส่วนการขอตรวจ หรือคดับนัทึกถอ้ยค าบุคคลพยานหลกัฐานอ่ืน 
หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ให้อยูใ่นดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชาผูส้ั่งลงโทษตามขอ้ 23 วรรคสาม หรือประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งลงโทษท่ีจะอนุญาตหรือไม่ โดยใหพ้ิจารณาถึงประโยชน์ในการ
รักษาวนิยัของพนกังานส่วนต าบล ตลอดจนเหตุผล และความจ าเป็นเป็นเร่ือง ๆ ไป 
 ข้อ 121  ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิคดัคา้นอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกขห์รือกรรมการพนกังานส่วน
ต าบลผูพ้ิจารณาอุทธรณ์  ถา้ผูน้ั้นมีเหตุผลอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
 (1) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผดิวนิยัท่ีผูอุ้ทธรณ์ถูกลงโทษ 

  (2) มีส่วนไดเ้สียในการกระท าผดิวนิยัท่ีผูอุ้ทธรณ์ถูกลงโทษ 
 (3) มีสาเหตุโกรธเคืองผูอุ้ทธรณ์ 
 (4) เป็นผูก้ล่าวหา หรือเป็นผูบ้งัคบับญัชาผูส้ั่งลงโทษ หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผูสื้บสันดาน หรือ
พี่นอ้งร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือมารดากบัผูก้ล่าวหา หรือผูบ้งัคบับญัชาผูส้ั่งลงโทษ  

 การคดัคา้นอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการพนกังานส่วนต าบลผู ้
พิจารณาอุทธรณ์นั้น ตอ้งแสดงขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการคดัคา้นไวใ้นหนงัสืออุทธรณ์ หรือแจง้เพิ่มเติมเป็น
หนงัสือก่อนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกขห์รือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  แลว้แต่
กรณี  เร่ิมพิจารณาอุทธรณ์ 
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 เม่ือมีเหตุ หรือมีการคดัคา้นตามวรรคหน่ึงอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์ หรือกรรมการ
พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้น จะขอถอนตวัไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได ้ ถา้อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้อง
ทุกข ์หรือกรรมการพนกังานส่วนต าบล แลว้แต่กรณี  มิไดข้อถอนตวัใหป้ระธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข ์หรือประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบล แลว้แต่กรณี พิจารณาขอ้เทจ็จริงท่ีคดัคา้น หากเห็นวา่ 
ขอ้เทจ็จริงนั้นน่าเช่ือถือ ใหแ้จง้ผูถู้กคดัคา้นผูน้ั้นทราบ และมิใหร่้วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น เวน้แต่ประธานอนุกรรม 
การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์หรือประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบล พิจารณาเห็นวา่  การใหผู้ถู้กคดัคา้น
ผูน้ั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดงักล่าว จะเป็นประโยชน์ยิง่กวา่เพราะจะท าใหไ้ดค้วามจริงและเป็นธรรม จะอนุญาต
ใหผู้ถู้กคดัคา้นผูน้ั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได ้
 ข้อ 122  เพื่อประโยชน์ในการนบัระยะเวลาอุทธรณ์ ใหถื้อวนัท่ีผูถู้กลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่ง
ลงโทษเป็นวนัทราบค าสั่ง 
 ถา้ผูถู้กลงโทษไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่งลงโทษ  และมีการแจง้ค าสั่งลงโทษใหผู้ถู้กลงโทษ
ทราบ กบัมอบส าเนาค าสั่งลงโทษใหผู้ถู้กลงโทษ แลว้ท าบนัทึกลง วนั เดือน ปี เวลา และสถานท่ีท่ีแจง้ และ       
ลงลายมือช่ือผูแ้จง้ พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้ ใหถื้อวนัท่ีแจง้นั้นเป็นวนัทราบค าสั่ง 
 ถา้ไม่อาจแจง้ใหผู้ถู้กลงโทษลงลายมือช่ือ รับทราบค าสั่งลงโทษไดโ้ดยตรง และไดแ้จง้เป็นหนงัสือส่ง
ส าเนาค าสั่งลงโทษทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปให้ผูถู้กลงโทษ ณ ท่ีอยูข่องผูถู้กลงโทษซ่ึงปรากฏตาม
หลกัฐานของทางราชการ โดยส่งส าเนาค าสั่งลงโทษไปใหส้องฉบบั เพื่อให้ผูถู้กลงโทษเก็บไวห้น่ึงฉบบั และใหผู้ ้
ถูกลงโทษลงลายมือช่ือ และวนั เดือน ปี ท่ีรับทราบค าสั่งลงโทษส่งกลบัคืนมา เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานหน่ึงฉบบั    
ในกรณีเช่นน้ี เม่ือล่วงพน้สามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียล์งทะเบียนวา่ ผูถู้กลงโทษ
ไดรั้บเอกสารดงักล่าว หรือมีผูรั้บแทนแลว้ แมย้งัไม่ไดรั้บส าเนาค าสั่งลงโทษฉบบัท่ีใหผู้ถู้กลงโทษลงลายมือช่ือ 
และ วนั เดือน ปี ท่ีรับทราบค าสั่งลงโทษกลบัคืนมา ใหถื้อวา่ผูถู้กลงโทษไดท้ราบค าสั่งแลว้ 
 ข้อ 123  การอุทธรณ์ให้ท าหนงัสืออุทธรณ์ถึงประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบล  พร้อมกบัส าเนา
รับรองถูกตอ้งหน่ึงฉบบั โดยออกนามจงัหวดั และยืน่ท่ีศาลากลางจงัหวดั 
 การยืน่หรือส่งหนงัสืออุทธรณ์ ผูอุ้ทธรณ์จะยืน่หรือส่งผา่นประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลก็ได ้และใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นด าเนินการตามขอ้ 127 
 ในกรณีท่ีมีผูน้ าหนงัสืออุทธรณ์มายืน่เอง ใหผู้รั้บหนงัสือออกใบรับหนงัสือ ประทบัตรารับหนงัสือ  
และลงทะเบียนรับหนงัสือไวเ้ป็นหลกัฐาน ในวนัท่ีรับหนงัสือตามระเบียบวา่ดว้ยงานสารบรรณ และใหถื้อวนัท่ี
รับหนงัสือตามหลกัฐานดงักล่าว เป็นวนัยืน่หนงัสืออุทธรณ์ 
 ในกรณีท่ีส่งหนงัสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย ์ใหถื้อวนัท่ีท่ีท าการไปรษณียต์น้ทางออกใบรับฝากเป็น   
หลกัฐานฝากส่ง หรือวนัท่ีท่ีท าการไปรษณียต์น้ทางประทบัตรารับท่ีซองหนงัสือเป็นวนัส่งหนงัสืออุทธรณ์ 
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 เม่ือไดย้ืน่ หรือส่งหนงัสืออุทธรณ์ไวแ้ลว้ ผูอุ้ทธรณ์จะยืน่หรือส่งค าแถลงการณ์ หรือเอกสารหลกัฐาน
เพิ่มเติมก่อนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์ หรือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  แลว้แต่
กรณี เร่ิมพิจารณาอุทธรณ์ก็ได ้โดยยืน่หรือส่งตรงต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล   
          การร้องต่อคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ตามขอ้ 115 วรรคสอง  ใหท้  าหนงัสือถึงประธาน
กรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล หรือเลขานุการคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  พร้อมกบัส าเนา
รับรองถูกตอ้งหน่ึงฉบบั และยืน่ท่ีส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  
 ข้อ 124  อุทธรณ์ท่ีจะรับไวพ้ิจารณาได ้ตอ้งเป็นอุทธรณ์ท่ีถูกตอ้งในสาระส าคญัตามขอ้ 119 และขอ้ 123 
และยืน่หรือส่งภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 113 
 ในกรณีท่ีมีปัญหาวา่อุทธรณ์รายใด เป็นอุทธรณ์ท่ีจะรับไวพ้ิจารณาไดห้รือไม่ ใหค้ณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกขพ์ิจารณาแลว้เสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  เป็นผูพ้ิจารณา
วนิิจฉยั 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลมีมติไม่รับอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษไวพ้ิจารณา ใหค้ณะกรรม 
การพนกังานส่วนต าบล แจง้มตินั้นใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยเร็ว และเม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบลมีมติเป็นประการใดแลว้ ผูอุ้ทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได ้
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  มีมติให้รับอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษไวพ้ิจารณา  ให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลส่งเร่ืองให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกขพ์ิจารณาและท า
ความเห็นเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลพิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ เพื่อมีมติต่อไป 
 ข้อ 125  ผูอุ้ทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกขท์  า
ความเห็น  หรือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลพิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์เสร็จส้ินก็ได ้โดยท าเป็นหนงัสือยืน่
หรือส่งตรงต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  เม่ือไดถ้อนอุทธรณ์แลว้ การพิจารณาอุทธรณ์ใหเ้ป็นอนัระงบั 
 ข้อ 126  ในกรณีท่ีผูถู้กลงโทษไดโ้อนไปสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัอ่ืน  ใหย้ืน่อุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลท่ีผูอุ้ทธรณ์ไดโ้อนไปสังกดันั้น  
 ในกรณีท่ีผูอุ้ทธรณ์ไดโ้อนไปสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัอ่ืน  หลงัจากท่ีไดย้ืน่อุทธรณ์ไว้
แลว้ และคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลเจา้สังกดัเดิมยงัมิไดมี้มติตามขอ้ 130 ใหส่้งเร่ืองอุทธรณ์ และเอกสาร
หลกัฐานตาม    ขอ้ 129 ไปใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลท่ีผูอุ้ทธรณ์ไดโ้อนไปสังกดันั้น เป็นผูพ้ิจารณา
วนิิจฉยัอุทธรณ์ต่อไป 
 ในกรณีท่ีผูอุ้ทธรณ์ไดโ้อนไปสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัอ่ืน หลงัจากท่ีคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบลเจา้สังกดัเดิมไดมี้มติตามขอ้ 130 แลว้ แต่ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล
สังกดัเดิม ยงัมิไดส้ั่งหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมตินั้น ให้ส่งเร่ืองอุทธรณ์ และเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมทั้ง
มติท่ีไดมี้ไปแลว้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ไปใหป้ระธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาคนใหม่เป็นผูส้ั่งหรือปฏิบติัตามขอ้ 132 
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 ข้อ 127  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดรั้บหนงัสืออุทธรณ์ท่ีไดย้ืน่
หรือส่งตามขอ้ 123 วรรคสอง ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล จดัส่งหนงัสืออุทธรณ์      
ดงักล่าวพร้อมทั้งส าเนาหลกัฐานการรับทราบค าสั่งลงโทษของผูอุ้ทธรณ์ ส านวนการสืบสวน หรือการพิจารณาใน
เบ้ืองตน้ตามขอ้ 20 และส านวนการด าเนินการทางวนิยัตามขอ้ 23  พร้อมทั้งค  าช้ีแจงของประธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งลงโทษแลว้แต่กรณี  (ถา้มี) ไปยงัประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบล  ภายในเจด็
วนัท าการนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสืออุทธรณ์ 
          ในกรณีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาท่ีผูอุ้ทธรณ์ไดโ้อนไป
สังกดัไดรั้บหนงัสืออุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง  ใหส่้งหนงัสืออุทธรณ์ไปยงัประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสืออุทธรณ์ 
 ข้อ 128  การนบัระยะเวลาตามหมวดน้ี ส าหรับเวลาเร่ิมตน้ ใหน้บัวนัถดัจากวนัแรกแห่งเวลานั้น เป็นวนั
เร่ิมนบัระยะเวลา ส่วนเวลาสุดส้ิน ถา้วนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลาตรงกบัวนัหยดุราชการ ใหน้บัวนัเร่ิมเปิดท าการ
ใหม่เป็นวนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลา 
 

ส่วนที ่ 3 
การพจิารณาอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษภาคทณัฑ์  ตัดเงินเดือน   ลดขั้นเงินเดือน 

 
 ข้อ 129  การพิจารณาอุทธรณ์ตาม ขอ้ 114  ใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล แลว้แต่กรณี พิจารณาจากส านวนการสืบสวน หรือการพิจารณาในเบ้ืองตน้ตาม
ขอ้ 20 และ ส านวนการด าเนินการทางวนิยัตามขอ้ 23   และในกรณีจ าเป็นและสมควรอาจขอเอกสารและหลกัฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม รวมทั้งค  าช้ีแจงจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ   หา้งหุน้ส่วน  บริษทั หรือบุคคลใด ๆ หรือขอใหผู้แ้ทนหน่วยราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
หา้งหุน้ส่วน  บริษทั  ขา้ราชการ หรือ บุคคลใด ๆ มาใหถ้อ้ยค า หรือช้ีแจงขอ้เท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได ้
 ในกรณีท่ีผูอุ้ทธรณ์ขอแถลงการณ์ดว้ยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์หรือ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล แลว้แต่กรณี พิจารณาเห็นวา่ การแถลงการณ์ดว้ยวาจา ไม่จ  าเป็นแก่การ
พิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ จะใหง้ดการแถลงการณ์ดว้ยวาจาก็ได ้
 ในกรณีท่ีนดัใหผู้อุ้ทธรณ์มาแถลงการณ์ดว้ยวาจาต่อท่ีประชุม ใหแ้จง้ใหป้ระธานกรรมการบริหาร    
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีสั่งลงโทษ หรือเพิ่มโทษทราบดว้ยวา่ ถา้ประสงคจ์ะแถลงแกก้็ใหม้าแถลง หรือ
มอบหมายเป็นหนงัสือใหพ้นกังานส่วนต าบลหรือกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
ผูแ้ทนมาแถลงแกด้ว้ยวาจาต่อท่ีประชุมคร้ังนั้นได ้ ทั้งน้ีใหแ้จง้ล่วงหนา้ตามควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในการ
แถลงแกด้งักล่าว  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีสั่งลงโทษ หรือเพิ่มโทษ หรือผูแ้ทน
เขา้ฟังค าแถลงการณ์ดว้ยวาจาของผูอุ้ทธรณ์ได้ 
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 ในการพิจารณาอุทธรณ์ ถา้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์ หรือคณะกรรมการ      
พนกั งานส่วนต าบล เห็นสมควรท่ีจะตอ้งสอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์แห่งความถูกตอ้ง 
และเหมาะสมตามความเป็นธรรม ใหมี้มติแจง้ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 
สอบสวนใหม่  หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเร่ืองนั้นไดต้ามความจ าเป็น 
 ข้อ 130  เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ไดพ้ิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามขอ้ 114 แลว้ 
 (1) ถา้เห็นวา่การสั่งลงโทษถูกตอ้ง และเหมาะสมกบัความผดิแลว้ ใหมี้มติยกอุทธรณ์ 
 (2) ถา้เห็นวา่การสั่งลงโทษไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เหมาะสมกบัความผดิ และเห็นวา่ผูอุ้ทธรณ์ได้
กระท าผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรง แต่ควรไดรั้บโทษหนกัข้ึน ใหมี้มติใหเ้พิ่มโทษเป็นสถานโทษ หรืออตัราโทษท่ี
หนกัข้ึน 
 (3) ถา้เห็นวา่การสั่งลงโทษไม่ถูกตอ้ง  หรือไม่เหมาะสมกบัความผดิ และเห็นวา่ผูอุ้ทธรณ์ได้
กระท าผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรง ควรไดรั้บโทษเบาลง ใหมี้มติใหล้ดโทษเป็นสถานโทษ หรืออตัราโทษท่ีเบาลง 
 (4) ถา้เห็นวา่การสั่งลงโทษไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เหมาะสมกบัความผดิ และเห็นวา่ผูอุ้ทธรณ์ได้
กระท าผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรง ซ่ึงเป็นการกระท าผดิวนิยัเล็กนอ้ย และมีเหตุอนัควรงดโทษ ใหมี้มติใหส้ั่งงดโทษ 
โดยใหท้ าทณัฑบ์นเป็นหนงัสือ หรือวา่กล่าวตกัเตือนก็ได ้
 (5) ถา้เห็นวา่การสั่งลงโทษไม่ถูกตอ้ง และเห็นวา่การกระท าของผูอุ้ทธรณ์ไม่เป็นความผดิวนิยั 
หรือพยานหลกัฐานยงัฟังไม่ไดว้า่ผูอุ้ทธรณ์กระท าผดิวินยั ใหมี้มติใหย้กโทษ 
 (6) ถา้เห็นวา่ขอ้ความในค าสั่งลงโทษไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เหมาะสม ใหมี้มติใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง
ขอ้ความใหเ้ป็นการถูกตอ้งเหมาะสม 
 (7) ถา้เห็นวา่การสั่งลงโทษไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เหมาะสมกบัความผดิ และเห็นวา่กรณีมีมูลท่ีควร
กล่าวหาวา่ผูอุ้ทธรณ์กระท าผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง ใหมี้มติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 23 วรรคส่ี   
 ในกรณีท่ีเห็นวา่เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง กรณีความผดิท่ีปรากฏชดัแจง้ ตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2 
ของหมวด 2  หรือเห็นวา่ผูอุ้ทธรณ์กระท าผดิวินยัอยา่งร้ายแรง และไดมี้การด าเนินการทางวนิยัตามขอ้ 23 และ
ส่วนท่ี 3 ของหมวด 2 แลว้ ใหมี้มติใหเ้พิ่มโทษเป็นปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามขอ้ 70  หรือปลดออก 
หรือไล่ออกจากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน ท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีหลกัเกณฑ์น้ีใช้
บงัคบัแลว้แต่กรณี  
 (8) ถา้เห็นวา่การสั่งลงโทษไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เหมาะสม โดยเห็นวา่ผูอุ้ทธรณ์มีกรณีท่ีสมควร 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือให้ออกจากราชการตามขอ้ 85 (4)  ขอ้ 86 หรือขอ้ 87 ใหน้ า (7) มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 
 (9) ถา้เห็นวา่สมควรด าเนินการโดยประการอ่ืนใด เพื่อให้มีความถูกตอ้งตามกฎหมาย และมี
ความเป็นธรรม ใหมี้มติใหด้ าเนินการไดต้ามควรแก่กรณี 
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 การออกจากราชการของผูอุ้ทธรณ์ ไม่เป็นเหตุท่ีจะยติุการพิจารณาอุทธรณ์ แต่จะมีมติตาม (2) หรือ (8) 

มิได ้และถา้เป็นการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม (7) มิไดด้ว้ย  
 ในกรณีท่ีมีผูถู้กลงโทษทางวินยัในความผดิท่ีไดก้ระท าร่วมกนั และ เป็นความผดิในเร่ืองเดียวกนัโดยมี
พฤติการณ์แห่งการกระท าอยา่งเดียวกนั เม่ือผูถู้กลงโทษคนใดคนหน่ึง ใชสิ้ทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษดงักล่าว และ 
ผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผูอุ้ทธรณ์ แมผู้ถู้กลงโทษคนอ่ืนจะไม่ไดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของผูไ้ม่ไดใ้ช้
สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลกัษณะคดีอนัเป็นเหตุเดียวกบักรณีของผูอุ้ทธรณ์แลว้ ใหมี้มติใหผู้ท่ี้ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์
ไดรั้บการพิจารณาการลงโทษใหมี้ผลในทางท่ีเป็นคุณเช่นเดียวกบัผูอุ้ทธรณ์ดว้ย 
 ข้อ 131  ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 130 (7) หรือ (8) เม่ือคณะกรรมการ 
สอบสวน  ไดส้อบสวนพิจารณาเสร็จแลว้ ใหส่้งเร่ืองใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล เพื่อพิจารณามีมติตาม
ขอ้ 130 ต่อไป 
 ข้อ 132  เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ไดมี้มติตามขอ้ 130 แลว้ ใหป้ระธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีผูอุ้ทธรณ์สังกดัสั่งหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมตินั้นในโอกาสแรกท่ีท าได ้ในกรณีท่ีมี
เหตุผลความจ าเป็น จะใหมี้การรับรองรายงานการประชุมก่อนก็ได ้และเม่ือไดส้ั่งหรือปฏิบติัตามมติดงักล่าวแลว้ 
ใหแ้จง้ใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยเร็ว 
                ข้อ 133  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล สั่งตามขอ้ 132 แลว้  ผูอุ้ทธรณ์
จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได ้
 ในกรณีผูอุ้ทธรณ์เห็นวา่  ค  าสั่งของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีสั่งตามมติของ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลขดัแยง้กบัมาตรฐานทัว่ไป  ผูอุ้ทธรณ์อาจใชสิ้ทธิตามขอ้ 115 วรรคสองได ้
 
 

ส่วนที ่ 4 
การพจิารณาอุทธรณ์ค าส่ังไล่ออก ปลดออกจากราชการ 

 
 ข้อ 134  การพิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลตามขอ้ 115 ใหน้ าขอ้ 129 
วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม  ขอ้ 130 และขอ้ 132 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
               ข้อ 135  กรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งตามขอ้ 134 ผูอุ้ทธรณ์จะอุทธรณ์
ต่อไปอีกมิได ้
 ในกรณีผูอุ้ทธรณ์เห็นวา่  ค  าสั่งของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีสั่งตามมติของ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลขดัแยง้กบัมาตรฐานทัว่ไป  ผูอุ้ทธรณ์อาจใชสิ้ทธิตามขอ้ 115 วรรคสองได ้

 
 

48 



 
หมวด  5 

สิทธิการร้องทุกข์และการพจิารณาร้องทุกข์  
------------------------------------------ 

ส่วนที ่ 1 
สิทธิการร้องทุกข์ 

 
 ข้อ 136  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดถูกสั่งใหอ้อกจากราชการตามหมวด 3  ดว้ยเหตุใด ๆ ใหผู้น้ั้นมีสิทธิ
ร้องทุกขต่์อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ี 
 ข้อ 137  ภายใตบ้งัคบัขอ้ 136  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดเห็นวา่ผูบ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจหนา้ท่ีปฏิบติัต่อ
ตน โดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่ปฏิบติัต่อตนใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย  หรือมีความคบัขอ้งใจอนัเกิดจากการปฏิบติัของ  
ผูบ้งัคบับญัชาต่อตนในกรณีตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี ผูน้ั้นอาจปรึกษาหารือกบัผูบ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุ  หรืออาจ
ร้องทุกขต่์อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล แลว้แต่กรณี ตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 3 หรือส่วนท่ี 4  ของหมวดน้ี   
เพื่อขอให้แกไ้ขหรือแกค้วามคบัขอ้งใจได ้ ทั้งน้ี    เวน้แต่กรณีท่ีมีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด 4  ซ่ึงตอ้งใชสิ้ทธิ
อุทธรณ์ตามท่ีก าหนด 
 การร้องทุกขแ์ละการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในหมวดน้ี  
 

ส่วนที ่2 
การร้องทุกข์และการพจิารณาเร่ืองร้องทุกข์ค าส่ังให้ออกจากราชการ 

 
 ข้อ 138  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดถูกสั่งใหอ้อกจากราชการตามหมวด 3  ดว้ยเหตุใด ๆ ใหผู้น้ั้นมีสิทธิ
ร้องทุกขไ์ด ้
 การร้องทุกขต์ามวรรคหน่ึงใหร้้องทุกขต่์อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัทราบค าสั่ง  และใหน้ าขอ้ 113 วรรคสอง ขอ้ 115 และขอ้ 116  ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดใน
ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 4 ของหมวด 4  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
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ส่วนที ่ 3 

การร้องทุกข์และการพจิารณาเร่ืองร้องทุกข์ขอให้แก้ไขการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
 ข้อ 139  การร้องทุกข ์และการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลเห็นวา่ผูบ้งัคบับญัชา
ใชอ้  านาจหนา้ท่ีปฏิบติัต่อตนโดยไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ปฏิบติัต่อตนใหถู้กตอ้งตามกฎหมายตามขอ้ 137 ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์และวธีิท่ีก าหนดในส่วนน้ี 
 ข้อ 140  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ และความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา กบัผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 
เม่ือมีกรณีเป็นปัญหาข้ึนระหวา่งกนัควรจะไดป้รึกษาหารือท าความเขา้ใจ   ฉะนั้น เม่ือผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีปัญหา
เก่ียวกบัการท่ีผูบ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจหนา้ท่ีปฏิบติัต่อตนไม่ถูกตอ้งหรือไม่ปฏิบติัต่อตนใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 
และแสดงความประสงคท่ี์จะปรึกษาหารือกบัผูบ้งัคบับญัชา ใหผู้บ้งัคบับญัชานั้นใหโ้อกาส และรับฟัง หรือ
สอบถามเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าว เพื่อเป็นทางแห่งการท าความเขา้ใจ และแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นตน้ 
 ถา้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาไม่ประสงคท่ี์จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลว้ ไม่ไดรั้บค าช้ีแจงหรือได้
รับค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีพอใจ ก็ใหร้้องทุกขต์ามขอ้ 141 การร้องทุกขต่์อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลตามขอ้น้ี  
ใหน้ าขอ้ 115 และขอ้ 116 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
 ข้อ 141  การร้องทุกข ์ให้ร้องทุกขไ์ดส้ าหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกขแ์ทนผูอ่ื้น หรือมอบหมายใหผู้อ่ื้น
ร้องทุกขแ์ทนไม่ได ้และ ใหร้้องทุกขเ์ป็นหนงัสือภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัทราบเร่ืองอนัเป็นเหตุใหร้้องทุกข ์
 ข้อ 142  หนงัสือร้องทุกขต์อ้งลงลายมือช่ือ และต าแหน่งของผูร้้องทุกข ์และตอ้งประกอบดว้ย
สาระส าคญัท่ีแสดงขอ้เทจ็จริง และปัญหาของเร่ืองใหเ้ห็นวา่ผูบ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจหนา้ท่ีปฏิบติัต่อตนโดยไม่
ถูกตอ้ง หรือไม่ปฏิบติัต่อตนใหถู้กตอ้งตามกฎหมายอยา่งใด และความประสงคข์องการร้องทุกข์ 
 ถา้ผูร้้องทุกขป์ระสงคจ์ะแถลงการณ์ดว้ยวาจา ในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข ์หรือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล แลว้แต่กรณีให้แสดงความประสงคไ์วใ้นหนงัสือร้องทุกข ์
หรือจะท าเป็นหนงัสือต่างหากก็ได ้แต่ตอ้งยืน่หรือส่งก่อนท่ีคณะอนุกรรมพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์หรือ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลแลว้แต่กรณี เร่ิมพิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์โดยยืน่หรือส่งตรงต่อคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล 
 ข้อ 143  ผูร้้องทุกขมี์สิทธิคดัคา้นอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบลผูพ้ิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์ ถา้ผูน้ั้นมีเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นผูบ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุแห่งการร้องทุกข ์
  (2) มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีร้องทุกข ์

(3) มีสาเหตุโกรธเคืองผูร้้องทุกข ์
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 (4) เป็นคู่สมรส บุพการี ผูสื้บสันดาน หรือพี่นอ้งร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือมารดากบั     
ผูบ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุแห่งการร้องทุกข ์
 การคดัคา้นอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์หรือกรรมการพนกังานส่วนต าบลผูพ้ิจารณา
เร่ืองร้องทุกขน์ั้น ตอ้งแสดงขอ้เทจ็จริง ท่ีเป็นเหตุแห่งการคดัคา้นไวใ้นหนงัสือร้องทุกข ์หรือแจง้เพิ่มเติมเป็น
หนงัสือก่อนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์หรือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลแลว้แต่
กรณี เร่ิมพิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์
 เม่ือมีเหตุหรือมีการคดัคา้นตามวรรคหน่ึง  ผูถู้กคดัคา้นผูน้ั้นจะขอถอนตวัไม่ร่วมพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์
นั้นก็ได ้ ถา้ผูถู้กคดัคา้นผูน้ั้น มิไดข้อถอนตวัใหป้ระธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์หรือประธาน
กรรมการพนกังานส่วนต าบลพิจารณาขอ้เทจ็จริงท่ีคดัคา้น  หากเห็นวา่ขอ้เทจ็จริงนั้นน่าเช่ือถือ ใหแ้จง้ผูถู้กคดัคา้น
ผูน้ั้นทราบ และมิใหร่้วมพิจารณาเร่ืองร้องทุกขน์ั้น เวน้แต่ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์
หรือประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบล แลว้แต่กรณี พิจารณาเห็นวา่การใหผู้ถู้กคดัคา้นผูน้ั้นร่วมพิจารณาเร่ือง
ร้องทุกขด์งักล่าว จะเป็นประโยชน์ยิง่กวา่ เพราะจะท าใหไ้ดค้วามจริง และเป็นธรรม จะอนุญาตใหผู้ถู้กคดัคา้นผู ้
นั้นร่วมพิจารณาเร่ืองร้องทุกขน์ั้นก็ได ้
 ข้อ 144  เพื่อประโยชน์ในการนบัระยะเวลาร้องทุกข์ 
 (1) ในกรณีท่ีเหตุร้องทุกขเ์กิดจากการท่ีผูบ้งัคบับญัชามีค าสั่งเป็นหนงัสือต่อผูร้้องทุกขใ์หถื้อวา่
วนัท่ีผูถู้กสั่งลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่งเป็นวนัทราบเร่ืองอนัเป็นเหตุใหร้้องทุกข ์

  ถา้ผูถู้กสั่งไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่ง และมีการแจง้ค าสั่งใหผู้ถู้กสั่งทราบกบัมอบส าเนาค าสั่ง
ใหผู้ถู้กสั่ง แลว้ท าบนัทึกลง วนั เดือน ปี เวลา และสถานท่ีท่ีแจง้ และลงลายมือช่ือผูแ้จง้ พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้
เป็นหลกัฐานแลว้ ใหถื้อวนัท่ีแจง้นั้นเป็นวนัทราบเร่ืองอนัเป็นเหตุใหร้้องทุกข ์

 ถา้ไม่อาจแจง้ใหผู้ถู้กสั่งลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่งไดโ้ดยตรง และไดแ้จง้เป็นหนงัสือส่งส าเนาค าสั่ง
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปใหผู้ถู้กสั่ง ณ ท่ีอยูข่องผูถู้กสั่งซ่ึงปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ โดย  
ส่งส าเนาค าสั่งไปใหส้องฉบบั เพื่อใหผู้ถู้กสั่งเก็บไวห้น่ึงฉบบั และใหผู้ถู้กสั่งลงลายมือช่ือ และวนั เดือน ปี ท่ี
รับทราบค าสั่งส่งคืนกลบัมา เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานหน่ึงฉบบั ในกรณีเช่นน้ี เม่ือล่วงพน้สามสิบวนั นบัแต่วนัท่ี
ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียล์งทะเบียนวา่ผูถู้กสั่งไดรั้บเอกสารดงักล่าว หรือมีผูรั้บแทนแลว้ แมย้งัไม่ได ้ 
รับส าเนาค าสั่งฉบบัท่ีใหผู้ถู้กสั่งลงลายมือช่ือและวนั เดือน ปี ท่ีรับทราบค าสั่งกลบัคืนมา ใหถื้อวา่ผูถู้กสั่งไดท้ราบ
ค าสั่งแลว้ 
 (2) ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาไม่มีค  าสั่งเป็นหนงัสือต่อผูร้้องทุกขโ์ดยตรง ใหถื้อวนัท่ีมีหลกัฐาน
ยนืยนัวา่ ผูร้้องทุกขรั์บทราบ หรือควรไดท้ราบค าสั่งนั้นเป็นวนัทราบเร่ืองอนัเป็นเหตุใหร้้องทุกข ์
 (3) ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาใชอ้ านาจหนา้ท่ีปฏิบติัโดยไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตาม
กฎหมายต่อผูร้้องทุกข ์โดยไม่ไดมี้ค าสั่งอยา่งใด ใหถื้อวนัท่ีผูร้้องทุกขค์วรไดท้ราบถึงการใชอ้  านาจหนา้ท่ีของ
ผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว เป็นวนัทราบเร่ืองอนัเป็นเหตุให้ร้องทุกข ์
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 ข้อ 145  การร้องทุกขต่์อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ใหท้ าหนงัสือร้องทุกขถึ์งประธานกรรมการ

พนกังานส่วนต าบล พร้อมกบัส าเนารับรองถูกตอ้งหน่ึงฉบบั โดยออกนามจงัหวดั และยืน่ท่ีศาลากลางจงัหวดันั้น  
 ผูร้้องทุกขจ์ะยืน่ หรือส่งหนงัสือร้องทุกข ์พร้อมกบัส าเนารับรองถูกตอ้งหน่ึงฉบบัผา่นประธานกรรม 

การบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลก็ได ้และใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
ตามขอ้ 147 วรรคสอง 

 ในกรณีท่ีมีผูน้ าหนงัสือร้องทุกขม์ายืน่เอง ใหผู้รั้บหนงัสือออกใบรับหนงัสือประทบัตรารับหนงัสือ 
และลงทะเบียนรับหนงัสือไวเ้ป็นหลกัฐานในวนัท่ีรับหนงัสือตามระเบียบวา่ดว้ยงานสารบรรณ และใหถื้อวนัท่ี 
รับหนงัสือตามหลกัฐานดงักล่าวเป็นวนัยืน่หนงัสือร้องทุกข ์
 ในกรณีท่ีส่งหนงัสือร้องทุกขท์างไปรษณีย ์ใหถื้อวนัท่ีท่ีท าการไปรษณียต์น้ทางออกใบรับฝากเป็น
หลกัฐานฝากส่ง หรือวนัท่ีท่ีท าการไปรษณียต์น้ทางประทบัตรารับท่ีซองหนงัสือเป็นวนัส่งหนงัสือร้องทุกข ์

 เม่ือไดย้ืน่หรือส่งหนงัสือร้องทุกขไ์วแ้ลว้ ผูร้้องทุกขจ์ะยืน่หรือส่งหนงัสือร้องทุกข ์หรือเอกสาร
หลกัฐานเพิ่มเติมก่อนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์หรือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
แลว้แต่กรณี  จะเร่ิมพิจารณาเร่ืองร้องทุกขก์็ได ้โดยยืน่หรือส่งตรงต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  

 ข้อ 146  ในกรณีท่ีผูร้้องทุกขไ์ม่ประสงคจ์ะใหมี้การพิจารณาเร่ืองร้องทุกขต่์อไป จะขอถอนเร่ืองร้อง
ทุกขก่์อนท่ี คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล พิจารณาเร่ืองร้องทุกขเ์สร็จส้ินก็ได ้โดยท าเป็นหนงัสือยืน่หรือ   
ส่งตรงต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์ หรือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลแลว้แต่กรณี 
เม่ือไดถ้อนเร่ืองร้องทุกขแ์ลว้ การพิจารณาเร่ืองร้องทุกขน์ั้นใหเ้ป็นอนัระงบั 

 ข้อ 147  เม่ือไดรั้บหนงัสือร้องทุกขต์ามขอ้ 145 วรรคหน่ึง ใหป้ระธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข ์ มีหนงัสือแจง้ พร้อมทั้งส่งส าเนาหนงัสือร้องทุกข ์ใหผู้บ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ทราบโดยเร็ว  และใหผู้บ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุแห่งการร้องทุกขน์ั้น ส่งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และค าช้ีแจง
ของตน (ถา้มี) ไปเพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือ 
 ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดรั้บหนงัสือร้องทุกขท่ี์ไดย้ืน่ หรือส่ง
ตามขอ้ 145 วรรคสอง ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น   ส่งหนงัสือร้องทุกข ์พร้อมทั้ง
เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือร้องทุกข ์

ข้อ 148  การพิจารณาเร่ืองร้องทุกขใ์หค้ณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ และคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล พิจารณาจากเร่ืองราวการปฏิบติั หรือไม่ปฏิบติัต่อผูร้้องทุกข ์ของผูบ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข ์และในกรณีจ าเป็นและสมควรอาจขอเอกสาร และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม  รวมทั้งค  าช้ีแจงจาก
หน่วยราชการ รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หา้งหุน้ส่วน บริษทั หรือบุคคลใด ๆ หรือ 
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ขอใหผู้แ้ทนหน่วยราชการ รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หา้งหุน้ส่วน บริษทั ขา้ราชการ หรือบุคคลใด ๆ มา
ใหถ้อ้ยค า หรือช้ีแจงขอ้เทจ็จริง เพื่อประกอบการพิจารณาได ้

 ในกรณีท่ีผูร้้องทุกขข์อแถลงการณ์ดว้ยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์หรือ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  พิจารณาเห็นวา่การแถลงการณ์ดว้ยวาจา ไม่จ  าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉยัเร่ือง
ร้องทุกข ์จะใหง้ดการแถลงการณ์ดว้ยวาจาเสียก็ได ้
 ในกรณีท่ีนดัใหผู้ร้้องทุกขม์าแถลงการณ์ดว้ยวาจาต่อท่ีประชุม ใหแ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกขท์ราบดว้ยวา่ ถา้ประสงคจ์ะแถลงแกก้็ใหม้าแถลง หรือมอบหมายเป็นหนงัสือใหพ้นกังานส่วนต าบล 
หรือกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูแ้ทนมาแถลงแกด้ว้ยวาจา ต่อท่ีประชุมคร้ังนั้นได ้  
ทั้งน้ี ใหแ้จง้ล่วงหนา้ตามควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในการแถลงแกด้งักล่าว ใหผู้บ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข ์หรือ ผูแ้ทนเขา้ฟังค าแถลงการณ์ดว้ยวาจาของผูร้้องทุกขไ์ด้ 

 ข้อ 149  ใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  พิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองร้องทุกขใ์หแ้ลว้เสร็จ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือร้องทุกขแ์ละเอกสารหลกัฐานตามขอ้ 147  แต่ถา้มีความจ าเป็นไม่อาจ
พิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาดงักล่าว ใหข้ยายเวลาพิจารณาไดอี้กไม่เกินสามสิบวนั และใหบ้นัทึกแสดง
เหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งขยายเวลาไวด้ว้ย 

 ในกรณีท่ีขยายเวลาตามวรรคหน่ึงแลว้การพิจารณายงัไม่แลว้เสร็จ ใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข ์ขยายเวลาพิจารณาไดอี้กไม่เกินสามสิบวนั แต่ทั้งน้ีใหพ้ิจารณาก าหนดมาตรการท่ีจะท า    
ใหก้ารพิจารณาแลว้เสร็จโดยเร็ว และบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานในรายงานการประชุมดว้ย และใหส่้งส าเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลภายในหา้วนันบัแต่วนัท่ีครบก าหนดขยายเวลาตาม
วรรคหน่ึง เพื่อท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจะไดใ้หข้อ้คิดเห็นหรือใหค้  าปรึกษาใหก้ารพิจารณาแลว้เสร็จ
โดยเร็ว 

 ข้อ 150  เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลไดพ้ิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองร้องทุกขต์ามขอ้ 140 วรรคสอง
แลว้ 
 (1) ถา้เห็นวา่การท่ีผูบ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจหนา้ท่ีปฏิบติั หรือไม่ปฏิบติัต่อผูร้้องทุกขน์ั้นถูกตอ้ง
ตามกฎหมายแลว้ ใหมี้มติยกค าร้องทุกข์ 
 (2) ถา้เห็นวา่การท่ีผูบ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจหนา้ท่ีปฏิบติั หรือไม่ปฏิบติัต่อผูร้้องทุกขน์ั้นไม่
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหมี้มติใหแ้กไ้ข โดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายนั้น หรือให้
ปฏิบติัต่อผูร้้องทุกข ์ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 
 (3) ถา้เห็นวา่การท่ีผูบ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจหนา้ท่ีปฏิบติั หรือไม่ปฏิบติัต่อผูร้้องทุกขน์ั้นถูกตอ้ง
ตามกฎหมายแต่บางส่วน และไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายบางส่วน ใหมี้มติใหแ้กไ้ข หรือใหป้ฏิบติัใหถู้กตอ้งตาม
กฎหมาย 
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 (4) ถา้เห็นวา่สมควรด าเนินการโดยประการอ่ืนใด เพื่อให้มีความถูกตอ้งตามกฎหมาย และมี
ความเป็นธรรม ใหมี้มติใหด้ าเนินการไดต้ามควรแก่กรณี 

 การพิจารณามีมติตามวรรคหน่ึง ใหบ้นัทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉยั ไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 
 ข้อ 151  เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ไดมี้มติตามขอ้ 150 แลว้ใหป้ระธานกรรมการบริหาร

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมตินั้นในโอกาสแรกท่ีท าได ้ ในกรณีท่ีมีเหตุผลความ      
จ าเป็นจะใหมี้การรับรองรายงานการประชุมเสียก่อนก็ได ้และเม่ือไดส้ั่งหรือปฏิบติัตามมติดงักล่าวแลว้ใหแ้จง้  
ใหผู้ร้้องทุกขท์ราบเป็นหนงัสือโดยเร็ว 

 ข้อ 152  การนบัระยะเวลาตามหมวดน้ี  ส าหรับเวลาเร่ิมตน้ ใหน้บัวนัถดัจากวนัแรกแห่งเวลานั้นเป็น 
วนัเร่ิมนบัระยะเวลา ส่วนเวลาสุดส้ิน ถา้วนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลาตรงกบัวนัหยุดราชการ ใหน้บัวนัเร่ิมเปิดท าการ
ใหม่ เป็นวนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลา 

 ข้อ 153  ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลไดย้ืน่หรือส่งหนงัสือร้องทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ี
หลกัเกณฑน้ี์ใชบ้งัคบั และการพิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองร้องทุกขน์ั้นยงัไม่แลว้เสร็จ ใหผู้บ้งัคบับญัชาดงักล่าวส่งเร่ือง
ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลเพื่อพิจารณามีมติต่อไป 
 

ส่วนที ่ 4 
การร้องทุกข์และการพจิารณาเร่ืองร้องทุกข์ขอให้แก้ไขความคับข้องใจ 

 
 ข้อ 154  การร้องทุกข ์ และการพิจารณาเร่ืองร้องทุกขใ์นกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลมีความคบัขอ้งใจ 
อนัเกิดจากการปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชาต่อตนตามขอ้ 137 ใหเ้ป็นไปตามกรณีและหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด
ในส่วนน้ี 
 ข้อ 155  พนกังานส่วนต าบลซ่ึงมีความคบัขอ้งใจอนัเกิดจากการปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชาอาจร้องทุกข์
ไดใ้นกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัต่อตน  ดงัน้ี 
  (1) บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ิน
ก าเนิด  เช้ือชาติ  ภาษา  เพศ  อาย ุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะของบุคคล  ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม  ความเช่ือทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อกฎหมาย 
  (2) ไม่มอบหมายงานใหป้ฏิบติั หรือ 
  (3) ประวงิเวลาหรือหน่วงเหน่ียวการด าเนินการบางเร่ืองเป็นเหตุใหเ้สียสิทธิหรือไม่ไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์อนัพึงมีพึงไดใ้นเวลาอนัสมควร 
 ข้อ 156  เม่ือผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีความคบัขอ้งใจอนัเกิดจากการปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชาต่อตนในกรณี
ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 155  ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชานั้นจะร้องทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุใหเ้กิดความคบัขอ้งใจก็ได ้  
ทั้งน้ีภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบเร่ืองอนัเป็นเหตุใหร้้องทุกข ์
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 ข้อ 157  ในกรณีท่ีผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีความคบัขอ้งใจไดร้้องทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุใหเ้กิด
ความคบัขอ้งใจ  ใหผู้บ้งัคบับญัชาจดัใหมี้การปรึกษาหารือหรือแกไ้ขความคบัขอ้งใจนั้นภายในสิบหา้วนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้การร้องทุกข ์  
               ถา้ผูบ้งัคบับญัชามิไดด้ าเนินการใด ๆ  หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่เป็นท่ีพอใจ  ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาอาจ
ร้องทุกขต่์อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลต่อไปไดอี้ก  ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาสิบหา้วนั
ตามวรรคหน่ึง  การร้องทุกขต่์อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลตามวรรคน้ีใหน้ าขอ้ 115 และขอ้ 116 มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม  
  ข้อ 158  การร้องทุกขข์อใหแ้กไ้ขหรือแกค้วามคบัขอ้งใจจะตอ้งร้องทุกขด์ว้ยตนเอง 
 การร้องทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุใหเ้กิดความคบัขอ้งใจจะกระท าดว้ยวาจาหรือท าเป็นหนงัสือ    
ก็ได ้
 ค าร้องทุกขใ์นกรณีท่ีร้องทุกขต่์อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือ
และต าแหน่งของผูร้้องทุกขแ์ละตอ้งมีสาระส าคญัท่ีแสดงขอ้เทจ็จริงและปัญหาของเร่ืองใหเ้ห็นวา่ผูบ้งัคบับญัชา
ปฏิบติัต่อตนท าใหเ้กิดความคบัขอ้งใจอยา่งไร   และความประสงคข์องการร้องทุกข ์ 
 ถา้ผูร้้องทุกขป์ระสงคจ์ะแถลงการณ์ดว้ยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข ์หรือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล แลว้แต่กรณี ใหแ้จง้ไวใ้นหนงัสือร้องทุกขห์รือจะท าเป็นหนงัสือ
ต่างหากก็ไดแ้ต่ตอ้งยืน่หรือส่งก่อนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์หรือคณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล แลว้แต่กรณีเร่ิมพิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์โดยยืน่หนงัสือส่งตรงต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
 ข้อ 159  เพื่อประโยชน์ในการนบัระยะเวลาร้องทุกข์ 
 (1) ในกรณีท่ีเหตุร้องทุกขเ์กิดจากการท่ีผูบ้งัคบับญัชามีค าสั่งเป็นหนงัสือต่อผูร้้องทุกข ์ ใหถื้อวนัท่ี
ผูถู้กสั่งลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่งเป็นวนัทราบเร่ืองอนัเป็นเหตุใหร้้องทุกข ์  
  ถา้ผูถู้กสั่งไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่ง  และมีการแจง้ค าสั่งใหผู้ถู้กสั่งทราบกบัมอบส าเนา
ค าสั่งใหผู้ถู้กสั่ง  แลว้ท าบนัทึกลงวนัเดือนปี  เวลา  และสถานท่ีท่ีแจง้และลงลายมือช่ือผูแ้จง้พร้อมทั้งพยานรู้เห็น
ไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้  ใหถื้อวนัท่ีแจง้นั้นเป็นวนัทราบเร่ืองอนัเป็นเหตุใหร้้องทุกข ์
 ถา้ไม่อาจแจง้ใหผู้ถู้กสั่งลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่งไดโ้ดยตรง  และไดแ้จง้เป็นหนงัสือส่งส าเนา
ค าสั่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปใหผู้ถู้กสั่ง  ณ ท่ีอยูข่องผูถู้กสั่งซ่ึงปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ  
โดยส่งส าเนาค าสั่งไปใหส้องฉบบัเพื่อใหผู้ถู้กสั่งเก็บไวห้น่ึงฉบบั  ในกรณีเช่นน้ี  เม่ือล่วงพน้สามสิบวนันบัแต่
วนัท่ีปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียล์งทะเบียนวา่ผูถู้กสั่งไดรั้บเอกสารดงักล่าวหรือมีผูรั้บแทนแลว้  แมย้งั
ไม่ไดรั้บส าเนาค าสั่งฉบบัท่ีใหผู้ถู้กสั่งลงลายมือช่ือและวนั เดือน ปีท่ีรับทราบค าสั่งกลบัคืนมา   ใหถื้อวา่ผูถู้กสั่ง
ไดรั้บทราบค าสัง่แลว้ 
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 (2) ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาไม่ไดมี้ค าสั่งเป็นหนงัสือต่อผูร้้องทุกขโ์ดยตรง  ใหถื้อวา่วนัท่ีมี
หลกัฐานยนืยนัวา่ผูร้้องทุกขรั์บทราบหรือควรไดท้ราบค าสั่งนั้นเป็นวนัทราบเร่ืองอนัเป็นเหตุใหร้้องทุกข ์  
 (3) ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัต่อผูร้้องทุกขโ์ดยไม่ไดมี้ค าสั่งอยา่งใด  ใหถื้อวนัท่ีผูร้้องทุกข์
ควรไดท้ราบถึงการปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าวเป็นวนัทราบเร่ืองอนัเป็นเหตุให้ร้องทุกข ์
 ข้อ 160  การร้องทุกขต่์อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ตามขอ้ 157 วรรคสอง ให้ท าหนงัสือร้อง
ทุกขถึ์งประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบล พร้อมกบัส าเนารับรองถูกตอ้งหน่ึงฉบบั  โดยออกนามจงัหวดั และ
ยืน่ท่ีศาลากลางจงัหวดันั้น 
 ผูร้้องทุกขจ์ะยืน่หรือส่งหนงัสือร้องทุกขพ์ร้อมกบัส าเนารับรองถูกตอ้งหน่ึงฉบบัผา่นประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาก็ได ้ และใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลนั้นด าเนินการตามขอ้ 165  วรรคสอง 
 ข้อ 161  ในกรณีท่ีผูท้  าหนงัสือร้องทุกขม์ายืน่เอง  ใหผู้รั้บหนงัสือร้องทุกขอ์อกใบรับหนงัสือ
ประทบัตรารับหนงัสือ  และลงทะเบียนรับหนงัสือไวเ้ป็นหลกัฐานในวนัท่ีรับหนงัสือตามระเบียบวา่ดว้ยงานสาร
บรรณ  และใหถื้อวนัท่ีรับหนงัสือตามหลกัฐานดงักล่าวเป็นวนัยืน่หนงัสือร้องทุกข ์

 ในกรณีท่ีส่งหนงัสือร้องทุกขท์างไปรษณีย ์ ใหถื้อวนัท่ีท่ีท าการไปรษณียต์น้ทางออกใบรับฝากเป็น
หลกัฐานฝากส่งหรือวนัท่ีท่ีท าการไปรษณียต์น้ทางประทบัตรารับท่ีซองหนงัสือเป็นวนัยืน่หนงัสือร้องทุกข ์
 ข้อ 162  เม่ือไดย้ืน่หรือส่งหนงัสือร้องทุกขไ์วแ้ลว้     ผูร้้องทุกขจ์ะยืน่หรือส่งหนงัสือร้องทุกขห์รือ
เอกสารหลกัฐานเพิ่มก่อนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์ หรือคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล แลว้แต่กรณี  เร่ิมพิจารณาเร่ืองร้องทุกขก์็ได ้ โดยยืน่หรือส่งตรงต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
 ข้อ 163  ในกรณีท่ีผูร้้องทุกขไ์ม่ประสงคจ์ะใหมี้การพิจารณาเร่ืองร้องทุกขต่์อไป  จะขอถอนเร่ืองร้อง
ทุกขก่์อนท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล พิจารณาเร่ืองร้องทุกขเ์สร็จส้ินก็ได ้ โดยท าเป็นหนงัสือยืน่หรือส่ง
ตรงต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล   
 เม่ือไดถ้อนเร่ืองร้องทุกขแ์ลว้  การพิจารณาเร่ืองร้องทุกขน์ั้นใหเ้ป็นอนัระงบัไป 
 ข้อ 164  ผูร้้องทุกขมี์สิทธิคดัคา้นอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบลผูพ้ิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์ ถา้ผูน้ั้นมีเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
 (1) เป็นผูบ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุใหเ้กิดความคบัขอ้งใจ 
  (2) มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีร้องทุกข ์
 (3) มีสาเหตุโกรธเคืองผูร้้องทุกข ์
  (4) เป็นคู่สมรส  บุพการี  ผูสื้บสันดาน  หรือพี่นอ้งร่วมบิดามารดา  หรือร่วมบิดาหรือมารดากบั    
ผูบ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุใหเ้กิดความคบัขอ้งใจ 
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 การคดัคา้นอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์หรือกรรมการพนกังานส่วนต าบลผูพ้ิจารณา
เร่ืองร้องทุกขน์ั้น  ตอ้งแสดงขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นเหตุแห่งการคดัคา้นไวใ้นหนงัสือร้องทุกขห์รือแจง้เพิ่มเติมเป็น
หนงัสือก่อนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์หรือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล แลว้แต่
กรณี  เร่ิมพิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์
 เม่ือมีเหตุหรือมีการคดัคา้นตามวรรคหน่ึงผูถู้กคดัคา้นผูน้ั้นจะขอถอนตวัไม่ร่วมพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์
นั้นก็ได ้ ถา้ผูถู้กคดัคา้นผูน้ั้นมิไดข้อถอนตวั  ใหป้ระธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์หรือประธาน
กรรมการพนกังานส่วนต าบล แลว้แต่กรณี  พิจารณาขอ้เทจ็จริงท่ีคดัคา้น  หากเห็นวา่ขอ้เทจ็จริงนั้นน่าเช่ือถือให้
แจง้ผูถู้กคดัคา้นผูน้ั้นทราบและมิใหร่้วมพิจารณาเร่ืองร้องทุกขน์ั้น  เวน้แต่ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข ์หรือประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบล แลว้แต่กรณี พิจารณาเห็นวา่การใหผู้ถู้กคดัคา้นผูน้ั้นร่วม
พิจารณาเร่ืองร้องทุกขด์งักล่าวจะเป็นประโยชน์ยิง่กวา่เพราะจะท าใหไ้ดค้วามจริงและเป็นธรรม  จะอนุญาตใหผู้ ้
ถูกคดัคา้นผูน้ั้นร่วมพิจารณาเร่ืองร้องทุกขน์ั้นก็ได ้
 ข้อ 165  เม่ือไดรั้บหนงัสือร้องทุกขต์ามขอ้ 160 วรรคหน่ึง ใหป้ระธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์   
และร้องทุกข ์  มีหนงัสือแจง้พร้อมทั้งส่งส าเนาหนงัสือร้องทุกขใ์หผู้บ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุใหเ้กิดความคบัขอ้งใจ
ทราบโดยเร็ว  และใหผู้บ้งัคบับญัชาผูน้ั้นท าค าช้ีแจง  และส่งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี)  ไปยงัประธาน
อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์ ภายในเจด็วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ 
 ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บหนงัสือร้องทุกขท่ี์ไดย้ืน่หรือส่งตาม
ขอ้ 160 วรรคสอง  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นส่งหนงัสือร้องทุกขพ์ร้อมทั้งส าเนา
ต่อไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องทุกข ์
 ข้อ 166  การพิจารณาเร่ืองร้องทุกขใ์ห้ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรม 
การพนกังานส่วนต าบล แลว้แต่กรณี พิจารณาจากเร่ืองราวการปฏิบติัต่อผูร้้องทุกขข์องผูบ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุให้
เกิดความคบัขอ้งใจ  ในกรณีจ าเป็นและสมควรอาจขอเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม  รวมทั้งค  าช้ีแจงจาก
หน่วยราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือบุคคลใด  หรือขอใหผู้แ้ทนหน่วยราชการ  รัฐวสิาหกิจ  
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือบุคคลใดมาใหถ้อ้ยค าหรือช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเพื่อประกอบการพิจารณาได ้ 
 ในกรณีท่ีผูร้้องทุกขข์อแถลงการณ์ดว้ยวาจา  หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์หรือ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล แลว้แต่กรณี พิจารณาเห็นวา่การแถลงการณ์ดว้ยวาจาไม่จ  าเป็นแก่การพิจารณา
วนิิจฉยัเร่ืองร้องทุกขจ์ะใหง้ดการแถลงการณ์ดว้ยวาจาเสียก็ได ้
 ในกรณีท่ีนดัใหผู้ร้้องทุกขม์าแถลงการณ์ดว้ยวาจาต่อท่ีประชุม  ใหแ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุ       
ใหเ้กิดความคบัขอ้งใจทราบดว้ยวา่  ถา้ประสงคจ์ะแถลงแกก้็ใหม้าแถลงหรือมอบหมายเป็นหนงัสือใหพ้นกังาน  
ส่วนต าบลหรือกรรมการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูแ้ทนมาแถลงแกด้ว้ยวาจาต่อท่ีประชุมคร้ังนั้นได ้ ทั้งน้ี  ใหแ้จง้
ล่วงหนา้ตามควรแก่กรณีและเพื่อประโยชน์ในการแถลงแกด้งักล่าวใหผู้บ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุใหเ้กิดความคบั 
ขอ้งใจ หรือผูแ้ทนเขา้ฟังค าแถลงการณ์ดว้ยวาจาของผูร้้องทุกขไ์ด้ 
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 ข้อ 167  ใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  พิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองร้องทุกขใ์หแ้ลว้เสร็จ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าช้ีแจงตามขอ้ 165  แต่ถา้มีความจ าเป็นไม่อาจพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน
เวลาดงักล่าว  ใหข้ยายเวลาพิจารณาไดไ้ม่เกินสามสิบวนั  และใหบ้นัทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งขยายเวลา
ไวด้ว้ย 

 ในกรณีท่ีขยายเวลาตามวรรคหน่ึงแลว้  แต่การพิจารณายงัไม่แลว้เสร็จใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข ์ขยายเวลาพิจารณาไดอี้กไม่เกินสามสิบวนั  แต่ทั้งน้ีใหพ้ิจารณาก าหนดมาตรการท่ีจะท า   
ใหก้ารพิจารณาแลว้เสร็จโดยเร็วและบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานในรายงานการประชุมดว้ย และใหส่้งส าเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ภายในหา้วนันบัแต่วนัท่ีครบก าหนดขยายเวลาตาม
วรรคหน่ึง เพื่อท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล จะไดใ้หข้อ้คิดเห็น หรือใหค้  าปรึกษาใหก้ารพิจารณาแลว้เสร็จ
โดยเร็ว 
 ข้อ 168  เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลไดพ้ิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองร้องทุกขแ์ลว้ 

 (1) ถา้เห็นวา่การปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชาต่อผูร้้องทุกขมิ์ไดมี้ลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 155 
ใหมี้มติยกค าร้องทุกข ์
 (2) ถา้เห็นวา่การปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชาต่อผูร้้องทุกขมี์ลกัษณะท่ีก าหนดในขอ้ 155  ใหมี้มติให้
แกไ้ข หรือถา้แกไ้ขไม่ได ้ ใหส้ั่งด าเนินการประการอ่ืนหรือใหข้อ้แนะน าตามท่ีเห็นสมควรเพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาผู ้
เป็นเหตุใหเ้กิดความคบัขอ้งใจปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการและจรรยาบรรณ
ของพนกังานส่วนต าบล 
 การพิจารณามีมติตามวรรคหน่ึง  ใหบ้นัทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉยัไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 
 ข้อ 169  เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ไดมี้มติตามขอ้ 168 แลว้ ใหป้ระธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งหรือปฏิบติัตามมตินั้น และแจง้ใหผู้ร้้องทุกขท์ราบเป็นหนงัสือโดยเร็ว 
 ข้อ 170  มติของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ตามขอ้ 169 ใหเ้ป็นท่ีสุด 

 ข้อ 171  การนบัระยะเวลาตามส่วนน้ี  ส าหรับเวลาเร่ิมตน้ใหน้บัวนัถดัจากวนัแรกแห่งเวลานั้นเป็นวนั
เร่ิมนบัระยะเวลา  ส่วนเวลาส้ินสุด ถา้วนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลาตรงกบัวนัหยดุราชการ  ใหน้บัวนัเร่ิมเปิดท าการ
ใหม่เป็นวนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลา 

 

บทเฉพาะกาล 
------------------------------------------ 

 ข้อ 172  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดมีกรณีกระท าผิดวนิยัหรือกรณีท่ีสมควรใหอ้อกจากราชการอยูก่่อน  
วนัท่ีหลกัเกณฑน้ี์ใชบ้งัคบั ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ านาจสั่งลงโทษผูน้ั้นหรือ
สั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือหนงัสือสั่งการ ท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนั้น ส่วนการ
สอบสวน  การพิจารณา และการด าเนินการเพื่อลงโทษ หรือให้ออกจากราชการ ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑน้ี์
เวน้แต่ 
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  (1) กรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดส้ั่งใหส้อบสวนโดยถูกตอ้งตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือหนงัสือสั่งการ ท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนั้นไปแลว้ก่อนวนัท่ีหลกัเกณฑน้ี์ใชบ้งัคบั 
และยงัสอบสวนไม่เสร็จ ก็ใหส้อบสวนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือหนงัสือสั่งการ นั้นต่อไปจนกวา่
จะเสร็จ 
  (2) ในกรณีท่ีไดมี้การสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ
หนงัสือสั่งการท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนั้นเสร็จไปแลว้ก่อนวนัท่ีหลกัเกณฑน้ี์ใชบ้งัคบั  ใหก้ารสอบสวนหรือพิจารณา
แลว้แต่กรณี นั้นเป็นอนัใชไ้ด ้
  (3) กรณีท่ีไดมี้การรายงานหรือส่งเร่ือง หรือน าส านวนเสนอ หรือส่งใหค้ณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบลพิจารณา  โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือหนงัสือสั่งการท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนั้น และ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล พิจารณาเร่ืองนั้นยงัไม่เสร็จ ก็ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลพิจารณา
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือหนงัสือสั่งการนั้นต่อไปจนกวา่จะเสร็จ     
            ข้อ 173  ภายใตบ้งัคบัขอ้ 172 การสั่งใหอ้อกจากราชการหรือสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกจากราชการ
ตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือหนงัสือสั่งการท่ีใชอ้ยูก่่อนวนัท่ีหลกัเกณฑน้ี์ใชบ้งัคบั ใหน้ าขอ้ 110 
หรือขอ้ 112 แลว้แต่กรณีมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ 174  ผูใ้ดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ใหผู้น้ั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์ไดต้ามขอ้ 114  หรือขอ้ 115  ของหลกัเกณฑ์น้ีแลว้แต่กรณี 
 ข้อ 175  ผูใ้ดถูกสั่งใหอ้อกจากราชการตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ให ้   
ผูน้ั้นมีสิทธิร้องทุกขไ์ดต้ามขอ้ 136 
 
  ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   1  เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2545 
 
 
     

     (นายโกสินทร์ เกษทอง)                                                            
         ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่

               ประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัเชียงใหม ่
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ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวดัเชียงใหม่ 

เร่ือง   หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวนัิย การให้ออกจากราชการ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (เพิม่เติม)  

****************** 

  อาศยัอ านาจตามมาตรา 13 (3) ประกอบมาตรา 25  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542, มติคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2546 เม่ือวนัท่ี 
30 ตุลาคม 2546 และมติคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัเชียงใหม่ (ก.อบต.จงัหวดั) ในการประชุมคร้ังท่ี 
4/2547 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2547   ใหเ้พิ่มเติมขอ้ก าหนดในหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการสอบสวน       การ
ลงโทษทางวนิยั การใหอ้อกจาก  ราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2544  ดงัน้ี 
  ข้อ 33 วรรคห้า  “ในกรณีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นคู่กรณีกบัผูถู้ก     
สอบสวนหรือถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิร่วมกบัพนกังานส่วนต าบล เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั) ตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่เป็นความจริง ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณา
และมีมติคดัเลือกคณะกรรมการสอบสวน เพื่อใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ออกค าสั่ง
แต่งตั้งตามมติ แลว้แจง้ตน้สังกดัของผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการสอบสวนทราบ” 
  ข้อ 33 วรรคหก  “เม่ือคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคห้า สอบสวนแลว้เสร็จ ใหร้ายงานผล
การสอบสวนใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณา เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล  (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาแลว้มีมติเป็นประการใด ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
สั่งหรือปฏิบติัให้เป็นไปตามนั้น” 
  ข้อ 33   วรรคเจ็ด “เม่ือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว้ จะยกเลิกมิได”้ 
  ข้อ 61 วรรคสอง  “เม่ือการสอบสวนแลว้เสร็จ จะออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีก
มิได ้ เวน้แต่กรณีมีความจ าเป็นตามขอ้ 58 ขอ้ 62 ของประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวนิยั  การใหอ้อกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกขน้ี์” 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2547 

                        พีรพล  ไตรทศาวทิย ์

                     (นายพีรพล  ไตรทศาวทิย)์ 



                     ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
           ประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวดัเชียงใหม่ 

เร่ือง   หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวนัิย การให้ออกจากราชการ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  (เพิม่เติม) 

****************** 
  อาศยัอ านาจตามมาตรา 13 (3) ประกอบมาตรา 25  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542, มติคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2546 เม่ือวนัท่ี 
30 ตุลาคม 2546 และมติคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัเชียงใหม่ (ก.อบต.จงัหวดั) ในการประชุมคร้ังท่ี 
7/2547 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2547  ใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดในหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวนิยั การใหอ้อกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2544  ดงัน้ี 

1. แก้ไขความในข้อ 58  จากเดิมเป็น 
“ข้อ 58  ในระหวา่งการสอบสวน แมจ้ะมีการสั่งใหผู้ถู้กกล่าวหาไปอยูน่อกบงัคบับญัชาของ

ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหค้ณะกรรมการ
สอบสวนท าการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แลว้ท ารายงานการสอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวนต่อประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตรวจสอบความ ถูกตอ้งตาม
ขอ้ 63 ขอ้ 64 ขอ้ 65 และขอ้ 66 และใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสวบสวน ส่งเร่ืองการสอบสวนทั้งหมดพร้อมทั้งความเห็นใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลคนใหม่ของผูถู้กกล่าวหาและใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนใหม่
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึน โดยถือเอาส านวนการสอบสวนนั้นเป็นส านวนการสอบสวนโดยไม่สอบสวน
ผูถู้กกล่าวหาและพยานก็ได ้และใหน้ าความในขอ้ 61 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” 

2. เพิม่เติมข้อความในข้อ 81 วรรคห้า เป็น 
ข้อ 81 วรรคห้า  “เม่ือประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดด้ าเนินการทาง

วนิยั ตามขอ้ 23 วรรคสอง และสั่งลงโทษตามขอ้ 69 หรือไดรั้บรายงานตามวรรคหน่ึง หรือไดด้ าเนินการตามขอ้  

 

 

 

 



 

 

2 

 

23 วรรคส่ี และไดพ้ิจารณาด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีแลว้ ใหร้ายงานการด าเนินการทางวนิยัดงักล่าวไปยงั
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ซ่ึงผูถู้กด าเนินการทางวนิยัสังกดัอยู…่” 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2547 

                       พีรพล  ไตรทศาวทิย ์

                   (นายพีรพล  ไตรทศาวทิย)์ 

          ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
                 ประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวดัเชียงใหม่ 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวนัิย การให้ออกจากราชการ  

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  (เพิม่เติม) พ.ศ. 2548 
******************** 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 13 (3) ประกอบมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542, มติคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ในการประชุมคร้ัง
ท่ี 6/2548 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2548 และคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัเชียงใหม่ (ก.อบต.จงัหวดั)  
ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2548 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2548  มีมติให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจงัหวดัเชียงใหม่ เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั การให้ออกจากราชการ  
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข ์ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2544  ดงัน้ี 
  ข้อ 1  ใหย้กเลิกความในขอ้ 58 แห่งประกาศกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัเชียงใหม่ เร่ือง  
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินยั   การใหอ้อกจากราชการ    การอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข ์ ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2544   
  ข้อ 2  ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
   “ข้อ  58  ในระหวา่งการสอบสวน แมจ้ะมีการสั่งใหผู้ถู้กกล่าวหาไปอยูน่อกบงัคบับญัชา
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการ
สอบสวนต่อไปจนเสร็จ แลว้ท ารายงานการสอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวนต่อนายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล ผูส้ั่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งตามขอ้ 63 ขอ้ 64 ขอ้ 65 และขอ้ 66 และ
ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ส่งเร่ืองให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
คนใหม่ของผูถู้กกล่าวหาเพื่อด าเนินการตามขอ้ 61(1) หรือ (2) แลว้แต่กรณีต่อไป ทั้งน้ี ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคนใหม่มีอ านาจตรวจสอบความถูกตอ้งตามขอ้ 63 ขอ้ 64 ขอ้ 65 และขอ้ 66 ดว้ย”  
 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
      ประกาศ  ณ  วนัท่ี    8    สิงหาคม พ.ศ.2548 
                 วทิยา  ผวิผอ่ง 

         (นายวทิยา  ผวิผอ่ง) 
       รองผูว้า่ราชการจงัหวดั รักษาราชการแทน 
             ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 

         ประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัเชียงใหม่ 
 



 
 

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวดัเชียงใหม่ 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวนัิย การให้ออกจากราชการ  

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (เพิม่เติม) พ.ศ.2551 
***************** 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542, คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 9/2550  เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2550   และคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัเชียงใหม่ (ก.
อบต.จงัหวดั)  ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2551 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2551 จึงให้ยกเลิกความในขอ้ 61 วรรคสอง 
ของประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัเชียงใหม่ (ก.อบต.จงัหวดั) เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขใน
การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (เพิ่มเติม) ลงวนัท่ี 20 
พฤษภาคม 2547 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  ข้อ 61 วรรคสอง  “เม่ือการสอบสวนแลว้เสร็จ จะออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีก
มิได ้เวน้แต่กรณีมีความจ าเป็นตามขอ้ 62 ของประกาศหลกัเกณฑน้ี์” 
 
            ประกาศ  ณ  วนัท่ี  6  มิถุนายน  พ.ศ.2551 
                   กว ี  กิตติสถาพร 
               (นายกว ี   กิตติสถาพร) 
            ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่
      ประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 


